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VOORREDE.

In dit deel wordt het tijdvak behandeld, dat besloten ligt
tusschen 1646, toen de vestiging van het Nederlandsch gezag
te Batavia, door contracten met Bantam en Mataram was erkend
en 1676, toen de eerste groote oorlog, door de Compagnie op
Java gevoerd, een aanvang nam.
Ik ontveins mij niet, dat er in dit deel, bladzijden gevonden
worden, die moeijelijk aan het verwijt van langdradig te zijn,
zullen ontkomen.
Er zijn gedeelten, in wat thans het licht ziet, waarin bijna
uitsluitend gehandeld wordt over politiek en administratie en
dan nog wel over de eigenaardige politiek en administratie
van de Oost-Indische Compagnie en hare Ministers. Noch poli
tiek, noch administratie, behooren tot het gebied der Muzen.

VI

Aauschrijvingen en adviezen, over koerswaarde van liet geld,
over justitie, over twisten met de kerk, over kolonisatie, over
vrijen en bedwongen handel, zij mogen niet vermakelijk zijn,
zij eischen niettemin de aandacht, omdat daarin de beginselen,
waarnaar de Oost-Indische Comple. handelde en bestuurde, voor
een deel liggen uitgedrukt.
Feiten en handelingen zijn niet te verstaan, indien men de
beginselen niet kent, waaruit de feiten voortspruiten en waar
door de handelingen worden beheerscht.
De beginselen, de feiten en de uitkomsten van dit tijdvak,
dat men den bloeitijd der Compagnie pleegt te noemen, meer
van nabij beschouwd, zouden den onbevooroordeelde tot het
eenigzins paradoxaal besluit kunnen leiden, dat de OostIndische Coinpie. eigenlijk nooit een bloeitijd heeft gekend;
want dat, wat men den bloeitijd der Comp. noemt, slechts een
tijd van uitwendigen luister en glans, maar niet van inwen
dige gezondheid is geweest.
Te midden van dat tijdvak, ontwaart men met bevreemding,
dat de Compie., ondanks haar krachtig monopolie-stelsel, ondanks
hare middelen, eene gezonde, krachtige en onkunstmatige mede
dinging, zelfs tegen een Sultan van Bantam, die dan toch in
vergelijking met de Complc. niet meer dan een „ roitelet ” was,
niet kon volhouden.
Het werd duidelijk, dat de waarborg van een monopolie,
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te krachteloos was, om daarmede alléén, de concurrentie, zonder
de hulp van het geweld te kunnen bestrijden; dat de vereeniging van koopman en van souverein, in één ligchaam, niet
alleen botsing tusschen belang en pligt deed ontstaan, maar
ook den koopman verarmde en den souverein verlamde.
Uitbreiding van gezag werd onvermijdelijk, opdat het mono
polie gehandhaafd en de mededinger van de handels-uitwegen
verwijderd zou kunnen worden.
Maar uitbreiding van gezag eischte geld, veel geld, en het
kapitaal daaraan besteed, moest aan den handel worden ont
trokken.
Zoo dwaalde men steeds dieper in het lianenwoud eener
onnatuurlijke, kunstmatige en ongezonde staat- en- staathuis
houdkunde, omdat men zich niet stoutmoedig van dwalingen,
vooroordeelen en overleveringen wist los te wringen, noch brug
gen en overgangen te bouwen om uit het boscli in het vrije
veld te geraken.
Met dat al, ondanks dat al, de mannen der Oost-Ind. Comp,e.
hebben veel tot stand gebragt; zij hebben het gezag over Neerlands-Indie, het bezit vooral van het vruchtbare en prachtige
Java, ons nagelaten. Wie weet, of de geslachten, die na ons
komen zullen, wanneer zij op hunne beurt ons zullen beoordeclcn en ccne paralel zullen trekken tusschen de mannen der
Oost-Ind. Comp., die kinderen waren hunner eeuw, gelijk wij
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zijn Tan de onze, niet een ongunstiger oordeel zullen vellen
over ons, die met zooveel meer wetenschap der zamenleving
toegerust, slechts met zoo veel moeite, na zoo lang dralen en
weifelen iets, en dan nog dikwijls als het reeds te laat is,
weten tot stand te brengen.
’s Graveniuge, October 1872.
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ERRATA EN NALEZINGEN.

slaat: Soesoehoenang
lees: Soesoehocnan.
Bladz. 32, regel 2 noot
- toe.
* 33, - 6 v. o. noot - toe
»/ Maetsuyker.
- Maatsuyker
46, - 7 v. b.
- Bevelhebbers
- Bewindhebbers.
53, - 7 v o.
- Japara
» 53. Japara.
204, - 1 v. b.
- 54.
23
204, - 13 v. o.
enz. « XLII1. Uittreksels, enz.
207, * 12 v.
b. slaat: XLII.Uittreksels,
« die zijn,
LXXIII, regel 2 v. o. slaat: dit zijn
Bij deze gelegenheid wensch ik ook nog eene onjuistheid te verbeteren, welke voor
komt in Deel IV (I), blz LXXVI; alwaar ik, van de onderhaudeling tusschen de
Republiek en Engeland in 1615 sprekende, van Grotius gezegd heb, dat hij toen in
het belang der Noordsche visscherijen zijn Mare liberum zamenslelde. Deze lapsus
calami deed mij eene onjuistheid zeggen en brengt mij in tegenspraak met, wat door mij
op blz. LXXI van Deel IV (1) reeds gezegd was. bleu leze dus: op blz. LXXVI,
Deel IV, regel 8 v. o., in plaats van: -bijna juist op hetzelfde oogenblik, waarop
hij (Grotius) in het belang der Noordsche visscherijen zijn mare liberum zamenstelde",
het navolgende: -bijna juist op hetzelfde oogenblik, waarop hij eene Hollandschc
vertaling van zijn Mare liberum in het licht gaf”.

TIENDE HOOFDSTUK.

In vrede en vriendschap, zoowel met den Soesoehoenan in
het Oosten, als met den Sultan van Bantam in het Westen,
leefde Batavia, sedert liet sluiten der vredes-contracten van
1646 en 1645. De stad kon zich nu rustig en in vrede ont
wikkelen. Peper en rijst kwam er in overvloed uit het noorden,
het oosten en het westen. Specerijen bekwam men, zoo veel als
men verkoos. De ommelanden van Batavia konden nu „ in
alle vryigkeid tot groot soulaes en genoegen der ingesetenen ”
worden gebruikt. Er werd dapper gegraven, getuind en vele
velden werden met suikerriet beplant. Vooral de Chinezen, die
men door verlaging van het hoofdgeld, naar Batavia had gelokt,
legden zich toe op de suikercultuur. De suikerproductie rondom
Batavia nam buiten verwachting toe. De oogst, die in 1648,
24,500 ponden suiker opleverde, steeg in 1649 tot ruim het
dubbel, tot 598,221 ponden, en beliep in 1652 reeds 9698
pikols of 969,800 ponden. „Insomma, God lof,” zoo schreef
de Gouverneur-Generaal van der Lyn, „wy beleven in Batavia
„een florissante eeuwe”. Zoo gunstig luidde het officieel verslag
der llooge Kcgcring. De meer officieusc berigten fluisterden echter
van zwakheid en weifeling bij de regering, van verzet bijdegeregcerden, voor zoover dat toen bestaanbaar was, van gemis aan
zamenwerking tusschen hooge en lagere ambtenaren, van verval
in den handel en van groote misbruiken. Was welligt de toeVI.
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stand „florissant” voor de dienaren van de Compagnie, voor
de Nederlandsclie volkplanting was hij dat niet. Integendeel,
er werd eene sterke terugvloeijing naar liet moederland van
de met zoo veel moeite op Batavia gevestigde vrijburgers waar
genomen. „Verbeterde Batavia dagelijks, zoo in neringe van
„binnen, als landbouwertje van buiten; de stad van binnen
„door verzameling van velerlei natiën, van buiten door de
„Chinezen, die de velden alomme cultiveerden, de Nederland„scke burgerije scheen daartoe weinig lust te hebben; zij zag
„slechts uit,” zoo heette het, „naar het op gemakkelijke wijze
„verzamelen van middelen in Indie, om die in Nederland te
„gaan verteren; zonder dat zij te eeniger tijd besluiten kon
„ om Batavia te helpen stabilieren. Zoo lang de lieden arm
„zijn, houden zij zich bezig, om middelen magtig* te worden;
„ maar die bekomen hebbende, beginnen zij tegen de Com„ pagnie en tegen de ordre van ÏÏeeren Meesters te maligneren,
„en als zij eindelijk bemerken, dat zij hun oogwit niet kunnen
„ bereiken, vertrekken zij vol misnoegen naar het moederland. ” i
Zoo ongeveer was het oordeel der ÏÏooge Regering over de
Nederlandsclie burgerij te Batavia. Het oordeel dier burgerij
over de Hooge Regering luidde eenigzins anders. Zij beweerde,
in eene remonstrantie, onder dagteekening van 10 Januarij 1650,
aan het opperbestuur in Nederland niet alleen, maar ook aan
de Staten-Generaal ingeleverd, dat Heidenen 2 en Mooren boven
haar werden begunstigd en zij verzocht althans met dezen daarin
te mogen gelijk gesteld te worden; dat zij nevens dezen, vrij
heen en weder mogt varen en handel drijven op al zulke
plaatsen als haar, vroeger ten tijde van wijlen den heer gene
raal Coen, „gelicentieerd” was geweest. Ook beklaagde de
1 Algem. missive vau GG. C. van der Lyn en Itade van Indie, aan dc Bewind
hebbers, dd, Batavia, uit, .December 1049, n°. V der gedr. stukken.
2 Hiermede werden vooral de Chinezen bedoeld, over wier bevoordccling, volgens
de beweringen der burgerij, men kan nazien den brief van het opperbestuur aan de
Hooge Regering, dd. 20 April 1650, n°. VI.
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burgerij zich, dat: „naardien de arme burger niet anders had
„ om van te leven, dan de landbouw, de timmering van huizen
„en het stellen van penningen a deposito;” zij daarin werd
belemmerd door de mededinging van de dienaren der Compagnie,
„ vermits ’s Comp8. dienaren dit werk zoo groot en grof onder
namen, niet alleen tot schade van den burger, maar ook tot
„groot nadeel van de Compagnie, dat bijna de halve stad en de
„meeste landen rondom Batavia, in eigendom of bezit waren
„van die ambtenaren der Comp., zoodat de grootste voordeelen
„ en winsten den burger aan alle zijden zeer beklagelijk werden
„onttrokken.” 1 Zonderlinge staaltjes van de wijze, waarop
sommigen van Comp8. dienaren zich van eenige, rondom Batavia
gelegen, landen meester maakten, worden er bijgebragt. Een
daarvan bewijst, hoe men de kennis van het Mohammedaansch
regt ten nutte maakte, om zich ten koste van anderen te ver
rijken. Men vindt namelijk verhaald, „van een arm burger,
„die om zijn kost wroette,” en een stukje land bezat, dat
hij van zijn voorzaat had verkregen; doch dat hij, door ge
brek aan kapitaal of uit andere oorzaken, een tijd lang niet
had bebouwd en dat dien ten gevolge verwilderd en met
alang-alang was begroeid. Die burger wenschte eindelijk dat
land weder te doen bewerken en kwam daartoe met eenige
Javanen overeen, dat zij voor het tiende deel van den
oogst, als loon, het land schoon zouden maken en met paddie
beplanten. Doch anderen, magtiger dan de arme burger, zouden
daarop de Javanen hebben aangestookt, om aan de gesloten
overeenkomst niet te voldoen; maar integendeel het land voor
zich te behouden, op grond, dat het volgens het Mohamme
daansch regt, woest land was en hij, die leven geeft aan
woest land, daarop regten verkrijgt. Deze wetsuitlegging viel
in den smaak der Javanen, zij volbragton met goed gevolg

1 Onder dc groole grondbezitters te dier tijde wordt door van Dam, den advokaat
der Comp., genoemd, de eerste ruad cu directeur-geucraal, Franyois Caron.
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deze quasi-regtskundige operatie en verkochten het land onmiddelijk voor een spotprijs, aan de eerste uitvinders van dit
regtsbetoog. Uit de remonstratie der burgerij van Batavia
bemerkt men, dat Jan Pietersz. Coen nog in 1650 leefde in de
overleveringen van de Nederlandscke volkplanters. Als eene
ster, wier licht nog gezien wordt lang na haar verdwijnen,
zoo bespeurt men van zijn stelsel ook nog bij het opperbestuur
in Nederland, in 1649 en 1650, een llaauw afschijnsel.
De vergadering der XVII schreef op 23 September 1649
aan den Gouverneur-Generaal van der Lijn en aan de Raden
van Indie: „Uw schrijven, dat de stad Batavia in nering en
„ in landbouw zou toenemen, waartegen UwEd. sobere opinie
„koesteren van de Nederlandscke burgerij aldaar, die zich be
klaagt, dat vreemde natiën voorgetrokken en zij terug gezet
„ wordt; wat daarvan zij , zullen UEd. het beste weten; doch
„het is altijd zóó, dat bij tijden van wijlen den heer Gene
raal Coen en van eenigen zijner opvolgers, aan de Bata„viascke burgerij in hare teedere beginselen de hand geboden
„ is, en haar de middelen zijn aangewezen, om buiten laste
„ van de Compic. te kunnen bestaan, waaruit met den tijd wat
„ goeds was te wachten; maar wat bij den een is opgerigt,
„is bij den ander weder onder den voet geraakt. Tot meerdere
„verzekering van Batavia, het algemeen rendez-vous van de
„ Compagnie, is er ten hoogste aan gelegen, dat de Neder„ landsche burgerij, zooveel als dit buiten aanmerkelijk nadeel
„en schade van de Compagnie kan geschieden, worde be„ schermd en haar het hoofd worde opgehouden. Om de Ne„ derlandscke koloniën, zoo op Batavia als elders in Indie,
„ te bevorderen, hadden wij een concept gemaakt, dat wij U
„ hebben toegezonden, om daarover Uwe overwegingen en be
schouwingen te ontvangen, vóór dat wij in dit gewigtigpunt
„een besluit nemen.n
Werkelijk was de atmosfeer in de Kamer der XVII sedert
1631 weder veranderd. Het oude vraagstuk over „ de openinge
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„van handel voor de vrije lieden en het stabilieren van kolo„ nien, volgens de concepten door den heer Generaal Coen,
„zaliger, a° 1623 ingeleverd”, was in 1644 in de verga
dering der XVII weder ter tafel gebragt. Er kwam echter aan
vankelijk niet veel uit voort. Eerst op den 7 November 1647 was
men zoover gevorderd, dat er een „concept” door de hoeren
gecommitteerden uit de XVII opgesteld en door gecommit
teerden uit de verschillende Kamers overgenomen, kon worden
geresumeerd. Men besloot daarop, dit „concept aangaande het
„open stellen van den vrijen handel in Indie, op de plaatsen
„daarin uitgedrukt”, met de eerst vertrekkende schepen,
aan de Hooge Regering te zenden, opdat de Gouverneur-Generaal in Rade het zoude onderzoeken en daarop, „pro et contra”
schriftelijk „ consideratie en advies ” nog voor het einde van
het jaar overzenden. 1
De Gouverneur-Generaal van der Lyn, had echter aan die
opdragt niet voldaan. Voor deze nalatigheid ontving hij de be
risping van het opperbestuur. „ Waarom gij dat niet gedaan
„ hebt, is ons niet duidelijk. De redenen, die UEd. daarvoor
„ opgeeft, dat gij , namelijk, eerst ons besluit verwacht, om
„ daarna Uw gevoelen mede te deelen, opdat gij van onkun
digen niet ten ontijde mogt worden gereprocheerd, schijnt
„vreemd. UEd. schijnt te verlangen, dat wij eerst zullen bc„ sluiten en dan Uw advies vernemen; maar hij, die een
„ goed besluit wil maken, dient te voren, door hen, die kennis
„ van zaken behoort te hebben, eerst wel geinformeerd en met
„goed advies gesterkt te worden”. 2 Er bestonden echter ook
nog andere redenen van ontevredenheid over van der Lyn,
bij het opperbestuur. Dit blijkt duidelijk uit de aanschrijvingen,
die aan den opperlandvoogd werden toegezonden; doch waar-

1 ïtcsol. der HH. XVII, 0 Scpt. 1644, 28 Aug. 1645, 8 Maart 1646, 31 Julij
1640, 30 Sept. 1647, 7 Nov. 1647.
2 Brief der HH. XVII aan den GG. en liadc, dd. 23 Scpt,, 1649, boven vermeld.
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van die van 29 Maart en 23 September 1649 wel de scherpste waren.
Reeds in het volgende jaar 1650 werd dan ook van der Lyn,
zoo als het heette, op zijn verzoek teruggeroepen en tegelijk
de vriend van den opperlandvoogd, de directeur-generaal Fran$ois Caron, in zijne betrekking geschorst. 1 In plaats van van
der Lyn, werd de Raad van Indie, Carel Reiniersz., bij surrogatie benoemd. Deze voldeed reeds in 1651 aan den, nu ook
bij hernieuwde instructie, opgedragen last en zond een zestal
consideratien en adviezen van de leden der Ilooge Regering
over het provisioneel concept tot het oprigten of voortzetten
van Nederlandsche koloniën in Indie, aan het opperbestuur in
Nederland. Deze zes adviezen waren opgesteld door den Gou
verneur-Generaal Carel Reiniersz. en door de Raden van Indie,
Joan Maatsuj'ker, Gerard Demmer, Joan Cunaeus, Willem
Verstegben en nog eenen, wiens naam niet genoemd wordt.
Aan breedsprakigheid ontbrak het dezen heeren niet; opmer
king verdient het tevens dat men hunne redeneringen telkens
ziet afstuiten op het monopolie-stelsöl, waarop de Oost-Indische
Comp. was gegrondvest. De adviezen zijn te lang en niet doorgaans
genoeg belangrijk, om in hun geheel te worden medegedeeld.
De hoofdargumenten en de conclusien mogen echter niet onver
meld blijven. Zij zijn eene belangrijke bijdrage tot de kennis
van de koloniale politiek en de staathuishoudkundige denkbeel
den van dien tijd.
Het eerste advies was dat, van den opperlandvoogd Carel
Reiniersz. „Deze stelde in zijn geschrift voorop, dat, om kolo
niën in Indie te vestigen, er meer volk en eerlijke huisge
zinnen uit Nederland werden vereischt. Deze lieden zouden
„ongetwijfeld van gering vermogen zijn, wijl welgestelde lieden
„niet zouden opstaan en overkomen, indien zij geen zekerheid van
1 Brief der HII. XVII aan dc Hooge Regering in Indie, dd. 2G April 1650. Dc ndvokaat van Dam in zijn meervenn. handschrift zegt, Boek III, Cap 1, bladz 13:
«Voorn, lieer van der Lyn, in liet voors. bewind en directie liet meeste genoegen en
dc gercquircerde voldocningc niet toebrengende, heeft men hem geliccnticcrt”, enz.
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„ of althans geen vooruitzigt hadden op verbetering in hun lot.
„Hierop nu, zegt Reiniersz., is weinig uitzigt. Het leven in
„Indie is duur, werken willen de Nederlanders in Indie niet,
„en al wilden zij handenarbeid verrigten, zij zouden met de
„Chinezen niet kunnen mededingen. Er blijft dus voor hen over,
„handeldrijven; maar daarvoor is in de eerste plaats noodig
„liberteit in negotie in die koopmanschappen, welke voorkomen
„in de plaatsen hunner residentie, en ten tweede, openstelling
„der zeevaart tot vrije frequentatie van eenige plaatsen onder
„dragelijke voorwaarden. Maar nu zijn de plaatsen, waar de
„ Comp. den handel vrijlaat of vrij wil laten, of moeijelijk te
„ bevaren, of onvoordeelig, of plaatsen waar de handel in handen
„ is van anderen, die goedkooper varen. Slechts sommige plaatsen
„ en vaarten zullen eenig gering voordeel aan de burgers op„ leveren, tenzij meer vrijheid worde verleend”. Teregt voegt nu
Reiniersz. daarbij: „ Edoch het is genoechsaem ende notoir blyc„kende uit de, soo nu, als voor desen overgecomen advysen
„ ende schriften, dat het haere Ed. HH. Meesters maximen syn ende
„zy als in reden gefundeert, vastgestelt hebben, oramc met het
„nieuw geobtineerde 25jarieh octroy, geene de minste infractie
„ofte krenekinge te gedoogen in de proffyten van den Indischen
„handel; maer die uyt alle deelen den participanten buyten
„iemand, alleen te laten gauderen, dienvolgende alle openstel
lingen ende liberteyten in de frequentatie en de commercie ter
„zee, genoechsaem in 7tgeheel, of eenige voirdre liberteyten
„ als liaer Ed. voordraagen, ontseyt worden; buiten ’t welck doch
„geen middel is voor den Borger, om eenigsints te mogen ofte
„connen bestaen, weshalve oock alsoo naer overlegh van saecken
„ende ge,speculeert hebbende op ’t geene in desen mochte dienen
„ende oirbaar wesen, soo can uyt verscheyden consideratien
„niet anders bevinden of sal het rechte doelwit van de Heeren
„onse Meesters, liaer Ed. intendit in dese landen seer beswaer„lyck uyt te wereken wesen, door stichtingo ende oprichtingo
„van Colonien.”
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„Indien het doel der heeren meesters is, om den staat
„der Comp. in Indie te brengen tot het meeste voordeel en
„proffijt der „participanten”, dan achtte Reiniersz. daartoe
„heter, het stichten van koloniën, als te bezwaarlijk, na te
„laten en ter zijde te stellen en de plaatsen en vastigheden
„der Comp. ieder naar vereischt desselfs gelegenheden, tot
„ defensie, met eygon gegagiërde dienaers te verzorgen en
„by getrouwe dienaers, de negotie allesints door geheel India
„onverminderd, blijden iemand, alleen behoudende, met ijver
„te doen betrachten.”
Het Raadslid Gerard Deramer beschouwde de zaak uit een
eenigsins ander standpunt.
Hij stelde zich voor, dat het oogmerk van de Comp., met
het stichten van koloniën, wel geen ander zou zijn, „dan daar
door den staat der Comp. in Indie te bevestigen ende in de
„zwaar dragende lasten, van jaarlyks zoo groote menigte van
„volk uit Nederland te zenden, door aangroeijende inboorlingen
„te soulageren, of ook bij schaarsheid van volk in Nederland,
„ de Comp, te versterken door de opkomelingen in Indie. ”
„Deze inzigten zijn goed”, zegt Demmer; „maar hoe en op
„welke wijze, vraagt hij, zal men die ten uitvoer leggen. Niet
„ door openstelling van handel op een beperkt aantal plaatsen,
„ en vooral niet op die plaatsen in het concept der Heeren XVII
„ opgenoemd. De voordeelen daar te behalen zijn te gering en
„de onkosten, die de burgers moeten dragen te groot, hoofd„ zakelijk omdat zij zich in de magazijnen der Comp. voor
„reederij en uitrusting moeten voorzien. Indien men den vrijen
„handel der burgers wil doen slagen, dan moet men aan de
„burgers ook toestaan een schip met scheepsuitrusting en vic
tualie uit Nederland, waar die benoodigdheden beter en gocd„kooper te verkrijgen zijn, te doen komen. Verder zou men
„ ook rijker winst gevende plaatsen voor den burger moeten
„openstellen en daarin het voorbeeld van de Portugezen vol„ gen, die, zoo als Demmer zegt: „ aan hunne Coloniers, vrij
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„ende open, om te mogen handelen, indifferent stellen alle
„plaetsen in India, geene uitgezonderd, daar zijl. eenigen han„del of negotie zijn hebbende, alleen voor den Koning reser
verende en den burgeren te handelen verboden houdende,
„ eenige weinige soorten van koopmanschappen, als specerijen,
„gesteenten enz., latende voorts hunne Coloniers alles handelen
„ wat en waar iets te negotiëren zij, mits dat zij den Koning
„zijne tollen en impositien betalen.”
„ Indien de Compagnie hiertoe mede kon besluiten en bij„ zonder tot het vrij en open stellen van eene van hare prin
cipale negotien, van den kleedenhandel op de kust van Indie,
„als Choromandel, Suratte, Bengale, Arracan enz., gelijk bij
„den Portugees geschiedt, staat mede niet te twijfelen of de
„ burgerij sal daardoor komen te bloeijen, ook met te meer
„atïectie ter zee trachten te equiperen, mitsgaders de aanwas
„der Indische Colonien grootelijks komen toe te nemen, dat
„ buiten dien weg en dat middel ook niet ligt geschieden zal,
„noch iets bijzonders daarin gevorderd zal worden.
„Dit nu”, zoo gaat Deramer voort, „voor zoo veel aangaat
„ de liberteyt in den handel en wat met dezelve in ’t stichten
„ dezer Indische Colonien te verrigten zij. Wijders staat te con„sidereren niet alleen het oogmerk, dat de Comp. in ’t ver
haalde stichten dezer Colonie is hebbende; maar ook of er al
„ te eeniger tijd een wel gereguleerde Colonie zal kunnen ge
sticht worden, om alsdan van de vruchten derzelver te mogen
„spreken. Vooreerst ben ik”, zegt Demmer, „dan van gevoelen
„ en zoude ik ook wel vast durven stellen, dat de Comp. wel
„ groote lasten, moeiten en onkosten heeft, ook hebben zal, zoo
„ lang zij daarbij continueert in het zenden van Duilsche of Ne,jderlfmd.se/iu huisgezinnen en vrouwen; maar dat zij daermede
„te eeniger tijd de praetenso Colonie zal vermcenen te stichten,
„zulks betrouw ik nimmer te zullen geschieden. Want of de
„Comp. nu ook al kon besluiten (dat toch niet als tot haar
„groote nadeel, schade en ondergang zou kunnen geschieden),
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„ aan den burger al de boven verhaalde liberteiten in den lian„del, in conformité van de Portugezen, ja meer ende nog zoo
„veel, in te willigen en te vergunnen, zoude dezelve toch
„ daarbij niet meer komen te gewinnen, als dat zij rijke bur„gers maken en daardoor wel tien en meer burgers tegen nu
„kwalijk één, met hare schepen jaarlijks uit en 't huis zoude
„ hebben te voeren; als zijnde onze natie in deze gewesten, zoo
danig, dat zoo haast zij iets geprospereerd ende meer hebben,
„terstond om daarvan wel te leven, naar ’t vaderland willen,
„zonder dat daervan afgehouden connen worden, ofte iemand
„ daertegen sijnde, sijn terstond met protestatie gereed, van dat
„zij geen slaven noch bandieten, maar vrije Hollanders sijn,
„oock de Hollantsche vrijicheyt, daer hare voorouders soo langh
„om gevochten hebben, genieten willen, al hebben se somtijds
„Holland qualijck gesien, of terloop daardoor gepasseerd, die dan
„almede veeltijds meer krijten en roepens hebben, als anderen.”
Toch acht Demraer het zenden van volkplanters niet ondien
stig voor de Comp.; integendeel oordeelt hij het nuttig en ten
hoogste noodig, echter onder voorwaarde, dat men zende „al„sulcken, die sedich en stichtich van leven, oock eenichsints be
middeld zijn, die haar alhier in den huwelijken staat comen
„te begeven; doch deze zich dan voegende tot een ingetrokken
„en huisselijk leven, hebben daartoe ook al meest van noode,
„hetgeen zij van de Comp. in gagie en traktement genieten,
„vermits in meest deze Indische kwartieren alles kostelijk en
„duur is.”
„ Doch in geen geval, moet echter de Comp. voortgaan met
„ het zenden van allerhande, als bij de straat opgeraapte, arme
„ en onbemiddelde huisgezinnen, of die onmagtig zijn haar huis
„te onderhouden met haar maandelijks traktement. Dezen toch
„ geven door hun ergerlijk leven aanstoot en schande, zij leven
„in armoede, komen ten laste van de Comp. en teelen niet
„voort of de kinderen, die daaruit geboren worden sterven
„ vroegtijdig. ”
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Het eenige middel, dat volgens Gerard Dcmmer, eene volk
planting in Indie zou kunnen bevorderen, zou wezen het huwen
van Nederlanders met inlandsche vrouwen . Toch ziet hij ook
daarin bezwaren, vooreerst meent hij, dat daarvan eerst na
zeer langen tijd vruchten zullen getrokken worden, en ten an
deren , dat de kinders uit die huwelijken geboren, meer beërven
den aard der inlandsche moeders; maar tevens zijn van een
kwader naturel, van een meer vuil en oneerlijk leven, dan de
inlanders zelven. Desniettemin schijnt de slotsom der breed
sprakige beschouwingen van Demmer te zijn, dat hij het stich
ten van koloniën ontraadt en het beter acht geen vrijheden aan
de burgers in den handel toe te staan; maar liever te volharden
„ bij de eerste maximen der Comp.; van namentlijck de pro„ tij ten van den handel voor de participanten eenich en alleen
„ te gauderen. ”
Het lid van den raad van Indie, Joan Cunaeus, bragt een
advies uit, waarvan vooral de strekking schijnt te zijn, om
met het opperbestuur op goeden voet te blijven. Met het opper
bestuur is hij van gevoelen, dat de vaart tusschen Nederland en
Indie, streng gemonopoliseerd moet blijven. Het aantal en de plaat
sen door het opperbestuur aaif*rewezen, als voor den handel der
burgers open te stellen keurt hij evenzeer goed. Bovendien zou hij
gaarne nog zien opengcstcld den handel op de kustplaatsen van
Java. Hij achtte het ook onnoodig en onvoordeelig voor de
burgerij, dat alle burgers uitsluitend kooplieden moeten worden,
hij ziet er voordeel voor hen in, dat zij zich ook op liaudwerksn ij verheid en op landbouw toeleggen. Omtrent dit laatste mid
del van bestaan zegt hij o. a.: „De culture der landen en aen„ quecckinge van suyckeren, soude apparent by den Nederland
sen burger vry meerder worden aanvaard, bijaldien de suyker
„tot wat liooger prijs by dc Ed. Comp. wierde aongenomen,
„ welcker prijs jegemvoordigh soo geringh is, dat naeuwelijex
„ iemand daermede behouden of staendc can blijven, dat nog„ thans seor govoeglijck sonder merekelijeke interest, vermits
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„de groote advance, die de suycker jegenwoordigh in ’t vader „land rendeert, soude cunnen geschieden.”
De algemeene strekking van het advies van Cunaeus was
alzoo: stichten van koloniën, goedkeuring van het concept op
den vrijen handel, door de Heeren XVII ontworpen, zonder
dat Cunaeus een oogenblik betwijfelde, of koloniën onder zóó
belemmerende bepalingen zouden kunnen bestaan.
De meest logische conclusie is nog die van het extr. ord.
raadslid Versteglien. Deze komt tot besluit „in somma gelijk
„ een rijk in zich zelf verdeeld niet bestaan kan, zoo zou het
„ook gaan in Indie met de zaken der Comp. indien het con„ cept van het opperbestuur wierd volvoerd, want zegt hij:
„ of de Comp. moet den voet der Portugezen geheel volgen,
„zich van den handel ontlasten en die aan de vrije koop„ lieden transporteren, of de negotie alleen en buiten gedoogen
„van anderen volvoeren”. Versteghen was echter een zuiver
monopolist en koos daarom het laatste besluit: „ overgave van
„ den handel geheel aan de vrije burgers, zou hij den groot„ sten misslag achten en het middel om alles te onderste
„ boven te helpen ; den handel alleen en buiten gedoogen van
„ anderen, door de Comp. gedreven, oordeelt hij het naeste
„ en het raadzaamste; want meest alle handel over zee den vrye
„ luyden in Indie betreffende, kan buiten merkelyk nadeel,
„van de Comp., wat schijn het mag gegeven worden, niet
„ wel geschieden, en is er geen proffyt te doen, waartoe
„ dan de vrije lieden aangemoedigd; is er wel proffyt te doen,
„waarom zou de Comp. dan dien handel niet waarnemen”.
Behalve deze redenen van racer algemeenen aard, voert Ver
steghen ook nog als een bezwaar aan, dat dc Ncdcrlandschc
vrijburgers, die zich op den vrijen handel toeleggen meestal
onkundige, ruwe en dikwijls onzedelijke personen zijn; die
door eigen schuld met de inlanders in mocijclijkhcid geraken
en handel drijven met verlies. Hij schijnt dan nog meer over
te hellen tot een kolonie van landbouwers; hoewel hij zich
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niet ontveinst, dat het moeijelijk zijn zal met den Chinees mede
te dingen. Onder landbouwende kolonisten verstaat echter Versteghen, zooals iedereen in dien tijd, kolonisten, die den veld
arbeid niet in persoon uitoefenen; maar dien door Chinezen of
slaven doen verriglen. Meer bijzonder gaat hij de suikerkultuur
na, en betoogt, dat voor het ondernemen van een suikermolen
met den noodigen aanplant wel 4000 R. noodig zijn, benevens
„sorgh dragende” oogen. Het is niet onbelangrijk zijne opgaven
omtrent zulk eene suikeronderneming na te gaan. Als noodig
geeft hij op:
„ aan contanten............................................... R. 4000,
„waer afgaet voor 20 stucx werkbuffels tot de
„molen te drayen, ploegen en verderen arbeid,
„van houthalen enz. . R. 1000 j dat effecten
1500
„voor de suykermolen R. 500 $
blyven
R. 2500 ;
„die ongeveer voor 6 maenden te doen oncosten en verder in
„den trayn van leverantie synde, genougsaem reycken mogen
„en in ’t naervolgen de, naer my bericht is, besteet worden:
Voor interest van 4000 R. u 1 %
ter maand...................................
Voor huur van een stuck landt,
waer 120,000 poten suyckerrict op
cunneu geplant worden, maentl..
10 stucx Chinesen tot den land
bouw, 10 R. ijder....................
7 dito om in den molen te arbeyden.
6 dito om suykerrict te snyden, it
8 R. ijder.............................
15 stucx slaven, it 6 R. ijder.
Voor arbeyt van houthalen . .
Aan oly eu knersen ....
Noch voor maantl. vallende repa
ratien...................................

R. 40

» 30
. 100
* 70

*
*
.
.

40
90
30
10

» 10

R. 420
Somma maentl. oncosten. . .
Dat voor 12 maenden te bed ra
gen comt.................................. R. 5040

Daartegen can met een molen
maantl. 90 ffi snyker nit 10,000
poten gemalen en tot 7 R. ’t ü?
verkocht werden, comt . . .R. 630
Nocli uyt siroop dcrselvcr suyckcr * 70
comt maentlycx........................ R. 700
Dat voor 12 maenden te bedra
» 8400
gen comt................... ....
Waar afgetrockcn voor oncosten
van waeghgelt, canasters, praau. * 400
weu en arbeytsloon enz. .
Soodat jaerl. ter somma comt van R. 8000
Wacrvau de tegcDstaeude oncosten
. » 5040
moeten afgaen . .
En voor suyvere jaerwinsten overig
soudeu ennnen blyven ... *. R. 2960
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„’Twelck voorwaer nog al schoone proflyten en goede be„looning tot soulaes van éénjarigen boumansarbeyt syn; maer
„niet wel voor nieuwe aancoinelingen, door oncuntsckap van
„spraek en ommeganck met derzei ver wercklieden ter handt te
„vatten, gelyck d’ervarendste en luyden hier lang geweest, die
„sober en dun gesaait syn, noch genoech daermede te doen
„hebben, sulcx dat in en tot alles synen tyt vereyscht wert.”
Yan een geheel ander gevoelen is Joan Maetsuycker.
Deze is zeer voor het stichten van koloniën gezind en gaat
in zijn advies eerst na, welke argumenten door de tegenstan
ders van koloniën zijn aangevoerd, om die argumenten dan te
weerleggen en ten slotte eenige middelen aan te geven waar
door, volgens zijne meening, een volkplanting in Indie zou
kunnen slagen.
De redenen en consideratien legen het stichten van koloniën
en het openstellen van den vrijen handel aangevoerd, zijn zegt
Maatsuyker, hoofdzakelijk de navolgende:
„ Eerstelijck, dat doorgaens het schuijm der ministers vrij
„wordt, trachtende eerlijcke lieden liever in dienst te blijven,
„ ende wanneer al eenige goede daeronder mochten comen, soo
„ worden sij door d’ andere voort gedebaucheert ende verdorven.
2. „ Dat diergclijcke burgers veeltijts cleijne genegentheijt
„tot de Compagnie sijn hebbende, ende dienvolgende weijnigh
„te betrouwen sijn, sijnde een ongebonde hoop, die als de
„noodt aen de man soude gaen, cleijne hulpe souden toe
brengen tot bescherminge der republijcke.
3. „Dat de kinderen in India geboren, van vuijlen onge
brouwen aert sijnde ende selffs d’ inlanders in quade iaicten
„te boven gaende, van deselve oock niet veel goets sij te
„ verwachten.
4. „Dat de burgers, buijten navigatie ende handel ter zee
„ gehouden wordende, niet conuen bestaen, ende daei toe ge„licentieert wordende, Compagnie’s handel ende negotie sullen
„schadelijck wesen, behalven dat met haer ongebonden leven
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„overal onlusten maken, die de Compagnie dan boeten moet.
5. „Dat in allen gevalle rijck geworden sijnde, al weder
„ nae ’t vaderlandt willen, latende de Compagnie van kaer
„ ooghwit gefrustreert.
6. „ Dat eindelij ck de Compagnie tot exemple moet dienen
„ de bouvallige staet der Portugesen in deese landen, uijt geen
„ ander oirsake ontstaen, als omdat haer op hare coloniers te
„veel verlatende, geen vereijschte krijchsmacht in India ge„ houden hebben, waerdooi sijn comen te vervallen tot de on„ gelegentheijt in welcke tegenwoordigh worden gesien ende
„ diergelijcke.
„ Onder welcke poincten ick niet en can ontkennen eenige
„te weesen van groote consideratie ende in reden gefondeert;
„maer en sijn deselve, mijns oordeels, echter van soodanigen
„gewichte niet, dat ick daerom van mijn voorschreven advijs
„ soude affwijcken offte deselve eenighsints in balance connen
„laten comen, mette groote voordeelen ende proffijten, die de
„ Compagnie uijt het stichten der voorschreven colonien heeft
„ te verwachten, sijnde voornamentlijck, dat de sware garnisoenen
„ alsmede het groot getal andere gagie treckende ministers, die
„ tot noch toe de Compagnie al te lastigh vallen ende ten deele
„t’ onderhouden .... daerdoor in ’t aenstaende, sullen
„ connen worden verminderd en besnoeijd.
„Het is soo, dat de boven gespecificeerde poincten haer
„consideratie ende swaricheijt hebben, gelijck gesecht, ende
„dat de voorgenomen colonien tot geen volmaecktheijt sullen
„worden gebracht, off sullen alvoorens veele ende verscheijde
„ difficulteijten te boven moeten werden gecomen, maer waer
„worden oijt groote dingen bij der handt genomen, die hare
„ impediementen ende swarichheden niet en hebben, het gantsche
„lichaem van de Compagnie, hebbende reede soolange gestaen,
„ stceckt tot deze uure, tot nog toe vol swarichheden ende
„ diHiculteijtcn, daer deselve gedurigh als tegen moet worstelen,
„ maer daerorn en werden UEd. niet bewogen deselve te
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„ dissolveren ende in oordeel te laten loopen. Wat cancker is
„ deselve de particuliere handel, ende dat sij de groote lasten
„ ende oncosten moetende dragen, hare dienaren mette beste
„ coopmanschappen veeltij ts doorgaen ende overal de gereetste
„proffijten strijcken. Wat is het een groote swaricheijt daer
„onder de ministers, soo veele gevonden worden met cromme
„handen, soo men seijt, ende die ’t alsoo lieff van de Compagnie
„nemen als van den vijandt, opdat ik niet en spreke van de
„groote periculen, die de Compagnie gedurick ter zee ende te
„lande onderworpen is, die alleen genouch souden connen
„wesen, om een armhertigh mensch aff te schricken eenige
„middelen bij deselve te risicqueren, deese alle nietjegen„staende, soo is de Compagnie tot heden toe staende ge
bleven ende van tijt tot tijd machtiger geworden, ende
„ soude naer oogenschijn noch ongeloofflijck machtiger sijn
„geweest, ten ware de sware lasten, die de winsten jaer„lijcks voor het meerendeel hebben ingeslockt ende verslon„den, gelijck bij de gehouden reeckenboecken gesien wort,
„ende aengesien, op dien voet voortgaende, de lasten altijt
„seker sullen wesen, daer de winsten daerentegen seer on„seker ende veel aen ’t geval sijn hangende, soo en can,
„mijns oordeels, de Compagnie geen beteren dienst gedaen
„ worden als middelen uijt te vinden ende in ’t werek te stellen,
„ waerbij de voorschreven sware lasten mogen werden ver
hindert, daer in verschelde gelegentheden vrij wat in te
„doen is, maer niet licht iets seeckerder ofTte souvereijnder
„toe uijtgevonden sal worden, als de bevorderingh van Ne„derlandtsche colonien in dese landen, met behulp van welckc
„de incomsten vermeerdert ende de sware guarnisoonen rnetter
„tijt vermindert ende verlicht mogen werden tot outlastingc
„der groote soldijen, daer de Compagnie rcchtevoort mede
„ beswaert blijfft ende om soo te seggen door t’ ondergehouden
„wort, sijnde een poinct van soodanigen consideratie ende ge
dichte, dat de voorschreven gemoveerde difficulteijten ende
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„swaricheden, ketselve (mijns oordeels) noyt sullen connen
„opwegen, gelijck bij examen licht te sien soude wesen.
„1°. Want, dat eerstelijck gesecht wert, dat het schuijm
„ der dienaren soecken vrij te worden, en is soo generalijck
„niet waerachtigh off men siet onder deselve oock veele
„ eerlijcke goede luijden, die kaer best doen om met Godt ende
„met eere voort te comen, ende wat beginselen heeft de
„ stadt Roma gehad, die evenwel naderhandt geworden is een
„ exemplaar van alle poli tij cque deuchden ende goede regeringe.
„ Tegen het ongebonden leven der borgeren moet met goede
„wetten voorsien worden, het exempel der overheden in allen
„ gevalle daerin seer veel vermogende, die Batavia gesien heeft
„in de eerste beginselen ofte over veele jaren ende ’t selve
„tegenwoordigh siet, sal licht connen oordeelen wat onder„scheijt ende verschil daerbij tusschen de voorige ongebonden„ heijt ende presente modestie ende geschicktheijt der ingesetenen
„ er is, dat van jaer tot jaer noch toeneemt ende verbetert.
„ 2°. Dat de burgers de Compagnie niet toegedaen souden
„sijn ende daerom oock niet veel te vertrouwen, is mijns
„ wetens tot noch toe niet gebleken, maer wel dat sij somtijts
„ het beste genoegen niet en hebben gehad in de regeerders
„van dien ende derselver regeringe, daer veeltijts oirsaeck toe
„ gegeven is mettet groot faveur en de voordeelen, die men de
„Ileijdenen en de Mooren heeft laten genieten, den Neder„ landtsclien burger ondertusseken overal uijtsluijtende ende
„bovendien alle cleijnachtinge ende versmaetheijt aendoende,
„ wacrvan de exempelen noch in verschel* memorie sijn, veel
„ bedenekingen nae haer slepende. Laet den burger nevens
„ Ileijdenen ende Mooren gefavoriseert worden ende voordeel
„genieten, ende hij sal haest ophouden de regeringe ongenegen
„te wesen, dat vooral geschieden moet, bij aldien de Com„pagnic tot haer ooghinercq sal comen, soodat die swaricheijt
„oock gants cleijn ofte geen is, connende nae gelieven t’ allen
„ tijde wechgenomen werden.
VI.

ii
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„3°. Dat tot noch toe de Nederlandtsche kinderen in India
„gebooren, voornamentlijck de Misticen, wat vuijl ende on„ tuchtigh van leven sijn bevonden, can niet ontkent worden,
„ ontstaende uijt gebreck van goede opvoedinge, ende dat
„ onder de slaven ende slavinnen groot gemaect worden, van
„ welcke niet veel deuchts geleert wort, dat mettet instellen
„van welgescbickte scholen ende goede toesicht ende sorge der
„ouderen moet gebetert worden.
4°. „ De vierde difficulteijt is dat de burgers buijtcn navigatie
„ende handel ter zee gehouden wordende, niet connen bestaen
„ende met deselve Compagnie’s handel ende negotie sullen
„schadelijck wesen, behalven de onlusten, die met haer onge„ bonden leven hier en daer sijn maeckende. Daer op antwoor
den, dat de burger seer wel bestaen can sonder commertie
„over zee, alzoo wel als andere landtsteden, die geen zeevaert
„hebben; want behalven den landtbouw, handtwerken ende
„andere eerlijeke middelen, als bodemarijen, geit a deposito
„ te setten, etc., soo heeft de burger op Batavia gelegcntheijt
„ om goede voordeelen in negotie te doen mette vreemdelingen
„ gedurich in groote menigte af en aen varende, voornament„ lijk wanueer nevens de Chinesen ende anderen, mede acces totte
„packhuijsen hebben, ende in den eledcnhandel participeren
„ mogen, gelijck nu geschiedt, soodat te seggen, dat op Batavia
„buijten de zeevaert geen geit te winnen is, een teeckcn is,
„dat sij geen rechte kennisse van Batavia hebben. Andere
„ plaetsen hebben diergelijeke offte andere gelegcnthedcn, soodat
„mijns oordeels niet van noode sal wesen den burger veel
„ totten zeevaert te animeren, soo om redenen boven gemoveert,
„die haer fundament hebben, als oock voornamentlijck, omdat
„sij tegen de Chinesen ende andere natiën niet connen bestaen,
„aengesien deselve veel oncostelijcker varen ende haer met
„cleijne winsten connen vergenoegen, daer de onse liet alles
„op sijn groot scheeps willen hebben, ende hare winsten in
„ ongeiden versmooren, gelijck de experientie reeds meer dan
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„te veel geleerd heeft, hoewel ick echter van gevoelen sij,
„dat men daerom, gelijck oock niet om de andere redenen
„boven gemoveert, haer den handel ter zee ontseggen ofte
„verbieden sal, meer als aen andere natiën, Compagnie’s onder„danen sijnde, geschiet, om het groot misnoegen, dat daerover
„anders met reden sijn hebbende, dat Heijdenen ende Mooren
„meer liberteijt ende vrijicheijt genieten als sij, Nederlanders
„ende Christenen sijnde, waermede dan oock met eene ver„claert hebben mijn gevoelen over het concept bij Heeren Ge„ committeerdens uijt de Seventhienen ingestelt ende in copie
„ overgesonden, omme daerop te hebben advijs van. de Heeren
„Generael ende Raden van India, sijnde namentlijck, dat haer
„ Ed. wel sullen doen den Nederlandtschen burgeren generalijck
„ den handel open te stellen, overal ende op alle plaetsen daer
„andere inwoonderen, Heijdenen ende Mooren, toegestaen wort
„ te varen ende haren handel te drijven.
5°. „ Ten vijffden wert tegen ’t concept der colonien inge„ bracht, dat de burgeren in allen gevalle rijck geworden sijnde,
„al weder nae ’t vaderlandt willen, latende Compagnie van
„haer ooghwit gefrustreert, dat ten deele waer is; doch metter
„tijt te beteren staet, sijnde tot noch toe meest veroorsaect
„door de groote versmaetheijt ende cleijnachtinge, daer deselve
„ecnige jaren herwaerts in sijn gehouden, die haer met reeden
„tegen de borst is ende nae de vaderlandtsche vrijheijt haecken
„ doet.
6°. „Ten laetsten wort gesecht, dat wij ons moeten spiegelen
„aen ’t exempel der Portugesen, die door middel van haere
„colonien ’t onder geraeckt sijn, dat onder correctie seer on„waarachtigh is, want die de constitutie on de gelegentheijt
„van derselver staet ende regeringe in deese landen wol wil
„ insien, sal moeten bekennen, dat deselve door geen ander
„ middel tot noch toe staende sijn gebleven als alleen door de
„menichtc der coloniers, die haer in plaetse van soldaten ver„strecken, ende solider wclcke sij, nae menschelijck oordeel,
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„al langh t’ ondergebracht ende vergeten waren, soodat dat
„exempel te eenemael voor mijn gevoelen militeert, hetselve
„ wonderlijck bevestigende.
„Waeruit dan sommier gesien wort, hoe dat de voorschreven
„ gemoveerde swaricheden tot laste van de Nederlandtsche
„colonien in dese landen van soo grooten gewichte niet en
„sijn, dat daerom de bevoirderinge derselver behoorde nae te
„blijven ten aenschouw der groote ende importante voordeelen,
„die daertegen nijt deselve worden verwacht, soodat ick geen
„reden vinde, waerom van mijn voorschreven advys te ver„anderen, maer bij hetselve alsnoch blijve persisteren, te meer
„soodanige autheurs daertoe hebbende, als is de Heer Antonio
„ VAN Diemen (loffelijcker gedachtenisse) en de andere Heeren
„Generaels voor hom geregeert hebbende, sijnde namentl. dat
„ de Compagnie voor alle saken het werck der colonien dienstich
„is te bevorderen, niet met inlandsche natiën, Heijdenen ende
„Mooren, op welcke niet te betrouwen is, gelijck eenige
„sustineren, maer met Nederlanders, die den Staet tegen de
„anderen mogen beschermen.
„Om nu deselve colonien met ernst bij der handt te nemen
„ ende middelen daartoe dienstigh in ’t werck te stellen, en sal
„juijst niet van noode wesen, tot dien eijnde veele familien
„uijt het vaderland te senden, dat de Compagnie te lastigh ende
„te costelijck soude vallen, maar sal, mijns oordeels, gereder
„ ende dienstiger wesen, dat werck ten principalen de over„ heijt alhier te bevelen, latende van de suppoosten, soldaten
„ ende andere sooveel vrijgeven, als hetselve comcn versoecken
„ sonder aenschouw te nemen dan wel somwijlen onder deselve
„gevonden worden, die haer buijten dienst niet .wel connen
„ gouverneren ende haer middelen ofte ontfangen gagic in onnut„ tigheijt doorgebracht hebbende, dan weder versoecken in dienst
„ te comeu, daer sooveel niet aen gelegen is, verteeren sij haer
„geit, die in het vaderlandt comen, doen doorgaens hetselve,
„ daer de Compagnie haer niet over heeft te becommeren;

xxr
i

„worden se arm, sij mogen liaer selfs redden ende wijser
„ worden, ofte bij aldien eenige t’eenemael onbequaem sijn liaer
„ cost te winnen, laet se weder in dienst comen, wat swa„ ricbeijt is daerin te maken; in ’t vaderlandt wordt de Com„pagnie het yolck ook meest nijt de herbergen ende croegen
„ toegebracht; doch dit sij te verstaen van ongetroude personen,
„ alsoo het met de getroude een ander besclieijt heeft, die ick
„ soude oordeelen soo licht uijt den dienst niet en behooren ge„ laten te worden, of behooren eerst aan te wijsen met wat
„ middel haer verhope te erneren, daer dan nae gelegentheijt
„ op geleth can worden , alsoó desulcke haer selve niet en sijn,
„ maer gehouden sijn voor haer vrouw en kinderen te sorgen.
„ Om nu in ’t breede te verhalen, wat middelen voor den
„ burger open sijn, om haer eerlijcken te erneren ende metter
„tijt matigen rijckdom over te gaderen, soiule alhier te langh
„ vallen, tot UEds. intentie genoech sijnde te weten, dat
„ deselve geensints ontbreeckende sijn , maer na ijders gelegent„ heijt ende staet overvloedigh gevonden worden, gelijck ijder„ een kennelijck is, die eenige kennisse van Compagnie’s ge„ legentheijt in deze lande heeft, hetzij dan dat hem jemant
„ wil generen met een handtwerck , als: schoenmakers, cleer„ makers, smits, swaertvegers, sadelraakers, silver- ende gout„ smits, chirurgijns, timmerlieden, metselacrs ende diergelijcke,
„ daer alle groot geit mede te winnen is voor die maer eenich„ sints wat arbeijtsaem sijn, daer het ordinarie meest aen ge„breeckt, ofte met winckelhouden en alderhande cramerijen,
„ waren ende coopmanschappcn, daer oock bijsondere voordeelen
„ met te doen sijn, ofte wel met andere negotie, penningen
„ a deposito te stellen, daer sommige haer seer wel mede
„ weten te behelpen ende capitael met te winnen, van anderen
„geit tot minder interest lichtende ende hetselve weder aan
„ anderen hooger uijtsettende, dat mijns oordeels niet to ver„ achten is, streckende tot gerief ende voordeel, soo wel van
„ degeene daer sij het van opnemen, als die het van haer
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„ weder ontfangen. Met bodemarije plegen sommige oock wel
„ proffijt te weten doen, mits dat do Compagnie’s dienaren,
„die bewindt ofte macht hebben, daarbuiten werden gehouden,
„ alsoo sij den burger schadelijck sijn ende haer selve weten te
„ prefereren, gelijck wel geschiet is. Bovenal can de landlbouw
„ontallicko menscben de kost geven met smakelijcke overwin
sten, waervan de particulariteiten in desen te langh souden
„vallen te recenseren, generalijck niet anders van noodesynde,
„ als dat den burger altemet de handt een weijnigh geboden
„ende daerdoor geanimeert werde, eerlijcke middelen bij der
„ handt te nemen om voort te comcn, daer het tot noch toe seer
„aen ontbroocken heefft, grootelijcx tot nadeel van de Com
pagnie, want bij aldien den Nederlandtschen burger rnaer
„half soo veel voordeelen ende beneficiën hadde mogen ge„ nieten, als bij mijn tijd in India de Chinesen ende andere
„genoten hebben, ick versekere UEd. dat Batavia recktevoort
„eéne andere stadt soude sijn geweest, daer mettet caresseren
„ der Chinesen geen voordeel gedaen wort, als voor weijnige
„particulieren ende niet voor de Compagnie ofte den Staet,
„want te seggen, dat de Chinesen daerdoor te meer worden
„aangeloct om alhier te comen woonen, waerdoor dandeincom„sten sijn toenemende, gelijck van eenige gesecht wort, is
„t’eenemael frivool ende ongefondeert, omdat soodanige bene„ficien ende faveuren niet gedaen worden, dan alleen aan
„eenige weijnige van cleijn getal, sonder dat liet gemeene
„lichaem daer het minste gevoelen ofte genot van heeft. Ja
„wort de gemeene man in plaetse van dien, van soodanige
„favoriten te meer geplaecht ende gedwongen selfs de mid
delen op te brengen, waermede de voorschreven faveuren op
„ongeoorloofde wijse worden genegotieert, dat haer dan lastigh
„valt ende eer sal doen vertrecken als doen comen. Het is wel
„soo dat de Chinesen motten landbouw ende voornamcntlijck
„het planten ende aenteelen van suijckerrict de republijeke
„voordeel sijn toebrengende ende dat de beneficiën, haer tot

XXIII

dien eijnde verleend, consequent tot Compagnie’s dienst sijn
„streckende, maer waerom die niet gedaen aen Nederlandtsche
„burgers, aengesien deselve met behulp van dien niet minder
„souden doen, waermede de Compagnie dan dubbelden dienst
„sonde geschieden, doch wat vraegh ick waerom, omdat de
„ Nederlanders te bot sijn ende altijt met ijdele handen coomen,
„daer den Chinees schrander is ende altijt ’t een of ’t ander
„uit sijn mouw weet te schudden, waervan breeder te particu„lariseren te odieusen saeck sonde weesen, gelijck oock deese
„gheheele materie aen alle sijden teeder om aen te roeren is,
„seeeker ende gewis sijnde, dat de Nederlandtsche colonie geen
„grooter partije sij hebbende, als de gierigheijt der Hooge
„Ministers, bij de andere natiën meer proffijt siende.”
Terwijl deze verschillende adviezen in Indie werden opge
maakt en naar het moederland gezonden, was inmiddels ; » na
lang genomen deliberatie” in Nederland een nieuw „regle
ment op 'het beleid der regering in Indie, „ by forme van
instructie” op den 26 April 1650 tot stand gekomen. In
deze instructie was, als natuurlijk gevolg van den onwil of
het verzuim van den Gouverneur-Generaal van der Lijn,
het punt van den vrijen handel en de vrije vaart onbeslist
gelaten. Er was echter in die instructie nog geen vijandigen geest tegen „ opening van meerder vrijheid in de coin„ mercie voor de gemceDe burgery” te bespeuren. Maar toen
in 1651 de adviezen van de leden der Hooge regering, uit
Indie in Nederland aankwamen, was al weder de politieke damp
kring in de Kamer van XVII veranderd. Reeds op den 30 Maart
1650, was het, met vroegere denkbeelden over ontwikkeling der
Ncderlandscbe volkplanting, strijdig besluit genomen, dat xle
Kameren der Compagnie, zoo weinig mogelijk vrouwen, naar
Indie zouden laten vertrekken; terwijl een reglement, houdende
geheel verbod van te mogen huwen aan de ambtenaren en be
lemmering van het huwelijk in Indie, in het algemeen, werd
ontworpen. In zulk cenc gewijzigde stemming nam de Verga-
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dering der Heeren XVII, op den 22 Augustus 1651, de ver
schillende adviezen der Hooge regering in beraadslaging. Er
werd besloten, dat „uit consideratie van de groote importantie
„ der zake ”, de stukken gesteld zouden worden in handen van
het zoogenaamd Haagsche Besoigne, een collegie, dat zamengesteld was uit gecommitteerden van de verschillende Kamers,
tot resumtie van de brieven en papieren uit Indie overge
komen.
Dit collegie stelde op den 20 Februarij 1652 een voor de
zaak van kolonisatie en vrijen handel ongunstig rapport vast,
waarmede de Vergadering der XVII zich vereenigde en over
eenkomstig dat besluit, op den 13 April 1652, de navolgende
aanschrijving naar Indie afvaardigde:
„By de Vergaderinge der XVII gehoort synde het Rapport
„van de Heeren Gecommitteerden, gelesen ende geëxamineert
„hebbende de sckriftelycke advysen, by de E. Gouverneur„Generael ende Raden van India ingestelt ende overgesonden
„op ’t subject van de Nederlantsche colonien in de Oost-Indien,
„is het advys van de gemelte Heeren in de voorn. Vergade„ringe voorgebracht, by de leden van deselve geamplecteert
„ende geoordeelt, dat in dese conjuncture van tyden, soo ten
„aansien van de gelegentheyt hier te lande als in India voor
„de Compagnie geensints geraden is van hier met de schepen
„naer India affgaende, eenige Nederlantsche familiën te senden
„omme aldaer als vrije luyden, buyten den dienst van de Com„pagnie te resideren ende baer te erneren; maar dat men de
„geheele regieringe van de Compagnie continueren sal op den
„ouden voel, verstaende dat de respectivc Cameren van de
„ Comp. niet vermogen sullen eenige andere Nederlantsche
„vrouwen naer India te laten varen, als van ondercoopluydcn,
„ predicanten, sieckentroosters, sergianten ende soodanige an„ deren, dewelcke by de vergaderinge van de Seventiene (om
„redenen daertoe dienende) ’tselve toegestacn mochte worden.
„ Ende aengaende de vrye luyden, dat de persoonen haer ver-
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„bonden tyt uytgedient hebbende, op haer versoeck soo der geen
„redenen ter contrarie syn, door den Gouvern. Generaal ende
„Raden van India vrydom vergunt sal worden, op de ordre en
„reglement daervan synde ende naemaels noch te maecken of.
„veranderen nae gelegentheyt van saeeken, waernae alle vrye
„luyden gehouden sullen wesen haer te reguleren, sonder hen
„daertegen te kanten ende dat voorts de Burgerye soo op
„Batavia als andere residentien van de Gener. Comp. sullen
„moeten blyven onder het gesach ende authoriteyt van den
„ Gouverneur-Generael ende Raden van India in allen schyne
„gelyck de ministers van de Comp. in dienst wesende, sonder
„haer daervan eenichsins te mogen ontrecken off dat hun oock
„ eenige andere praeëminentien als deselve alrede hebben, anders
„als met goetvinden van dese vergaderinge, toegestaen sullen
„mogen werden, opdat door middel van dien de generale
„Regeeringe van India, dewelcke door den Gouverneur-Gene„rael ende Raden van India gerepresenteert wert, in haer
„ macht ende authoriteyt niet verswackt; maer meer ende meer
„daerinne tot welstandt van de voorn. Compagnie versterckt
„mach werden. Ende off weynige ongeruste wrevelige raen„sclien haer daerjegens stelden ende onder den naem van de
„ Burgerye eenige veranderinge mochten soecken in te voeren,
„dat den Gouverneur-Generael ende Raden van India soodanige
„personen (nae genomen informatie ende kennisse van saeeken)
„als perturbateurs van de gemeene ruste in de Oost-Indien,
„nae Nederlant sullen laeten keeren, sonder gehouden te wesen,
„ daervan andere redenen te geven, als dat sy sulex voor den
„welstandt ende meerder gcrusticheyt van de Indische regee„ ringe bevinden te belmoren , sonder dat nochtans de meeninge
„sy do vrye luyden te benemen, ’t gunt andere Indiaensche
„natiën tot noch toegestaen wert; maer veeleer deselve voor de
„soodanige te prefereren ende daerdoor de middelen aen te
„wysen, ommo (soo sy het daerop willen aenlcggen) met eere
„ te mogen bestaen, ende middelen te vergaderen dewelcke niet
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„gebreecken sullen, dengenen die haer arbeytsaem toonen to
„wesen, gelyck UË. in de jongste generale missive op do
„voornoemde materie geschreven ende gerecommandeert is de
„goede bant daeraen te houden, dat de vrye luyden ingesete
„nen van desen staet niet onderdruckt, maer voor de vreem„ delingen in handel ende andere gelegentheden, daeraen de„penderende, geprefereert sullen worden.”
Een meer vijandigen geest nog, tegen de ontwikkeling van on
dernemingen met kapitaal van bijzondere personen en bijgevolg
' dus ook tegen het denkbeeld eener volkplanting, kan men be
speuren in het bevel, dat het opperbestuur op 30 April 1653,
aan de Hooge Regering opzond, om alle vaste goederen in Indie
gelegen, „particuliere luyden in Nederland toebehoorende; en
„waarvan de tijd van vrijheid was geëxpireerd, zonder eenige
„ conniventie publiek te verkoopen en den opbrengst dier goederen
„aan de eigenaars in Europa over te maken.” Het opperbe
stuur gaf als beweegreden voor dezen zonderlingen maatregel
op, dat hij moest strekken tot „weringe, van alle correspon
dentie en daaronder schuilenden particulieren handel.” 1
Sedert geraakte het vraagstuk van volkplanting en vrijen handel,
voor geruimen tijd buiten behandeling, en zoo het scheen, geheel
vergeten, totdat ten gevolge van gebeurtenissen in Indie, en
van achteruitgang in den handel der Compagnie, er de aandacht
weder op gevestigd werd.
Wij hebben gezien, hoe inmiddels op den 26 April 1650,
een nieuw reglement op het beleid der regering in Indie, of
„punten en artikelen in forma van Generale Instructie voor
Gouverneur-Generaal en Raden,” door de vergadering der XVII
was vastgesteld. Daarbij was het „ Gouvernement-Gcneraal”
1 Men vindt dezen hernieuwden strijd over vrijen of niet vrijen handel en
kolonisatie in Indie achtereenvolgens behandeld in de resolutien der Hoeren XVII ,
dd. 9 Sept. 1644, 28 Aug. en 7 Nov. 1645; 8 Maart en 81 Julij 1646; 30 Sept.
1647; 31 Maart 1650; Aug.—Sept. 1650 : Maart 1651 ; 22 Aug. 1651 ; 20 April
1653 en Haagech verbaal 20 I'cbr. 1652.
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over Inclie, bij voortduring toevertrouwd aan eenen GouverneurGeneraal en zekere Raden, op grond, „dat deze vorm van re
gering, na verschillende deliberatien daarover meermalen in de
vergadering der XVII gehouden, altijd gehouden was voor de
beste, en de voorkeur scheen te verdienen boven eene regering,
zonder algemeen opperhoofd; maar bekleed door zeker getal
Raden, waarvan bij beurte maandelijks één zou voorzitten.”
De regering over Indie, moest derhalve „aangezien worden,
als in het generaal en particulier te dependeren van de goede
directie en het beleid van den Gouverneur-Generaal en de
Raden van Indie, zoo ten aanzien van de gagie trekkende
ministers en dienaren van de Compie., als ten regarde van de
burgerij en de ingezetenen, die aldaar woonplaats verkozen
hebben.” Diensvolgens werd het getal der ordinaire Raden bij
hernieuwing bepaald op zes leden, behalve de buitengewone
Raden, die te zamen een collegie zouden vormen waarin alle
zaken, de generale Comp. aangaande, moesten verhandeld
worden. De Instructie schreef verder voor; „ dat de geheele
regering van Indie in den persoon van een Goeverneur-Generaal
en geadjungeerde Raden, aldus geconstitueerd zijnde, dezen
vooreerst incumbeert, gestadig het oog te laten gaan op den
grooten omslag en de directie van de generale Complc., en dat
het algemeene werk verdeeld moet worden onder de leden der
Hooge regering. Bovendien had de Gouverneur-Generaal als
voorzittende, zijn oog te laten gaan, dat de Raden van Indie,
ieder wat hem is opgelegd, promptelijk ten uitvoer legge.”
Onder de bijzondere punten, welke aan de Hooge regering
in het algemeen cn den opperlandvoogd in het bijzonder,
werden aanbevolen, wordt in de eerste plaats genoemd: onder
houding van goede justitie en policie. „Alle civiele en criminele
zaken, decisien en exccutien, zonder onderscheid, bleven toe
vertrouwd en aanbevolen aan den raad des kasteels Batavia,
op voet, ordre en instructie van dc ordonnantiën en statuten
van Batavia,” onder den Gouverneur-Generaal van Diemen in
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1642 vastgesteld. 1 Kort vóór de vaststelling der algemeene
Instructie, was op den 22pn Maart 1650, in de Vergadering
der XVII liet belangrijke vraagstuk ter sprake gebragt, hoe
verre de magt van Gouverneur-Generaal en Raden strekken
moest in „ bet stuk van de wetten te maken, de justitie en de
politie rakende en of deselve ook subject gemaakt kunnen
worden, de judicature van eenige boven van justitie in de
Vereenicbde Provinciën.”
Na beraadslaging en nadat het gevoelen van de advokaten
der Compagnie was iugewonnen, werd evenwel goedgevonden,
dat men 7 » voor alsnog daervan geen mentie soude maken, soo
„lange de Comp. daerin niet anders voorkwam.” Omtrent bet
ten uitvoer leggen der vonnissen, schreef de algemeene instructie
van 1650 voor, dat de Gouverneur-Generaal en Rade van Indie
alle resolutien en condemnatien van den raad van justitie, zon
der verhindering of stuiting, ,, etfect moesten doen sorteren2,
„ behoudende nogthans de Gouverneur-Generaal en Rade colle,. gialiter en in completen rade het regt van remissie ofte par„don, in zaken, waarin de delinquent ter dood was gewezen;
„doch verder niet.” Ook hadden de officieren van justitie, de
fiskaal en de baljuw te Batavia, in de bediening van hun ambt
geen andere orders te gehoorzamen, dan die van den president
en van het collegie van de raden van justitie. 3 Onder den Gou1 Mr. P. Mijcr in zijne „Codificatie in Nccrl. Indie’’, zegt, dat deze statuten
slechts kracht van wet hadden te Batavia en omliggende landstreken, lusschen de
grenzen van Chcribou en Bantam ten O. en W. en de stranden aan de Jav. en de
Zuid. Ind. zee ten N. en Z. Zie: *Nederl. jaarb. van den Tcx en van Hall”. 1841.3e
deel, bladz. 46.
2 Later in 1669, 1670 en 1671, werd evenwel de raad van justitie vcrpligt , om
aan de Hooge regering, -des gerequireerd van zijne gewijsden te geven, reden en
rekenschap.” Zie P. Mijer, Verzameling van Jnstructien, ordonnantiën en reglementen
van N. I. bladz. 108. noot.
3 Dat er in Indie, ondanks de zorgen door het opperbestuur aan de justitie ge
wijd, somtijds toch wonderlijk regt gesproken werd, blijkt, onder meer uit een
vonnis, waarbij zekere Andries Sigismundus, bosschieter „over dat sich o' gruwel,
sooverre verloopcn en vergeten hadde. dat hy sich, by conditionelen geschrifte, dat
met syn bloedt gctceckent hadde, den Satan met lijf en siele hadde overgegeven ende
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verneur-Generaal Garel Reyniersz. werd liet officie, nog ver
meerderd met een landdrost, wiens werkkring was ; » om in
„alle de platte landen onder Batavia’s district; doek buiten de
„stad, over alle misdaden en delicten te vangen, te spannen
„en alle andere actiën van jurisdictie te exerceren, mits zijn
„regt vervolgende voor den gerechte van Batavia. ” J
De justitie en politie moest vooral, zoo luidde de generale
instructie van 1650, „mede gesecundeerd worden door de
„ christelijke gereformeerde religie, waarvan de fundamenten in
„de vaderlandsche regering nu gelegd zijnde, deselve in de
„ Oost-Indie, onder het gouverno van Gouverneur-Generaal en
„raden mede gevolgd moesten worden, zonder eenige publieke
„ exercitie van andere religiën en zonderlinge van het pausdom
„ te gedoogen.” Om „ de religie met de politie in goede eenig„lieid en harmonie te houden” werd de aanwezigheid van een
commissaris-politiek in de kerkelijke vergaderingen ook hij
deze instructie noodig geoordeeld en gehandhaafd.
Het is hier de plaats, om, zij het dan ook zoo beknopt mo
gelijk, in herinnering te brengen, op welke verordeningen, de
regeling van de kerk in Indie rustte. Reeds in 1623 was door
de classes van Noord- en Zuid-Holland, eene provisionele kerkeorde voor de kerken in Oost-Indie „geëxtraheerd uit de
„ Nederlandsche kerkeordeninge, van de synode-nationaal van
„1619 en op de tegenwoordige gelegenheid van de kerken in
„Oost-Indie geappliceert”, ontworpen en door de predikanten
onsen Godt en Heylandt verloochent, gedoemd werd om den schcrpregtcr overgeleverd
aeu een paal gebonden, gewurght cude dau gcblaekcrt te werden, datter de dood opvolght, vervolgens ’t lichaem in een mik gehangen cude den vogelen des luchts tot aes
gegeven te worden.” Dit gewysde, als ,, op Goddelyckc en wcreltlycke wetten gefundcert” werd by Resolutie van 7 Maart 1652, door de Ilooge regering bekrachtigd
en twee dagen later ten uitvoergelegd. Noch die goede luvdeu van de justitie noch
de floogc regering, hebben, naar het schijnt, er aan gedacht, dat zij door dit vonnis
te slaan en uit te voeren, slechts te meer in het belang handelden, van den
contractant ter andere zijde, voor wien daardoor de bedongen waar, te eerder lever
baar werd.
1 Itesol. GG. en K, 9 en 21 h’cbr. 1651.
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Triglandus en Danckertsz aan de Vergadering der XVII aan
geboden.
Deze provisionele kerkordening in Nederland ontworpen, gat
naar het schijnt, in het volgende jaar 1624 aanleiding tot het
bijéénroepen te Batavia, door den Gouverneur-Generaal, de Carpentier en Rade van Indie, van eene buitengewone kerkverga
dering, waarin met medewerking van twee gecommitteerde leden
uit den raad van Indie, de eerste kerkordening voor Indie,
meerendeels overeenkomstig het ontwerp der classes van Hol
land, werd opgesteld, welke kort daarna ook door de Hooge
regering werd goedgekeurd.
Deze kerkordening bleef bestaan tot 1643, in welk jaar op
den 7 December, bij resolutie van Gouverneur-Generaal en raden
eene nieuwe kerkordening, ter vervanging van die van 1624,
werd bekrachtigd. Deze zeer uitgebreide kerkordening van 1643
omvatte, volgens art. 1: de dienste, de zamenkomsten, het opzigt over de leer, de sacramenten, de ceremoniën en de chris
telijke straffen. Art. 29 schreef voor, „dat in den kerkeraad
„geen anderen, als kerkelijke zaken en dat op kerkelijke wijze
„zullen verhandeld worden, en zoo misschien eenige zaken
„zwaarder zullen wezen, dan dat dezelve bij dezen kerkeraad
„afgehandeld mogten worden, zullen dezelve met kennisse van
„de Hooge overigheyd aan die kerken in Nederland, alwaar
„ kameren van de Comp. gevestigd zijn, overgezonden worden,
„ om dezelve met hare synoden te communiceren en de kerke
„alhier met advies en resolutie te dienen.”
Volgens art. 32 der ontworpen kerkordening moest, indien
er eenige zaken in de vergadering van den kerkeraad waren
voorgevallen, waarin het advies of de hulp van de Hooge
overigheid noodig mogt zijn, de voorzitter van den kerke
raad van Batavia, vergezeld van een ouderling of van nog een
predikant, terstond na de vergadering met den GouverneurGeneraal communiceren. Doch dit artikel werd bij de bekrach
tiging door den Gouverneur-Generaal en Rade van Indie, in
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:

zooverre gewijzigd, dat zij „ die ordeninge approbeerden, eenlycq
„van onsen ’t wege (d. i. van G.-G. en R.) daerby voegende;
„aengesien de kerkelyke regering in velen ooek de policie
„ rakende is, dat die van den voors. kerkeraad niet en zullen
„vermogen eenige zaken van gewigte te besluiten, dan met
„ voorgaande communicatie ende advoy van de politycke over„ beyd, welk punt, opdat te beter naergecomen en altyd goede
„correspondentie en eenicbeyt gehouden mochte worden, oocq
„goedgevonden hebben dat in gemelt collegie, altyd conform
„ de goede usance eeniger plaetsen onses vaderlands, onsent„ wegen een polilycken commissaris, professie doende van de
„ ware gereformeerde christelyke religie, sessie hebben en pre„ sent wesen 5al en zal de predicant-preses, dien commissaris
„ ook telkens ter vergadering oproepen. ”
Slechts noode werd deze inmenging van het wereldlijk gezag
en de tegenwoordigheid van den commissaris-politiek door de
predikanten te Batavia geduld. Maar het opperbestuur hand
haafde dit gedeelte der kerkordening, bij de Generale Instruc
tie van 1650. Weldra zagen de Heeren XVII zich genoopt aan
hunne bevelen klem bij te zetten, door bij aanschrijving van
13 April 1652 te gelasten, dat „predikanten, zich willende
„ onttrekken aan de politiek-kerkelijke censuur en derzelver
„ ordres niet gehoorzamende, als perturbateurs der gemeene
„ ruste, zonder opgave van redenen, naar het moederland moesten
worden opgezonden. ”
In tijden waarin de teugels van het bewind aan zwakke,
weifelende handen zijn toevertrouwd, pleegt het verschijnsel
zicli vrij algemeen voor te doen, niet alleen, dat velen hunne
pligten verzuimen , maar vooral ook, dat velen het hooger gezag
niet tellende, voor zich zei ven meer gezag , dan hun toekomt
trachten te verkrijgen. Dit verschijnsel openbaarde zich dan
ook weder onder het zwak bestuur der Gouverneurs-Generaal
van den Lijn en Carel Reiniersz. Het was, zooals wij gezien
hebben, volgens art. 29 der kerkordening van 1634 aan denker*
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keraad van Batavia vergund, met voorkennis der Hooge overig
heid briefwisseling te houden met die kerken in Nederland,
waar Kameren van de Compagnie gevestigd waren. De Hooge
regering te Batavia, schijnt bij de toepassing van dat artikel
zich steeds zeer gemakkelijk te hebben getoond 5 doch in de
jaren 1652, 1653 en volgenden, begon de kerkeraad van
Batavia langs dien weg eene soort van oppositie tegen de
Hooge regering in Indie te voeren, en deed liy luide klagten
en grieven bij het opperbestuur inbrengen.
Daarbij kwam nog, dat „behalve eenige harde disputen en
quaestien onder de predikanten zelven, de kerkeraad van
Batavia zich „suprematie” over de overige kerken in Indie
wilde aanmatigen. De kerkeraad bleef binnen haar gebied,
wanneer hij ijverde voor de zaak, die hij moest behartigen,
bijv. als hij er over klaagde, dat de openbare godsdienst der
Christenen door de Nederlanders in Japan, zoo goed als ver
loochend werd, of dat de geestelijke stand op sommige plaat
sen in Indie, niet genoeg met eerbied werd behandeld; of dat
de onzedelijkheid der Europeanen ergernis verwekte; maar de
kerkeraad deed de meeste en heftigste klagten hooren tegen
de bevoegdheid van Gouverneur-Generaal en Rade om predikan
ten aan te stellen en dezen aan te wijzen de plaatsen hunner
bediening, niettegenstaande ieder predikant zijne instructie bij
de aanvaarding van zijne bediening had bezworen, en deze
„ wel klaarlijke dicteerde, dat ieder predikant gehouden was te
„gaan, waar en zoo de regering ter plaatse zijnde zou goed
vinden te bepalen”. De kerkeraad beklaagde zich niet alleen
over de toepassing dezer instructie, maar hij verzette er zich
ook tegen en niet minder tegen den commissaris-politiek. Die
klagten en dat verzet openbaarden zich bovendien op cene
wijze, die van niet geringe zucht tot heerschcn de blijken
droeg. De Hooge regering, zooals elk zwak bestuur in dier
gelijke omstandigheden, wendde daartegen niet veel meer aan,
dan ook harerzijds klagten over den kerkeraad te doen hooren.
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De Gouverneur-Generaal Maetsuyker, die bij zijn optreden
na den dood van Carel Reiniersz in 1653, de verhouding tusschen kerkelijk en wereldlijk gezag aldus gespannen vond,
schijnt om persoonlijke redenen, hij had vroeger tot de Katholijke kerk behoord, den kerkeraad niet dadelijk te hebben
aangedurfd. Maar het opperbestuur in Nederland deed zich
spoedig krachtig gelden, en gelastte bij aanschrijving van 12
April 1656 aan de Hooge regering, den kerkeraad, van het
wereldlijk gebied binnen dc grenzen van het kerkelijke, terug
te dringen. Het opperbestuur liet zich hooren op eene wijze,
die van groote verbolgenheid getuigde: „ Wy cunnen,” zoo
schreven de Heeren XYII
niet verswygen, dat ons door ge„ deputeerden van de Eerweerde classes van Amsterdam en
„ Walcheren overgelevert en ter handen gestelt is een missive
„ van den kerckenraedt van Batavia, geschreven aldaer den 25
„ January 1655 en aen ons geaddresseert, wy hebben deselve
„ niet sonder alteratie en ontsteltenis des gemoets gelesen,
„ siende met hoe pernitieuse desseynen die luyden swanger
„ gaen, en met hoe kleynen respect en hoe odieuselycken sy
„ haere overheyt daerby calumnieren en traduceren, tot noch
„ toe hebben sy haer wat ingebonden gehouden; maer nu open„ baeren sy opentlyck waer se gelogeert syn; want datse daerby
„ wederom vermaen doen van haer pretens kerckelyck recht
„ tot het versenden en bevestigen der predicanten in Indien is
,, van den beginne van de Comp. af, of dat daer kereken heb„ ben beginnen opgerecht te worden, gelirgeert en tot noch toe
„ gepousseert; doch by ons altyt tegengesproocken en het con„ trarie gemainteneert geweest, maer comen hetselve alsnu soo
,, verre te extenderen, dat se alleen by gedoochsaemheyt en
„ sonder krenkingh nochtans van het Recht en de macht de kereke,
„ soo se seggen, naer het Goddelycke recht ende luyt der Hey„ lige schrifture uyt Jesu Christy gifte competerende, souden
„ toestaen, dat de verkiesinge van een predicant en designatio
„ van de plaetse synor bedieninge by haer alleen soudo werden
ui
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„ gedaen en dat de communicatie aen de Hooge overheyt niet
„ verder soude wesen, dan alleen van de persoonen , die by
„ haer in consideratie souden comen ende verkiesinglie by liaer
„ daeruyt gedaen syndo, by de gemelte overheyt souden moeten
„ werden geapprobeert of de redenen van improbatie aen haer
„ geopent, die sy wel voor soo veel de billickheyt en haere
„consciëntie lijden mochte zouden plaets geven; maer dat buy„ ten des de gedaene verkiesinglie zouden moeten standt grijpen:
„ dat verder gaet; dat men op Batavia soude oprechten een hoo„ger kerckelycke vergadering, die bestaen zoude uyt alle de
„aenwesende predicanten, nevens eenige leden van den kerke„raedt en dat by deselve zouden worden gedecideert alle kerc„kelycke geschillen in eenige particuliere kercken gerezen, en
„waeraen sich een yegelyck soude hebben te gedragen en te
„ onderwerpen: wijders om de politycque, soo se zeggen, in haere
„ onlusten tegens de kerckelycke wat in te toornen ende predi
kanten wat meerder veylicheyt en seeckerheyt te geven, dat
„ alle questien en differenten tusschen de politycken en kercke„ lycken ontstaen, door den kerckerade van Batavia, nevens de
„ raden van Indien of eenige andere onpartijdige politycque per„soonen, als een collegie uyt gelijck getal bestaende souden wer„den geëxamineert en geresumeert, de geledeerde of dagende
„partijealdaertotsijneverantwoordingetoegelaten, met volcomen
„macht om ’tgewijsde van andere plaetsen, of te approberen of
„te niet te doen; seggende wijders, dat het zitten van een poli „ tycquen commissaris in den kerckenrade haer als een onbetaem„ Iycke overlast t’onrechte opgeleyt is, jao een slaeflachtich jock te
„wesen; dat ze de brieven, die ze aen de kercken soo in Indien
„ als hier te lande schrijven, in presentie van den polit^cquen com
missaris moeten lesen en arresteren, en gcslootcn zijnde in do
„doozen van de Compagnie leggen, met die bijvoegingc, datse
„ veel eer van voornemens sullen werden, alle schriftelycke corres
pondentie met eenige kercken aff te snijden, dan dat ze onder
„soo een slaeiïachtick jock haere vrije liaison zouden buygen.
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„Hieruyt sien wy nu claerlyck van wat geest dese luyden
„ gedreven worden en hoe se voor hebben een staot in staat en
„regieringe in regieringh te fonderen en op te rechten, en
„ sulcx, eene collateraliteyt off even hooge macht te introduceren
„ en waeruyt men dan vervolgens tot een hiërarchie en superio„riteyt souden soecken te brengen en alsoo een tweede paus„ dom in te voeren. Van hoe dangereuse gevolgen dese dessey„nen, sustenuen en maximes sijn, sullen UE. soo wel als wy
„ cunnen apprehenderen. De nature van regieringe en can geen
„twee even hooge machten lijden, niet meer dan se verdragen
„can, dat een lichaem twee hoofden sonde hebben.
„ Als aen den kerkenraedt van Batavia souden staen de ver„kiesinge van de predicanten en het versenden van deselve,
„ als alle kerckelycke geschillen voor een vergaderingh alleen
„uyt predicanten en eenige leden van den kerckenraedt van
„Batavia souden moeten comen en door dezelve geëxamineert
„ en gedecideert worden, en dat een yder (en sulcx mede de
„ overhcyt) hem het oordeel van deselve soude moeten onder
werpen, als de geschillen tusschen de politycque en kereke„ lycke ontstaen, aen een collegie uyt gelijck getal (nota gelijck
„ getal) bestaende souden devolveren, aen dewelcke het oordeel
„ en decisie daerover soude staen, en als alle ’tselve haer vol„ geus haer voorgeven ingewillichd wierd, soo souden se t’eene„ mael collaterael neflens haer overheyt wesen en sulcx over
„een en ’t selve volck tweederley overheden sijn, geestelycke
„ en wereltlycke even hoocli en in eenen graet, neffens malcan„ deren staendc omme t’eene, te weten ’t geestelycke door den
„ eenen, t’andcr, naementlyck het wereltlycke door den anderen
„geregccrt te worden, dat immers t’cenemael absurd is en ex„ orbitcert van dc gronden van de reformatie en daeromme heb„ ben wy hooclinoodich geacht UE. te erinneren het recht en
„ de macht der Compagnie buyten haer generael octroy van
„ hoogerhandt gedciereert en gegeven omtrent d’ecclesiastycque
„persoonen en saecken tot inbreydeliuge van het pretens recht
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„en macht haer van Godt en den Heere Jesu Christo, soo se
„ seggen gegeven en wijders voorgenomen eenmael een vasten
„voet en ordre te beramen om ons daernae onveranderlyck te
„houden en UE. voor een regel en richtsnoer te dienen om
„ achtervolcht en naergecomen te worden, want als sy haer aen
„haer pretens recht en macht willen houden en haer daerop
„beroepen, daer.nochtans vry wat op te seggen sonde vallen,
„ ’twelck wy hier onnodich achten, soo moeten wy oock sien,
„wat recht en macht de Compagnie daertegen heeft en can
„ gebruycken.1
„Eenige jaren lierwaerts sijn wy haer in velen al vry wat
„te gemoet gegaen, oock gedeviëert en afgeweecken van onse
„ vorige maximes en dat alleen om rust en vrede te coopen,
„sonder ons soo precyse te houden en te binden aen ’t recht
„dat wy verstonden en alsnoch verstaen te hebben; maer in
„plaetse, dat wy meenden daermede yets uyt te winnen ende
„dat de Ecclesiastycquen haer alsnu gerust en vergenoecht sou„den houden, jae ons daer voor bedancken, bevinden wy, dat
„sy al meer en meer inpalmende, nu eyntelyck tot soodanige
„desseynen en maximes zijn uytgeborsten, dat by aldien wy
„haer daerin niet tegengaen ende comen te stutten, niet als
„een generale confusie in den staet van Indien daeruyt soude
„te verwachten wesen. By de instructie in den jare 1G17 ge
arresteerd en by haer Ho. Mo., mitsgaders syn princelycke
„Excellentie, geapprobeert en geconfirmeert, met lasten ordre,
„dat UE. haer daernaer sullen hebben te reguleren, wort arti„culo 34 nxel den predicanten, maar UE. geïnjungeert om
„overal op de voortplantinghe van de christelycke religie, op„bouwinge van goede scholen ende andere saekcn daertoo
„noodich, alle behoorlycke ordre te stellen en tot dien eynde
1 Zonderling; doch natuurlijk gevolg van de door de kerk ingenomen stelling.
De predikanten te Batavia, door zich op God en Christus als hunne lastgevers, die
hun regt en magt gegeven hadden, te beroepen, gaven aanleiding dat de magteuket
regt van de Compagnie gesteld wierd tegenover de magt en liet regt van God.
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„alle de aencomonde predicanten met advys van de andere, die
„ hun naest syn, in zoodanige plaetse ordonneren en senden,
„daer UEd. verstaen sullen, dat se naer hun bequaemheyt den
„meesten dienst cunnen doen, sonder dcselve nochtans lichte„lyck en sonder goede redenen en eonsideratien elders te ver„senden, en dat niet sonder advys van de andere predicanten
„daer naestby of omtrent wesende om alle onlust en disordre
„te verhoeden.
„ Dit artyckel is dan t’eenemael decisoir en spreeckt in claere
„ termen, kierby wordt het recht ende macht om de vacante
„ en nieuwe plaetsen van predicanten te voorsien aen UE. ge„ defereert om daerinne met advys, alleen van de predicanten van
„ de naestgelegen plaatsen te gaen, zoo oock om deselve wederom,
„met advys alsvooren, redenen daertoe dienende, te mogen
„ verplaetsen en sulcx te wesen, gelyck oock alle Christelycke
„ overheden syn Custodes ulriusque tabulae, en daermede compt
„ dan all het pretens recht van de kercke, soo in 't regarde
„van ’t versenden als het bevestigen van de predicanten, daer
„ men bynae hemel ende aerde over heeft doen bewegen t’eene„ mael te corrueren en te vervallen, sonder dat wij hier noch
„ veel sullen spreecken van het recht van superioriteyt, dat de
„ kercke van Batavia haer hierdoor over de andere kereken
„ van Indien schynt aen te matigen ; want wat recht off macht
„ can die kercke pretenderen, om me andere kereken van Indien
„ van predicanten te voorzien en voor deselve verkiesinghe te
„ doen, oock toe te senden, die het haer goet dunekt ? In de
„ landen de reformatie aengenomen hebbende kent men geen
„ moederkereke, oock mach de eeue kercke over de andero
„ geen licerschappye voeren. Op die fondamenten dan is ge„ grondvest onse resolutie gebracht in onse generale missive
„ van den 10 September Anno 1650 zeggende: dat alle predi„ canten geen vaste plaetse van residentie langer gegeven mach
„ worden , als den dienst van de Compagnie by de Rogicringe
„ aldaer bevonden sal worden te vereyschen en dienvolgende
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» schuldich te syn, te gaen ter plaetse, daer sy gesonden sul„ len worden, sonder op eenige andere ordre of instructie buy„ ten die van de Compagnie van hier of daer haer gegeven te
„mogen excipieren, alsoo by de Ministers van de Comp., de
„ respectieve quartieren en residentien van deselve, als één
» plaetse te syn aengesien moeten worden, omme van d’een
„ tot d’ander te gaen, naedat de gelegenheyt van de Compa„ gnie vereysschen sal, soo oock de kercken van Indien als
„ ééne kercke over geheel Indie gehouden moeten worden en
„ alle een reglement onder het oppergesach van de regeering
„ hier en in Indie onderworpen wesen.
„ Indien dan alle hooge ende laege stantspersoonen in Indien
„wesende, niemand uytgesondert subject ende onderworpen
„ syn de ordres en reglementen van de Compagnie, mitsgaders
„ den artyckelbrieff ende specialycken de voorschreve instructie,
„ sullen dan de Ecclesiastycquen comen sustineren, daervan
„ alleen exempt te wesen, wat recht, wat prerogatieven hebben
„ sy boven anderen, selff van hooge qualiteyten synde? Verder
„ indien alle brieven van wie het oock soude mogen wesen,
„ volgens het 93e artlc van den Artyckelbrieff in de doosen van
„ de Compagnie moeten worden geleyt, om daermede geslooten
„ en versegelt herwaerts over te comen, hebben sy dan rede„ nen om te dagen, over tgeene daerin men haer gelyck alle
„ andere Ministers tracteert. Indien sy dat voor een slaeffachtick
„jock houden, die ordres syn immers voor haer vertreck van
„ hier, daer al geweest; waerom syn se dan op die ordres met
n haer viye wille derwaerts gegaen ? Hebben wy niet altyt
„ een politycquen Commissaris in haere kerckenrade geliadt,
„ sullen sy ons daervan nu depossederen en ons dat recht on„ bruyckbaer maecken ?
„ By het 37e artickel van de kerkenordeningh in de nationale
„synode van Dordrecht gearresteert, hebben de magistraten hier
„ te lande dat aen haer gereserveert, en is oock in de meeste
„ tot noch toe in dier voegen gepractiseert. De kerckenrade van
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„Batavia heeft in de kerckenordre by haer selffs geconcipieerd
„ ende ingestelt ende bij UE. off UE. voorzaeten, in de jaero
„ 1643 geapprobeert, de sessie van den politycquen commissaris
„dien conform, gelyck oock reden was, aen de overheyt niet
„ alleen gedefereert; maer deselve gelyck in art. 31 te sien is, niet
„eens in dispuyt getrocken, veel min, dat se het toen voor een
„overlast heeft getaxeert, ende alsoo wy hieruyt connen be„ speuren, datter jegenwoordich in den gemelten kerckenrade
„ eenigen moeten syn, die van een regeersucht gedreven wor„ den, die haer in hare vocatie niet gerust, noch binnen de
„palen van deselve connen houden; maer soo voortgaende en
„hare pernitieuse desseynen soeckende uyt te wercken, den
„ Staet van Indien in een verwarringhe en confusie souden
„brengen, hebben wy goedt gevonden, eenigen van deselven,
„ die haer op haer vrijheyt sooseer beroepen, om deselve
„haere vrye halzen van dat slaeffachtich jock, soo als se het
„gansch odieuselyck gelieven te qualificeren, te ontlasten en
„sulcx hun haere vryheyt en liberteyt te doen hebben, her„waerts aen te laten comen. ”
Voor een ligchaam als de Oost-Indische Compagnie, was de han
del echter het hoofdbelang. Het grootste gedeelte van de Generale
Instructie van 1650, is dan ook aan dat belang gewijd. Het
hoofdbeginsel, de grondslag der Compagnie, werd er natuurlijk
nogmaals in herinnering gebragt, dat namelijk, „het geheele
„welvaren van de Oost-lnd. Comp. daarin bestaat, dat deselve
„ privativelyck en met exclusie van alle anderen moge genieten,
„ de vruchten van den handel, haar alleen geoctroyeerd.”
Daarmede in verband, werd het verbod aan alle Compagnie’s
dienaren, van geen particulieren handel te drijven, vernieuwd,
wat destijds vooral, zoowel aan de hoogere als lagere ambte
naren van de Compagnie, wel mogt worden herinnerd. Ver
volgens werden er in de Instructie, voorschriften gegeven, hoe
de handel gedreven en wat in het belang van Comp". handel
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verrigt moest worden in de verschillende gewesten van Indie.
De specerij-archipel met den monopoliehandel in specerijen en
het toen, sedert korten tijd, krachtig ingevoerde stelsel van
extirpatie stonden natuurlijk boven aan do reeks dier voorschriften.
Dan volgden beschouwingen, voorschriften en aanbevelingen,
met groote uitvoerigheid ontwikkeld over de wijze, waarop de
handel gedreven moest worden, te Makassar, op Solor, in Atsjin>
te Malakka, op de Westkust van Sumatra, in Jambi, te
Palembang, in Cambodja, te Martapoera, in Quinam, Arrakan,
op Mauritius, Madagascar, op de Kust van Malabar, inSoeratte,
te Mocha, inPerzie, teBassora, Wingurla, op Ceylon, in Siam,
op Taijoean, in Japan, Toncquin, op Manila, in Choromandel,
Pegu, en eindelijk te Batavia. Tot het welslagen van ’s Compagnie’s handel, op deze verschillende plaatsen werden natuur
lijk verschillende middelen aangewezen, doch in het algemeen
gold het voorschrift, dat voor de Comp. door alle mogelijke
middelen voordeelen moesten worden verkregen, waartoe schier
overal wapengeweld werd ontraden en eene vreedzame staat
kunde aanbevolen. Vooral moest volgens het voorschrift der
XVII, de Hooge Regering er op letten, dat eene „welwillende,
modeste, nederige en vriendelijke houding ” door Comp*. be
dienden tegenover de inlandsche vorsten wierd in acht genomen.
Te midden dier aanbevelingen uit de pen van de Ileeren XVII,
de woordvoerders van een zóó streng monopoliserend ligchaam
als de Oost-Indische Compagnie, bij deze gelegenheid het voor
schrift te zien vloeijen, „ dat ’s Comp*. handel over geheel
Indie gefundeerd moet worden op het gemcene regt van alle
volkeren, bestaande in vrijheid van de commercie”, maakt een
verrassenden indruk. De Ileeren Zeventienen bedoelden echter
slechts de vrijheid voor zich, niet daarom voor anderen. Vóór
alles moest voor Batavia, voor de Molukken en voor Banda
zorg gedragen worden, dat deze plaatsen bij voortduring wel
voorzien waren van een voldoenden rijstvoorraad. Te Batavia
moest men steeds op zijne hoede zijn tegen de aanslagen der
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Javanen en geen kleiner bezetting, dan van 1200 man mogt
daar gehouden worden. Intusschen moest men inzonderheid er
naar streven, om met denMataram en den Bantammer, uiterlijk
ten minste, in goede verstandhouding te blijven, geen compli
menten van beleefdheid mogten daarbij worden gespaard. Ook
moest de Hooge regering zich zorgvuldig wachten van met
geen Europesehe natiën „ overhoop te geraken, dan door nood,
„ maar tevens aan dezen ook niet eenige accomodatie verleenen;
„ maar dezelve op eigen vinnen laten drijven.”
Dezen waren de hoofdpunten van het regerings-reglement van
1650, waarvan de vorm meer beschrijvend en aanbevelend dan
gebiedend, en de strekking voornamelijk was om „ de principaalste maximen, waarop de negotie in de respectieve kantoren
en residentien van de gen. O. Ind. C. gefundeerd is ter neder
te stellen.”
Feitelijk was deze generale instructie eene zamentrekking
van de verschillende aanschrijvingen tusschen 1640 en 1650
door het opperbestuur naar Indic afgevaardigd l. Het blijkt
niet, dat dit algemeen berigtschrift vóór 1807 door een alge
meen regerings-reglement is vervangen. In 1747 werd het nog
geacht te zijn „ het fundament der Hooge Regering ”, hoewel
het in den loop van dat groote tijdvak door vele opvolgende
aanschrijvingen uit het moederland grootendeels was ter zijde ge
schoven, vooral na 1741, toen de „ consideratien ” van van
Imhoff tot vele wijzigingen in het beleid van den handel en de
regering aanleiding gaven. In 1762 werd er wel in do Verga
dering der XVII beraadslaagd over „ eene op nieuw te formeren
Instructie voor de Hooge regering”, werd zelfs het advies daar
over van Gouverneur-Generaal en Rade ingewonnen en de be
handeling van dit gewigtig onderwerp in dejaren 1765 en 1771

* Zie de Generale Instructie van 26 April 1650 in de Verzameling van Instructien, Ordonnantiën enz., uitgeg. door Mr. P. Mijcr, Batavia 184.8, bladz. 73 cn
bladz. XI, inleiding.
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hervat; doch van de vaststelling van een nieuw regerings
reglement blijkt niets. 1
Veelvuldig en allerlei onderwerpen betreffende waren de aan
schrijvingen van het opperbestuur, te dikwijls werden daarin
kleine bijzonderheden behandeld, die men gerust aan het be
stuur in Indie had mogen overlaten; doch ook hoogst gewigtige
onderwerpen werden daarin somtijds besproken. Onder deze
laatsten mogen genoemd worden de wisselkoers en de koerswaarde
van het geld, waarover vooral in 1649 en 1650 eene levendige
gedachtenwisseling tusschen opperbestuur en Hooge regering
plaats vond. Oudtijds, wanneer te Batavia in Compagnie’s
kasse geld werd gestort, werd de reaal berekend tegen 48
stuivers; doch daarvoor werd in Nederland uit Compagnie’s
kasse betaald 50 stuivers, behalve nog 10 °/o avans. Maar
sedert was, om het zilver te meer te Batavia te houden en het
uitvoeren naar elders door vreemde natiën, vooral door Chi
nezen, tegen te gaan, de waarde van het geld door Gouverneur-Generaal en Rade verhoogd, en waren de reaal en de
rijksdaalder gebragt eerst op 56, daarna op 60 stuivers, terwijl
de kroondaalder gesteld was op 48 stuivers, onder bepaling
dat de Comp. die munten altijd weder tegen dien prijs zou
aannemen. Gouverneur-Generaal en Rade beweerden dat zij
daardoor de Compagnie eene avans van 25 °/0 bezorgden. Doch
nu gebeurde het, dat vreemde en Nederlandsche kooplieden,
onder allerlei voorwendsels of op bedekte wijze spetie, niet
alleen realen, rijksdaalders en acht-eu-twintigstuiversstukken
van goed, maar ook van slecht gehalte, uitzonden naar Indie,
die spetie te Batavia in circulatie bragten of ook wel in Conip".
kasse te Batavia telden en voor dat verhoogd bedrag wissels op
Nederland namen, zoodat zij bij de wederuitbetaling door de
Compagnie in Nederland, somtijds in 16 of 18 maanden 40 °/0
winst maakten, tot groot nadeel van de Compagnie.

I

1 Rcaol. der HH. XVII. dd. 9 Nov. 1762 j 16 Üct. 1765; 8 April, 14 en 15 üct. 1771.
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Tegen dezen toestand van zaken ijverde do aanschrijving van
het opperbestuur dd. 29 Maart 1649, waarbij gelast werd, dat
geen andere gouden of zilveren muntspetien meer uitgegeven
mogten worden, dan die door de respectieve kameren der Comp.
aan de Hooge regering gezonden werden, dat alle andere spetien
voor biljoen moesten verklaard worden, dat de spetie eene vaste
waarde moest hebben, en wel de provintiale rijksdaalders eene
waarde van 52, de realen van 50, de leeuwen of kroondaalders
van 42 stuivers het stuk; dat onwigtig en onwaardig geld voor
biljoen moest worden verklaard en aangehouden, dat geen 28stuiversstukken mogten circuleren, dat de Hooge Regering onmiddelijk
aan deze zaak hare zorgen wijden en de overtreders vervolgen
en straffen moest; „ materie van munte ”, zoo schreef het opper
bestuur, „in alle welgestelde republijken, seer teeder synde”.
Het opperbestuur gelastte ook nog, dat bij het storten van
geld in ’s Comps. kasse te Batavia tegen wisselbrief op Neder
land, niet meer alleen het aantal gestorte muntstukken moest
worden uitgedrukt; maar de geheele som in den wissel moest
worden opgegeven en herleid tot courante guldens van 20 stui
vers, te betalen in Nederland met courant geld, zonder het avans
van 10 °/0. Aan dezen laatsten last voldeed de Hooge regering
dadelijk; maar tot de reductie van de opgedreven waarde der
rijks-, leeuwen- en kroondaalders, vooral der realen, durfde
zij niet overgaan, uit vrees voor een geheel verloop van spetie;
„want,” zoo schreven Gouverneur-Generaal en Rade, op 19
December 1651, „eer één jaar verlopen is, zullen geen de
„ minste dezer spetien hier meer te vinden zijn; maar naar alle
„plaatsen, principalijk naar China vervoerd zijn, en dan zou
„ de inkoop van peper, van rijst en vooral van kieeden moeten
„ gestaakt worden en \s Comps. handel stilstaan.”
Het opperbestuur bleef echter zijn last, bij missive dd. 29
Maart 1649 gegeven, handhaven en herhaalde dien bij aan
schrijving van 14 October 1651. „ Dat de speciën by UwEdolh.”,
zoo schreven de Ileeren XVII ; n hooger uitgegeven zijn, dan
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„de werkelijke waarde, zien wy nu teregte in, een groeten
„misslag te wezen; gijl. meent dat de Comp. daardoor groote
„voordeelen heeft genoten, maar gy vergeet dat die winsten
„slechts denkbeeldig zijn en het kapitaal der Comp. daardoor
„merkeiyk in waardije zou verminderen, behalve dat de wissel„trekkery van Batavia, waar met geld tot fictieven hoogen
„koers wordt gestort, dat in Nederland tegen werkelijk hoogen
„koers moet worden betaald, voor de Comp. ruineus is.”
De reductie der geldspetien tot de oorspronkelijke vaste waarde,
werd bij deze aanschrijving nadrukkelijk bevolen; aan dien last
voldeed de Hooge regering eindelijk bij plakkaat van 4 Mei
1652. Groote ontsteltenis en stremming bragt dit plakkaat onder
de ingezetenen van Batavia te weeg; want nu werden de Spaansche realen tegen 65 en 66 stuivers, de provinciale rijksdaal
ders tot 53 en 54 stuivers, vooral door de Chinezen opgewis
seld en weggevoerd, zoodat weldra die spetie uit de circulatie
te Batavia was verdwenen. Reeds op 2 November 1655 was het
opperbestuur tegen zijn wil en tegen zijne overtuiging, „ dcwijle de
„ experientie niet schijnt te corresponderen met de reden ”, zoo
als het schreef, genoodzaakt aan de Hooge regering te Batavia
vrijheid te laten, de waardering van het geld weder liooger op
te voeren, mits dat dan ook het klein geld als onderdeel in
waarde wierd verhoogd. De rijksdaalder mogt nu weder op 60
stuivers worden gesteld; maar de uitvoer van spetie bleef niet
temin voortduren en nog meermalen geraakte de Hooge rege
ring daardoor in verlegenheid. Dan nam zij weder hare toevlugt
tot koersverhooging van het geld en zoo verloor langzamerhand
het grof geld zijne vaste waarde en werd het als eene gewone
koopwaar aangemerkt, die naarmate van vraag en aanbod aan
rijzing en daling onderhevig was.
Hoewel het bestuur van den Gouverneur-Generaal Carcl Reyniersz., slechts kort duurde en van weinig veerkracht blijken
gaf, grepen er toch onder dien opperlandvoogd gewigtige ge
beurtenissen plaats. Tijdens dat opperbestuur brak er op Ter-
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nate en Amboina, een zeer gevaarlijke opstand uit onder Saidi
en Madjira, die vooral door de Makassaren werd onderhouden
en aangestookt; werd de volkplanting aan de Kaap de Goede
Hoop gesticht; werden de vijandelijkheden tegen Portugal in
Indie hervat.
Ook werden er onder Reiniersz. eenige belangrijke gezant
schappen naar inlandsche vorsten afgevaardigd, zooals in 1651
een gezantschap naar Bali, een ander naar Bantam, om den
vrede met dat rijk te onderhouden en den Sultan Aboe’1
Fatali, later meer bekend onder den naam van Agoeng-Toertajassa, te begroeten, die te dier tijde, na den dood van zijn
grootvader, wiens medesultan hij was geweest, de regering
over Bantam, alleen had aanvaard. Vooral van belang waren
de betrekkingen met den Soesoehoenan van Mataram onder
houden. De vrede in 1646 met Mataram gesloten, was sedert
van beide zijden „ devotelijk” onderhouden. Om die goede ver
standhouding te meer te bevestigen en ook om te voldoen aan
het eerste artikel van het gesloten contract, werden in 1651 1
de opperkooplieden Rijklof van Goens, Hendrik Crayer 2 en
de kapitein der Maleyers van Batavia, met een kostbaar geschenk
ter waarde van ruim 20,000 gulden, als gezanten aan den Soesoe
hoenan afgevaardigd. 3 Zij werden door dien vorst met veel
onderscheiding ontvangen. Een wedergeschenk van 300 lasten
rijst en een javaansch gezantschap, aan de Ilooge regeriugwerd
door den Soesoehoenan toegezegd en zelfs werd, op voorstel
van dien vorst, op nieuw eene Nederlandsche residentie te
Japara, 18 personen sterk, onder den koopman Dirk Schouten
gevestigd. Binnen den tijd van twaalf maanden, werd er nu
meer dan 4000 lasten rijst van Java’s oostkust te Batavia
aangebragt.
1 10 Maart—2 Mei 1651.
2 Hoewel liet uit de resolutien van GG. eu Rade mot duidelijk blijkt, schijnt het
toch, dat II, Crayer niet mede is gegaan; maar is vervangen door Dirk Schouten.
3

Rcsol. GG. en K. 21 l-’cbruarij 1666.
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Het door den Soesoehoenan toegezegde gezantschap, ver
scheen eerst op den 24 Junij 1652 te Batavia en bragt,
in plaats van een geschenk in rijst, zooals de Hooge regering
had gehoopt, de tijding mede, dat de uitvoer van rijst en
houtwerken uit de zeeplaatsen van Java, door den Soesoehoenan
was verboden; doch dat niettemin de Nederl. Oost-Indische
Comp. met den Soesoehoenan of zijne strand-gouverneurs, over
den uitvoer dier artikelen naar Batavia mogt blijven handelen,
onder de voorwaarde echter, dat de Gouverncur-Generaal
telkens iemand van zijnentwege behoorde te zenden om de
hoeveelheid rijst, die benoodigd mogt zijn, te bepalen en te
koopen. Bovendien drongen de gezanten van Mataram er op
aan dat overeenkomstig de bepaling van het contract van 1646
de Hooge regering wederom een gezantschap aan den Soesoe
hoenan zou afvaardigen. De aanvoer van rijst te Batavia,
die vooral door particuliere schepen plaats vond, werd door dit
verbod plotseling gestaakt; tevens liepen er geruchten te Batavia,
dat de vorst van Mataram, groote toerustingen maakte voor
een veldtogt, men wist niet waarheen of tegen wien, naar
Bali in het oosten, of naar Bantam of Batavia in het westen.
Hoewel Gouverneur-Generaal en Bade „het eene saecke dochten
„te wesen, van seer quade consequentie en ten hoogste tot
„disrespect eD cleynacktinge van \sComp\ ontsach strekkende,
„ dat zy door den Soesoehoenan als ’t ware geconstringeerd souden
„worden, om als syne subjecten of tributarissen tegen danek,
„jaarlijks hommage te comen doen”, zoo was echter de vrije
toevoer van rijst uit Oost-Java, zoowel voor Batavia als voor
de Molukken, eene zaak van zoo overwegend belang, dat de
Hooge regering toch weder tot het zenden van een gezantschap
besloot. Niettegenstaande het vervullen der betrekking van ge
zant in dat oogenblik, niet zonder gevaar scheen, boden, toen
anderen geweigerd hadden om die commissie op zich tc nemen,
de opper-koopman Kijklof van Goens en de opper-chirurgijn
Petrus Andreas zich aan, om als gezanten den togt naar Ma-
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taram te ondernemen. Zij vertrokken op 18 September 1652
daarheen en keerden behouden, op don 24 November, te Ba
tavia terug.
De uitslag, dien van Goens had verkregen, was bijzonder
gunstig, hoewel daarop, bij zijne aankomst in Mataram, wei
nig uitzigt bestond. Hij toch vond in de hofplaats groote ver
slagenheid , „ om des Conincx grimmicheyt ende gestadige toorn
„ dat meest d’een of d’ander syner grooten den hals coste.11
Van Goens achtte, dat de voornaamste reden, waarom een
algemeen verbod van uitvoer van rijst was uitgevaardigd, daarin
was gelegen, dat de Soesoehoenan, ten einde geldelijke ver
liezen , die hij geleden had, te dekken, den handel in rijst
tot een monopolie voor zich zelven had verklaard.
Vrees voor uitvoer van rijst naar Bali en Bantam, door den
Soesoehoenan zijne vijanden genoemd, werd wel als reden
opgegeven; doch van Goens meende, dat dit slechts een voor
wendsel was. Met groote behendigheid wist de „ lange kapi
tein”, zooals van Goens steeds in des Soesoehoenan’s hof ge
noemd werd, den Javaanschen vorst in een goeden luim te
brengen. Met al zijn despotisme en ondanks den schrik, dien
hij aan zijne onderdanen wist in te boezemen, bleek het, dat
de magtige Souverein, toch in vele opzigten niet veel wijzer en
beter was, dan een groot, aan grillen en kuren onderhevig
kind; want de looze van Goens, wist hem al zeer spoedig in
beter luim en daar heen te brengen, waar hij hem hebben
wilde. In den aanvang wist van Goens te zwijgen entevleijcn,
wanneer hij meende, dat dit beter paste, dan liet hij eene
groote speeldoos of klein orgeltje al spelende voor den Soesoe
hoenan brengen, eindelijk liet hij allerlei potsen en goochel
toeren , door een tweetal soldaten, die welligt vroeger de
boerenkermissen in Nederland hadden afgereisd, verrigten. Hier
mede wist van Goens het zoover te brengen, dat de Soesoe
hoenan hartelijk aan het lagchen geraakte en langzamerhand
drong van Goens zich zóó in de gunst van den vorst, dat
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deze, wat nog nimmer was geschied, van zijn zetel opstond
om nader hij den geliefden „langen kapitein” te kannen neder
zitten, wien zelfs dezelfde eerbewijzen als aan den Pangéran
troonopvolger werden toegekend. 1 Op deze wijze gelukte het
aan van Goens, een vijftal artikelen van den Soesoehoenan,
voor de Compagnie te bedingen, hierin bestaande: dat,
1°. de Nederl. Comp,e. aan de rivier van Krawang, als haar
eigen goed vermogen zou, alles te doen halen, wat daar viel,
niets uitgezonderd, hetzij timmerhout, brandhout, de voortbreng
selen der visscherijen, enz. en dat de onderdanen van de Comp.
het land, dat ten westen van die rivier gelegen was, zouden
mogen bebouwen en beplanten;
2°. dat alzoo, al het hout, dat daar, sedert eenigen tijd door
de inlandsche hoofden, aan de onderdanen van Batavia werd
onthouden, vrij en zonder molest van daar zou mogen worden
uitgevoerd; *
3°. dat alle Batavia's inwoners in der Majesteits landen nego
tiërende, vrij zouden mogen handelen, even als der Majesteits
onderdanen op Batavia; dat insgelijks ’s Comp8. schepen , die eigen
goederen kwamen laden, niet meer ledig terug zouden gezonden
worden ; maar vrij en onverhinderd den handel van de Compagnie
zouden mogen drijven, om met rijst en houtwerken beladen te
worden, mits betalende zoodanige geregtigheid als de Soesoe
hoenan, daarop gesteld heeft of nog zou gelieven te stellen.
4°. Dat de Compagnie op Japara rijst en houtwerken te
allen tijde zou mogen bijeen brengen, om naar eigen believen
uit te voeren, en zoo zij in eenigen dezer punten mogt ver
hinderd worden, dat ’s Comp. resident te Japara terstond naar
den Soesoehoenan zou mogen opreizen om straf over ’sKonings
ongehoorzame dienaren te verzoeken.
5°. Dat dit alles plaats zou hebben, onverminderd het con
tract van 1646/7.
1

Cf. hierachter bladz. 32.
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Met groote eerbewijzen, aanzienlijke geschenken en onder
belofte, dat weldra een gezantschap van den Soesoehoenan met
1000 lasten rijst naar Batavia komen zou, keerde van Goens
in de maand November terug 1.
Sedert dien tijd nam de aanvoer van rijst te Batavia weder
toe, aanvankelijk echter niet in die mate als de Hooge rege
ring en van Goens zelf, na den zoo gunstigen uitslag van het
gezantschap, hadden verwacht. Doch in de maand April 1653
kwam inderdaad het beloofde gezantschap van den Soesoehoenan
met 1000 lasten rijst tot een geschenk en nog vele honderde lasten
rijst, om tegen geschut en schietgeweer te worden ingeruild, te
Batavia aan. Met een wedergeschenk van ruim 20000 gulden,
waaronder dertig stukken geschut, „ doch meest oude verroeste
„ en bonkige stukken ”, werden nu weder op 23 Mei 1653
Hendrik van Gendt en Johan Grevenraadt als gezanten aan den
Soesoehoenan afgevaardigd, om de goede verstandhouding te
onderhouden en den vrijen uitvoer van rijst te bevorderen 2.
Intusschen was het generaal gouvernement te Batavia reeds
weder in andere handen overgaan. Op den 20 Januarij 1654
schreef de vergadering der XVII Bewindhebbers aan de Hooge
regering in Indie, dat zij „ met droefheid had verstaan, de
gansch kwade dispositie van de gezondheid des Gouverneurs
Generaal Carel Reiniersz ”, en onder dat voorwendsel riep zij
den onlangs eerst benoemden opperlandvoogd naar het vader
land terug. De advokaat der Compagnie, Mr. Pieter van Dam,
die in de jaren 1693 tot 1701 eene „pertinente beschrijving
„ cn geschiedenis van de constitutie, regering en handel der
„ Compagnie, voor de vergadering der XVII Bewindhebbers ”
opsteldo cn die in dat werk, dat toch geheim moest blijven,
1 Zie Gen. Missive 31 Januarij 1653 en noot aldaar onder n . IX der gedr.
stukken. Zeer lczenswaardig zijn ook twee stukken van ltijcklof van Goens, getiteld:
Reysbescliryviug van Samarangh nao Mataram, cu: Cortc bcschryviugh van ’t eylant
Java; medegedeeld door den lieer P. A. Leupen in de Bijdragen voor do Taal-, Land-en
Volkenkunde van Neerl. Indie. Deel IV. bladz. 302 en volg 1856.
2 Priel van 19 January 1654, u°. X der gedrukte stukken.
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de waarheid somtijds onbewimpeld mededeelt en zonder terughou
ding spreekt, meldt echter, dat niet alleen de ziekte van den Gouverneur-Generaal Carel Reiniersz. oorzaak was van zijne terug
roeping ; maar hoofdzakelijk „ omdat hij bevonden werd niet te
„ wezen van dat vigueur, noch die bekwaamheid, om zoodanig
„ ambt naar eisch van zaken te kunnen waarnemen
Te ge
lijkertijd werd aan den gewezen secretaris van de stad Amster
dam, Gerard Huift, bij zijn vertrek naar Indie, als raad van
Indie, een gesloten commissiebrief medegegeven, waarbij hem
de waardigheid van opperlandvoogd werd opgedragen, ingeval
bij zijue aankomst te Batavia Carel Reiniersz. nog in leven en
als Gouverneur-Generaal nog in functie mogt zijn. Toen echter
Gerard Huift te Batavia aankwam, was Reiniersz. reeds op den
18 Mei 1653 overleden en was de Raad van Indie, terstond,
overeenkomstig art. 1 van de ordonnantie en instructie voor
Gouvemeur-Generaal en Raden van 22 Aug. 1617 J, overge
gaan tot de verkiezing van een nieuwen Gouverneur-Generaal.
Met eenparige stemmen was toen voorloopig tot die hooge
waardigheid gekozen, de eerste raad en directeur-generaal Joan
Maetsuyker, die reeds bij de benoeming van Reiniersz. voor
het ambt van opperlandvoogd bij het opperbestuur in aanmer
king was gekomen, maar toen voorbij gegaan, „ uyt insigte
„ van de religie, als te voren geweest synde roomsgesint.” 2
Nu Maetsuyker eenmaal verkozen was , werd bij aanschrijving
der XVII van 8 October 1654 die verkiezing bevestigd. Sedert
wist Maetsuyker zich bij het opperbestuur zóó aangenaam en
onmisbaar te maken, dat hij tot aan zijn dood, op 4 Januarij
1678, en alzoo gedurende 25 jaren, de gewigtige betrekking
van opperlandvoogd over Neerlands-Indie heeft vervuld.

1 Cf. Deel V (11) vau dit werk, bladz. LXXXVIJI.
2 Mr. P. van Dam, 3,; Boek. le Gap. bladz. 13. Handschrift R. A.
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De taak, welke Joan Maetsuyker bij zijn optreden als opper
landvoogd aanvaardde, was veelomvattend en niet gemakkelijk.
Hoewel door natuurlijken aanleg en door opvoeding, zoo ’t
schijnt, meer geneigd om de slingerpaden eener behendige en
voorzigtige diplomatie te bewandelen en de pen te kiezen boven
het zwaard, scheen toch de grillige fortuin er vermaak in te
scheppen, om juist hem, gedurende zijn bestuur meer bijna dan
eenig ander opperlandvoogd, tot oorlogsverklaringen en krijg
voeren te roepen.
Toen Maetsuyker het bestuur aanvaardde, vond hij den oor
log tegen Portugal hervat, en die krijg moest vooral op het
verafgelegen Ceylon worden gevoerd. Reeds vóór dat de vijan
delijkheden tegen Portugal weder waren aangevangen, had de
Compagnie zich met den Radja Singha van Kandhia verbonden
tot het gezamenlijk bestrijden der Portugezen op Ceylon. Nu
de oorlog werkelijk was verklaard, moest met des te meer ijver
de hand aan de krijgstoerustingen geslagen of aan de onderne
mingen op Ceylon gehouden worden. Schepen, troepen, bevel
hebbers en geld moesten te dien einde worden bijeengebragt;
maar dit alles was op dat oogenblik ook elders noodig. Men
moest schepen en troepen in voorraad houden, want ook in
Europa was het nog oorlog tusschen de republieken dor Vereenigde Nederlanden en van Groot- Brittannie. In het oostelijk
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gedeelte van den Indiscken Archipel, in de Molukken, duurde
de bloedige opstand onder Saïdi, Madjirak met kunne aanhan
gers en volgelingen, voort. De bestrijding van dien opstand
vorderde steeds meer schepen en manschappen, vooral sedert
de Sultan van Makassar, Galedoella Mockakoea, minder uit vij
andschap tegen de Oost Indische Compagnie, dan wel, zoo als
hij aan den Gouverneur-Generaal schreef, „om Gods wil, tot
„voorstaut syner religie ende besckermingke syner geloofsge„nooten”, aan de in opstand zijnde bevolking der eilanden
krachtige hulp en ondersteuning verleende.
In het algemeen schijnt de toestand van ’s Comp8. zaken in
Ind-ie, ten tijde toen Maetsuyker met het algemeen bestuur be
last werd, weinig bevredigend te zijn geweest, indien men ten
minste voor waar mag houden het donker tafereel, wat Eijklof
van Goens, nadat hij in 1655 Indie met verlof had verlaten,
daarvan aan het opperbestuur in Nederland schilderde. „ Hoe
danig ’t groot kantoor Batavia”, zoo schreef van Goens, „nu
„ eenige jaren in negotie gedeclineert zy, is UEdH. genoegzaam
„bekend, zijnde wel het meest te beklagen, dat de voortreffe„ lijke kleedenhandel zoodanig is afgenomen, dat zulks by de
„ vorige eeuwen niet mag vergeleken worden. Alle de kantoren
„in India zijn met de eene of de andere zwarigheid belast,
„ Amboina met een dangereusen oorlog, waar Molucco en Banda
„aan dependeren, Solor en Malacca met lasten sonder winst,
„ Mocka en Bassora met negotie sonder profyt, Soeratte, Herzie,
„ Choromandel en Bengale met bekommering van den moorsen
„handel en overlast, gelijk mede Tonquin door de Chinezen is
„bedorven, Tayoean (Formosa) schijnt door diverse toevallen
„van Gqdes hand gedrukt te worden; Japan,, door gebrek aan
„kapitaal, kan geen kapitaal formeren en Batavia smoort in
„zijne eigene onkosten en onder de lasten van alle de kanto
nen; behalve de groote verliezen ter zee, nu eenige jaren bui
tengewoon geleden. De Christelijke maxime, die UEd. conti„nueel hebben voor gehad, om den handel van de Ed. Comp.
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„in vrede en vriendschap met alle Indische grooten te ver„volgen is by deselve qualyck geinterpreteerd. Niemand is er
„in gansch Indie, die ons goed gunt, ja wy worden van alle
„ natiën doodelyk gehaat. Door ons zclven te declineren, achten
„zy ons des te minder en daardoor is ook verdwenen zelfs de
„ geveynsde liefde. Naar mijn oordeel zal vroeg of laat de oor
„log scheidsman moeten worden. ” 1
Bij het schetsen van dit donker tafereel schijnt één punt aan
het oog van van Goens te zijn ontsnapt, namelijk dit: of de
oorzaak van dien algemeenen haat, van dit algemeen verval in
den handel, ook welligt gelegen was in het monopoliestelsel
van de Compagnie zelve, waardoor, zonder dat de Compagnie
er op den duur door werd gebaat, de handel der inlanders
werd bedorven. Bij de beschouwing van den verderen loop der
gebeurtenissen in Indie, meer bijzonder op Java, zal het aan
de aandacht niet kunnen ontgaan, dat de Compagnie, voort
schrijdende op den weg waarvan het octrooi, haar verleend,
het uitgangspunt was, eindelijk, om de mededinging tegen
Europeanen en inlanders te kunnen volhouden, gebragt werd
op een tweesprong, waarvan de ééne weg moest leiden tot
vrijen inlandschen handel, de andere weg tot nog krachtiger
handhaving van het monopolie, tot nog heviger bestrijding van
den vrijen inlandschen handel.
De gebeurtenissen, de feiten, hebben de keuze tusschen deze
twee wegen beslist.
Toen in de maand Mei 1653 de Gouverneur-Generaal Corel
Reiniersz. overleed, stond het gezantschap, waarvan Hendrik
van Gendt het hoofd was, gereed om naar den Soesoehoenan
tc vertrekken. Mactsuyker liet, vijf dagen na zijn optreden
als opperland voogd, dat gezantschap voortgang hebben. Zoo
lang van Gendt zich in liet rijk van den Soesoehoenan bevond
1 Cf. • Vcrtooch wegens den presenten stact van de Ned. gcoctr. O. I. C.”, door
Uycklof van Goens, passim, gedrukt in Dl. 4 van de * Bijdragen voor de taai land*
en volkenk. van N. I. door bet Instituut tc Delft”. 1856.
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was ook de uitvoer van rijst uit Java voor ieder ingezeten van
Batavia vrij ; toch werd van Gendt , hoewel hij den Soesoehoenan een aanzienlijk geschenk aanbood, niet met dezelfde
onderscheiding aan het hof te Mataram ontvangen, als waar
mede Rijklof van Goens vroeger was bejegend, en naauwelijks
was de gezant te Batavia teruggekeerd of weder op nieuw
werd de uitvoer van rijst uit de havens van Java’s oostkust
belemmerd.
De Hooge regering schreef deze minder welwillende bejege
ning daaraan toe, dat Maetsuyker, slechts provisioneel Gouverneur-Generaal zijnde, om die reden door den Soesoehoenan
ook minder eere waardig was gekeurd; doch meer waarschijnlijk
is het, dat daarvan de reden is geweest, dat ook op Java de
terugslag van den opstand in de Molukken en van de vijand
schap van Makassar, waaraan meer en meer het kenmerk van
Mohammedaanschen geloofshaat te bespeuren was, zich deed
gevoelen. Dat die band des geloofs, tusscben Java en de meer
oostwaarts gelegen gewesten van den Archipel, althans min
of meer bestond, bleek in het volgende jaar 1654, toen Rijk
lof van Goens, nogmaals met een aanzienlijk geschenk van
ruim 27,000 gulden, als gezant aan den Soesoehoenan werd
gezonden, met last niet alleen om overeenkomstig het contract
van 1646, den Soesoehoenan te gaan begroeten en den vrijen
uitvoer van rijst te bevorderen; maar ook om zoo mogelijk „ te
„ onderstaen, of de vorst van Mataram niet genegen zou zyn,
„ mede den oorlog tegen Makassar aan te nemen en eene
„goede magt krygsvolk derwaerts ofte naer Bima, mede onder
„Makassar staende, te zenden, om den Makassaarschen vijand
„ op die wijze van Amboyna. te diverteren ”.
Hoe goed diplomaat Rijklof van Goens ook ware, ditmaal
bragt hij het niet verder, dan den Soesoehoenan, die in den
aanvang zich vrij koel jegens hem betoonde, weder tot meer
welwillende gevoelens te brengen; maar tot vijandschap tegen
Makassar hem te bewegen, mislukte.
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Wel wist van Goens, door schoon praten, in het eerst den
Soesoehoenan aan zijne voorstellen het oor te doen leenen;
maar toen de raadslieden van het rijk waren bijéén vergaderd,
keurden dezen eenen oorlog tegen Makassar niet goed, opgrond
dat men den vorst niet behoorde te raden tot krijg tegen zijne
geloofsgenooten, en daarmede verdween voor van Goens elk
uitzigt, dat hij het doel, waarvoor hij vooral gekomen was,
zou bereiken. 1 Toch wist van Goens van de strandgouverneurs
te verkrijgen, dat aan de schepen van Makassar en van Madjirah, het verblijf en de inkoop van levensmiddelen in de havens
van Java werd ontzegd.
Sedert in het rijk van Bantam het bestuur alleen in handen
was van Sultan Aboe’1 Fatah, ondervond Batavia van die
zijde weder veel overlast en schade door rooven en stelen, zoo
te land, als te water.
Deze minder gunstige verstandhouding tusschen Bantam en
Batavia was, zoo het schijnt, uit verschillende oorzaken ont
staan ; vooreerst uit den tegen Nederland vijandigen invloed
der Engelschen en ten anderen ook daaruit, dat er sedert
het contract in 1645 tusschen Bantam en Batavia gesloten,
weder bijna tien jaren waren verstreken en langer dan tien
jaren met ongeloovigen in verbond en vrede te leven, verbood
de Koran aan den ijverigen Mohammedaanschen vorst, die j
tegelijk met zijn geloof, ook zijne handelsbelangen wenschte
te bevorderen.
Intusschen, toen de Sultan van Bantam, wiens belang in
den handel medebragt, dat hij niet in volslagen vijandschap
met Batavia leefde, zich geneigd had betoond tot hernieuwing
van het contract van 1645 voor 10 jaren, zond de Hooge
regering een gezantschap met kostbare geschenken tot hem.
Doch dit gezantschap stootte het hoofd, eene tweede bezen1 Dit gezantschap wordt uitvoerig beschreven in de Algemecne missive dd. 7 No
vember 1654 eu in de drie Missiven van Kijklof van Goens, dd. 8, 10 cu 30 Sep
tember 1654 n°. XJI en n°. XIII der gedrukte stukken hierachter
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ding, inAug. 1655afgezonden, slaagde beter, en de vrede tussclien Bantam en Batavia, werd op de oude voorwaarden her
nieuwd.
De moeite, welke de Hooge regering te volijverig zich ge
geven had, om het contract van 1645 te hernieuwen, eene
kwalijk berekende zuinigheid in het uitdeelen van geschenken
bij het sluiten van den vrede, tevens ook de vijandige in
blazingen der Engelschen, de wetenschap, welke de Bantamsche
Sultan bezat, dat Batavia, tengevolge der groote uitzendingen
van schepen en troepen naar Ceylon en de Oostersclie kwar
tieren, slechts zeer zwak van bezetting en schepen was voor
zien, dit alles te zamen werkte uit, dat het hernieuwde
vredesverdrag, zonder gunstige gevolgen voor Batavia en de
omliggende landen bleef. Het rooven, stelen en moorden, in
de landerijen rondom Batavia gelegen, bleef voortduren, de
uitlevering van vroeger weggevoerde lijfeigenen, zoowel als
het afkomen naar Batavia, van een toegezegd gezantschap,
bleef achterwege. Niet alleen met Bantam, ook met den
Soesoehoenan, dreigde te dezer tijde de goede verstandhouding
te worden afgebroken. Wat daarvan toen de oorzaak was,
blijkt niet duidelijk uit de onbepaalde opgaven, welke men
daaromtrent vindt opgeteekend. Zooveel intusschen blijkt, dat
de Soesoehoenan, reeds kort na het laatste gezantschap van
Rijklof van Goens, eene geheel andere houding aannam. De
gezanten, die met een groot geschenk in rijst, zooals de Soe
soehoenan in 1654 aan van Goens had beloofd, naar Batavia
zouden komen, verschenen niet. De uitvoer van rijst, hout
werken en alle andere waren, werd niet alleen aan de inge
zetenen van Batavia, maar ook aan Comp". schepen en aan alle
andere natiën, zoowel Europesche als Aziatische, verboden,
niettegenstaande er overvloed van rijst in het rijk van Mataram voorhanden was. Gouverneur-Generaal en Raden zonden
weder een gezant naar den Soesoehoenan om in dien toestand
verandering te verkrijgen. Zij droegen die zending op, eerst aan
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den opperkoopman Hendrik van Zeelst1; doch toen deze onder
weg gestorven was, aan Winriek Kieft; maar ditmaal was de
ontvangst, welke ’s Comp8. gezant genoot, geheel anders dan
vroeger. Hij werd niet tot don Socsoehoenan toegelaten; aan
vankelijk zelfs weigerde men hem de opreis van Samarang naar
de hofplaats, en toen men hem, op zijn aandrang, ten laatste
de hofreis had toegestaan, kon Winriek Kieft slechts gehoor
bekomen van de vier strandheeren of gouverneurs, Toemenggoeng
Pati, T. Soeranato (nadi ?), Ngabehi Martonoto en Wongso Redjo,
wien hij verpligt was de voor den Soesoekoenan bestemde
geschenken over te geven. Slechts bij geruchte en op zeer on
bepaalde wijze kon Winriek Kieft de redenen vernemen van deze
geheel gewijzigde stemming van den vorst van Mataram jegens
de Comp. Hem werd verhaald, dat de Soesoehoenan vernomen
had, dat de Comp. obk goede verstandhouding hield met den
vorst van Bali en het contract met Bantam had vernieuwd en
dat hij er ontevreden over was, dat de Comp. ook met zijne
vijanden betrekkingen onderhield; dat bovendien de Soesoe
hoenan bezig was met geheel nieuwe wetten voor zijn rijk te
maken; dat het bewind over de strandlandcn en het onder
houden der betrekkingen met de handel* 1 rij veilde volken op de
kust, voortaan opgedragen was aan de vier strandheeren of
gouverneurs van Joana, Japara, Demak en Samarang en dat,
terwijl de vorst met deze hervormingen bezig was, niemand,
van welke natie hij ook ware, eenige koopmanschap zou mogen
uitvoeren; dat de Soesoehoenan niettemin het contract van 1646
bij voortduring zou onderhouden. 2
De minder goede uitslag dezer zending, schijnt, voor een ge
deelte althans, te moeten tocgesclireven worden aan de persoon , die daarmede was belast geweest. Het opperbestuur in
Nederland ten minste schreef daaraan vooral, de slechte uit1 Vergelijk de noot op blad/,. CO hierachter
2 Uit het rapport van Winriek Kieft. R. A. en Generale Missive, dd. 24 Dcc.
1655, n°. XIV.
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komst toe, „ tot soodanige commissie ”, schreef het, toen het
van den uitslag van dit gezantschap kennis had bekomen,
„is ieder wel even na; raaer niet even nut toe.” 1
Het verbod van uitvoer, en het sluiten van de zeehavens op
Java, kwam destijds, naar het schijnt, voornamenlijk voort,
uit de begeerte der vier strandgouverncurs, om zich langs dien
weg, alleen en met uitsluiting van ieder ander, meester van
den handel te maken; doch in den aan vang van het jaar 1657
werd de uitvoer van rijst uit de havens van Oost-Java, door
den Soesoehoenan uit eigen beweging weder opengesteld, 'schijn
baar met even groote wispelturigheid, als waarmede het ver
bod van uitvoer vroeger was uitgevaardigd.
In de maand Maart daaraanvolgende zond de Hooge rege
ring den koopman Jolian Truytman af, met een geschenk aan
de vier strandheeren om den vrijen hahdel en de goede ver
standhouding met dezen te bevorderen, en sedert kwam er van
Java’s kustplaatsen zoo groote toevoer van rijst, houtwerken
en allerlei „ nootlyckheden ”, dat Batavia er schier van overvoerd was. Daarbij deed zich het merkwaardig verschijnsel op,
dat door bijzondere personen zoo groote hoeveelheden werden
aangevoerd, dat de Hooge regering zelve genoodzaakt was te
erkennen „ dat Batavia van de particulieren, alzoo wel haar yc„ rief krygen kon, als met de eggen schepen van de Compagnie. ”
In 1660 sloten echter de strandheeren op nieuw de zeehavens
van Java en deden zij zelfs de Compagnie’s loge te Japara
afbreken ; doch weinige maanden later veranderden zij weder
van inzigt en werd de uitvoerhandel weder vrijgelaten en dc
loge herbouwd.
Met Bantam was het intusschcn van kwaad tot erger ver
vallen. Niettegenstaande in 1655 de tienjarige vrede tusschen
Batavia en Bantam was hernieuwd, deed de Sultan in het vol
gende jaar 1656, zonder voorafgaande verklaring, aan Batavia
1

Missive der HH. XIV, dd. Middelburg, 13 Octobcr 1656.
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den oorlog weder aan. Twee Nedorlandscbe vaartuigen werden
in de nabijheid van Bantam afgeloopen en de opvarenden ver
moord. De residenten van de Comp. achtten zich binnen Bantam
niet meer veilig en ontvlugtten de stad bij nacht; een brief van
den Gouvera eur- G en eraal aan den Sultan gerigt, werd met smaad
afgewezen, in de maand Julij verschenen talrijke benden Bantamsche troepen in de Ommelanden van Batavia, ten westen
van de rivier Anké, en vernielden aldaar te vuur en te zwaard
alle de aangelegde suikerplantages.
De Hooge regering deed daarop onmiddelijk de haven van
Bantam blokkeren, zoodat geen schip in of uit geraken kon.
Hierdoor was de Sultan in zijn hartader getroffen; want meer
dan ooit legde hij zich toe op het drijven van handel; doch nu
werd tengevolge der blokkade alle handel, ook die der vreemde
natiën, zoowel Aziaten als Europeanen gestremd. Uit dezen maat
regel der Hooge regering ontstonden, wel is waar, voor haar
groote moeijelijkheden, vooral met de Engelschen; doch de re
gering te Batavia had geen andere middelen ter beschikking om
aan den Sultan het hoofd te bieden. Naauwelijks was de invloed
van de blokkade te Bantam merkbaar of de vijandelijkheden
der Bantammers hielden op en Aboe’1 Fatah deed in November
en December 1657 het herstel van den vrede, dien hij zoo los
zinnig had verbroken, herhaaldelijk weder verzoeken. De Hooge
regering te Batavia toonde zich geneigd, aan dat verzoek het
oor te leenen, indien de Sultan billijke vergoeding wilde geven
voor de schade, welke was aangedaan en in de eerste plaats
indien hij de onderdanen van Batavia, welke hij gevangen hield,
wilde terugzenden.
Hierop volgde een brief door den Sultan gezonden, waarin
hij te kennen gaf, dat hij tot teruggave der gevangenen ge
neigd was; doch dat hij van zijne zijde dan ook verzocht, dat
hem de vaart op Amboina, Perah en Oedjong Salang wierd
vrijgelaten. Dit voorstel zoo geheel ingrijpende in het specerij
monopolie der Comp. liet de Hooge regering onbeantwoord;
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maar zij herhaalde hare betuigingen, dat zij tot herstel van den
vrede zeer gezind was. Het duurde nu tot den 24 April
1658, eer weder twee gezanten van den Sultan te Batavia
verschenen. Zij bragten de Nederlanders, die in Bantam ge
vangen hadden gezeten, terug, met uitzondering van één, die tot
den Islam was overgegaan en voegden daarbij de betuiging, dat ook
hun Heer, de Sultan, tot vredesonderhandelingen geneigd was.
Gouverneur-Generaal en Rade verleenden gehoor aau deze
gezanten en gaven hun ook de Bantammers over, die te
Batavia gevangen waren; maar de Hooge regering drong daarbij
sterk aan, op teruggave ook van dien éénen gevangen Ne
derlander, die tot den Islam was bekeerd. Dit punt raakte
een beginsel. De Bantamsche Sultan toch, liet in den regel
allerlei middelen op gevangen Europeanen beproeven om dezen
tot den Islam te bekeeren; waren dezen dan eenmaal besneden,
dan waren zij onder de bescherming van den Koran enmogten
zij nimmer aan ongeloovigen worden uitgeleverd.
Op den 29 April 1658 werd aan de Bantamsche gezanten
een geschrift voorgelegd, „houdende conditiën op dewelcke
„ de Gouverneur-Generael en de Raden van India soudcn ge„ negen zijn, met Paducca Siry Sulthan van Bantham , weder
„in vrede te treden.” Dit ontwerp bestond uit tien artikelen,
waarvan de korte inbond was: dat alle onderdanen van beide
partijen, zoo vrije luyden als lijfeygenen, van wat natie of ge
slacht die raogten wezen, niemand uitgezonderd, gedurende
den laatsten oorlog of daar te voren gevangen genomen, of
overgeloopen, wederzijds zouden worden terug gegeven, (art. 1.)
De Sultan van Bantam zou als schadevergoeding geven 500
buffels en 1500 koebeesten (art. 2).
Zoodra deze satisfactie zou zijn voldaan, zou de blokkade van
Bantam worden opgeheven en een eeuwirje en onverbree/celij/ce
vrede tusschen Batavia en Bantam onderhouden worden (art. 3).
De Nederlandsche Comp\ residentie zou te Bantam worden
hersteld (art. 4).
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De Sultan zou zorgen, dat die residentie voortaan vrij en
veilig te Bantam zijn zou (art. 5).
Overloopers zouden voortaan wederzijds worden uitgeleverd
Omdat bij ondervinding was gebleken, dat veel gestolen en
verduisterd goed van de Comp. naar Bantam werd overgebragt,
zou bet ’s Comp. residenten vrijstaan, alle van Batavia te Ban
tam inkomende schepen te onderzoeken (art. 7).
De Comp. zou geen tol of geregtigkeid betalen voor verversebingen geleverd aan bare schepen, die langs Bantam kwamen
(art. 8).
De grensscheiding tusseben Bantam en Batavia zou zijn, de
rivier Ontong-Java tot in en over bet gebergte (art. 9).
Ten einde alle strooperijen te voorkomen, zouden de onder
danen van ééne der partijen nergens elders op bet gebied van
de andere partij mogen komen, dan alleen te Bantam en te
Batavia (art. 10).
Met deze voorwaarden vertrokken de gezanten naar Bantam
terug. Gouverneur-Generaal en Rade ontvingen nu op den 4
Mei een brief van den Sultan tot antwoord, waarbij bij „die
„voorwaarden, zoo als die lagen, was approberende en bereyt
„ was in vrede te komen; doch dat by daertegen begeerde, dat
„ de Ilooge regering hem zou toestaan, dat zijn volk eens in
„bet jaar te Batavia zou mogen komen koopen, grof geschut,
„roers, kruid, ijzer, ook nagelen en foelie.” Bovendien kwam
Sultan Fatak,, die zelf uit den handel groote voordcelen trok
en den Bantamscken handel steeds zocht te begunstigen, met
zijn vorig verzoek weder voor den dag, dat bet aan zijne vaar
tuigen vergund zou zijn van vry en buiten bezwaar van tol,
naar Amboiua en Perak te varen. 1
De overbrengers van dezen brief gaven tevens te kennen,
dat zij niet gemagtigd waren om den vrede te teckenen, indien
1

ltesol. GG. on lt. 4 Mei 1G58.
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de voorwaarde door den Sultan gesteld van op Amboina te va
ren, niet wierd ingewilligd. Na rijp overleg kwamen Gouverneur-Generaal en Rade tot het besluit, om aan den Sultan te
antwoorden, dat hem werd toegegeven het eerste punt, mits
dat de Sultan de verzochte waar alleen van de Complc kocht,
en voorts ook het punt van de vaart op Perah, mits betalende
het oude Malakka’s regt; doch dat de vaart op Amboina een
monopolie zijnde van de Comp., waarvan niet kon worden afge
weken, voor ieder en dus ook voor den Sultan moest gesloten
blijven. Na dit antwoord bragten op den 11 Mei twee Chinezen
namens den Sultan van Bantam een brief aan Gouverneur-Generaal en Rade, waarin gemeld werd dat de Sultan nu geen
behagen in de vredesartikelen meer had en dat dus de toestand
van oorlog zou voortduren.
De Sultan van Bantam, zoo heette het nu, mogt volgens den
Koran geen tot den Islam bekeerde uitleveren, noch een eeuwig
verbond van vrede met eede bekrachtigen. Op dien grond kon
hij, naar het schijnt, het lc en 3C der ontworpen artikelen niet
aannemen. Hoewel Aboe’1 Fatah van de vrije vaart op Amboina, door hem zóó begeerd, geen gewag meer maakte, zal
toch wel de weigering van die vaart door de Hooge regering,
de hoofdreden zijn geweest, waarom het vredescontract ditmaal
niet tot stand kwam.
Van beide zijden werden de vijandelijkheden hervat; onder
scheidene Bataviasche vaartuigen werden door Bantamsche zee
lieden overrompeld, prijs gemaakt en de opvarenden deels ge
dood, deels gevangen gehouden. De Hooge regering van hare
zijde, liet Bantam’s haven des te naauwer afsluiten, waardoor
alle vaart en handel aan Bantam werd ontnomen en „ de stadt,
„ die in vorige tyden eene soo vermaerde coopstad placli te we„zen, als tot een duyvencot, om soo te seggen gesteld.” Niet
alleen de handel der inlanders, ook de handel der Engelschen
en andere Europesche natiën, werd buiten Bantam’s haven door
’s Comp. blokkade schepen gesloten.
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Sommigen dier Engolsche schepen poogden wel, destijds even
als in onze dagen nog de Engelschen in Amerika deden, als
blokkade-runners, door te slippen, maar de meesten werden
door de Nederlandsche schepen achterhaald, teruggewezen en
sommigen wegens poging tot het verbreken der blokkade opgebragt. Eén enkel schip ontsnapte wel eens.
Onder hen, die eene poging waagden, om de blokkade te
verbreken, behoorde een smaldeel, uitgezonden door denieuwopgerigte Engelsche Compagnie, onder bevel van Mr. John Edwards, die in last had, het kantoor der oude Engelsche Com
pagnie te Bautam te ligten en over te nemen. Edwards kwam
met zijne schepen voor Batavia en hij zelf aan land.
Hij vertoonde brieven van den Gouverneur der Engelsche
Compagnie en ook eene missive der Zeventien Bewindhebbers
van de Nederl. O. I. Comp., waarin, op last van de Ho. Mo.
HH. Stateu-Generaal der Vereenigde Nederlanden, aandeHooge
regering te Batavia werd aanbevolen „ de onderhoudinge van
den vrede en de alliantie met de Republicque van Engeland,”
Op dien grond vroeg Edwards, dat de blokkade voor zijne
schepen mogt worden ontsloten. Aanvankelijk weigerden Gouverneur-Generaal en Kade aan dat verzoek gehoor te geven;
maar als hun door Mr. Edwards het uitzigt was geopend, op eene
betere verstandhouding met de Engelschen, wanneer slechts de
president van de oude Engelsche Compic. M Skinner, die vooral
den Sultan van Bantam steeds aanhitste, eenmaal zou zijn
verwijderd, wanneer hij, Edwards, trachten zou om den vrede
te herstellen, toen gaven Gouverneur-Generaal en Kade aan
den nieuwen Engelschen president de vergunning om naar
Bantam te gaan en van daar de goederen der oude Compagnie
te ligten en uit te voeren. Het bleek evenwel spoedig, dat de
nieuwe Engelschen jegens de Nederlanders niet gunstiger ge
stemd waren dan de ouden, en dat het aanbod van Mr. Ed
wards, om als bemiddelaar tusschen den Sultan van Bantam
en de llooge regering te Batavia op te treden, slechts ijdele
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woorden waren geweest om binnen Bantam te geraken. Zoo
duurde de oorlog tussclien Bantam en Batavia voort, tot den
20 Junij 1659, toen andere bemiddelaars, namelijk gezanten
van den Pangéran van Jambi, daartoe opzettelijk overgekomen,
vredesvoorstellen van Bantam te Batavia kwamen aanbieden.
Deze bemiddeling der Jambinezen bad ten gevolge, dat op
den 10dcn Ju lij bet vredesverdrag tusscben den Sultan van
Bantam en Gouverneur-Generaal en Rade te Batavia tot stand
kwam en negen dagen later werd afgekondigd.
Het contract verschilde slechts in eenige punten van bet ontwerp-contract van 1658; maar dat verschil betrof juist die
punten, waarop in 1658 het sluiten van den vrede was afgestuit.
Het vredestraktaat bestond ditmaal uit 12 artikelen. In het
eerste artikel werd vermeld, dat de Sultan geen overloopers
van Batavia, die tot het Moorsch geloof waren overgegaan,
tegen hunnen -wil zou behoeven uit te leveren; in het tweede
werd ditmaal de hoegrootheid van de schadevergoeding niet
uitgedrukt; maar in het algemeen bepaald, dat al het vee wat
uit de binnenlanden van Batavia was geroofd, door den Sultan
•van Bantam moest worden terug gegeven.
Het 1 lc artikel maakte geen gewag meer van beëediging van
het vredescontract; maar van onderteekening door beide par
tijen en eindelijk bepaalde het 12e artikel, dat deze vrede niet
alleen voor den tegenwoordigen Sultan van Bantam en zijne
grooten en den tegenwoordigen Gouverneur Generaal en zijne
Raden, maar ook voor hunne „respective successeurs en
nakomers” van kracht zon zijn. Alle de overige artikelen waren
gelijkluidend, aan de artikelen van het ontwerp van 1658.
De Hooge regering was tot het sluiten van dit traktaat en
het toegeven op onderscheidene punten, waarop zij één jaar te
voren nog zoo hard aangedrongen had, bewogen, zoo het heette
uit eerbied voor den Pangéran van Jambi; maar inderdaad uit
vreeze, dat het vaderland in Europa over de blokkade van
Bantam met Engeland in moeijelijkheid zou geraken. „ Wij
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hebben” zoo schreven Gouverneur-Generaal en Rade, aan het
opperbestuur, 1 „niet connen goedvinden de vrede achterwege
„te laten, om de onlusten, die wij hebben verstaan dat UEd.
„in 't vaderlandt om het uitsluiten van de Engelschen buyten
„ de havens der vijanden van de Comp. in deze landen vóór„ comen ende ontmoeten , ende dat haer Ho. Mo. tot voorcominge
„ van meerder questien ende geschillen rede een concept accoort
„aan den Heere Protector haddengepresenteert, waerbyhetselve
„ wedersyts geïnterdiceert ende verboden wort en welck accoort
„ wy verwacht hebben, dat ons eerlang tot orde soude syn
„voorgeschreven en geprescribeert geworden, als wanneer het
„ besetten van Bantam’s haven, ten principale vruchteloos en
„ sonder effect soude syn, het eenigste middel nochtans synde,
„ waardoor wy gehoopt hadden de vyanden tot beter verstandt
„te brengen.”
Men bespeurt uit deze woorden, dat ook in Indie reeds veel
was veranderd. Niet meer Jan Pietersz. Coen, hield daar de
teugels van het gezag in handen; maar de voorzigtige, buig
zame Maetsuyker, die, toen hij deze regels schreef, nog niet
wist, dat in Engeland de veldheerstaf aan de gespierde hand
van den protector Oliver Cromwell reeds was ontvallen.
Er bestonden intusschen, men moet het erkennen, redenen
voor Maetsuyker, om voor moeijelijkheden met Engeland be
ducht te zijn. Sedert April 1658 waren in Engeland hevige
klagten aangeheven over de nadeelen, die de Oost-Indievaardefs door de blokkade van Bantam ondervonden. Die klagten wer
den, even als vroeger, in de meest onaangename vormen, met
grootc overdrijving, ook zelfs met onwaarheden en lasterlijke
aantijgingen vermengd, eerst door de Directors der Engelscho
Oost-Indische Compagnie bij den Protector en het Parlement
en daarna, namens dezen, door den BritschenresidentDowning
bij de Staten-Generaal ingebragt. Terwijl over deze zaak, tegelijk
1 Algcm. missive van Gouverncur-Gcucraal en Kade van ludio, dd. 16 December 1659 ,
n°. XV1JI.
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met meer andere gewigtige onderwerpen van staatkundig be
lang, werd onderhandeld, overleed Oliver Cromwell op den 3
September 1658. Maar ook na den dood van Cromwell ging de
resident Downing voort met zijne vorderingen te herhalen, en
wel in zulk een aanstootelijken vorm jegens den voorzitter der
Staten-Generaal en gepaard met bedreigingen van represailles,
dat zelfs de destijds nog al zeer langmoedige Vergadering der
Hoog Mogenden er zich beleedigd over betoonde. De wanke
lende staat van Diehard Cromwell in Engeland, bragt er even
wel veel toe bij, dat het slechts bij bedreigingen bleef; maar
het geschreeuw van Downing tegen de, door het volkenregt
geoorloofde blokkade van Bantam, werkte toch nog zooveel uit,
dat de Nederlaudsche Oost-Indische Compagnie eene schade
vergoeding in geld moest betalen aan de Engelsclie Oost-Indische
Compagnie, voor het aanhouden van vier schepen, die de blok
kade hadden verbroken.
Het bleef bij den Sultan van Bantam, die door zijne Engelsche vrienden steeds op de hoogte van alles, wat er in Europa
voorviel, werd gehouden, niet onopgemerkt dat de Hooge rege
ring in Indie zich niet krachtig en niet vrij in hare bewegingen
gevoelde. Het vredestraktaat bleef van de zijde des Sultans van
Bantam, wien het alleen te doen was geweest om zijne haven
open en zijn handel weder vrij te hebben, grootendccls onuit
gevoerd , „ zoodat het met regt geen vrede genoemd mogt wor„den, evenwel,” zoo voegde de geduldige Maetsuyker in
zijnen brief aan het opperbestuur er bij, „hebben wy voorge
nomen, het nog vooreerst aan te zien ende naer eene goede
„occasie te wachten, om deselve trouweloose gebuuren ccns
„onverwacht te doen gevoelen, het groot en onverdragelyk on„gelyk, dat zy ons aendoen. ”
De vrede met Bantam was naauwelijks sedert een jaar her
steld, of er ontstonden weder moeijelijkheden voor Batavia, van
de zijde des Soesoehoenans. In de maand April 1660 werden
de havens van Java weder geheel onverwacht voor alle vreemde
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handelaren, niemand uitgezonderd, gesloten. De ruime toevoer
van leeftogt werd daardoor te Batavia op cens gestremd cn veel
nadeel werd dientengevolge te Batavia geleden; doch gelukkig
duurde deze maatregel, waarvan de Hooge regering de beweeg
redenen niet kon uitvorsclien, niet lang. In Julij 1661 werd de
uitvoer uit de oostelijke havens van Java weder door den Soesoehoenan opengesteld en de vaart en de aanvoer te Batavia
herstelden zich spoedig als voorheen.
De toevoer te Batavia, van allerhande eetwaren, timmer
hout en andere voortbrengselen uit het rijk van Mataram, ging
sedert onverhinderd voort; doch gemeenscha]) door middel van
gezanten, tusseken den Soesoelioenan en de Hooge regering
te Batavia, vond gedurende eenige jaren geen plaats, totdat in
1666 de Gouverneur van Japara aan den Gouverneur-Generaal
kennis gaf, dat de Soesoehoenan, zijn meester, gaarne weder
Hollanders voor zich zou zien. Na verloop van eenigen tijd vol
deed Maetsuyker aan dat verlangen en zond hij in 1667 den
kommandeur Zacharias Wagenaer, als gezant, met geschenken
naar het Hof van Mataram. Hoewel de Soesoehoenan dezen afge
vaardigde met beleefdheid ontving, gaf hij toch te kennen
dat het hem aangenaam zou zijn, indien nogmaals een ander
gezant, heter met de Javaansche of Malcische ta$l bekend,
voor hem mogt verschijnen. Ook aan dat verlangen werd in
1668 voldaan en Abraham Verspreet als gezant aan den Soe
soehoenan gezonden. Verspreet werd met buitengewone eerbe
wijzen ontvangen en naar Samarang uitgeleid. Toch bleek het
bij die gelegenheid dat des Soesoelioenans verlangen naar een
Nedcrlandsch gezantschap alleen was voortgesproten uit de be
geerte om zich door de Hooge regering te Batavia „hommage”
te doen bewijzen. 1 Die begeerte bleek in 1669 nog duidelijker,
toen onverwacht de havens van Oost-Java weder werden gc1 Zie over deze twee gezantschappen de hierachter gedrukte stukken: n°. XXV ,
XXVI, XXVII, XXVIII en XLI; in hot laatst opgen. stuk vindt men ook niet
onbelangrijke mcdcdcclingcn omtrent den tocstaud van het rijk van Mataram.
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sloten; maar onmiddelijk weder geopend toen nogmaals een ge
zant van Batavia, Maximiliaan de Jongli, met een aanzienlijk
gesclienk aan den Soesoekoenan was afgezonden. Binnenlandscke
twisten in liet rijk van Mataram waren echter ditmaal oorzaak
dat M. de Jongh zijne reis niet verder dan tot Samarang uit
strekte. 1
Langzamerhand was er inmiddels ook eenige verbetering in de
verstandhouding tusschen Bantam en Batavia gekomen. Op den
29 Mei 1664 kwam er eene nadere overeenkomst tusschen den
Sultan en Gouverneur-Generaal en Rade tot stand, waarbij
bepaald werd, dat alle niet besneden slaven door den Sultan
zouden worden teruggegeven en alle slaven, die na het sluiten
dezer overeenkomst nog uit Batavia mogten overloopcn, voor acht
rijksdaalders ieder, zouden teruggegeven worden. Alle rooverijen
en moorden, door Bantammers op het grondgebied der Compagnie
gepleegd, zou de Sultan bovendien voortaan gestreng doen straffen.
Wenden wij nu het oog naar de maatregelen van inwendig
bestuur, te dier tijde genomen, dan ziet men met eenige bevreem
ding, dat gedurende een aantal jaren, betrekkelijk weinig daar
omtrent in de aanschrijvingen van het opperbestuur, in de
brieven en resolutien der Hooge regering wordt aangetroffen.
Toch verdionen eenigen dier maatregelen te worden opgenoemd
en wel in de eerste plaats die, betreffende het regtswezen.
Tot handhaving van „ de oprechtigheid en de integriteyt in
„de administratie van de justitie,” werd er krachtens aan
schrijving van het opperbestuur, dd. 16 April 1657, gelast,
„dat geen ministers van de Compagnie, ook die in de justitie
„ eu met name, president en leden van den raad van justitie,
„hetzij middelijk, hetzij onmiddelijk, geschenken, gaven of
„giften zouden mogen aanneraen, overeenkomstig de instructie
„van den Iloogen Rade en llove van Holland van 1644.”
Ook vindt men meermalen in de aanschrijvingen van het
1
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opperbestuur krachtigen aandrang tot het uitoefenen van kort
en goed regt en tot afdoen van processen; zoo ook, toeken
ning aan de Hooge regering, als vertegenwoordigende den
Staat der Vereenigde Nederlanden, van de bevoegdheid, om
van den raad van justitie te vorderen reden en rekenschap van
zijne gewijsden. 1 Het stuk van de successio ab intestato,
„ voor degenen, die in Oost-Indie en op de reise ginds of her„ waerts” kwamen te overlijden, werd eveneens nader geregeld
bij resolutie van Gouverneur-Generaal en Rade van 7 Februari)
1662, krachtens octrooi van de Staten-Generaal van 16 Januarij
1661. 1 Ook de uitoefening van het notarisambt werd bij reso
lutie van de Hooge regering van 2 November 1668 nader ge
regeld, hoofdzakelijk op den voet van art. 9 van het plakkaat
van Keizer Karei, dd. 4 October 1540.
Voorts werd er op 19 September 1664 door GouvemeurGeneraal en Rade, „na vele en verscheydene deliberatien, op
„ het subject van de landeryen onder de jurisdictie der stede
„van Batavia gelegen, besloten een nieuw collegie op te rigten,
„namelyk een collegie van heemraden, naar de wyze in het
,. vaderland gebruikelyk, dewyl de ingelanden met malkanderen
„ veeltyts niet konden verdragen en de landdrost over de platte
„ landen alleen geen behoorlyke ordre kon stellen.” *
1 Aanschrijving der Heeren XVII, 5 Scpt. 1670 en 4 Octobcr 1672.
2 Bij deze nadere regeling werd vastgcstcld: dat in materie van successio ab intes
tato en wat daarvan dcpendccrt, over alle landen, steden en luyden in ludie, onder
de gehoorzaamheid van den Staat der Vereenigde Nederlanden en liet beleyt van de
meergen. Compagnie staande, mitsgaders ook ten aansien van desclve op de ginls
en herwaarts 'rcyse, de polilycqnc ordonnantie van wege de IIII. Staten van Holland
en Wcstvriesland in 1580 geëmaneerd sal gevolgd en nagekomen worden, sulex en in
der voegen, als desclve by nacrder verklaring van welgcinclte IlII. Si aten in dato
13 Mei 1594 is gcëlucidcerd, met dien verstande, dat het bedde tussclicn ouderen
van den overledene gescheurd cn een van desclve, tzy vader ofte moeder, maer
in leven syndc, desclve langstlevende met de broeders cn zusters van den overledene,
tsy hcclc ofte halve, ende derselvcr kinderen cn kintskindcrcn te samen sullen komen,
tot des overleden gehcclc erfenisse, enz.”
3 Op 9 Dcc. 1678 werden by resol. van GO. cn R. de schepenen van Batavia
» gequalificcert tot het afligcrcn van biljetten tot opbrenging aller grond cn erfbrieven
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Plakkaten tegen het drijven van verboden of particulieren handel
treft men in dit tijdvak hij herhaling aan, even als aanbevelin
gen tot het weren van pracht en praal, zonder dat men van
die plakkaten of verordeningen veel uitwerking bespeurt.
Tusschen de jaren 1661 en 1667, betoonde het opperbestuur
ook groote en warme belangstelling voor het onderwijs, nadat het
met de opheffing der Latijnsche school te Batavia, in 1658,
was bekend geworden.
Ernstig vooral was de aandrang der Heeren XVII in 1661
en 1663 tot het weder oprigten van eene Latijnsche school te
Batavia. De vergadering der XVII gevoelde zich tot het be
vorderen van het onderwijs gedrongen, op grond van beschou
wingen als dezen: „dat de luijden vele van hunne kinderen
„jaarlijks herwaarts, (naar Nederland) overzenden, om alhier
„ter scholen geleid en naar de wijze en de manieren van ons
„ land in ordre en goede zeden, opgetrokken te worden, is in
„dezelven wel niet misprysselyk; maar komt met den dienst
„ van de Comp. gansch niet overeen, alzoo men dezelve, daar„ door onttrekt diegenen, die daar geboren en ’t klimaat ge„ woon zijnde, dat land voor haar vaderland zouden aanzien,
„behalve dat het doorgaans al wat hard en lastig voor de
„ ouders valt, zoo langen tijd te moeten verlaten en uitbundig
„te houden, diegenen daar hare liefde en genegenheid zoo
danig toe strekt en welker bijwezen, dezelve zoo aangenaam
„is, en waarom het haar ook, dikmaals des te eerder moet
„doen repatriëren. ’Tgeen de luijden daartoe meest schijnt
„te necessiteren is het gebrek van goede scholen en bequame
„ institutie, mitsgaders de dagelijkse conversatie en omgang met
„ lijfeijgenen en andere vuile menschen, van welke zyl. niet
„als alle quade zeden en ontucht afzien en leeren. Dan hier
tegen laten wij ons voorstaan, dat wel remedien zouden uit
der landen binnen en buiten de stad, om daemyt te vinden een algemeen fonds, tot
opmaking en onderhouding aller wegen , bruggen , enz. onder alsulcke belasting als
men naar billykheid noodig zal oordeclen.”
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„te vinden zijn, inzonderheid als men daar goede scholen
„van bekwame meesters voorzien, kwame op te rigten. De
„ scholen worden gehouden als kweekhoven van de republieken,
„ uit deselven moeten voorkomen, diegenen, wien namaels het
„ roer van het schip moet worden toevertrouwd en daarom
„hadden wij wel willen zien, dat men het school te Batavia
„zoo ontijdig niet hadde geabandonneerd. Wel is waar, dat
„men daarvan nog weinig vruchten heeft gezien en geen,
„ die in zoo langen tijd van jaren tot perfectie zijn gekomen
„ dan zooals UEd. bewust is, heeft het ten principale aan goede
„meesters en onderwijzers ontbroken, want dat men zulk werk
„ predikanten zal aanbevelen, die hunne eigene vocatie hebben,
„ en hunne particuliere studiën moeten waarnemen is niet....1;
„daar moeten toe gehouden worden bekwame luyden, wierpro„ fessie zulks is en alleen hun werk daarvan maken. De onkosten,
„die daaraan vast zijn, zouden wy ons gaarne getroosten. ” 2
Weinig weerklank vond deze stem van het opperbestuur ten
gunste van het onderwijs, bij de Hooge regering in Indie. Eerst
na lang toeven en na herhaalden krachtigen aandrang uit het
moederland, werd in 1667 de Latijnsche school te Batavia
hersteld. Uit de zorg, welke het lapperbestuur in Nederland
aan het onderwijs iu Indie besteedde, blijkt, dat te dier tijde
een meer milde geest, in de vergadering der XVII gevonden
werd, die niet ongunstig scheen voor de ontwikkeling van het Euro peesch element in Indie. Die stemming blijkt ook weder, sedert
1661, door hernieuwde pogingen, om de vrije Nederlandsche
bevolking in Indie te versterken en haar de middelen open te
stellen om tot welvaart te geraken. Over dit belangrijk punt
gaf do Kamer van Amsterdam, op den 14 September 1662, in
de vergadering der Hecren XVII; als haar advies: „ dat men
„den binnenlandschen handel in Indie, voor vrije luyden en
1 Hier is in den minunlbrief, een woord uitgelaten, zooals de zin aanwijst.
2 Aanschrijving van de HH. XVII aan GG. en lt., dd. 7 Mei 1661.
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„burgers, in de steden, plaetsen en forten van de Comp., ne„dergeseteu zijnde, behoort vry en open te stellen, verstaende
„ op alsulcke landen en plaetsen en onder soodanich reglement,
„conditiën en restrictien, als men soude mogen goedvinden
„ daerop te beramen; wyders dat men aan allen en een ieder,
„’tzy alleen of met zijne familie, naer Indien willende, passagie
„met de schepen van de Compagnie, derwaerts behoort te ver; dat men deselve behoort te permitteren, om
„ gunnen
„onder zekere recognitie met haar te mogen nemen; zoodanige
„gelden, als zy te raden zullen worden.” Ook meende de Ka
mer van Amsterdam in haar advies, dat men aan de vrijheden,
tegen vrachtloon, het vervoer op ’s Comp8. schepen zou mogen
vrijlaten van zekere koopwaren, die niet te groot van omvang
waren en waarin de Compagnie niet gewoon was handel te
drijven; voorts dat tegen redelijken prijs schepen aan de vrij
heden in Indie verkocht konden worden en dat men den han
del in paarlen en diamanten, onder recognitie vrij moest laten.
Als beweegredenen tot deze voor den vrijen handel der Nederlandsche volkplanters in Indie, gunstige stemming, moeten
ongetwijfeld sommige gebeurtenissen in Indie worden aange
merkt. Sedert 1652 had de Compagnie zicli aan de Kaap de
Goede Hoop gevestigd en sedert 1655 had het Nederlandsch
gezag, op Ceylon, over dat der Portugezen de bovenhand ge
kregen en had het zich van daar uitgebreid over de kusten van
Koromandel en Malabar. Rycklof van Goens koesterde groote
verwachtingen van eene Nederlandsche volkplanting op liet
eiland Ceylon.
Gedurende eenige jaren bleef die gunstige stemming in meer
dere of mindere mate bestaan. De Gouverneur-Generaal Maetsuyker toonde er zich niet tegen gestemd. De kolonisatie op
Ceylon, werd bij een reglement van 16 Mei 1669 geregeld en
zelfs nog in 1670 werd er een algemeen reglement door de
HH. XVII vastgesteld, waarnaar volkplanters naar de Kaap,
Mauritius, Ceylon en Batavia zouden mogen worden gebragt,
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zelfs werden in dat jaar vele kolonisten met ’sComps". sche
pen overgevoerd. Ook op andere wijze toonde men zich niet
ongenegen om de 'ontwikkeling eener vrije burgerij te bevorderen.
Aan allen die zich uit Comp\ dienst tot vrijdom zouden be
geven , werd het behoud van den rang, dien zij in ’s Cornp". dienst
hadden bekleed, toegestaan. 1 Ook nog in 1672 betoonde het
opperbestuur, op voorstel van de Hooge regering, zich gunstig
voor de zoogenaamde vrije lieden. Op 14 Mei van dat jaar,
werden de verschillende Kamers, door de vergadering van XVII
gemagtigd om aan de „ vrije blijden”, die met hunne gezinnen
naar Indie zochten te gaan, toestemming te verleenen om een
kapitaal van ƒ 6000 als maximum mede te nemen. Maar nog
geen drie jaren later, was de stemming van het opperbestuur
geheel veranderd, en in geheel andere rigting begon in 1675
en 1676 een scherpe kruistogt tegen al wat naar vrijen
handel in Indie geleek en zocht men met grooter gestrengheid
dan ooit te voren het monopolie der CompIe. te handhaven.
In het midden der 17e eeuw, deed zich het merkwaardige
verschijnsel voor, dat de handel over een zeer aanzienlijk ge
deelte van Vóór-Indie, Achter-Indie en het westelijk gedeelte
van den O. Indischen archipel, met zóó groote levendigheid door
inlanders gedreven werd en tot zulk eene hoogte klom, als niet
meer had plaats gehad, sedert de magt en de handelskracht der
Portugezen, den handel van Arabieren, Chinezen en inlanders
had verdrongen. De oorzaken waaruit die verhoogde en her
nieuwde bloei van den inlandschen handel voortsproot, is in
bijzonderheden moeijelijk, zoo niet onmogelijk, op te sporen.
Maar eenigen der hoofdoorzaken zijn, althans bij benadering op
te geven.
De inlandsche handel, inzonderheid de handel der Arabieren,
der Mooren, dit zijn de belijders van den Islam uit Vóór-Indie,
was voor het grootste gedeelte vernietigd, door den handel der
l

Aansclir. opperbestuur 5 Sepl. 1670.
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Portugezen, zoowel met de Koningsschepen als met de schepen
der vrije Portugezen uit Goa, Malakka en Macao.
Doch daarna was op zijne beurt de handel der Portugezen
door de uitbreiding van de magt, het gezag en den invloed der
Nederlandsche Oost-Indische Compagnie, herleid tot zeer ge
ringe beteekenis; zonder dat de Nederlandsche Compagnie, die
wel bij magte was geweest, om der Portugezen handel te ver
nietigen, zelve in staat was, met eigen schepen en met eigen
kapitaal, dat groote handelsveld vruchtbaar te maken, Het was
dus natuurlijk dat, voor een deel althans, de handel der Arabieren
en Mooren begon te herleven, toen de Portugezen langzamer
hand verdwenen, en de Nederlandsche Compagnie, ondanks
haar stelsel van monopolie en uitsluiting niet overal aanwezig
kon zijn.
Sedert de Nederlandsche Compagnie meester was van den
Specerij-archipel en aldaar het extirpatie-stelsel in volle ge
strengheid toepaste, was de handel in de Molukken, op Amboina en Banda, zoo goed als weg gestorven en vooreen groot
deel verloopen naar Makassar; doch ook Makassar had in 1667
voor de Nederlandsche Compagnie moeten bukken en gedoogen,
dat alle Europeanen van den handel aldaar wierden uitgesloten
en de Compagnie den handel in kleeden en Chinesche waren
voor zich alleen behield. Ten gevolge van deze bepalingen werd
nu ook het belangrijkste deel van den handel, welke te Ma
kassar gedreven werd, naar elders verjaagd.
Daarbij kwam, dat de Nederlandsche Compagnie, tijdens het
bestuur van Maetsuyker, dat men gewoonlijk, doch naar ik
meen, ten onregte, den bloeitijd der Compagnie noemt, ondanks
al haren luister naar buiten, ondanks hare veroveringen op
Ceylon, op de kusten van Vóór-Indie en op Cclebes, met zeer
groote bezwaren en moeijelijkheden had te worstelen. Al die
oorlogen en veroveringen en de vestingwerken, noodig om die
veroveringen te beschermen, eischten schatten aan kapitaal,
die aan den handel moesten worden onthouden. In 1661 ver-
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loor de Compagnie bovendien het vruchtbare eiland Formosa,
met al de groote sommen, die zij in dat eiland gestoken bad ;
daarbij verscheidene schepen, eene kostbare hoeveelheid materieel,
ammunitie en levensmiddelen. Vele Nederlanders daarenboven, die
als bijzondere personen voorschotten hadden gegeven op landbouw
ondernemingen op dat eiland, verloren daarbij nog hunne kapi
talen. De herhaalde oorlogen tusschen de republiek en Engeland,
verzwakten het kapitaal en de sckeepsruimte van de Compagnie,
de weerslag van de verovering van bijna geheel Nederland door
Lodewijk XIV in 1672, deed zich ook in Indie gevoelen, het
prestige van de Nederlanders leed er onder. De handel in Ne
derland, ja bijna in geheel Europa verloor bovendien in de oor
logsjaren 1672 tot 1678 veel van zijn vermogen om de door de
Comp. uit Indie aangevoerde goederen, tegen winstgevende
prijzen op te nemen.
Te Batavia, de zetel en hoofdplaats van Compagnies magt,
zag men den handel der Comp. in verval geraken. Do Ckinesche jonken en inlandsche vaartuigen bragten de peper naar •
elders, omdat de Compagnie te lage prijzen besteedde, en de
lijnwaden werden door de inlanders en Chinezen op andere
plaatsen voor minder prijs, dan zij bij de Comp. teregt kon
den komen, gekocht.
De kosten en ongclden van het hoofdkantoor Batavia, over
troffen dan ook bijna jaarlijks de inkomsten. In 1676 was er
zelfs ruim éón millioen op de boeken van Batavia meer ver
teerd dan gewonnen. 1 Wat de Compagnie zelve in den handel
niet kon inkoopen of vertieren, gunde zij daarom nog niet aan
bijzondere personen, want hoewel zij aan de eene zijde niet
vijandig was tegen de ontwikkeling eener vrije burgerij, stond
bij haar, en dit kon ook niet anders, haar eigen belang, dat is
liet belang der participanten, of wat zij haar eigen belang achtte
altijd oj) den voorgrond. Zij zag daarom veel liever, dat de
1
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vrijburger zich op den landbouw dan op den handel toelegde,
en om die reden streefde zij er naar, om den vrijburger van
den handel af te schrikken en tot den landbouw aan te sporen;
maar als dan de vrije man eindelijk ook producten leverde, zoo
• als bijv. suiker, waarvan de Comp. destijds niet gediend wilde
zijn !, dan heette het: „de voortzetting van den landbouw wil„lcn wy in allen mauiere mede helpen bewerken: maar niet tot
„onze eigen schade en nadeel.” Men moge nu hevig uitvaren
tegen zulk eene handelwijze, altijd zal men in aanmerking moe
ten nemen, dat de Bewindhebbers, als lasthebbers vau de par
ticipanten, zelfzuchtig zijn moesten, dat zij niet edelmoedig mogten zijn met het geld van anderen; doch het lswaad lag dieper,
het lag daarin, dat de Compagnie, oorspronkelijk koopman,
nu tevens geworden was een souverein, en dat de pligten,
in die tweeledige betrekking te vervullen, noodwendig in bot
sing moesten komen. Er was strijd tusschen de pligten, die
het opperbestuur had te vervullen, als koopman, lasthebber
van geldschieters, en de pligten, die zij had te vervullen als
Souverein, als vertegenwoordigende den Staat der Vereenigde
Nederlanden. In dien strijd behielden de pligten en belangen
der Compagnie, als handelsligchaam de overhand; uit vrees
voor schade was de Compagnie ongeneigd om de handels
draden, die zij niet allen meer in handen kon houden en haar
ontvielen, aan anderen over te geven, en op die wijze ge
raakte zij eindelijk in haar eigen garen verward. De Bewind
hebbers zagen niet in, dat de handel, als voortspruitende uit
bestaande behoeften, zich niet laat dwingen en dat er wetten
zijn in de huishouding van Staat, die naar geweld niet luis
teren.
Sedert 1651 regeerde er over Bantam, een wakker vorst,
1 Dc Oost-In<li8cljc suiker vond destijds weinig aftrek in Europa, zij had de
waarde van ballast. De suiker, op Formosa geteeld, werd vertierd in J’erzie; na het
verlies van Formosa, werd de JJataviaschc suiker in niet onaanzienlijke hoeveelheid
naar Perzie vervoerd.
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Sultan Aboe’1 Fatali, Abdoel Fatachi Ageng, die, zoo het schijnt,
de wijzigingen in de handelsbewcging, niet onopgemerkt liet
voorbijgaan en op allerlei wijze den stroom des handels,
elders verstoord of belemmerd, naar zijne hoofdstad en haven
zocht heen te leiden en den handel in zijn rijk tot den luister van
vroeger dagen trachtte terug te brengen. De grondstelling van den
Gouverneur-Generaal van Diemen, „dat uit Batavia’s opgang volgt
Bantam’s ruïne, en dat dus uit het tegendeel, belemmering van
Batavia’s progres moet volgen,” schijnt Sultan Abue’1 Fatah ook
tot de zijne gemaakt te hebben. In den aanvang vergistte hij
zich en overschatte hij zijne krachten. Hij zocht eerst door
oorlog en vijandschap Batavia te benadeelen; maar tot openbaar
. verzet tegen Compagnie’s magt bleek hij niet sterk genoeg. Hij
zag weldra zijn misgreep in, toen Bantam door blokkade werd
afgesloten. Hij herstelde dus den vrede met Batavia en verkreeg
de heropening van zijne haven; maar toen ook legde hij zich
met alle kracht toe op het drijven van handel, lokte van alle
kanten Aziaten en Europeanen naar zijne hoofdstad om daar handel
te komen drijven en verzuimde inmiddels niet, zooveel kwaad
aan Batavia te berokkenen als hij slechts vermogt; doch hij zorgde
er wel voor, dat dit kwaad zoo min mogelijk in het openbaar ge
schiedde. Weldra zou hij zelfs verder gaan; zijne zucht om
handel en rijkdom naar Bantam te lokken, zou hij tooijen met
het godsdienstig gewaad, en onder voorwendsel van verdediger
van den Islam te zijn, zou hij de stokebrand van geheel Java
worden, tegen de gehate Compagnie, die hij met open vizier
niet kon bestrijden, en waarlijk deed zich het verschijnsel voor,
dat Batavia, de hoofdstad van het magtige monopoliserende
ligchaam der Oost-Indische Compagnie, een tijd lang, op het
gebied van den handel, de mededinging tegen den Sultan van
Bantam niet kon volhouden.
De Bantammere onderhielden drukke vaart en levendigen
handel, onder den naam en met do passen van hunnen Sultan
en met de hulp van Engelschen en Denen, naar Perzio, Soe-
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ratte, Moclia, Kororaandel, Bengalc en door tussclienkomst
yan Chinezen dreven zij handel op Tonquin, Siam, China,
Manila, ja, zelfs op Japan.
De havens van Oost-Java werden geregeld door kooplieden
uit Bantam voorzien van lijnwaden en amphioen. Zelfs trachtte
de Sultan van Bantam, zoo als wij hier boven gezien hebben,
den handel op het door de Nederlandsche Compagnie geheel
afgesloten eiland Amboina te verwerven. De handel der Bantammers werd gevoed en sterk aangewakkerd door Europeanen.
De Denen voeren op vracht voor en met Mooren en vervulden
Bantam zoodanig met kleeden en lijnwaden, dat de afzet van
dat artikel door de ÏNederl. Oost-Ind. Compagnie in den Archi
pel er gevoelig onder leed. De Engelschen bragten naar Bantam
schietgeweer, mom, bieren en allerlei Europesche dranken. De
drankartikelen en de lijnwaden werden van Bantam weder, door
allerlei kleine handelaars opgekocht en ondanks de bestaande,
doch in onbruik geraakte verbodsplakkaten, naar Batavia ver
voerd of binnengesmokkeld, zoodat de kleedenhandel der Com
pagnie aldaar met ondergang werd bedreigd. Bantam was de haven
van Batavia geworden. Van Bantam uit zochten de Engelschen
ook tin van Malakka te verkrijgen, dat zij dan over Bantam
naar Europa voerden. Compagnie’s handel daarentegen kwijnde
hoe langer hoe meer, slechts de aanvoer van rijst en djatihout
van Java’s oostkust gaf nog eenig vertier; maar nog meer aan
de vrijburgers en de inlandsche handelaars en vrachtvaarders,
dan aan de Compagnie zelve, en dan nog alleen wanneer de
haven open, de oogst voordeelig, het land rustig cn de strandgouverneurs zonder grillen waren.
De achteruitgang van Compagnie’s handel was zoo merkbaar,
dat de Hooge regering in twijfel geraakte over dc deugdzaam
heid, zoo al niet van het stelsel van uitsluiting, dan toch van
sommigen der maatregelen daartoe betrekkelijk. Op den laatsten
Februarij van het jaar 1675 schreven Gouvcrneur-Generaal en
Kade aan het opperbestuur: „de vaart der Mooren cn anderen
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„van Bengale, Cormandel, Suratte en andere landen op Ban„ tam, neemt van jaar tot jaar seer toe, daer wy selfs ook
„ eenigsins oorsaeck van zyn, omdat wy haer alhier niet willen
„ admitteren, om het nadeel dat sy ons souden doen, vooraa„mentlyck in den handel der lijwaten ende de deden; dogh
„ aengesien sulcx tot Bantam oocq al meest hetselve bescheyt
„ heeft; soo is by eenigen ofte meesten van ons altemet al be
gonnen in twijfel te komen of al dienstigh sal zijn voor de
„ Comp. by die ordre te blijven persisteren, dan of niet al soo
„ goet soude wesen, die handelaars dese plaats mede open te
„ stellen. Dat deselve negotianten ons by admissie alhier in den
„ voors. handel seer schadelyck sullen wesen kan niet tegenge„ sproken worden; maer dewijl sy sulcx tot Bantam oock sullen
„ konnen doen ende de vaart dezer omleggende landen der„ waarts trekken, mitsgaders deselve overal met lijwaten, cleeden
„ en andere coopmanschappen vervullen, waardoor deselve stad
„ in korten zal komen aan te groeijen tot eene groote koopstad, tot
„ verkleyning en groot nadeel van dese plaats en de goede inge„ zetenen van dien, soo meenen eenigen ende de meesten vau
„ons, dat met reden getwijffelt kan worden of sulcx niet, hoe
„ eer hoe liever ende eer het te laat is, behoort tegengegaan en
„deselve negotianten, den handel oock alhier open en vry ge„ stelt te worden, om ten minste tegen de aangevoerde schade
„van haer te genieten, de tollen en geregtigheden van den in„ en-uitvoer, als andere voordeelen, die de commercie de plaetse
„en ingesetenen plagh toe te brengen, daar die van Bantam
„ anders met zullen blijven doorgaan. ” 1
Dit weifelend en eenigsins beschroomd advies, was in over
eenstemming met het karakter van een, tot zekere hoogte,
vreesachtig geworden oud man, zooals Maetsuyker toen reeds was.
Één lid der Hooge regering, de extra-ordinaris Raad vanlndie,
Pieter van Hoorn, schroomde echter niet, verder te gaan en een
J
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advies uit te brengen, waarin hij tot het hart der kwestie
poogde door te dringen. Onder den titel van: „ Préparatoire
consideratien en advys wegens de Nederlandsche Colonie in deze
Indische gewesten”, stelde van Hoorn een geschrift aan Gouverneur-Generaal en Rade ter hand, waarin de vraag werd
behandeld, of de oorspronkelijke grondslagen der Compagnie
in Indie niet waren veranderd, of de Comp. niet van eenvoudig
handelaar, zooals zij in den aanvang was, geworden was be
zitter en heerscheres van omvangrijke „ conquesten en volkplan
tingen”. Met die vraag vóór zich, moest van Hoorn zich natuur
lijk bewegen op het terrein van koloniën en daarom stelde hij
vooreerst een onderzoek in, naar den aard en de vereischten
van volkplantingen, van landbouw en van commercie. Om zich
het onderzoek gemakkelijk te maken, zette hij eenige stellingen
en axiomen voorop en daarbij veroorloofde van Hoorn zich denk
beelden te ontwikkelen, die geheel in strijd waren met de
grondslagen van de Compagnie en den geest van het opper
bestuur. Zoo nam hij o. a. de stelling aan, dat „koloniën eerder
„ beier door voorname en genereuse maglen worden bevorderd en
„bestuurd, dan door kooplieden, alzoo die presente voordeelen te
„veel najagen en betrachten, want,” zeide van Hoorn, „dit is
„zeker, dat hetgene, waardoor voortreffelijke koloniën, welke
„anders wel zouden gelukt zijn, verdorven en vergaan zijn,
„geweest is de vuile en al te groote begeerlijkheid, de win
dzucht en de gierigheid, in den beginne der koloniën, omdat
„de kooplieden ordinaris, meer als behoort, de presente pro„fyten najagen en betrachten. Eene kolonie moet de vrijheid
„genieten, om allerhande gewassen te mogen invoeren en uilvoeren,
„ naar wat plaatsen het zoude mogen wezen en zij zullen
„ willen. ”
Na deze en meer andere stellingen in dien geest te hebben
voorop gezet, gaat van Hoorn over tot de beantwoording van
de vraag: welke waren in den aanvang het oogmerk en de be
doeling van de Comp1*. Dezen waren niet het stichten van
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koloniën; doch alleen de simpele commercie; „maar by vervolg
„der tyden ende het veroveren van verscheydene importante
„conquesten, dewelke welligt, buiten of boven d’eerste intentie
„komen te reiken, zoo zyn de colonien en de consideratien
„dienwegens, eerst als van zelf ende bykans als een nood„zakelyk gevolg voortgekomen; doch gemerkt de Comp8. eerste
„intentie en oogmerk, mitsgaders de daartoe dienende maximes
„ omtrent de commercie, doorgaans zyn en alsnog ten principale
„blyven continueren, zoo hebben zich omtrent de koloniën,
„ insonderheid de Nederlandsche en het bevorderen derzelven,
„verscheidene obstakelen en verhinderingen ontmoet, en waar
buit dan welligt, de verscheidenheid der adviezen en opinien
„schynen voortgekomen te zyn.
„De questie der Nederl. colonie zou nu aldus moeten worden
„geformuleerd: of het in den tegenwoordigen toestand der
„zaken voor de Comp. best, dienstig en meest profitabel zou
„ wezen, by hare eerste intentie, oogmerk en maximes tot eene
„eigene commercie te continueren, dan of het voor de Comple.
„dienstig zou wezen, het op eene Nederlandsche colonie, by„zonder vooreerst op, Batavia toe te leggen, en vervolgens zoo„ver en zooveel van hare eerste intentie, oogmerk en maxime
„tot eigen commercie dienende af te wyken, als tot het bevor
deren en volmaken van de Nederlandsche colonie, zou be
tonden worden te vereischen. ”
„Het is de voornaamste misslag der Portugezen niet ge„weest,” zoo ging Pieter van Hoorn verder voort, „dat zij zich
„te veel op hunne koloniën hebben verlaten; maar hunne zwak
heid heeft vooral daarin bestaan, dat zij al te veel en te
„wijd zyn verspreid en meer omslag van landen en steden
„hebben ondernomen en willen beheeren, als zy in honderd
„ja al was het in drie honderd jaren hebben kunnen bevolken,
„en deze klip heeft de Nederl. Comp., naar het schijnt, ook
„niet wel kunnen vermijden; maar allengs is zij ook in die
„ stroomkaveling of miswijzing vervallen.
VI
VI.
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„ De toestand van de Compagnie nu alzoo zynde , dat zy met
„zoovele aanzienlyke conquesten is vergroot, valt er aan te
„merken of dan ook de eerste intentie en de maximes van de
„Compie. nu mede niet een ander aanzien bekoorden te hebben;
„want het waarachtig is, dat het geen minder deugd is te con
serveren, als te conquesteren en veeltyds worden andere
„maximes tot de conservatie vereyscht als tot verovering.”
Yan Hoorn behandelde nu de vraag, of het mogelijk en
dienstig zou zijn, om de Comp. wederom tot hare eerste grond'
slagen, dat is, tot de commercie alleen, terug te brengen;
die vraag beantwoordt hij natuurlijk ontkennend, de uitbreiding .
door verovering en volkplanting was daartoe reeds te uitge
breid. Hij gaat de verschillende landen en steden, waar de
Comp. bezit of gezag heeft na, en ten slotte schijnt hij van
meening te zijn dat het in de eerste plaats dienstig zal wezen,
om Batavia „tot eene hoofdcolonie, in alle manieren te bevor
deren, opdat die met den tijd magtig mogt worden, de
„overige conquesten en koloniën te voorzien en te verdedigen.
„Hierop, zou het zijns bedunkens, uitkomen, of het voor den
„dienst van de Comp. niet grootelijks importeerde, dat de
„hoofdstad Batavia tot een cmporium van gansch Indie wierd
„gemaakt, en in hoeverre de Compagnie zou morjen en moeien
„ afwijken van hare eerste maximes van de eigen commercie. » i
Men bemerkt wel in van Hoorns advies, dat hij op deze
netelige vragen, geen beslist antwoord durfde geven; doch zijne
meening schemert duidelijk genoeg door, dat indien de handel
in Indie met Batavia als consignatieplaats aan alle Nedcrlandsche ingezetenen wierd vrijgelaten, en de Comp. haar eigen
1 De consideraticn van P. van lloorn gaven later in 1705, aan den raad-extrnord.
van Indie, C. Chastelcin , aanleiding om ook zijne » Invallende gedachten en aan
merkingen over Colonieu” op te stellen. Chasleleiu kende dus de consideraticn van
van Hoorn; doch deelt den iuhoud daarvan niet mede. De consideraticn van van Hoorn
zien voor het eerst, zoover ik weet, in dit deel onder n°. XXXV het licht. Het
opstel vau Chasteleiu vindt men in Deel III, 1855, van » Tijdschrift voor Ind. taal-,
land- en volkenkunde ”, Bat. Gen., bladz. 63.
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handel in Indie voor een groot deel prijs gaf; alzoo de vrije
concurrentie tegen vreemde Europeanen en Aziaten wierd open
gesteld, de nadeelen zouden verdwijnen, die nu werden onder
vonden door den mededingenden handel van anderen en door
den verboden handel van Compagnie’s dienaren, en dat dan
van zelven de exploitatiekosten der Compagnie en hare be
drijfskapitalen aanmerkelijk zouden kunnen worden verminderd.
Het blijkt niet welken indruk dit belangrijk betoog van van
Hoorn op de Vergadering der XVII heeft gemaakt; dit alleen
blijkt, dat het opperbestuur, „het voor den dienst van de
Complc, bij dese tegenwoordige constitutie van tijden en zaken
noodig oordeelde”, bij aanschrijving van 18 Oct. 1679, zonder
opgave van redenen, de leden van den Raad van Indie, L.
Pitli, P. A. Overtwater en P. van Hoorn, uit hunne betrek
king te ontslaan; „ doch geensiuts om deselve eenige kleinig
heid of oneer aan te doen. ”
Toen het betoog van van Hoorn in het moederland aankwam,
heersclite er bij het opperbestuur en bij de participanten, een
geheel andere geest, dan waarin dat stuk was opgesteld. De
ongunstige uitkomsten van de laatste jaren, zoowel op Ceylon,
Malabar, Batavia als elders verkregen, de steeds hooger loopende kosten en het verval der winsten, hadden onrust en wrevel
bij opperbestuur en participanten opgewekt.
In strijd met het weifelend advies der Hooge Regering;
maar nog meer met de denkbeelden van van Hoorn, hadden
de Heeren XVII op 28 Sept. 1675 zeer beslist naar Indie
geschreven dat: „ ’s Compagnie’s interesse alleen daarin be„staat en ook het oogwit wezen moet, om op eerlijke mid
delen te deuken en die in het werk te stellen, waardoor
„de negotie tot voordeel van de gemeene participanten meer
„en meer mag worden voortgezet en vergroot, en bijzonderlijk
„ dat de binnenlandsche handel voor de Comp. alleen moet
„ blijven gereserveert en waaruit moeten proüueren de winsten,
„die men voor de participanten is beoogende.”
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Deze aanschrijving was slechts een voorspel. In het volgende
jaar 1676 begon de kruistogt tegen de concurrenten der Com
pagnie in Indie. Niet door vrije, krachtige mededinging moesten
de mededingers worden overwonnen; maar door de ketenen
van het monopolie naauwer aan te klinken. De Hooge rege
ring ontving bij aanschrijving van 21 October 1676 van
het opperbestuur den last, om in Indie af te kondigen en
in te voeren, een door de ïïeeren XVII op 16 October te voren,
nieuw vastgestelde „ ordre en reglement op den inlands eken handel
in Indie en bijzonderlijk van de klcedcn en lijnwaden, de vaderlandsche drinkwaren en koopmanschappen, item lol wering van
den particulieren handel van ’s Comps. ministers, zoo legen de
pracht en praal en eindelijk lot inbinding en bcsnocijing van vele
onkosten en lasten ”.
Bij deze „ordre” werd aan de Hooge Regering in Indie
„striktelijk en scherpelijk” gelast, dat de handel in kleeden en
lijnwaden, voor de compagnie, privative en met seclusie van alle
anderen”, gehouden moest worden_, en daarom alle plakkaten
en ordonnantiën, welke „ten eenemale in disobservantie en ver
val” waren geraakt, niet alleen hernieuwd; maar ook nieuwe
plakkaten ontworpen en afgekondigd, waarbij de aanbreng en
de invoer van kleeden en lijnwaden door anderen dan de Comp.,
werd verboden , te Batavia, op Amboina, Banda, Ternate,
Makassar, Timor, Malakka, de westkust van Sumatra, Ceylon
en de kust van Jdalabar. Eveneens moest de invoer van mom,
wijnen, bieren en alle andere Europeschc koopmanschappen,
anders dan met Comp. schepen, op die plaatsen verboden
worden.
De vaart en de handel tusschen Batavia en Bantam en Bantam-Batavia, moesten bovendien ten strengste worden verboden.
„En alsoo van alle tijden is geoordeeld en d’cxperientie nog
„dagelijks meer en meer leert, dat de vaart der vrije luyden,
„zoo te Batavia als in de voorz. andere landen en plaatsen,
„aan de Compagnie, niet dan ten hoogste nadeelig is, zoo
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„ behoort die handel ende vaart zooveel doenlijk te worden
„ ingebonden en besnoeid en te dien einde aan de vrije luyden
„ te Batavia alleen tot weder opzeggen toe geoorloofd worden,
„ van daar met hunne vaartuigen te varen en te bandelen, op
„Molukko, Amboina, Banda, Makassar, Timor en Solor, mits
„dat zij geen hleeden, lijwadcn, bieren, dranken, enz. dèrwaarts
„ mogten voeren, noch van daar eenige specerijen halen. ”
Op Borneo, Palembang, Kambodja, Pegu, Arrakau, de kust
van Java, beoosten Batavia, mogten echter de vrijheden handel
drijven ook in kleeden, mits zij die kleeden alleen bij de Com
pagnie inkochten. Ook voor de vrijheden te Malakka en op
Ceylon werden beperkende maatregelen voorgeschreven. „Alom
en zooveel doenlijk” moesten daarenboven de vrijelieden van
den handel worden afgewend en tot landbouw en winkelnering
worden aangemoedigd. 1
De gevolgen van dezen kruistogt werden weldra zigtbaar.
Reeds in 1684 was de toestand der, met zoovele kosten,
op Ceylon gevestigde kolonie, ellendig. De gouverneur van
Ceylon schreef toen reeds: „ de gemeente alhier wordt als de
„keel toegebonden en is onbekwaam aan de Compagnie eenig
„voordeel toe te brengen, gelijk de ondervinding genoegzaam
„toont, dat alle ingezetenen zoo arm worden als wormen.”
Op Batavia was het niet beter gesteld. Reeds in 1679 dien
den de ingezetenen en vrijburgers aldaar een verzoekschrift in
bij de Hooge regering en het opperbestuur, waarin zij ronduit
verklaarden tot armoede te vervallen, ten gevolge van de maat
regelen, voortgevloeid uit het reglement van 1676. Wetten of
verordeningen tegen pracht en praal, waren niet meer noodig,
de armoede zal die, zoo schreef Ryklof van Goens in 1679,
met den tijd van zelf wel slijten! Omstreeks 1676 nam een tijd
vak van reactie en wilde monopolie-gecst een aanvang. Vooral
na den dood van Maetsuyker, die op den 4 Januarij 1678 over1

Zie liicracliter n°. XL.
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leed, vertoonde die reactie zich het sterkst, toen Ryklof van
Goens, als opperlandvoogd was opgetreden. Het was eene her
haling, maar op grooter schaal, van wat er in 1631 geschied
was, toen Hendrik Brouwer last kreeg, om tegen den geest en het
stelsel van Coen te reageren en „ alleen oogmerk te hebben op
„den dienst en het proffijt van de Compagnie.”
Ook nu weder was het de zegepraal van monopolie- en koop
mansgeest, en die geest openbaarde zich somtijds in de aan
schrijvingen van het opperbestuur, met argelooze openhartigheid
of groote onbeschaamdheid. Toen in 1675, zoowel te Batavia
als op Ceylon, gebrek aan rijst en andere voedingsmiddelen had
geheerscht, hadden Gouverneur-Generaal en Rade de schepen
van de Compagnie voor eenigen tijd aan de gewone vaart ont
trokken , om daarmede rijst voor de met hongersnood bedreigde
plaatsen te halen en daarheen over te voeren. Doch het opper
bestuur berispte de Hoóge regering over die handelwijze, omdat
zij ’s Comp. schepen gebruikt had tot „ spijsi-ginge van menschcn,
„die ons eygenUijk niet en raken!”
De op nieuw zoo sterk opgewekte monopoliegeest ontstond
vooral daaruit, dat de Compagnie gevoelde, dat zij, als handelsligchaam, de mededinging tegen den inlandschen handel, in ver
band met dien van andere Europeanen en bijzondere personen
en tegen den verboden handel door Comp8. dienaren, niet kon
uithouden, dat hare eigene zaken in verval geraakten; maar
daarentegen de handel op Bantam, vooral die der zoogenaamde
Mooren en der Europeanen, jaarlijks meer en meer in bloei toenam.
De Gouverneur-Generaal Ryklof van Goens, gaf in eenen
brief van 31 Januari) 1679, dan ook als zijn gevoelen te ken
nen ; „ dat het verval van den handel der Compagnie nergens
„uit ontstaan is, dan uit den grof gedreven particulieren han„ del en de groote vaart der Mooren en andere particulieren—
„Het allernoodigste tot herstelling van UEd. staat is liet des„trucren en uitroeyen van Bantam, welke zake, door Rodcs
„zegen verrigt en Bantam verdelgd zijnde, zal alles wel gaan.”
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In de algemeene missive van 13 Febmarij 1679, vestigt do
Eooge regering nogmaals de aandacht van liet opperbestuur op
de oorzaken van verval van Comp". handel. „Het groote ver„ val van ’s Comp. importabelen handel/’ schrijft zij is daar„ uit ontstaan, dat de praktijk van ’s Comp. negotie, zooals de„ zelve in den beginne door de wakkere devoiren van UWEd.
„voorzaten en alhier in Indie door hunne liooge ministers was
„ ingevoerd, door verloop van tijd is onderkropen, zoodat ’sComp.
„ handel allengs daardoor is gekrenkt en de inlandscke Mooren
„ en andere handelaars, zich daarmede hebben beginnen in te
„laten, waarvan de ervarentheyd getuigt, dat de Franschcn,
„Engelschen, Denen, Portugezen en anderen, die met en vóór
„ons, lang den handel hebben gedreven, almede hun geweld
„ en poging hebben te werk gelegd, om was het doenlijk, ons
„te ruïneren. Atchin, Bantam en Malakka, als welgelegen
„plaatsen, zijn de eerste geweest, die van alle natiën bevaren
„ zijn en die eindelijk van zoo groote consideratie zijn gewor„ den, dat Batavia en UWEd. handel daardoor grootelijks heeft
„ moeten lijden en nu al zoo ver, door het onderkruipen van
„ anderen is gedeclineerd, dat, tenzij daarin met bijzondere
„wijsheid en voorzigtigheid worde voorzien, het te vreezen
„is, het kwaad verergerende Uw. Ed. staat tot een totaal ver„val zou komen. De handel in amphioen wordt ons mede zeer
„onderkropen; want ofschoon de partikuliere handelaars bij de
„jongst geëmaneerde plakkaten zeer zijn beteugeld en tegen
gegaan, zoo komt die koopmanschap present met Deensche,
„ Portugecsche, Engelsche en Moorsche vaartuigen op Bantam.
„ De vaart der Portugezen, Engelschen, Denen, Mooren en vele
„andere inlandsche natiën maakt Bantam welig, rijker, vermetel,
„stout.” 1
1 Uit de algem. missive v. GG. Kijkt, van Goens cn Rade van Indie aan de
Hcorcn XVII, dd. Ui I’’cbr. 1G79, welke missive onder do gedr. stukken van liet
volgende deel zal worden opgenomen. Over de maatregelen verder in Indie geno
men , om het monopoliestelsel te handhaven, zie men dien brief cn bladz. 1G1—165
hierachter.
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De monopoliehandel van de Compagnie en de handel van bij
zondere personen, van vreemde Europeanen, van inlanders,
van Bantam, stonden alzoo scherper tegenover elkander dan ooit
te voren.
De Nederlandsche Oost-Indische Compagnie, uit haren aard
en aanleg een monopoliserend lichaam, was nu op haren weg
genaderd tot een tweesprong. Het monopolie bleek niet vol
doende, niet krachtig genoeg te zijn geweest om te beletten:
1°. dat de meerderheid der ambtenaren van de Compagnie, ge
plaatst tusschen hun eigen belang en het belang van deComp.,
niet aan het eerste de voorkeur geven; 2°. dat vrije inlandsclie
Aziatische handelaars en vreemde Europeanen, tegen het geoctroyeerde ligchaam der Oost-Indische Compagnie; dat Bantam
tegen Batavia, de mededinging glansrijk volhielden.
Nu moest er eene keuze gedaan en beslist worden of men
de concurrentie met concurrentie, of men de vrijheid met de
vrijheid zou bestrijden, of men de misbruiken zou doen ophou
den door de oorzaken weg te nemen, dan wel of men de con
currentie eenvoudig zou smoren onder naauwer toegehaalde
koorden van het monopolie en ter bestrijding van misbruiken,
toevlugt zou nemen tot geweld.
De bewindhebbers der Nederlandsche O. I. Compagnie kozen van
de twee wegen den laatsten en mag men zich daarover ver
wonderen in een tijd, waarin men Engelands handel onder de
werking van het stelsel, door Cromwell in Engeland ingevoerd,
groot zag worden ten koste van den Nederlandschen handel en
Frankrijks nijverheid had zien bloeijen onder de beschermende
maatregelen van Colbert?
Aanvankelijk scheen het, alsof onverwachte gebeurtenissen, lompe
feiten, de keuze van het opperbestuur in de hand moesten werken
en regtvaardigen. Plotseling bralt er op Java een hevige opstand uit
tegen het gezag van den Soesoehoenan, waardoor het rijk van
Mataram, dat men hecht en sterk waande, op eens dreigde ineen
te storten. Tegen hare begeerte, metgrooten weerzin zelfs, werd
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de Nederlandsche Compagnie door den stroom der gebeurte
nissen in dien opstand, die in een langdurigen oorlog ontaardde,
medegesleept. Het gevolg daarvan was, dat vooreerst Cornelis
Speelman, in strijd met bet gevoelen van Maetsuyker en de
voorschriften der Hooge regering, als prijs voor de ondersteu
ning , welke de Compagnie aan den nietswaardigen Soesoehoenan
en zijn troonopvolger verleende, alle de havens en strandplaatsen
van Java, ten Oosten van Batavia, als pandsteden voor de Comp.
in handen kreeg en aldaar het stelsel van uitsluiting en mono
polie invoerde; en ten tweede, dat Bantam, door handels-naij ver
tegen Batavia, door godsdiensthaat tegen de Christenen ver
blind, door begeerte naar een deel van het ineenstortend rijk
van Mataram gedreven, zich vyandelijk stelde tegenover de
Nederlandsche Compagnie en tegen den door haar beschermden
Soesoehoenan, totdat de Bantamsche Sultans, vader en zoon,
met elkander in tweedragt geraakt, de kans schoon en de ge
legenheid open stelden aan de Nederlandsche O. I. Compagnie,
om ook in Bantam het stelsel van uitsluiting en monopolie te
doen invoeren, zoodat op het einde der 17eeeuw regts en links
van Batavia, in het oosten en het westen van Java, het mono
poliestelsel van de Compagnie zegevierde.

TWAALFDE HOOFDSTUK.

Wij zijn thans genaderd, tot wat men zou kunnen noemen
de Javaansche Mahabharata, tot liet geschiedverhaal van den
vorstenkrijg, niet over de erfopvolging en de heerschappij in
Hastinapoero; maar in het magtige rijk van Mataram en van
de zegepraal der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie; want
een epos gelijkt het, die lange reeks van tallooze gebemtenissen,
waarvan het einde was, dat de, nog kort te voren zoo ge
vreesde Soesoehoenan, zoo even nog eischende, dat de Neder
landers hem in zijn hof vasallenhulde kwamen brengen, weldra
met bevende handen de oude kroon van Madjapahit zou ont
vangen uit de hand van een Nederlandsch bevelhebber en Ne
derlandsche legerbenden geheel Java zouden doorkruisen, om
de brokstukken van het groote rijk van Mataram onder die
kroon terug te brengen. Moeijelijk zal men in de geschiedenis
eene reeks van meer wonderlijke gebeurtenissen aantreffen en
het epos, waarin schier alle menschelijke hartstogten worden
opgevoerd, ontaardt bij wijlen in een spektakelstuk, waar ge
vechten en belegeringen, dweepzieke priesters, dolende prin
sessen, ridderlijke prinsen uit verafgelegen gewesten overge
komen, gelukzoekers en dappere krijgslieden, moordenaars,
verraders, zamenzweerders, dieven, lafaards en helden, vorsten
die hun troon willen ruilen voor het bezit eener begeerde
schoone; vorsten, die zich een troon, een schat bij hun leven

'

XCI

;
1

en den hemel na hun dood willen verwerven, in voorkomen, waar
zoo menigte van personen in verschijnen en verdwijnen, dat men
hij oogenblikken den draad verliest en moeite heeft om de ge
beurtenissen te overzien, veel meer om die geregeld te verhalen.
Nadat Cornelis Speelman in Junij 1669, door de inneming
van Soembopoe in het Makassaarsch en Boegineesck gebied den
vrede en het traktaat van Bongaja had hersteld, waren vele
Makassaarsche hoofden met hunne vrouwen, kinderen en vol
gelingen, uitgeweken. Zij verkozen het zwervende leven boven
de onderwerping aan hunne overwinnaars en aan een meer ge
regeld bestuur. Deze onrustige en woelige uitgewekenen kwamen
in den loop van het jaar 1671 langzamerhand allen, in hunne
vaartuigen naar Bantam afdrijven; alwaar zich eerst Kraëng
Montemarano met 800 volgelingen, daarna Radja Loebo van
Mandhar met 300 personen, Daëng Mangaspa, oom van den
jongen Koning van Tello, en nog vele anderen zich vertoonden.
Door den Sultan van Bantam werden de Makassaarsche hoof
den met veel onderscheiding ontvangen, en hun werd aandeel
aan de vermaken van het hofleven op Ponthang vergund; doch
na eenigen tijd werd die aangename verstandhouding tusschen
den gastheer en zijne gasten verstoord.
De Sultan van Bantam, bekoord door Kraëng Tiernak, eene
Makassaarsche schoone, nam haar tot vrouw; doch deze ver
oorloofde zich met den Makassaarschen opperpriester, ook in
andere, dan zuiver geestelijke betrekking te staan, wat de
gramschap van den Sultan in hooge mate wekte. Op een anderen
tijd liet do Sultan, met gewold de zestienjarige nicht van Kraëng
Mangaspa in zijn hof halen en nam haar tot bijzit, waarover
nu oj) hunne beurt de Makassaren verbolgen waren. De grooten
en de minderen in Bantam waren reeds spoedig de ongenoodigdc gasten moede, want weldra bleek het, dat de Makas
saren omtrent eigendom en bezit geheel eigenaardige begrippen
koesterden. Vooral slaven en slavinnen verdwenen in menigte,
gedurende het verblijf der Makassaren te Bantam. Wat de aan-
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vankelijk zoo goede verstandhouding geheel deed veranderen,
was de dood van een der zonen van Kraëng Montemarano, die
binnen Bantam om het leven kwam. Dit laatste voorval werd de
oorzaak of diende tot voorwendsel, dat in 1673 eerst Montema
rano en daarna ook de meeste overige Makassaarsche Kraëngs en
Daëngs in vijandelijke stemming Bantam verlieten en naar de
oostkust van Java de wijk namen. Eerst heette het nu; dat Monte
marano aan Bantam den oorlog wilde aandoen en de scheepvaart
van den Sultan verontrusten; doch het is ook mogelijk, dat die
vijandschap tusschen het voornaamste hoofd der Makassaren en
den Bantamschen Sultan slechts werd voorgewend, om des te
beter reeds vroeger beraamde plannen te bedekken. Kraëng
Mangaspa althans, herstelde spoedig de goede verstandhouding
met den Sultan, kwam zelfs met zijn gevolg weder aan het
hof van Bantam terug, om, zoo als nu weder verhaald werd,
hulp en bijstand te vragen tegen Bima en Dompo, waar de
uitgeweken Makassaren zich wilden vestigen. De Bantamsche
Sultan gaf aan dat verzoek gehoor, misschien wel om op die
wijze, met meer zekerheid, voor goed van die lastige en woelige
bende bevrijd te zijn; doch het bleek nu spoedig, dat de
Makassaren geen ander voornemen hadden gehad, dan om in
de wateren, die het oosten van Java omspoelen, zeeroof op
groote schaal te plegen en, ten einde beter dit hun doel te
bereiken, een vast punt, hetzij op de oostkust van Java, hetzij
op de kust van Madoera, in bezit wilden nemen. De aan
wezigheid der Makassaren nabij dc oostkust werd spoedig merk
baar, door hun rooven, stelen en branden. Met niet minder
dan 70 vaartuigen hielden zij zich bij den oosthoek van Madoera
op. Met klimmende vermetelheid zetten zij hun rooversbedrijf
voort, inzonderheid sedert Kraëng Galesoeng (Glisson) zich met
zijn schoonzoon, den broeder van Radja Bima bij hen had
gevoegd. Nadat de Makassaren zich eerst voor Gombong,
vermoedelijk aan den mond eener rivier in Pasoerocan, hadden
verzameld, vingen zij in November van het jaar 1675 hunne
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aanslagen aan, tegen de kustplaatsen van Java. Pasoeroean,
Padjarakan, Gorongan en Gombong, legden zij achtereenvolgens
in de asch, daarop maakten zij zich meester van Domong,
versterkten die plaats en sloegen er hun hoofdkwartier op. Van
daar uit werden nu ook Grissée en Djaoertan aangegrepen,
geplunderd en verwoest; eindelijk moest zelfs de groote koop
stad Soerabaija hetzelfde lot ondergaan. Schrik en ontsteltenis
vervulden de meer westwaarts gelegen kustplaatsen, waar men
ieder oogenblik de woeste roovershorde meende uit zee te zien
opdagen. De strandbevolking vlugtte landwaarts in, en zoo
drong het gerucht van de verwoestingen aan de kust door tot
de hofplaats van Mataram.
Deze eerste hevige aanval was de ten uitvoer legging van
een plan, gesmeed tussehen de hoofden der Makassaren en
zekeren Troeno Djojo, uit een bijwijf, Madoereesch prins, uit
het vorstengeslacht van Sampang, van wiens vroegere lotge
vallen men schier niets met zekerheid weet; doch die weldra
eene gewigtige rol in de gebeurtenissen op Java zou vervullen.
Troeno Djojo was de zoon van Radhen Dëmang Malaja, be
weerde de kleinzoon te zijn van Pangéran Mas Giri en af te
stammen uit het oude vorstenhuis van Madjapahit. Zijn voor
geven was eene mengeling van waarheid en leugen.
Toen omstreeks 1624 Hagoeng, de Soesoehoenan van Mata
ram , het eiland Madoera had veroverd, werden op zijn last alle
mannelijke leden van de Madoereesche vorstengeslachten ge
dood. Slechts één jongeling uit het huis van Sampang, Pangé
ran Prascna, liet hij in het leven, en Hagoeng vond in dezen
jongen prins zooveel behagen, dat hij hem deed opvoeden en
hem tot zoon aannam. Later vergunde Hagoeng hem, om onder
den titel van Pangéran Tsjakraningrat, als vasal van Mataram
te Sampang het bewind over Madoera te voeren. Deze Tsjakra
ningrat I, had onder zijne wettige vrouwen, ook eene dochter
van Pangéran Giri; maar uit deze sproot Troeno Djojo niet
voort; hoewel hij dat beweerde. Doch Tsjakraningrat I had
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ook bijwijven en bij ééne dezer verwekte bij Radken Dëmang
Malaja, die later de vader werd van Troeno Djojo. Even als
zijn grootvader Prasena, (Tsjakraningrat I), bragt ook Troeno
Djojo zijne kindeijaren door, in den Kraton des Soesoclioenan’s.
Hoe bij diUir kwam, blijkt niet duidelijk, volgens opgaven
van sommigen zou zijne moeder, de ecbtgenoote van Radben
Dëmang Malaja, tot den Soesoeboenan in betrekking bebben
gestaan. De tweede wettige zoon van Tsjakraningrat I volgde
zijn vader op in bet bestuur over Madoera; doeb verbleef
meestal als vasal binnen bet bof van den wantrouwenden Soe
soeboenan Mangkoe-rat te Mataram, waar bij bekend was onder
den naam van Pangérang Sampang. Van dezen Pangérang Sampang
of Tsjakraningrat II was dus Troeno Djojo een neef, boewel slechts
door een bijwijf. Om welke reden of uit welke oorzaak Troeno Djojo
nu oorspronkelijk in opstand tegen den Soesoeboenan kwam, blijkt
niet 5 vermoedelijk was bet bem in den aanvang slechts te doen
om zijn oom, Tsjakraningrat II, een onbeduidend man, die altijd
binnen Mataram verblijf hield en het bestuur over Madoera
verwaarloosde, uit bet bewind te stooten en in zijn plaats te
Sampang op te treden. Weldra echter steeg de eerzucht van
Troeno Djojo kooger, eerst nam hij den titel aan van Panembaban Madoeratna en kort daarna, zicli beroepende op de ook
nu nog in bet vorstenhuis van Madoera bestaande overlevering,
dat bet zou voortspruiten uit Brawidjaja, den laatsten vorst van
Madjapahit, maakte Troeno Djojo op de kroon van Madjapahit
aanspraak, en noemde bij zich de „ ware en opregte vorst van
Java”. 1
Ter bekrachtiging van de overeenkomst, welke Troeno Djojo
met de Makassaren bad gesloten, gaf bij zijne dochter ten
1 In liet volgende deel zullen de aanspraken en de geslachtslijst van Troeno Djojo,
zooals hij die opgaf, nader blijken uit de stukken. Men vergelijke ook «Tijdschrift
voor Ind. taal-, land- en volkenkunde.” J3alav. Genootschap. Deel XX, bladz. 241,
alwaar gevonden wordt eene geschiedenis van het vorstenhuis van Madoera, uit het
Javaansch vertaald, door Dr. W. Palmer vun den Broek.
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huwelijk aan hunnen meest invloedrijken Kraëng, Galesoeng.
Achter de schermen van deze onverwachte tooneelen van .
verwoesting en roof, zat echter nog een ander hoofdpersoon,
de oude listige Pangéran Mas Giri, een Mohammedaansch priestervorst, die zyn verblyf hield op een berg achter Grissée en
Djaoertan. Hij werd geacht af te stammen van den eersten
apostel van den Islam op Oost-Java, en even als zijne voor
zaten hadden gedaan, beweerde hij ook al meer te zijn, dan hij
werkelijk was en liet zich „ Soesoehoenan, voorwerp van vereering” en „ Panembaham ” noemen. Door vertoon van godsdien
stige naauwgezetheid, door streng de voorschriften van den
Koran in acht te nemen, door afgezonderd op zijn berg te
leven, door de overleveringen omtrent zijne afstamming, waarop
hij zich telkens beriep, zelfs door zijne kleeding, had Pangéran
Mas Giri, zich als in eene wolk van heiligheid weten te wik
kelen, had hij een magtigen invloed op de grooten en de
bevolking van Oost-Java en Madoera verworven; zelfs had hij
zich zeker geestelijk oppergebied tegenover den Soesoehoenan
Mataram aangematigd, wien hij meer dan eens, de vriend
schappelijke betrekkingen met dc ongeloovige Hollanders, verweet.
Op deze wijze had de priestervorst van Giri, vroeger door
de Nederlanders niet oneigenaardig de Mohammedaansche paus
genoemd, over vele middelen, zoowel geheime als openbare,
te beschikken, waardoor hij een gevaarlijk persoon was voor
hem, wien hij vijandig was gezind. Doch zijn vermogen, zyn
invloed, zijn haat en zijne eerzucht wist hij bedekt te houden
en lang reeds had hij eene rol gespeeld in de onlusten, die nu
eerst op Java aanvingen, vóórdat het met zekerheid bleek, dat
hij daarin de hand had gehad. Weldra zou hij ook in Bantam
krachtigen steun vinden, waar zijne Mohammedaansche geest
drijverij grooten bijval vond bij Sultan Aboo’1 Fatah en zijn
zoon Aboe’l Kahar Hadji, die uit de verwarring door de onlus
ten ontstaan, niet alleen uitbreiding van hunnen handel en hun
rijk, maar ook de nederlaag der Hollandsche Kaffirs verwachtten.
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Op den troon van liet rijk van Mataram zat nog steeds de
in 1646 opgetreden Soesoekoenan, Mangkoe-rat, „ een streng
barbaar”, zoo als van Goens hem noemde; „doch wiens booge
„jaren, ongeregeld leven, soo in ’t misbruiken van den am„pliioen, sterk vrouweren en drinken van sterken drank, hem
„zoo caducq hadden gemaakt, voorts zijn verstand en lickaam„lijke krachten zoodanig verzwakt, dat bet groote ontzag, dat
„bij voor dezen over zijne booge en lage onderdanen plagt te
„hebben, present door voors. ondeugden tot eene veracktinge
„ geworden was. ” 1
Om in de geschiedenis vorsten te vinden, die dezen Mang
koe-rat overtreffen in bloeddorst en nietswaardigheid, zou men
moeten terug keeren tot de geschiedenis der slechtste Romeinsche Keizers, of tot de verdierlijkte vorsten der Afghanen, die
de rampzalige bevolking van Vóór-Indie hebben geteisterd.
Doch de verschijning van Mangkoe-rat was geen op zich zclfstaand feit in de geschiedenis van Java, hij was de zoon van
zijn vader, en de vader van zijn opvolger, dat wil zeggen,
dat hij slechts de schakel was in eene reeks van ellendelingen,
van wier willekeur de ongelukkige Javanen, zoowel de grooten
als het volk, geheel afhankelijk waren, zoodat zij zelfs onder
het wel omtrent den inlander volkomen onverschillige maar
toch niet hardvochtige bestuur der Oost-Indische Compagnie,
tot herademing kwamen, en voor wie de Nederlandsche heer
schappij, zooals die thans wordt uitgeoefend, een gelukstaat
is, vergeleken bij dat, wat de Javaan onder zijne eigene vorsten
te lijden heeft gehad.
De wettige straffen en de straffen volgens den hadat, waren
in het rijk van Mataram wel gestreng, doch niet veel gestrenger, dan in de Europesche zamenleving van dien tijd.
Diefstal van vee, huisbraak, overspel, kwalijk spreken over
1 Memorie in forme Van Instructie van Gouv.-Geu. en Kade aan Corn. Speelman
28 December 1676.
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den vorst (crimen laesae Maj.), alle deze misdrijven werden, even
als in de meeste landen van Europa, met den dood gestraft;
. „maar,” en hierin lag het kwaad, „alle andere straffen des
„Konings wil particulier rakende”, meldt ons Rijklof van
Goens, „daarin was geen mate noch ordre van te schrijven,
„die tot allen tijde en als hem zulks in den kop schiet zoo„ danigen beveelt te dooden, als het hem behaagt.”
Uit wraak over eene vrouwengeschiedenis, waarin Mangkoerat, toen hij nog slechts troonopvolger was, geen gelukkige
rol had gespeeld, deed hij na zijne troonsbeklimming, den be
velhebber van zijns vaders lijfwacht, Toemenggoeng Wiero
Goeno, met zijn geheel geslacht om hals brengen. Eene zamenzwering, eenigen tijd later door zijn ouderen broeder met een
aantal Santri’s en Hadji’s gesmeed, werd door Mangkoe-rat in
bloed gesmoord. De doodstraf aan zoovele Hadji’s en geeste
lijken op zijn bevel ten uitvoer gelegd, was vermoedelijk eene
der redenen waarom Mangkoe-rat, bijna nooit steun en op het
einde van zijn leven openbaren tegenstand van de Mohammedaanscbe priesters en hunne volgelingen ondervond. In 1659
liet Mangkoerat den Pangóran Soerabaija, den zoon van zijn
oom, en wiens dochter en zuster hij tot vrouwen had, met
nog zestig anderen uit datzelfde geslacht van kant maken;
eenigen tijd daarna moest de landvoogd vanSamarang, WongsoRedjo, zonder dat men de reden daarvan weten kon, hetzelfde
lot ondergaan.
In 1661 werd ook Toemenggoeng Pati met zijn geheel ge
slacht, de oudste zoon alleen uitgezonderd, op last van den
Soesoehoenan vermoord. Naarmate hij ouder werd, werden de
daden van Mangkoe-rat uitzinniger. Omstreeks 1667 stierf ééne
zijner vrouwen, die hij boven alle anderen liefhad, lief had op
zijne wijze. Om zijne droefheid te stillen rigtte hij eene hekatombe aan, waarbij hij honderd vrouwen den hongerdood liet
sterven, „wier gekerm,” zegt Speelman, „en zoovele andere
„ zware moorden, door dien ouden vorst begaan, den Hemel
VI.
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„ buiten twijfel tot wrake bewogen heeft. ” Na aldus zijne smart
in bloed te hebben weggewasschen liet hij overal, het geheele
land door, mooije vrouwen zoeken en tot zich brengen, of er
misschien ééne onder mogt zijn, gelijk aan de afgestorvene.
„Door het gedurig plagen mijner onderdanen,” zeide hij daar
dan spottende bij, „zullen mijne jaren vermeerderd worden;
„want als zij meest naar mijnen dood verlangen, zal ik des te
„langer blijven leven!” De lange lijst dergenen, die op last
van Mangkoe-rat zijn gedood, kunnen wij hier niet vol schrijven.
Hij moordde niet alleen uit wraak, uit gramschap, hij moordde
voor zijn genoegen. Op zekeren dag, het was in 1672, liet hij
eenen, Kai Wira di Kara, voor zich brengen. Deze was vroeger
regent van Japara geweest en had zich in die landstreek, op
kleiner schaal, een even groot tiran en knevelaar als zijn meester
betoond. Hoewel hij zich lang had staande gehouden, vooral
door den invloed zijner dochter, die hij den Soesoehoenan tot
bijzit had aangeboden, was hij eindelijk toch, omdat hij geen
schatting kon opbrengen, ook in ongenade vervallen en van
alles beroofd. Dezen liet Mangkoe-rat voor zich brengen, gaf
hem alle zijne vorige titels en goederen terug en verhief hem boven
dien tot Toemenggoeng van Madioen. De nieuw benoemde Toemenggoeng rekende zich nu op het toppunt van vorstelij ke gunst
gekomen en tot rijkdom en aanzien verheven; maar des namid
dags van dienzelfden dag weder in het Hof voor den Soesoe
hoenan verschijnende, sprak Mangkoe-rat hem spottende aan en
zeide: „Toemenggoeng Madioen is toch een groot man,” en
tegelijk zich tot zijn gevolg wendende, riep hij: „gij Mataram„sche mannen, doodt hem!” en op hetzelfde oogenblik werd
Toemenggoeng Madioen gekrist en eer de avond viel, dreven
de lijken van het geheele geslacht van dezen Toemenggoeng,
mannen, vrouwen en kinderen, zelfs de bijzit des Socsoehocnans niet uitgezonderd, de rivier al'.
Hoe ouder hij werd, hoe meer lust Mangkoe-rat tot moorden
had, daarbij werd hij hoe langer hoe meer wispelturig en ach-
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tcrdochtig. Regeringszaken en regtszaken liet hij over aan som
migen zijner grooten, die meestal tot loon voor hun bestuur
den dood vonden. Hanengevechten bijwonen, als ware hij een
Maleijer, vliegers doen oplaten en met zijne talrijke vrouwen
in vadsigheid den tijd doorbrengen, dezen waren de voornaamste
bezigheden van dezen vuilen, vervallen grijsaard, totdat hij,
ten laatste stompzinnig geworden, als een waanzinnige, eenige
geiten hoedende, in zijne uitgebreide hofplaats rondwaarde,
terwijl zyn ryk en zijne dynastie onder zijne voeten wegzonken.
Maar deze oude had ook welpen, waaronder vier zonen waren,
die allen op de troonsopvolging aanspraak maakten. De oudste
dezer was Pangéran Adepati Anoem, ongeveer 35 jaren oud,
gesproten uit eene dochter van het aanzienlijk vorstengeslacht
van Soerabaija; de tweede was Pangéran Martasana, 30 of 32
jaren oud, verwekt bij eene Niaj uit het Demaksche; Pangéran
Poeger, ongeveer 30 jaren, en Singo Sari, 27 jaren oud, waren
de derde en vierde, beiden geboren uit eene onaanzienlijke
vrouw van Balamboeang. Er waren nog wel meer kinderen,
doch dezen kwamen voor de troonsopvolging niet in aanmerking.
De vraag wie van deze vier prinsen opvolger zijn zou in het
rijk van Mataram, liet de Soesoehoenan onbeslist; hoewel hij
vroeger zijn oudsten zoon daartoe had aangewezen, scheen hij
in de laatste jaren nu eens weder aan dezen, dan weder aan
genen zijner vier zonen de voorkeur te geven. Van daar dat
allerlei kuiperijen, kleine zamenzweringen, hof-intrigues in Ma
taram plaats vonden, wat in het einde meestal het leven aan
eenige grooten kostte.
Hoewel gehaat en gevreesd werd hij, ondanks zijne gestreng
heid, daarom toch niet beter gediend; de belastingen en schat
tingen, waarop hij als landsheer regt had, werden hem door
zijne landsregenten ontfutseld, een deel van den opbrengst der
prachtige rijstvelden van Oost-Java genoten de landvoogden,
regenten, aanzienlijke en mindere grooten, of wisten dezen aan
de bevolking al' te knevelen, een ander deel kwam ten bate

des Soesoelioenans en werd dan op last van dezen in de strand
plaatsen verkocht; doch van den opbrengst daarvan werd weder
een niet gering gedeelte door Sjahbandaars en regenten verduis
terd, eer het de Keizerlijke schatkist bereikte. Zoo werd eraan
alle zijden bedrog gepleegd; maar nog wel het meest in de
strandplaatsen, die het meest van de hoofdplaats waren ver
wijderd. Toch was de hebzucht en knevelarij van vorst en
grooten nog niet zóó groot, als de weldadigheid van Java’s
vruchtbaren bodem, zoodat in den regel nog voldoend voedsel
voor de bevolking overbleef, behalve in jaren van misgewas,
of wanneer de Soesoehoenan tegen lage prijzen al de rijst deed
leveren, om die met winst op de strandplaatsen te doen vcrkoopen. Verraad en zamenspanning slopen tot binnen de Hof
plaats des Soesoelioenans; vooral onder de regenten, oemboel’s
en santri’s van Oostelijk-Java telde Mangkoe-rat meer geheime
vijanden dan openbare vrienden. De bevolking zelve was tamelijk
onverschillig, zij was ten allen tijde een speelbal der grooten
geweest, zij verwachtte dus van een nieuwen landvorst even
veel als van den tegenwoordigen; alleen de plunderzieke Makassaren vreesde zij als den dood, omdat die niet alleen roofden
en stalen, maar ook moordden en brandden.
Zulk een man als Soesoehoenan Mangkoe-rat werd nu ge
roepen om het hoofd te bieden aan de woeste aanslagen der
Makassaren en aan de zamenzwering, waarvan Troeno Djojo
het zigtbare hoofd was; zulk een bondgenoot had de OostIndische Compagnie, wien zij, krachtens het vijfde artikel van
het contract van 1646, hulp en bijstand moest verleenen, indien
, vijanden van beide partijen, hem mogtcn beoorlogen.
In de eerste dagen van het jaar 1676, ontving de Hoogc
regering te Batavia van haren resident, Jakob Coupcr, te Japara,
berigt, dat Grissée, Djaoertan en Soerabaija door de Maltassaren waren verwoest, dat de ontsteltenis, daardoor veroor^
zaakt, langs de gehcele kust van Java zóó groot was, dat
iedereen landwaarts in begon te- vlugten en dat de Javaansche
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landvoogd over Japara verzocht liad7 dien toestand der zaken
te Batavia bekend te maken.
De vaart langs Java’s kust was gestremd, reeds gedurende
het jaar 1675 was geen rijst meer te Batavia aangebragt. Gouverneur-Generaal en Rade van Indie begrepen, dat het nu tijd
werd om eenige maatregelen tegen de roovende en stroopende
Makassaren te nemen.
Zij besloten daarom op 31 Januarij 1676, drie jagten en
vier kleinere vaartuigen, met 300 soldaten, waarvan 150 Ne
derlanders, bemand, onder bevel van kapitein Jan Franssen Holsteijn, uit te zenden, met last om de Oostkust van Java, van
Makassaren te zuiveren en dezen zooveel mogelijk afbreuk
te doen; doch eer nog dit smaldeel Japara had bereikt, had
de Pangéran Mas Giri, in schijn altijd nog aan den Soesoehoenan getrouw, dezen herhaaldelijk tegen de Hollanders ge
waarschuwd, bewerende, dat de Hollanders slechts kwamen
om gemeene zaak met de Makassaren te maken en dat hun
als ongeloovigen het land van Java moest worden ontzegd.
Toen kapitein Jan Franssen eindelijk op 3 Maart (1676) voor
Japara verscheen, vond hij overal ditzelfde gerucht verspreid
en in plaats van hulp en medewerking, ondervond hij bij de
Javanen slechts tegenwerking en wantrouwen. De listige Pan
géran Giri, had even als de Makassaren en Madoerezen, ken
nelijk dit gerucht rond gestrooid, omdat zij, alleen dan,
voor de troepen des Soesoehoenans beducht waren, indien
dezen door Europeanen werden ondersteund en aangevoerd.
Zonder hulp van klein vaartuig met weinig diepgang, dat de
Javanen moesten leveren, was er intusseken tegen de Makas
saren niet veel met vrucht aan te vangen; doch die soort van
vaartuigen werd juist aan kapitein Franssen onthouden.
Daarenboven bleek het, dat deze bevelhebber niet geheel voor
de hem opgedragen taak was berekend. In de bogt van Sotjia
op de kust van Madoera gekomen, vond hij daar een aantal
vaartuigen, die hij eerst vijandelijk wilde aantasten, doch die
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hij ten slotte ongemoeid liet, omdat hij zich ter kwader ure
liet wijsmaken, dat deze vaartuigen daar vereenigd waren om •
het land van den Soesoehoenan te beschermen. Door zich aldus
te laten misleiden laadde hij de verdenking op zich, dat hij
de vijanden van Mataram wilde sparen. Kort daarna evenwel,
maar te laat, bleek het hem, dat het de vloot van Troeno
Djojo zelven was geweest, die gereed lag, talrijke benden op
Java’s kust over te brengen. Nabij Soerabaija knoopte hij onderhandelingeu aan met de Makassaarscke hoofden, ten einde
hen, langs vreedzamen weg, te overreden tot het verlaten van
Java: maar ook daarmede bewerkte hij niets anders dan dat
de argwaan der Javanen nog meer tegen de Hollanders werd
gewekt.
Hier ontving kapitein Franssen intusschen de tijding, dat een
groot leger van den Soesoehoenan onder den veldoverste Kai
Pandji op weg was en naar Sedakari en Bangil op marsch
was. Na dit berigt begaf de Nederlandsche bevelhebber zich
naar Gombong, waar hij eene bijeenkomst met Kai Pandji had,
wraarin werd vastgesteld, dat men zich voor en nabij Domong
zou vereenigen. Het Nederlandsche smaldeel begaf zich nu
naar de aangewezen plaats, en kort daarna, vóór dat het Javaansche leger nog was aangekomen, kwam ook de Matararasche zeevoogd Wiro Troeno met honderd strijdpraauwen voor
Domong aan.
Tegen den raad van kapitein Jan Franssen deed Wiero Troeno
met groote dapperheid, maar zonder cenig beleid, een aanval
op de vaartuigen en versperringen der Makassaren op den
westhoek van Domong, bij de rivier Tcmpoera, doch slecht
ondersteund en zelfs door de zijnen verlaten, werd Wiero
Troeno spoedig teruggeslagen en liet hij er zelf liet leven.
Kort na deze ongelukkige landing kwam bet berigt, dat het
Javaansche leger onder Kai Pandji tot Panaroekan was ge
naderd en de Makassaren binnen hunne paggers had terugge
dreven.
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Kapit. Jan Franssen verliet nu voor korten tijd zijne schepen
om zich met den Javaanscken bevelhebber te verstaan en hem
tot den aanval tegen de Makassaren aan te moedigen. Op
25 Mei 1676, terwijl uit ’s Comp\ schepen op den vijand werd
gevuurd, waagde het Javaanscho leger den aanval; maar één
uitval met dolle woede en groote stoutmoedigheid door de
Makassaren gedaan, was voldoende om het talrijke leger van
den Soesoehoenan uit elkander te doen vliegen, en welke
moeite de Nederlandsche kapitein ook sedert nog aanwendde,
hij slaagde er niet in, om de Javanen weder in het vuur te
krijgen.
liet lang verblijf aan boord, de onvoldoende uitrusting en
verzorging, hadden intuschen onder de schepelingen en soldaten
van de Compagnie, zoo zware ziekte en sterfte doen ontstaan,
dat algemeen op de vloot moedeloosheid begon te heerseken en
het vermogen tot krachtige maatregelen dagelijks verminderde.
De Javaansche vaartuigen waren na het sneuvelen van Wiro
Troeno, het een voor, het andere na, verdwenen. Nu begon
kapitein Jan Franssen op nieuw met de Makassaarsche Kraëngs
te onderhandelen; maar na zich eenigen tijd te hebben, laten
misleiden, bleek het dat de Makassaren slechts tijd wilden
winnen, om zich te beter te versterken en zich met de be
volking van Balamboeang te vereenigeu. Kraëng Galesoeng
(Glissong) wist inmiddels met 80 vaartuigen naar Madoera te
ontsnappen en zich bij Troeno Djojo te voegen. Zoo lag daar
do Nederlandsche scheepmagt geheel ontmoedigd, door groote
sterfte en algemeene krankheid werkeloos, toen op 30 Augus
tus 1676 de majoor Christiaan Poolman, met eene versterking
van 300 man uit Batavia voor Domong aankwam en het
opperbevel uit handen van kapitein Jan Franssen Holsteijn overnam.
Puolman spaarde in den aan vang, evenals zijn voor
ganger, geen moeite, om de Makassaren tot terugkeer naar
1 Krachtens Kesol. van GG. en R., tid. 28 Julij 1676.
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Celebes te bewegen, doch liij bemerkte spoediger dan kapitein
Jan Fraussen, dat men hem slechts wilde misleiden en nam
toen ook van zijn kant tot krijgslisten de toevlugt.
Hy maakte zich behendig van een punt aan den oever mees
ter, versterkte zich daar, verkende de omliggende bosschen en
velden persoonlijk en liet de boschpaden bezetten. Doch nu
werden de anders zoo sluwe Makassaren te laat gewaar, dat zij
op hunne beurt verschalkt waren. In dolle vaart besprongen zij de
Nederlandsche troepen, zoodat er reeds in den eersten aanval
zeven Europeanen werden gekwetst. Poolman toonde nu ook,
zooals hij schrijft, zijne tanden, en deed de Makasaren door
zijn kanonvuur het strand ruimen. Hierop trachtten de Makas
saren door bosch en wildernis, ’sComp*. troepen van achteren
aan te tasten; maar zij vonden alle wegen bezet en werden
terug geslagen. Den volgenden dag verkende majoor Poolman
het terrein tot digt onder des vijands werken, waarna hij be
sloot die werken om te trekken en in den rug aan te vallen.
Dit werd met zooveel eenheid uitgevoerd en slaagde zoo uit
stekend, dat alle des vijands paggers schier gelijktijdig werden
vermeesterd. Tegelijkertijd liet Poolman langs het strand de vaar
tuigen der Makassaren aantasten, die allen tot 500 in getal
werden verbrand. Hog dienzelfden dag maakte Poolman van de
behaalde overwinning gebruik, hij vervolgde de vlugtende
Makassaren, ondanks de hitte en het moeijelijk terrein, in en
over de rivier Loebawang, vermeesterde ook daar eenige pag
gers en trok naar de plaatsen Masoeki, Domong, Katta, Lokadjang en Palandingan, tot ’s vijands uiterste werken landwaarts
in. Op het einde van den togt waren aan strand, in spruiten
en rivieren ongeveer 1000 a 1500 vaartuigen vernield. Ter
kuste en te water waren de Makassaren verslagen, zij namen
de vlugt naar het gebergte. Het zou nu de taak van het
leger des Soesoehoenans geweest zijn om den verslagen
vijand te land te vervolgen, hem het herzamelen te beletten
en den laatsten slag toe te brengen. Een groot leger van
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meer dan 60,000 man, onder bevel van den oudsten zoon des
Soesoehoenans, Pangéran Adepati Anoem, met zijn broeder
Pangéran Singosari, en ’s Keizers broeder Pangéran Poerbaya, was uit Mataram getogen om dat werk te verrigten.
Langzaam, ordeloos, zonder eenheid of kracht, kwam deze
groote magt afzakken, totdat zij, eerst in het begin van
October, tot nabij Sidajoe was genaderd. Door dit lang ver
zuim en ook tengevolge van het te vroeg terugtrekken van
Poolman met zijne scheepsmagt, was aan de Makassaren tijd
en gelegenheid gelaten om zich te hereenigen, aan Troeno
Djojo en Kraëng Galesoeng, om van Madoera met versche
troepen op Java over te komen en dezen nu, vereenigd, tastten
den verwijfden en onkundigen erfprins van het Mataramsche
rijk onverwacht aan, gaven aan zijn groot leger zoo volledig
de nederlaag, dat het als kaf uitéén vloog. Pangéran Poerbaya
en nog vele anderen sneuvelden. Pangéran Adepati vlugtte naar
Lassem en iedereen riep: „nu was Djawa verloren!” Het feit,
dat 12,000 Makassaren en Madoerezen een leger van 60,000
man uitéén hadden gejaagd, alsof het een leger van vrouwen
en kinderen ware geweest, deed algemeen de roep gaan, dat
Pangéran Adepati een verrader was en gemeene zaak met den
vijand maakte om zijn vader van den troon te stooten.
Dit gerucht, dat vooral door de geheime vijanden van den
Soesoehoenan en van Adepati Anoem, om wantrouwen, twist
en verwarring te stichten, werd verspreid, scheen gewettigd
door de aanhoudende twisten, die er in het hof van Mataram
tusschen vader en zoon en tusschen de zonen des Soesoehoe
nans onderling in de laatste jaren hadden bestaan; doch het
bleek naderhand dat deze beschuldiging ongegrond en Pangéran
Adepati geen verrader, maar slechts een onwetende bloodaard
was geweest. Tntusschen, aan hof-intrigues was Pangéran Adepati
niet vreemd gebleven; doch zijne kuiperijen waren van geen
anderen aard, als die steeds aan oostersche hoven plaats
vinden, wanneer de troonsopvolging niet behoorlijk en vast is
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geregeld. Dat er echter in het hof des Soesoelioenans grooten
waren, die in het geheim met Pangéran Mas Giri en Troeno
Djojo heulden, mag als zeker worden aangenomen, wat door de
feiten later is bewezen.
Door de nederlaag van het leger van Pangéran Adepati was
niet alleen alles, wat de majoor Poolman had verrigt weder te
niet gedaan, maar was ook de stand der zaken veel verergerd.
De Oostkust van Java viel nu weder in handen der Madoerezen en Makassaren, Demak, Samarang en de geheele breede
strook lands, langs de kust tot aan den berm van het fort te
Japara viel in hunne magt. De sterkte van Japara, werd slechts
door de geestkracht van den Nederlandschen resident behouden.
Troeno Djojo, die nu den titel van Panembahan Madoeratna
aannam, zond omstreeks dezen tijd een zendeling met eenen
brief aan de ïïooge regering te Batavia. Hij deed daarbij het
verzoek, dat de Nederlandsche Compagnie zich in deze onlusten
onzijdig mogt houden. Inmiddels stelde hij zijne regenten aan,
over de hoofdsteden en landstreken, welke in zijne magt ge
vallen waren en zond hij zijne Soerohans uit, om de bevol
king tot onderwerping aan zijn gezag uit te noodigen.
Om echter den schijn nog te bewaren, alsof hij niet in op
stand tegen den Soesoehoenan was, vestigde hij zijn bestuur
en zond hij zijne zendelingen onder voorgeven, dat hij het
land voor zijn wettigen heer wilde bewaren.
Een verslag door den majoor Christiaan Poolman aan de
Hooge regering ingeleverd, de kort daarop gevolgde tijding der
nederlaag van des Soesoehoenans leger, het snel voortrukken
des vijands, de brief van Troeno Djojo, dit alles moest aan
den Gouverneur-Generaal en den Baad van Indie de oogen
openen en hun genoeg te verstaan geven, dat, wat er in het
oosten van Java voorviel, van meer gcwigt was, dan zij aan
vankelijk hadden vermoed en, hoewel zij de ware bctcekcnis
of de gevolgen dier gebeurtenisen nog niet doorzagen, begrepen
zij toch , dat men voor grootcr en gewigtiger feiten zich ge-
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plaatst vond, dan voor de stoutmoedige aanvallen van eenige zeeen- strandroo-vers. Intusschen volgde de éóne bode den anderen
te Batavia op, allen afgezonden door den Javaanschen land
voogd van Japara, Wongso Diepo om van de Hooge regering
bescherming en hulp, uitvoering van het 5C artikel van het
contract met den Soesoehoenan in 1646 gesloten, af te smeelcen.
Door dit artikel was de Compagnie verbonden tot het verleenen van hulp aan den Soesoehoenan, tegen zijne vijanden,
mits die vijanden, ook tevens vijanden waren van de Compagnie.
De Makassaren, dit was niet twijfelachtig, waren vijanden,
zoowel van de Compagnie als van den Soesoehoenan; doch
Troeno Djojo was slim genoeg, om schijnbaar althans nogeene
onzijdige houding tegenover de Hooge regering te Batavia in
acht te nemen. Om die reden besloten Gouverneur-Generaal
en Bade, na lang wikken en wegen op den 5den December
1676, „ overwegende, dat dese Makassaren ’sCompe. bittere
„ vijanden waren, tweehonderd man reeds dadelijk naar Japara
„te zenden, ten einde die plaats te beschermen en wijders
„ met nog meer krijgsmagt, een aanzienlijk eminent hoofd
„ binnen kort te laten volgen.”
De ordinaris-raad van Indie, Cornelis Speelman, bood zich
voor deze gewigtige commissie aan, en werd daarop met algemeene stemmen tot admiraal en veldoverste over de uit te
zenden expeditie benoemd. Terwijl deze uitrusting werd gereed
gemaakt, zond de Hooge regering aan haren resident te Japara,
van der Schuyr, den last, dat hij vooreerst, de krijgsmagt
te zijner beschikking gebruiken moest, waar de dienst van de
Comp. en de bescherming van Japara, dat zou vereischen;
2°. dat hij de Madoerezen niet moest aanvallen, maar tegen hen
zich slechts moest verdedigen; 3°. dat het de meening en intentie
van Gouverneur-Generaal en Kade was, om met alle mogelijkc
middelen te trachten, dat de Compagnie, als medialcur de zaken
tussehen de strijdende partijen mogt accommoderen; 4°. dat hij
alle debvoiren moest aanwenden om een stilstand van wapenen
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te bewerken, ten einde noodeloos bloedvergieten te voorkomen;
5°. dat onmiddelijk iemand naar liet bof van den Soesoelioenan
moest gezonden worden, om van den vorst duidelijk en met
zekerheid te vernemen, wat hij wenschte, opdat de Comp.
niets mogt ondernemen, wat naderhand verkeerd zou kunnen
worden uitgelegd; 6°. aan Troeno Djojo een brief van Gouver
neur Generaal en Rade te doen toekomen, waarin hem te kennen
werd gegeven, dat hij zijne zaken vooraf wel moest overdenken;
dat de Compagnie als mediateur wilde optreden, en dat hij om
die reden zijne gevolmagtigden naar Japara moest afvaardigen
ten einde met den Heer Speelman, zoodra die aldaar zou zijn
aangekomen, in overleg te treden. 1
Op den 29cn December 1676, stak nu Cornelis Speelman in
zee met eene vloot van 5 schepen en vier chaloupen. Aan
boord waren 300 Europeesche soldaten, onder de kapiteinen
Isaack Saint-Martin, Willem Hartsinck, Jan Albertsz. Sloot en
Herman Egbertsz., benevens eene compagnie Amboinezen, eene
compie. Maleyers, eene compïe. Baliers, en eene compie.
Mardikers, te zamen 400 kloeke inlandsche soldaten. Wanneer
men de reeds vooruit naar Japara afgezonden troepen mederekent, dan had Cornelis Speelman, over eene krijgsmagt van
1200 man te beschikken.
Het was meer dan tijd, dat krachtige maatregelen genomen
werden; de Soerohans van Troeno Djojo waren reeds tot in
Cheribon, ja zelfs tot over de rivier Krawang doorgedrongen
en maakten de bevolking overal langs de kust onrustig of af
vallig. Merkbare verschijnselen van zamenspanning met Bantam
vertoonden zich mede. Aan Speelman, als hij op Japara zou
zijn aangekomen, werd nu de taak opgedragen om zoo moge
lijk de rust en den vrede door bemiddeling en langs vrecdzamen weg te herstellen, en zoo dit niet mogt gelukken, eerst dan
het zwaard uit de schede te trekken. Het bleek reeds spoedig
1 Resol. GG. en R., 5 Dcc. 1676.
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aan Speelman, dat hij daar niet geroepen was om met Troeno
Djojo bitjara te houden, of om eene bende roofzieke zwerve
lingen te bestrijden; maar dat hij geplaatst stond tegenover
eenen, in de Javaansche maatschappij en het groote rijk van
Mataram diep ingrijpenden opstand. Terwijl men te Batavia
nog huiverde om in dat geopende wespennest de hand te
steken en te naauwgezet of te kleinmoedig was, om van de
aangeboden gelegenheid gebruik te maken tot vestiging van de
geheele onafhankelijkheid van Batavia, handelde Speelman,
gedreven door zijn doortastenden geest en de gevolgen, met
zijn scherpen blik overziende, op zoo beslissende wijze, dat van
hem gezegd kan worden, dat lip, evenals Jan Pietersz. Coen
den eersten grondslag van Neerlands gezag over Java heeft ge
legd, hij den tweeden daarop heeft gebouwd.
Het verhaal der gebeurtenissen waardoor deze, vooral in hare
gevolgen, zoo gewigtige uitkomst is verkregen, is het onderwerp,
dat thans ter behandeling voor ons ligt.

i

ï. De vergadering der XVII. Bewindhebbers van de
Gen. Oost-Ind. Comp. aan Gouvemeur-Generaal en
Rade van Indie; dd. Amsterdam, 9 November 1647.

Erntfeste, enz. Uyt onse jonghste Generale brieven deser vergaderinge, geslooten den 5en October voorl. sullen UEd. gesien hebben,
dat door de Heeren Gecommitteerdens uyt het midden van deselve,
besoigne gemaeckt is geweest aengaende de Colonien ende het open
stellen van eenige liandelplaetsen van India en dat daerinne soo
verre geadvanceert was, dat de respective cameren van’t voornoemde
gebesoigneerde copye gegeven sonde werden, omme 't selve aen
hare principalen te rapporteren ende op 't reces ter gemelter vergaderinge genomen, haer advys in te brengen; welcken volgende bij
de Heeren Gecommitteerdens uytte respective cameren de advysen
van hare principalen op dese soo emportante materie ingebracht
ende bevonden synde, dat omme daerinne met eenparickeyt te moghen
procederen, meerder tijt nodich wesen sal, hebben wij, om dese
voornoemde hoochwichtige besoigne, het welvaren van de generale
Compie ten principalen betreffende, niet te verkaesten, geraden ge
vonden de voordere deliberatien daer op uyt te stellen ter naester
vergaderinge en dat alsnu het geconcipieerde daervan, UEd. by
bij desen copyelijck toegesonden sal werden, gelijck nu ge
schiet 1 omme in alle gevalle, hare consideratien dese vergaderinge
daerop te laten *toccomen, met de redenen pro et contra, wel geëxtendeert en ter materie dienende, opdat alle scrupulen ende bedenckingen, daerraede weghgenomen ende (wij) eenmael geraecken mochten
tot ’tgunt de generale Compagnie soude mogen brengen in een ge'
wenste gelegentheyt, omme by haer selvcn te mogen bestaen,
eenighe leden uytte respective cameren haer seer becommert kou1 Dit concept ia in het It. A. niet uanwezig. ’&ic hierboven: Tiende Hoofdstuk.
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dende, dat door middel van dien de particulieren handel onder de
Ministers van do Compaignie, noch al seer in swangh gaende ende
d’overhandt veel genomen hebbende, daerdoor meerder gevoet sonde
werden, omme geheel India door die licentie indirectelyck te ondercruypen ende Compaignie de proffyten te onttrecken, ende dat
’t selve met scherpe placcaten beswaerlyck voorgecomen soude connen werden. De saké is van groot belangh ende moet circumspectelyck verhandelt werden, omme met dit nieuw octroy voor 25 jaren
de Compaignie vergund, waervan de Camer Amsterdam met de
Princesse Royale &c. copye gesonden heeft, niet te vervallen van
hare maximen omme de proffijten van den handel voor de partici
panten alleen te mogen gauderen, ’twelck het eenige ooghmerck
van den beginne geweest is, alhoewel wij mede wel considereren
connen, dat egeene Colonien te recht bestaen connen, tensij liaer de
middelen aengewesen werden, omme in tijdelycke middelen te con
nen prospereren, waertoe de landtbouwerije in die gewesten niet
suffisant is en de Chineesen d’onse in soodanighe gelegentheden
verre vercloecken, soodat na veler oordeel wat meer als de commu
nicatie van zeevaert en negotie gerequireert wert, waerdoor van de
landtbouwerije oock meerder vruchten getrocken souden cunnen wer
den; alle 'twelcke ende ’tgeene ter materie hiertoe dienende by
UE. tsamen gebracht can werden, sullen als voor desen medegeschreven hebben, van UE. in antwoorde schriftelyck verwachten,
sonder dat UE. ondertusschen naelaten sullen d’inlantsche colonien
ende voomamentlyck die op Taijouan ende Ceylon nae onse intentien te bevorderen, vooral mede sorge dragende, dat d’excessen
. . op Taijouan
volgende de nevensgaende remonstrantien . .
geredresseert en alles aldaer in behoorlycken standt gebracht mach
werden, ons daertoe verlatende, enz....................................................

II. De Vergadering der XVII Bewindhebbers van de
Gen. Oost-Ind. Comp. aan Gouvcrneur-Generaal en
Rade van Indie, dd. Amsterdam, 22 September 1648.
Erntfeste, enz. . .
Met de schepen, enz.
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’T is ons aengenaem te verstaen, den goeden standt en vrede op
Batavia, die wij met UE. willen hopen, dat langhe continueren sal,
den Mattaram sicli volgens UE. schrijven nu seer vrund - ende beleefdelyck componerende; de vereeringhe van de 100 lasten rijs
sien wij, dat UE. daer wonder wel te passé quam, om in geen
gebreck te vervallen. ’T is seecker, dat communicatie van negotie
metter tijt meerder vertrouwtheyt maecken sal, echter moeten wij
gestadich op hoede syn, niemandt te veel vertrouwende; UE. doen
wel de voornoemde vereeringhe nae sijn merite te erkennen, soodat
haer in beleeftheyt niet schuldich moeten blijven. ’T is wel te ge •
loven, dat dese vrede voor de Batavische burgerije ende insonderlieyt
alle liefhebbers van tliuynen en plantagien groote veranderinghe
geeft, nu haer vermaeck buyten in vrede nemen mogen, dat nieuwe
lusten verweckt ende de burgerije couragie geven sal, omme wat
bij de bant te nemen, maer het gevalt ons qualyck, dat de baljouw
Ambrosius van de Keer met syn gantsche familie overgecomen is
........................ende van wiens familie aldaer gebleven synde, door
het trouwen van syn kinderen ingeboorlingen synde, meerder vnichten verwacht hadden
dit soo continueerende, dat de
oude Burgerije nu en dan vertrecken soude, sonder haer kinderen
daer te laten, synde met dese vloote, omtrent de dartigh kinderen,
ingeboorlingen synde, tliuys gecomen, wat vruchten sal de Compaignie dusdoende van haer Nederlantsche Indische Colonien te verwach
ten hebben, waerdoor wy nochtans menen, dat Compaignies staet te
recht verseeckert soude connen werden, gelyck het exempel van de
Portugezen ons claerlyck bewijst, die sonder haer Colonien al over
lange genootsaeckt soude geweest hebben, de India’s te verlaten,
ende nu in dese troublen, gethoont hebben, dat sy sonder adsistentie
uyt Portugal noch al hebben connen bestaen, ende hoe liaest soude
de Compaignie gedaen hebben, als de vaderlantsclie secoursen door
eenige ongemackcn, d’welcke onverwacht opcomen mochten, (die Godt
verhoede) quamen te deficieren; een seeckere ’saecke synde, dat
soo lange met sulcke sware equipagien den handel gecontinueert
moet werden, het met de winsten niet voordel* beschieten sal, als
van de handt in de tandt, soo men gemeenlyck seyt, ende dit by
ons ineermacls geconsidercert synde, is voorleden jare goot gevonden
op dit emportante poinct besoigue te maecken ende ’t selve UE.
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sehriftelyck te laten toecomen, omme liaer gevoelen daerover in antwoorde te schrijven. Ondertnssclien wert by de vergaderinge liierinne noch al gecontinueert, die orame geen misslach te begaen ende
een deure tot liaer verderff te openen oock goet gevonden heeft met
onderlinge communicatie hierinne te gaen, als een saecke synde liaer
geheel welvaren off mine raeckende ende dienvolgende (JE. advys
daerop in te wachten alvooren ’t voornoemde poinct tot finael besluyt
Omme het getal
te brengen
van de predicanten voor de respective plaetsen ende residentien van
de Compaignie by voorgaende resolutie deser Vergaderinge vastgestelt compleet te houden, worden alle debvoiren aengewendt ende
sal daerinne oock gecontinueert worden. Met de Latijnse schoole
bemercken wy, dat het daer (mede) soowel niet sal willen gaen;
immers noch niet vooreerst, tot dat op ’t stuck van de Colonien an
deren ernst gebruyckt wert, soo presenteren mede hier geen wel
gestudeerde persoonen tot die bedieningen, daer men gerust op
wesen mach enz.

III. De vergadering der XVII Bewindhebbers van de
Gen. Oost-Ind. Comp. aan Gouvemeur-Generaal en
Rade van Indie, dd. Amsterdam 29 Maart 1649.

Erntfeste, enz....................................................................................
Onse jongste, enz................................................................................
Vervolgens by de handt genomen synde: de Materie van Ceylon,
is gelesen UE. missive aan den E. Johan Maetsuycker, enz..............
Wyders mede geresumeert synde de missive van den gemelten
Johan Maetsuycker, aen UE. dato 18 November 1647, synde responsive op de voorn. UE. missive aen syn E. geschreven, bevinden
wy deselve ter materie wel ingestelt te wesen, waerop niet anders
voor nu genoteert hebben, als dat de meergenoemde Maetsuycker
volgende onse ordre van daer op Batavia geroepen moet worden,
soo het te vooren noch niet geschiet moclitc wesen, omme syn dienste
in Rade van India op Batavia, alwaer bescheyden is, waer te nemen,
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sonder ’t selve om eenige redenen nae te laten; maer hierinne onse
ordre te volgen, ende alsoo buyten tgene voors. UE. op haere jongste
brieven in ’t brede bij de voorn, generale missive van de heeren Seventliiene geantwoord is, sullen ons daeraen, om geen onnodige rediten te
maken gedragen ende hieronder noch voegen eenige poincten invoorgaende onse generale brieven van den 9 September 1645: 10 Maert
ende 16 Augusto 1646 UE. gerecommandeert ende gelast, waerop
weynich off niet, by antwoorde van UE. gedient syn, alwaer, onder
anderen, in de gemelte onze missive van den 9 September 1645 be
vinden UE. geordonneert te syn, dat UE. hare consideratiën op het
emportant stuck van de Indische Colonien articulatim in forme van
besoigne en concept instellen, ende ons oversenden souden omme,te
dienen daer behoort, waerop niet gevolght is.....................................
Nadat onse generale missive van den 22 September voorleden ge
sloten was, syn staende de vergaderinghe voorgecomen eenige saecken,
dewelcke wy UE. tot haer gouverno bekent maecken moeten, namentlyck, dat in UE. jonghste brieven niet één woort vermaent wort
van het vertreck van Ambrosius van de Keer off oock andere opper
hoofden met de vloote nae ’t Vaderlant gelicentieert, ’t welck wy
seer vreemt vinden, naedemael d’ voornoemde van de Keer, sooveele jaeren in India geresideert ende met goede reputatie als vryburger op Batavia geleeft heeft, hebbende uyt de overgecomen stncken
wel connen bevroeden, dat men dien man in plaetse van te encourageren, omme met syne goede familie aldaer te blyven, de voet
dwers gestelt ende om beuselingen voor ’t hooft gestooten heeft,
spruytende uyt vinnige humeuren, die van haer cleyn oordeel daerinne,
hebben doen blycken, dat ons mishaecht, want hoe sal men tot het
bevoorderen van de Indische Colonien immer meer comen, als soodanige bequame familien, die voornemens geweest syn alle haer leven
in India te slyten ende van de welcke noch veel goets te verwachten
was, soo licht stelt; de passien van sommigen veel quaet in soodanige saeckcn veroorsakende, ’t welck met wysheyt ende discretie
voorgecomen can worden. Hoe serieuselijck UE. aengesclireven ende
geordonneert is, dat geen inlantschc getroude off ongetrouwde vrouwen toegestaen sal worden, onder wat pretext het oock mochte
wesen, nae ’t vaderlandt te vertrecken, blyckt by de ordre daervan
in onse brieven gegeven ende dien niettegenstaende gaet den opper-
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coopman do Wit met S}rn huysvrouw, alsmede den oppercoopman
Arendt van der Helm met de syno, enz..............................................
Alhoewel by onse Generale missive van den 4 October 1647 voorl.
UE. geschreven ende geordoimeert hebben, hoe UE. in ’t ontfangen
van de gelden, die op wissel overgemaeckt werden haer voortaen
sullen hebben te reguleren, soo is ’t nochtans, dat wy aUiier noch
naerder bericht synde, dat verscheyden perticulieren van tyt tot tyt
met de schepen van de comple contante penningen oversenden, dewelcke tot groot nadeel van de Compagnie op Batavia uytgegeven wor
den, goet gevonden hebben niet alleen onse ordre by gemelte missive
gegeven by desen te vernieuwen; maar oock by ampliatie te ge
lasten ende beveelen, dat, soo op Batavia als alle andere comptoiren
ende residentien van de Generale Compagnie egeene andere goude
of silvere specien uytgegeven sullen mogen werden, als de soodanige
dewelcke van de respective cameren UE. successivelijck toegesonden
worden, en dat UE. by speciael placcaet verclaren sullen alle andere
specien voor billioen ende dat de overtreders strafbaer wesen sullen
naer gelegentheyt van saecken, gelyck in soodanige importante materie
behoort en opdat yedereen weten mach , waeraae sich in ’tuytgeven
en de ontfangen van alle specien van penningen zal hebben te regu
leren, gaet hiernevens eene provisioneele memorie off register van
deselve, waerinne wy goetgevonden hebben specialyck te doen insereeren, dat geen slucken, dewelcke hier te lande voor 28 stuyvers
uytgegeven worden ende waermede nu sedert eenige jaren extraordinaris prolfyten gedaen syn, by UE. getolereert; maer (als voren)
voor biljoen aengeslagen sullen worden. Soo is ons mede bekent, dat
onder de voornoemde stucken, dewelcke voor 28 stuivers in India
overgebracht ende uytgegeven werden, eenige stucken bevonden wor
den niet meer als 26 ende sommige 18 stuyvers yder waerdig synde,
waermede de werelt grotelycx bedrogen ende vercort wert ende dus
doende de Generaele Compaignie, in plaetse van met swaer geld te
handelen, door soodanige lichte specien merckelyck van haer capitacl
verliesen soude, alle 'twelcke dan om egene redenen geleden mach
werden. Wy syn verwondert, dat by UE. tot noch toe dit werck niet
ondersocht is ende haer daerinne soo hebben laeten mislcyden ende
schynt, dat dit proffyt, ydereen daermede handelende, soo aensoect
ende wel smaeckt, dat sy verstaende hoe de voornoemde specien,
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gaendc op de naeme van 28 stuyversstucken, aldaer niet meer
getolereert sullen werden, nu besich syn omme eene liclite soorte
van Realen van achten lüer te lande, Peruleros genaemt ende niet
meer als omtrent 32 stuyvers ’t stuck waerdich syndc, met de schepen
van de Compaignie naer Batavia te senden; hoe dit de Compaignie
smerten sonde, indien daer jegens geen goede ordrc gestelt wierde
can ydereen, materie van staet ende regeering begrypende, lichtelyck
verstaen; laet UE. dan dese saecken ter herten gaen en dat wy uyt
UE. rescriptie de effecten daervan vernemen mogen om ons hierin
gerust te stellen; materie van munte in alle welgestelde republycken
seer leer synde, waerinne niet geconniveert; maer alle persoonen,
daermede tot haer eygen proffyt, ende nadeel van alle menschen
handelende, rigoureuslyck nae de wetten gestraft moeten werden.
’Tselve UE. in allen ernst gerecommandeert blijft. Soo sullen UE.
mede nae den ontfanek deses, in de wisselbrieven over contante aengetelde penningen by UE. te passeren, geen 10 percent advance
belooven, alsoo wy verstaen, dat deselve hier te lande niet anders
betaelt sullen worden als in courante gepermitteerde specien, sonder
eenige advance, geit om geit gevende, waertoe wy onse redenen
hebben, ’tselve UE. dan diene tot haer Gouverno,soo lange vanhier
niet anders geordonneert sal syn.
Ende opdat by UE. te beter onse ordre in desen achtervolcht
mach werden, hebben wy door de ïïeeren Gecommitteerdens, dit
poinct naerder doen examineeren ende op derselver rapport provisionelyck gearresteert, dat geen andere als provinciaele wichtige munten
van de Yereenichde Nederlanden voortaen (ende dat in de naegenoemde
specien alleen) UE. uytte respective cameren, ten pryse daerby
geordonneert, toegesonden sullen worden, namentlyck:
liyxdaelders, in de respective provinciën deser landen gemunt, allo
wichtich synde, tot twee ende vyftich stuyvers ’t stuck;
Realen van achten, wichtich synde ende geen andere dan tot
vyftich stuyvers ’t stuck;
Leeuw cndaclders o ff croonen uyt de respective provinciën en geen
andere als van gewichte tot twee en veertich stuyvers ’t stuck;
Schellingen;
Dubbelde en
Enkele stuyvers, geen vier of achtstuyvers penningen onder doselvo
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te vermengen ende te tolereren mae voor biljoen te verclaeren;
Oortjcns en duyicn, alle provinciale munt, dewelcke in de Vereenichde Provinciën geadmitteert syn.
Dat mede de Brabantse!)c of Craysdadders nu alrede in India synde,
provisionelyck getolereert zullen worden, tot vyftich stuyvers ’tstuck ,
gewiclitich synde.
Insgelycx de Ducalons, nu en dan in India gecomen, dewelcke
liaer gewiclite hebben, tot dry en sestich stuyvers ’tstuck.
Soo wert mede verstaen, dat in de wisselbrieven van India tot
naerder ordre in plaetse van realen van achten tot 50 stuyvers ’t stuck,
de somme daerinne geëxpresseert, gereduceert sal werden in courante
guldens van 20 stuyvers ’tstuck, te betaelen in courant gepermitteert geldt hier te lande, sonder cenige advance van 10 ten 100,
als hier vooren. Ende, enz..................................................................
By onze Generale missive, gedateerd 22 September 1648, hebben
wy UE. geschreven, dat niet bieten apparentie was, dat de Brasilijsclie troublen, tusseken de Croone van Portugal ende West-Indische
iCompaignie deser landen ontstaen, bygeleyt ende tot vrede gebracht
. sonde werden, waerover van tyt tot tyt versclieyde conferentien
geliouden synde, dit langhdurich besoigne eyndelingh vruchteloos
uytgevallen is.

IV. De Gouverneur-Generaal Cornelis van der Lyn en
Rade van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Heeren XVII.).
Batavia, 18 Januarij 1649.
Edele Erntfeste, enz , Onze jongste, enz,
Den welstant van Batavia gelyck in onse voorjarige brieven geadviseert hebben, blyft niet alleenlyck continueren; maer verbetert
noch dagelycs, soo in neeringe van binnen als landtbouwerye van
buyten, de stadt van binnen door versamelingh van veelderley natiën
ende van buyten door de Chineesen, die de velden alomme culti
veren waertoe onse Nederlandtse burgeryc weynich lust hebben,
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siende ende trachtende eenelyck om met gemack in India middelen
te vergaderen, die in Nederlandt verteercn mogen, sonder dat te
eeniger tydt connen resolveren Batavia te helpen stabilieren, sulcx
van den beginne doorgaens gebleecken is ende noch dagelycx doet,
dierhalven op de Nederlandtse burgerye geen staet te maecken sy,
de Comp. nimmermeer daerdoor gedient, noch Batavia verbetert sal
worden. De suyckerplantagie neemt merckelycken toe, synde in desc
retourvloote tot ballast verdeelt, ruym 245000 © witten suycker op
Batavia’s landeryen gewonnen, welcke qnantiteyt vry meerder soude
hebben geweest, ten ware d’onlangs vergangen drooclite en gebreck
van regen daerdoor veel suyckerriet is verstickt; doch dit aenstaendc
jaer hopen, dat wel ruym 6 a 700000 f8 sal voortgebracht worden,
daertoe den Capiteyn der Cliinesen, die dat werck seer bevordert, om
trent 13000 realen tegen \ percento (gelyck de gelden hier nu gaen)
hebben verstreckt, alsmede eenige cleene sommen, aen andere Chinesen, om met 6-4 realen ’tpicol te voldoen, behalve dat, syn de
aerdvrughten ende alderhande eetbare waren mitsgaders den rys,
oock redelycken goetcoop door den grooten toevoer, die dit jaer
uyt des Mattarams lant ende van Siam is gedaen, synde onse magasynen ende op de reede ruym met 2400 lasten rys ende de stadt
nogh met redelycke quantiteyt versien..............................................
Doordien de Cliinesen in des Mattarams landt ende tot Bantam
geen hoofdtgelt ofte eenige andere lasten betalen ende dat de leef
tochten daer betercoop als in Batavia syn, mitsgaders dat door de
continuerende oorlogen in China de profijten in Batavia voor de
arme luyden sober omcompt, soo begosten onse inwonende Cliinesen
seer te verloopen, invoegen op ul°. Augusti niet meer als 1335
stucx hoofdbriefkens waren uytgegeven, sulcx in naerder consideratie
genomen synde, om het verder verloop voor te comen ende integen
deel den toeloop te bevorderen, hebben op ’t voordragen van de
principaelste Cliinesen uyt den naem van de geheele gemeente, by
resolutie goetgevonden het hoofdtgelt van 14 reael ter maendt op
een halve reael ter maendt te verminderen, dat op primo September
passato inganek genomen heeft, waerdoor den toeloop van alle quartieren in Batavia soo groot is geworden, datter in de maendt van
December 3077 liooftbriefkens syn gehaelt ende wort ons verseeckert
anno aenstaende niet minder als 6 a 7000 Cliinesen in Batavia sullen
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hebben, dat dan de incompsten meer als voor desen vergrooten ende
veel consumptien in cleden als mainctementos aenbrengen sal, tot
merckelyck voordeel van de Comp., verbeteringe van Batavia ende
te grooter toevoer ende correspondentie van alle buitenquartieren, enz.
De vreede met den Mattaram ende die van Bantam blyft onveranderlyck continueren...........................................................................
Belangende de gelegentkeyt van de wissel, welcke door de vrije
luyden ende Comps. dienaers van hier naer Nederlandt, op de Comp.
geremitteerd werd, heeft van den beginne geweest in maniere, gelyck jegenwoordich nocli is, sonder eenige veranderinge, anders als
wy UEd. by desen verhalen sullen, synde in substantie, dat, als
gesecht, in den beginne alhier in Comp. cassa getelt wierden 48
stuyvers voor een reael. daervoor in Nederlandt behalven de advance
van 10 °/0, 50 stuyvers betaelt sjm geworden, invoegen tot op heden
noch werd geobserveert; doch sedert dese usantie van wisseltrec
kinge, is by den Gouvern.-Generael en synen raedt, den alloy van
’t geldt in prys verhoogt, om 'tsilver te meer in Batavia te houden
ende t’ overvoeren van ’t selve door de vremde natiën,.van Chinesen
ende Mooren sooveel mogelyck te prevenieren, als wanneer de eerste
verhoogingh is geschiet tot 56 stuyvers den reael in spetie ende
rycxdaelders; daernaer is de tweede verhooging geschiet, als wan
neer de reaal in spetie ende rycxdaelder beydc op 60 stuyvers of 30
dubbelde stuyvers, mitsgaders de croonen op een reael ofte 48 stuy
vers syn gesteldt, gelyck deselve tot dato noch by de Comp. worden
uytgegeven ende UEd. voor desen aengeschreven ende by de resolutien als geëmaneerde placcaet is vertoont onder expresse stipulatie
ende verbandt, dat de Comp. deselve altyt tot gelycken prys wederom
soude ontfangen, gelyck oock dien volgende geschiedt ende waerby
de Comp. op de voornoemde spetien van gelde 25 °/0 advance geniet,
synde dit jaer daerby geproffiteert f 165108„13„6 als by de overgaende negotieboecken van Batavia can worden naegesien, de 28
stuyversstucken gaen hier tot •§ realen ofte 36 stuyvers ijder, sulex
recht en billyck is, dat de Comp. de gelden wederom ontfanght, tot
soodanigen prys als deselve uytgeeft. Uyt dese voorverhaalde redenen
blyct claer, dat UEd. qualyck geinformeert syn; deswegen hebben
goetgevonden de contanten te ontlangen ende daervan wisselbrieven
te passeren, op den ouden voet, waerby de Comp. inderdaet niet
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en verliest, ende eenen ygelyck welcke de penningen overmaecken,
recht geschiet, gelyck wy vertrouwen UEd. hetselve mede soo sullen
verstaen. Wy weten wel dat die realen, rycxdaolders ende 28 stuyversstueken uyt Nederlandt in Indie brengen ende dan weder per
wissel overmaecken, in den tyt van 16 a 18 maenden daerby van
37 tot in de 40 °/0 profiteren, dat met liet verbieden van gelden
naar India te voeren can belet ende die proffyten alleen voor de
Comp. gehouden worden. Wy syn ten hoogsten verwondert, dat UE.
daervan soolange ignorant syn geweest, dewyl de verhooginge der
gelden UEd. al over eenige jaren is aengeschreven en bekent ge
maeckt, sulcx de Comp. hierin niet uytgesoopen nogh gefraudeert
wort, gelijck UEd. soo gelieven te seggen, dat hard valt te moeten
hooren. 1
Vervolgende, enz...............................................................................
Hiermede enz....................................................................................

V. De Gouverneur-Generaal van der Lijn en Rade van
Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I. Comp.
(Heeren XVII.)

Batavia, dd. ult°. December 1649.

I

Edele Erntfeste, enz.........................................................................
Met de negen retourschepen, enz.....................................................
Batavia’s welstant blyft sedert den getroffen vrede tusschen den
Mattaram noch dagelycx accresseren...............................................
Op ultimo October verleden, hebben den oppercoopman Ryckloff
van Gocns om de jaarlycxse beloofde ofte gecontracteerde besendinge
, uyt te voeren, met een goede schenckagie, daeronder vier parsiaensclie
paerden aen den Mattaram gecommitteert, die hier spoedigh is geretourneert met goede tydinghe, dat aldaer van den Sousounang seor
vrundelyck was onthaclt ende de presenten, insonderheyt de paerden,
seer aengenacm waren geweest, wy en cunncn uyt alle circumstantien niet anders begr.ypcn, off den Sousouuan is de Comp. seer
1 Vergelijk hiermede de aanschrijving van liet Opperbestuur dd. 29 Maart 1649, n°. 111.
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toegedaen, oversulcx by syn leven gene onlusten noch swarigheden
van oorlogh ofte venverringh te vreesen hebben; daervoor echter
altyt wel op hoede sullen syn. Alle de resterende Nederlantse ge
vangenen, die besneden syn, heeft (hy) nu seer facilyeken gelargeert
omrne met hare vrouwen ende kinderen, die daer geprocreërt hebben,
na Batavia te comen, except eenige uyt gemelte kinderen, die haer
reets in dienst van synen soon ende andere groote personagien begeven
hebben, dat voorwaer in ’t reguardt der Mahometisten een ongehoorde
saecke sy ende by ons niet gelooft soude werden, byaldien ons deselve
niet levendigh gebleecken waren. Bovendien heeft in recompense
toegeseyt 150 lasten rys aen den Generael te sullen senden, welck
met den eersten verwachten; die van Bantam houden haer aen
d’ander syde mede vredigh ende gantsch stil ende is niet apparent, dat
yets tot nadeel van Batavia sullen ondernemen soolange wy met den
Mattaram in vreede leven. Veel peper is ons diverse malen van
Bantam te coop gebracht door gebreck van contant ende goede sorteringe deden, daervan d’Engelsen by wylen destituyt syn. In somma
wy beleven, Godt lolf in Batavia een florissante eeuwe, gebruycken
de landen in alle vryicheyt tot groot genoegen ende soulaes der
ingezetenen, die soo binnen als buyten de stadt woonen. Daer wert
dapper gegraven ende gethuynt, mitsgaders veel velden met suyckerriet beplant, daertoe seer wel te passé comt, de toeloop der Chinezen,
die door ’t verminderen van ’t hooftgelt soodanigh vermenigvuldight
syn, dat alleen de Chinesen den suycker cultiveren, die de Bataviasche
landeryen uytgeven, sonder dat haer andere natiën daermede bemoeyen,
noch oock handelinghe van dat werek hebben, synde desen jare in
Compaignies magasyn acn eygen gewonnen suyckeren ontfangen:
598221 ponden, die UE. in de presente retourschepen toecomen.
T’aenstaende jaer, soo ons de Chinesen belooven, soudet by goet ge
was wel 1,000000 ponden cunnen syn...............................................
Op t’overvaren van inboorlingen ende mesticcn soo mannen, vrouwen
als kinderen hebben soodanigen ordre gestelt, dat wij vertrouwen
UEd. deswegen geen redenen van misnoegen meer sal toecomen,
UEd. schynen oock qualyck vernoucht te wesen over ’t retourneren
van den gewesen bailjuw, Ambrosius van der Keer,........................
het en schort die luyden niet daer UEd. meenen den steen des
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aenstoots te leggen; maer een ijgelyck der burgeren, gelyck mede
Ambrosius willen al te vroegh ende machtigh ryck syn, waertoe
gecomen wesende, trachten of in de Hooge regering te comen of naer
Nederlandt te gaen om aldaer te verteeren, dat sy in India geconquesteert hebben, ’t is haer te slecht en te gcringh om alhier als
een ordinaris burger te remoreren, daer en isser oock niet ecnen,die
middelen om van te cunnen leven geprospereert heeft o ff tracht weder
naer syn vaderlandt te keeren, gelyck de langhdurige experientie
geleert heeft ende nog dagelycx ondervinden, welcke redenen alleen
suffisant genoegh syn om ons ende (JEd. te doen gevoelen ende
geloven, dat de Comp. het stabilieren der Nederlandtse colonien,
nimpaer meer met voordeel ofte eenigh soulaes voltrecken sal; soolangh
de luyden arm syn, houden haer besigh om middelen te conquesteren,
dat oock billick en eerlyek is; maer die becomen hebbende beginnen
tegens de Comp. ende UEd3. ordre te maligneren ende eyndelingh
vermerekende, dat tot haer ooghwit niet cunnen comen, vertrecken
vol misnoegen naer Nederlandt. Wy syn derhalven uyt sooveele
langhdurige ondervonden exempelen van vast gevoelen, dat de Neder landtse Colonien niet alleen niet vorderlijck; maer selfs voor des
Comps. staet t’eenemael ruyneus sullen syn, waervan noch veelewel
gefondeerde ende suffisante redenen souden cunnen bij brengen . .
............................ Mede is op UEd. ordre in ’t formeren der wissel
brieven voldaen ende de advance van 10 °/0 als opgeit der realen
afgeschaft ende daeruyt gelaten........................................................

VI. De Vergadering der XVII Bewindhebbers van de
Gen. O. I. Comp. aan den Gouverneur-Generaal
en Kade van Indie, dd. Amsterdam, 2G April 1650.

Emtfestc, enz. . . .
Met de schepen, enz.
In onse jongste Generale missive hebben wij TJE. bekent gemaeckt,
dat ons van wegen de Burgerye tot Batavia verscheyden dachten
voorgecomen waren, dewelcke by Ileercn Gccommittcerdcus naerder
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geëxamineert synde, goedtgevonden is, op eenige principaele poincten
in de remonstrantie daervan overgegeven vermeit, aen UE. te
scliryven. Aengaende het eerste by liaer voorgestelt wegens liet trans
port, cost en vrachtgelt van de vrye luyden ende burgeren in India,
dat de resolutie ter vergaderinge van de Seventhiene daerover geno
men ,' verandert sonde mogen werden, waerop nader gedelibereert
synde, goetgevonden wert by de gemelde resolutie, als nocli te per
sisteren , des dat die onvermindert na de gelegentheyt van de persoonen, hare middelen ende goederen by UE. discretie gebruyckt ende
daerinne gehandelt sal werden na ijders vermogen.
Ten tweeden, dat hun, Burgeren gepermitteert mocht werden, is
’t niet wat meerder, ten minsten nevens lieydenen ende mooren,
heen ende weer vry ende liber te mogen vaeren, ende negotie op
alsulcke plaetsen als hun voor desen ten lijden van wijlen d’heer
Gcnerael Coene gclicenliecrt is geweest; waerop alsnoch verwacht
werden UE. consideratien, alvooren op die emportante materie hier
een finael besluyt te maken.
Ten derden, dat hun, burgeren in denselven vryen handel de behulpsamen handt gebooden mach werden, sulex ende niet minder als
alle de uytlanders ende voornementlyck de Chineesen aldaer met
danckbaerheyt genieten, waervan de intentie van dese vergaderinge
is, dat men de burgerije soo op Batavia als andere residentien van
de Comp. sal laten genieten soodanige privilegiën ende praeëminentien als de Chineesen ende andere orientische natiën aldaer vergunt
wert.
Ten vierden, dat d’incomste der eleeden, rijs, vleys ende vis
passer, toptaefels, waech, eoeusboomen, ’t veer over de rivier,
accijsen der bieren ende wijnen, ’tverpachten van de boom buyten
stadtswallen, het visschen in de rivieren ende grachten der stadt
ende diergelycke saecken aen de stadt dependerende, welcke de
Compaignie altsamen nu aen haer treckt, geapproprieert mocht werden,
volgens loffelycke costume in Europa ende elders, tot opbouwinghe
der stadt ende onderhouden desselfs, opdat deselve daerdoor belioorlyck versien ende onderhouden werde, ende den burgers alsoo
synen adem een weynich moclite comen te scheppen, waerop, (al
vooren daerinne veranderinge te maecken) UE. ons sullen dienen
van advys, het verstant van dese vergaderinge geensins wesende
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de Burgerye al te veel te beswaren ende onder te houden, waerinne
discretie gebruyckt moet werden.
Ten vijffden, dat alle de stadtsampten als, Baljuen, Schepenen,
Secretaris ende diergelycke officieren, niet uyt des Compaignies die
naren, gelyck eenige tyt herwaerts tot der burgeren leetwesen ge
schiet is; maer uyt de gemeente der burgerij en, volgens der burgerijen oude privilegiën in Europa ende elders gecooren ende gestelt
mogen werden; waerop alhier gedelibereert synde, verstaen wert, dat
het ampt van Balju by een van de gequalificeerste uytte burgerij e;
maer geen minister van de Compaignie, becleet sal werden ende dat
onder de collegien van schepenen ende andere van de stadt, uytte
ministers vande Compaignie presideren sullen, soo nu gepractiseert
wert, omme verscheyden redenen daertoe dienende.
Ten scsten, dat, nadien den armen Burger, bijna niet anders,
dan van den lantbouw, timmeringe van huysen ende het stellen van
penningen a deposito te leven heeft, hem sulex alleen vergunt ende
alle Compaignies dienaers verboden moclite worden, vermits deselve
niet alleen tot schade van den Burger; maer oock tot groot nadeel
ende prejudicie van de Compaignie, dit werek soo groff ende groot
ondernemen, dat byna de halve stadt ende meeste landerijen inheb
ben, waerdoor alle proffyten ende voordeel, den Burger toecomende,
beclaaghlyck onttrocken wort. Wat hiervan sy, is dese vergaderinge onbekent, waerop wy dan UE. bericht verwachten sullen,
omme hierinne soodanige ordre te stellen, als ten dienste van de
Generale Comp. bevonden sal worden te belmoren, ende opdat wy
oock hier mogen weten, de gelegentheyt van de landerijen omtrent
Batavia ende wie de possesseurs van deselve syn, sullen UE. ons
metten eersten oock toesenden een perfecte caerte van de stadt
Batavia ende omtrent leggende landerijen, met annotatie van de
namen dergenen, die deselve cultiveren ende in besit hebben, om
ons daervan te mogen dienen.
Eyndelingh, dat soodanige ordre ende reglement op ’tstuck van
Justitie ende admissie van bequame Raetspersonen tot het bededen
van ’t selve geraemt werde, daerby nevens den welstant van de
Burgerije, oock den armen Burger buyten alle oppressie ende verdruckinge gehouden ende vredich leven moclite, waerop dan by UE.
soodanich gelet moet worden, dat niemant met redenen mach hebben
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te klagen ende gelijck wy uytte resumptie van UE. resolutie geremarqueert hebben, dat daerinne niet geëxtendeert staen, aile saecke
in ordre soo die aldaer successivelyck voorvallen; maer alleen soodanige, dewelcke aengaen de despechen na verseheyden quartieren
ende arrivement so van de vaderlandsche als andere inlandsche
schepen, hebben wy UE. by onse voorgaende gelast ende geordonneert, dat seeckere vaste dagen van vergaderinge van den Raet van
India gestelt ende die met soodanige ordre gehouden sullen worden,
dat uytte resolutieboecken mach blijcken, wat van tijt tot tijt in
alle saecken gepasseert is, gelijck in alle collegien van ordre be
hoort ende gebruyckelijck is..............................................................
De gemclte Burgenje van Batavia mede seer dagende, dat sy
qualyck audiëntie crijgen connen, synde over de twintich jaren een
camer van audiëntie opgerecht geweest, daer yder soo cleyn als groot
syne doleancien, pretensien ende gravamina tweemael ter weeck
conde inbrengen ende waerop dan naer gelegentheyt van saecken
gedisponeert wiert ’twelck nu sooverre verloopen soude wesen, dat
men van soodanige audientiedagen niet meer weet............................
Soo wert mede geclaecht, dat eenen, genaemt Jacob Tamboer, die
als een arme man om syn cost wroet, seecker syn stuckgen landt,
’twelck door synen voorsaat beseten was, door een quaden treek
affhandicht gemaeckt soude wesen, namentlyck datter te veel gras
opgewassen was, hebbende dese man met eenige Javanen gecontracteert, dit een weinich te veel met gras overgewassen landt te reynigen voor de thiende part van de padye, die sy daerop souden
planten, daerover dese Javanen, in de mont gegeven wert, van
’tselve landt (als verlaten ende verwildert synde) in possessie te
nemen, waerna dese onrechtvaerdige possesseurs, 20 off weynige
meer Realen van achten onder schijn van coop gegeven syn ende
waermede de voornoemde Tamboer van syn voornoemde landt gedepossideert soude syn, onder pretext datter gras over gewassen
was 1; diergelycke wert mede verhaelt van een stuck lants toebe
hoort hebbende eenen Philips Borduyrwercker ende hem mede aiThandich gemaeckt, waervan de perticulariteyten hier voorby gaen
sullen.....................................
1 Cf. hierboveu ia Deel II, eerste reeks, bladz. 37 eu in dit Deel, Hoofdstuk X.
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Dc voornoemde Batavise Burgerij e onder anderen mede klagende
over het groot credit, ’t welck den Chinees Bingam gegeven wert,
die tot d’ooren toe in schulden vervallen wesende, 15 &16m. realen
van achten omme deselve aff te doen geleent souden wesen, sonder
dat een benodichden burger de behulpelycke handt eenichsints ge
boden wert, dat men mede de Burgers, die soowel als andere met
haer contant ten vercoopdage van cleeden in Compaignies magasijn
quamen, oufatsoenlyck afwijst ende metten Chineesen alleen handelt,
dat mede de Maleijers, Javanen off andere vreemde handelaers als
sy met haer rijs, peper, sappanhout ende andere coopmanschappen
op Batavia comen te arriveren ende deselve aen de Compaignie
trachten te venten affgeset souden worden met te seggen; dat de
Comp. deselve voor dien lijt niet van doen heeft ende daervan noch
wel voorsien is, dat sy noch een maent wachten moeten ende dat
ondertusschen den voornoemden Chinees Bingam, daervan geadver-.
teert wert, die alsdan de coopmanschappen van de vreemde hande
laers (alsoo die luyden niet connen wachten) affeoopt ende deselve
dan (onder pretext van syne schulden aff te doen) aen de Comp.
met goede advance levert ende in plaetse van affeortinge van syn
schuil noch ordonnantie omme het geit uyt Compaignies cassa te
ontfangen becomt, ’t welck vreemde proceduyren vol van allerhande
bedenekingen wesen souden l. Soo is mede uyt UE. Resolutie onder
dato 27 April Anno 1648 geremarqueert, dat UE. aen den opper coopman Willem van Orten gegeven hebben octroy voor 25 jaren,
omme alleen een panne-glase-tichelbackerye op te stellen ende aen
den Chinesen Capiteyn Bingam omme alleen het sout te maken ende
in te brengen ende dat ’tselve tot sekeren prijs aen de Compaignie
sal gehouden wesen te leveren, sonder dat de Burgerije tot dien prijs
haer gerieff daervan can crijgen, enz...............................................
By de vergaderinge geresumeert synde UE. Generale missive aen
de lleeren Seventiene gedateert 26 January 1649 ende daeruyt gesien hebbende, dat d’Hccr Cornelis van der Lijn Gouverneur-Generael, by syn crustich vcrsocck, met de retourschepen van den jaro
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1 Indien de feiten hierboven vermeld overeenkomstig; de waarheid zijn, dan zullen
de Chinezen destijds te Butavia, vcimocdelyk wel klinkende beweegredenen hebben
gebruikt rm liet daartoe te brengen.

VI.
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1648 gedaen, omme naer ’tvaderlant te retourneren, als noch bleeff
persisteren ende dienvolgende syn verlosser, ten langhsten yegens
Jiet vertreck van de Retourvlooto in december anno 1650 aenstaende
te gemoet soude sien, off onse ordre aen wien het generael gouver
nement alsdan gcdefereert soude werden, alsoo niet langer genegen
was in India te continueren, als breder by gemelte UE. missive
gelixtendeert is, heeft de Vergaderinge van de Ileeren Seventhiene,
geconsidereert desselfs iteratijff, ernstich versoeck goetgevonden syn
Ed. ’t selve by desen te accorderen, met ordre, dat UE. sonder eenich
uytstel op den ontfangh van dese onse missive (alvooren den gemelten
Heer Generael van der Lyn ontslaende van ’t voornoemden ampt
ende eedt by hem dien aengaende gedaen) als Gouverneur-Generael
in desselfs plaetse off die op den ontfanck van dese onse missive by
afllyvicheyt in syn plaetse aldaer by provisie moclite syn vercoren,
tot onse naeröer ordre provisionelyek substitueren ende surrogeren
sullen, den persoon van den Heer Carel Reynierssen, ordinaris
raedt van India ende dienvolgende Syn Ed. voorts sonder eenich
in syn ampt als Gouverdilay volgens het gebruijck
neur-Generael in de Oost-Indien laten authoriseren, enz. . .

VII. De Gouverneur-Generaal Carel Reiniersz. en Rade van
Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I. Comp.
(Ileeren XVII).

Batavia, dd. 19 December 1651.
Ed. Ernlfeste enz. Onse jongste brieven, enz...............................
UEd. resolutie op het verstercken van den raedt van India, sulcx is
achtervolgens UEd. ordre, d'IIrn. Arnold de Vlamingh, Nicolaes
Vcrburcli, ende Joan van Teylingen in tijde bekent gemacckt ende
by Hare Ed. oock danckelyck geaccepteert......................................
Nader begrepen hebbende UE. intentie wegen de valuatio der
gepermitteerde munten, soo is ’t dat wij andermacl UEd. successive
ordren desen aengaende in rade in achtinge genomen ende de gelegentheyt desselfs met aendaclit omstandelyck overwogen ende gedebat-
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teert hebbende, in UEd. welnemen by resol. dato 22 November, te
rade syn geworden, ten dienste van de Generale Comp. alsnoch geen
verder alteratie te ondernemen tot UEd. nader speciale ordre ende
bevelen, op ons schrijven het verleden jaer in dato 10 december
over dese saecke gedaen, omme ons promptelyck naer derselver
inneliouden, tot naerichtinge te mogen dienen. Ed. Heeren, wij
versoecken eerbiedelyck, dat UEd. haer gelieven te verseeckcren
ende ontwijfelyck bnyten dispuyt voor vast te stellen, dat soo wan
neer de speciën by UEd. gepermitteert, alhier gereduceert ende
gestelt werden, namentlyck: provinciale rycxdaelders tot 52, dito
Leeuwendaelders a 42, Brabantse Cruysdaelders; maer voornamentlyck de Spaense realen van achten tot 50 stuyvers; hetselve de
Generale Compic. extraordinarij prejudiciabel ende schadelyck sal
wesen, gelyck oock het verleden jaer UEd. hebben aengedient,
daernyt ontstaende, dat eer een jaer, alhier geenen de minste dier
specien meer te vinden; maer alle ende principalyck naer China
vervoert sullen wesen, waervoor dan den dagelycx aencomendcn
peper ende voirdere hier te procureren waren, genegotieert sullen
worden, daertoe sien hier geen middel, synde ijders gelegentheyt
niet, cleeden ofte andere waren in betaling aen te nemen. Bovendien
en dat immer soo important is, sal gewisselyck daeruyt resulteren,
dat Comp8. cleedenhandel, sooveel als geheel stil sal staen, welcke
doch alle comptant betaelt worden ende daardoor 't geit weder in
cassa crijgen ende den voirderen handel van de Comp. daeruyt genoechsaem syn oorspronek neemt, behalve dat de handel onder d’ingesetenen, alsmede omber Batavia gelegen plaetsen door gebreck
van comptanten mede gestut sal worden, boven noch andere inci
denten tot Comp. als der ingesetenen nadeel, die ingevolge daeruyt
sullen comen te ontstaen..................................................................
staet mede te considcren, dat die specien onder d’Indise natiën,
niet als eene gevalueerdc munte geacht nochte aengesien worden,
maer in maniere van coopmanschappen op ende afloopende, naer
dat deselve benoodicht syn, voornemelyck de Spaense realen van
achten ...................................................................................................
Met verwonderinge^ hebben gelesen de clachten door den gewesen
procureur Cornelis de Potter uyt den nacm van de Batavischo Burgerije ingestelt, om aen haer Ho. Mo. ende Syne Hoocheyt over-
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getevert te worden, welcke dachten, voor sooveel wy hebben
connen ervaren, ten deele wel de waerheyt, ende andere oock
wel ongefundeert syn, gelyck UE. den verleden jaren eenige aengewesen hebben, ende schoon alle gefundeert waren, soo ware ’t
macr billyck geweest, dat deselve voor UE. als aen hare voedster
heeren ende voorstanders alleen hadden behooren voorgedragen ende
UE. liberale dispositie daerop afgewacht te hebben, sonder soo voorbarich daermede bij Hare Ho. Mo. te wesen, uytbedencken niet anders
als disputen, in prejudice van de generale Comp. ende apparent
weynich te haren goede daeruyt voort te sullen comen. Na ’t bericht
van de burgers, soo soude gedachte Potter particulier geen ordre
hebben tot instelling van soodanigc clachte; maer syn persoon eenelyck
haren gestelden volmachtigen, synde Mons. Carel Constant ende
Harrnan Claess. Stryen des vereyschende tot een behulp bygevoecht
syn. Vorder dat de redenen van dachten aen liaere Ho. Mo. ten
principale waren, ter saecke sy doorgaens verhoopt hadden in soulaes
van soo veelvoudige schattingen en collecten, daer van tyt tot tyt
mede beswaert ende veele verarmt syn geworden, eenige beter occasie
tot prosperiteyt te sullen genieten; maer dat men in plaets van dien
tot haren laste heeft doen publiceren en affigeren de rigourense en
hartdruckende placcaten, so sy seggen, wegens het transport, vracht
ende costgelt der burgeren met hare familien, genegen synde over
te gaen naer ’t vaderlant.
Voirder UEd. nader ordre op de wisselen, omme sonder advance
geit om geit geremmitteert te moeten worden; insgelyck dat wat
. . te versoecken en voor te
oock tot redres in desen . .
stellen hadden, sy lieden plotselyck als voor het hooft gestoten
ende afgewesen wierden, sonder ijts te mogen verwerven, ja behoorlyck gehoort te worden, onder excuse (dat) hare voorstellin
gen contrarie UwEd. ordre en bevele te wesen; oock souden haer
lieden seer tegen de borst wesen, dat men soo schandaleux en als
infameuse van haer luyden geschreven ende bij UEd. afgemaelt hebben,
met diergelijcke redenen meer, seer langh hier te verhalen. De voornaemste aenleyders ofte ijveraers in dit werck syn ten principale
verschoven, soo door overlyden, naer ’t vaderlant vertrocken, als
weynigen, weder in UE. dienst gecomen, soodat seer weynige van
vermogen maer resteren, die naer ’t schynt, haer aen de bevorderingc
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van de saecke niet veel meer gelegen laten ende al haer woelen
apparentlyck staet te verdwynen. De burgers syn voor desen, gclyck
se niet geheel buyten reden daerover doleren, somwylen rilde ende
onfatsoenlyck bejegent ende d’inlantso natiën voor haer gebcneficieert
geworden, etc., sulex is gepasseert ende en hebben syl. sedert UEd.
gedane veranderinge in de regeringe alhier in ’t minste, oversulex
ofte diergelycken met reden niet te clagen, enz.................................

VIII. De Gouverneur-Generaal Carel Reiniersz. en Rade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Heeren XVII.)
Batavia, dd. 24 January 1652.
Edele Erentfesten enz. Met de zes voorafgegane retourschepen, enz.
(Batavia). Alhier ende omtrent vernemen geen sonderlinge ver
anderinge ; maer naer wensch continueren ende is de negotie ende
toevoer van allerley levenstochten, uyt de naerby ende omtrent ge
legene plaatsen meer en meer toenemende; echter de incomsten het
voorleden jaar niet meer comen te beloopen als f 255254.7.4. De
toevoer van rys is mede booven ordinair opulent geweest, tot de
quantiteyt van ruym 5000 lasten, waartoe Java alleen over de 4jgecontribueert heeft, ’t welcq bij deze gelegentheyt, dat uyt Siam
weynich ofte niet te verwachten hebben een treffelycke saecke is,
echter ons niet vast op verlaten mogen. De toevoer van peper is
mede niet afgenomen . .
.............................................................
Poeyer suyckeren heeft Batavia in voors. tyt uytgelevert, de
quantiteyt van 9GÖ8 picols, daaronder gereeckent ongeveer 1500
picols, die vermits hare bruynte ende vocliticheyt noch niet syn ontfangen en aan de leveraars daarom terug gegeven zyn; ten ware
het ongestadich weder ende grootc droochten , zoude de partye veel
meerder syn geweest en worden de vordre landen rontom Batavia
tot aentcclen van allerley aard- en- boomvruchten noch met yver
bearbeyt.

:
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Dg gemaacte vrede met den Sousouhounangh wert wedersyts
devotelyck gecontinueerd ende onderhouden ende hebben daerinne,
naer allen schyn ende dagelycxse ondervindinge , immer soo lange
dcse Yorst by leven blyft (onses gevoelens) geen alteratie te ver
wachten. Tot meerder verseeckeringe van dien, hebben wy in Maart
verleden (gelycq UEd. bekent gemaacqt is, besendinge voornemens
waren te doen) de oppercoopluyden Ryckloff van Goens ende Diercq
Schouten met een eerlycke erkentenisse, die met alle gesupporteerde
ongelden op de voyagie comt te monteren f 20247.16, voor den
Sousouhoimangh ende andere grooten, derwaarts gedimitteerd, die
naar ’slants wys, magnificquelyck onthaelt ende met vertoon van
aengenaemheyt, doorgaens respectueus ende courtoyselyck bejegent
syn geworden, meer als oyt te voren aan ymand geschiet vertonende hij Sousouhounangh in alle zijne discoursen ende minen den
vrede hem aengenacm ende ter harte te gaen. Wederbesendinge en
is tot noch geen gedaan; maer staat na de geruchten, te geschieden
ende tot wedergeschencq mede te coomen, .300 lasten rys daarvan
goede partie, geruymen tyt, omtrent de strant, vaerdich gelegen heeft.
Op ’t herwaerts komen is, op ’t voorstel van meergen. vorst, de
koopman Schouten ende 18 persoonen op Japara verbleven, zijnde
tot een residentieplaats, bequaame, wel gelegen gront aangewcsen
ende last gegeven een woning naer den eysch daarop te doen bouwen,
't welcke d’Ed. Comp. niet alleen dienstich is, om groote quantiteyt
bequaam timmerhout, tot civiele prijs, uyt dat lant te trecken;
maar oocq andere saacken, als mede met onse nabuyren d’Engelsen
in de voirdelen, daer vallende te participeren, gelyck reeds ervaren
hebben met party goede poeyer suyckeren, bij haarl. aanbcslccl tot
civilen prijse; tot bouwen van jachten en chaloupen, is mede bequame
occasie ende wel gelegen; enz.............................................................
Naar Bantam en Baly hebben ter dier tyt mede ecrlijcke besen
dinge gedaan, om den Bantammer tot onderhouding van vruntsehap
ende den aangecomen Sulthan, in sync aangevangen regering te
begroeten *, dat noodich was, alsoo langen tyt met ydele hoope ge1 «In zijne aangcvangcn regering". De regering van Bantam is dus in handen,
van een nieuw opgetreden vorst overgegaan. Deze bijzonderheid wordt bevestigd
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voet syn gebleven, alwaer aengenamentl. wierden ontfangen ende
met respect weder afgevaardigd. Baly was tot vernieuwinge van
door den brief, welken Gouvcm. en Raden bij deze gelegenheid aan den Sultan van
Bantam schreven, op 10 Maart 1651, luidendo in den aanhef: Carcl Rcinicr3cn
Gonvcrncur-Gencrael ende raden van India wenschcn bij dezen Pangéran Iialoc,
Coninck tot Bantam veel geluk en voorspoed , mitsgaders een langh gesond leven op
der aerde: Heer Koninck; verstaen hebbende Uwe Mayesteits successie in sj/ns over
leden Heer Grootvaders waerdige Coninglycfce digniteyt , zoo is ons sulex als onder
oprechte vrienden ende ware bondgenoten bctamelyck, van gansclier herten geheel ende
ten hoogsten aengeuacm geweest, alsoo ons van uwe hoogheyts gunste en genegentlieyt tot de Ncderlantse natie, ons van tyt tot tyt geblcccken , ten vollo verseelcert
syn houdende, wcshalven ook in geenen gebreke, hebben willen blijven Uwe Majcst.
in desen magnificenten staet ccrbiedelyck te begroeten, enz.
Deze byzonderheid en eenige anderen, passim in de door ons reeds in het licht ge
geven brieven vermeld, spreiden licht over de troonsopvolging in het ryk van Bantam.
Eene opgave van de troonsopvolging der Sultans van Bantam , gaf de Heer Millies
in zijne » Recherches sur les monnaies des indigcncs, sc. bladz. 42. Ook de Heer Hagcman in Tijdschrift Ind. taal-, land- en volkenkunde. (Bat. genootschap IX, bladz. 80
of 3e serie 3. Nog vindt men eene opgave, afkomstig van den regent van Scrang,
in bovengen, tijdschrift, Bat. Gen. Deel XVI.
Geen dezer berigten komen overeen met de berigten, die men omtrent de troons
opvolging in Bantam, in de stukken van het Rijks-Archief aantreft. De fout dier
verschillende opgaven, ligt, zoo ik meen, daarin, dat men steeds mcdesultans of
mederegenten, als eigenlijk eerste regerende sultans heeft medegcrekend, Daardoor
wordt de lijst van regerende sultans veel grooter, dan zij werkelijk is geweest. Sedert
de komst der Nederlanders in den Archipel tot 1680, binnen welk tijdperk ik mij
thans bepaal, hebben over Bantam, zoo als ik op goede gronden meen te mogen
aannemen, slechts de drie navolgende vorsten geregeerd, tweede sultans of mede
regenten niet medegcrekend
1°. 1596. Een minderjarig kind, Aboe'l Mofachir, onder voogdijschap van Pangéran
Aria Rama di Manggala. Deze rijksbestierder en voogd legde de teugels
van het bewind eerst neder in 1624 en stierf in 1626.
1024. Eerst na dien tijd, trad Aboe'l Mofachir, als zelfstandig vorst op. Hij
was toen ongeveer 28 of 29 jaren oud. Omstreeks 1638 ontving deze .Mo
fachir uit Mekka den titel van Sultan. Mofachir, die ziekelijk was, assumcerde zich, zoo het schijnt, zijn zoon, tot tweeden sultan of mederegent.
Dit heeft waarschijnlijk meer dan cens plaats gehad, omdat de eerste mede
regent overleed. Omstreeks 9 April 1639, moet er, blijkens de uitgaande
brieven van den Gouv.-Gener. weder zoodanige verandering van bestuur in
Bantam hebben plaats gehad. Omstreeks 1648 of 1649, schijnt de oude
Mofachir, die toen ongeveer 54 jaar oud was, weder alleen te hebben ge
regeerd; doch slechts voor korten tijd, want, zooals blijkt uitbovenstaanden
brief, dd. 10 Maart 1651, was hij toen overleden en was zijn kleinzoon
hem opgevolgd. Die kleinzoon was niemand anders, dan de bekende:
1650.
2°. 1651. Aboe'l Ealah, Abdocl Falachi, Ageng 1'irtajassa, zoo als blijkt uit eene
missive van den Gouverneur-Gencraal, dd. 31 July 1654, gerigt aan
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oude vruntschap, op insichten of het geviel (gelyck niet verhopen)
’t eniger tyt met den Mattaram eenige onlusten ontstonden, denzelven
van dien kant wat in toom te houden (sic); maer was den ouden Konincq
overleden, waardoor ’t geheele lant in revolte synde, yder zich
evenveel meester maackto ende Koninck wilde wesen, soo dat ten
goede van ons intentie niet is konnen verricht worden. De geruchten
gaan weder stercq, (dat) de Sousouhounangh syne macht derwaarts
meent uyt te setten, apparent om in dit troubel water te visschen.
Voor desen is oocq sterck gerucht (dat hij) naar Bantham soude
koomen afsacken, om denzelven tot obediëntie te brengen, om ’t
welcke te doen aan den Pangeran van Jamby (die in persoon den
Sousouhounangk homagie is komen doen) heeft opgedragen, als
mede de gesanten van den Palembanger, mede om die oorsaack
aldaar verschenen (zijnde), die op hun geringe macht haar verexcuseerden; maar waren wel bereyt hun met des Sousouhounanghs macht
te conjungeren, dan is tot noch geen gevolch vernomen, gelijck oock
vertrouwe niet licht toe comen sal....................................................
Bij deze enz. . . gelieven UEd. te sien, hoe de generale lasten
van Batavia in ’t geheele jaar gevallen, coomen te beloopen, ter
somma van................................................................. f 1407273.10.4.
Hiertegen beloopen Batavia’s gene
rale winsten in denselven tyt, geadvanceert op divers verhandelde coopmanschappen, provisien enz. . . . /' 922428.13.1
Ende d’incomsten volgende de overgaende boecken van den ontfanger, Sc
halt Wonderaer
- 255254. 7.4
- - 1177683.0.5.
In voegen Batavia den voors.jare 1651 ten achteren comt f 229590.9.15,
dat met den voorl. jare, hoewel de winsten nu vry grooter, teveel
Sultan Abdul Fata, zooals hij hem noemt. Sultan Aboe’1 Fa tab Alxloel
Fatachi Ageng Tirtajassa abdiceerde, voorgoed, op*2 Mei 1680, ten behoeve
van zijn zoon:
3°. 1680. Aboe’1 Natzar, Abdocl Khahar, Hadji.
Er zijn alzoo, tusschcn 1596 lot 1680, slechts drie sultans van Bantam geweest; ,
de overigen die men op grafsteden of munten vermeld vindt, waren slechts mede
regenten of tweede sultans.
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comt tc excederen, ontstaendc ten deele uyt de mindere incomstcn
van Jacatra, de grootc gedane reparatien en noodige nieuwe wereken
als geseckt ende voorts uyt sulcx, als de memorie uyt de gesloten
boecken diesaengaende getrocken pertinentlyck aenwysen sal.
Int schrijven deses, enz..............................................................
Hier mede, enz.................................................................................

IX. De Gouverneur-Generaal Carel Reyniersz. en Rade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gener. O. I.
Compagnie (Ileeren XVII.)
Batavia, dd. uit0. January 1653.
Edele Erntfeste, enz....................................... •............................
Wat devoir, enz................................................................................
De resolutie by UEd. genomen ende gearresteert op onse overgesondene schriftelycke advysen, ingestelt op ’t subject van de Nederlantse Colonien in Oost-Iiulien ‘, deselve houden op goede reden
gefondeert te syn ende te strecken tot gerusticheyt ende ten goede
soowel voor de ingesetenen alhier als voor de Gener. Comp., ende
sal (JE. ordre dienaengaende ons in mandato gegeven, oock promptelyck naergecomen werden, synde, gelyck in onsen jongsten UEd.
stuckswys aengedient is, onder den borger gene onlusten vernomen
ofte nieuwicheden meer voorgewent, sonder oock van ;t gepasseerde
te moveren, soodat alles genoechsaem als roock scliynt verdwenen
te wesen, betoonende haer vergeuoecht ende so als noch niet anders
connen vernemen eontentement te hebben, wordende haerlieden oock
geene redenen ter contrarie gegeven, maer in alle billyckheyt geaccommodeert en geprefereert voor de inlantsche natiën, soo dat ver
trouwen alle misnoegen wechgenomen ende UE. gene dachten meer
voorcomen sullen. Insgelycx hebben UE. onses gevoelens om redenen
by UEd. acngehaelt een seer goed voornemen, van gene Nederlantse
familien voortaen meer herwacrts te seiulen, omme hier te resideren
ende haer buyten Coinps. dienst als vrye luyden te erneren, soo
1
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mede gene andere Nederlantse vroulicden naer India te laten comen,
als van ondercooplieden, predicantcn, sieckentroosters, sergeanten &c.,
waerdoor ontwyffelyck de diaconie van vele arme schamele behoeftige
menschen ende huysgesinnen ontlast stillen blyven............................
Het is bnyten dispuyt, dat het crediteren, soo wel (aan) andere
Indische natiën, als (aan) de Chinesen, voor de Comp. periculeus
en schadelyck is, gelyck d’ervarentheyt gcnoechsaem geleert heeft,
niet alleen uyt beduchten van disperate schulden; maer hebben de
Chinesen noch die faute, dat in plaetse van hare schulden ter be
stemder tyt af te leggen, hare goederen, soo suyckeren als anders,
gelyck dickraaels hebben ervaren, door anderen, aen de Comp. niet
scliuldick synde, laten leveren, om in plaetse van haere schuit af
te leggen, de comptanten in handen te crygen, bljwer.de also tot
groten interesse van de Comp. hare schuit voortloopen, die dan veeltyts
tot dubieuse schulden syn uytvallende. Om ’t welcq sooveel doenelyck
sy, voor te comen ende den burger buyten dachten te houden, alle
devoiren aenwenden tot invorderinge van het uytstaende, ende sullen
voortaen achtervolgens UEd. ordre geenige crediteuren, daer’t eenichsints verexcuseert can werden, gelyck naer andere quartieren mede
in mandato hebben gegeven, of moeten deselve tot haren laste nemen,
om de Comp. buyten schade te houden, werdende tot Comp5. gerusticheyt alhier, de deden als anders uyt Comp8. magasyn, alles voor
contant vercocht, sonder te crediteren, waerdoor sy genootsaect
moeten wesen so ter merct comen willen, comptanten van den burger
op credit te gaen halen.......................................................................
Met aengenaemheyt vernamen UEd. resolutie en gegeven ordre,
tot het langh gewenste openbaren oorlogh tegen Porlurjal, waervan
aenstonts op den ontfanek, naer alle Comp*. residentieplaetsen, daer
sulex vereyschte, advertentie hebben gedaen, synde na der Portugcsen
sobere gelegentheyt over gansch India, naer menschen oordeel de
tijt gebooren, om liaer niet alleen afbreuck te doen, maar heel India
te doen ruymen, waertoe aen onser syde niet sullen manequeren,
met ernst allen yver te betoonen en in ’t wercq te stellen, raacr het
ontbreect ons tot onser groot leetwesen, aen bequaem en vereyschte
scheepsmacht ende volcq, om eenich notabel exploict met vigeur te
onderstaen ende met respect uyt te mogen voeren; invoegen genoechsaem jegens onsen goeden wille genootsaect syn geweest, haer noch
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eenigen tyt tc gunnen en tot beter occasie, daermede te moeten
supersederen, als wanneer niet sullen manqueren liaer allesints binnen
de limiten van 't octroy met ernst aen te tasten. Echter hebben
niet geheel stille gezeten; maer ons presente vermogen te wereke
gestelt, soodat de beginselen van den oorloch reets gesmaect hebben,
synde hier aengehouden ende opgebracht de volgende (vijf) navetten,
enz,
Naer Ceylon hebben successive, gelyck op syn plaets omstandiger
verhaelt is, soodanige uytsettinge gedaen, als na gelegentheyt eenichsints vermogens syn geweest tot benaauwinge van de Portugese plaets
Colombo..............................................................................................
Wy willen verhopen, dat UEd. iterative gegeven ordre opt stuck
van de gelden, alsnu behoorlyck, volgens UEd. intentie, naer gecomen sal wesen, als by placcaat in dato 4 Mey 1652 alhier
geëmaneert
Wat onlusten ende alteratie dese
reductie allesins onder de ingesetenen in ’t eerst causeerde connen
UEd. niet ten volle uytdrucken, behalve dat hetselve...................
............................ verscheyde inconvenienten naer sich is slepende,
wordende de spaense realen ten pryse van 60 tot 65 k 66 ende
provinciale rycxdaelders tot 53 & 54 stvrs- by de Chinesen, Javanen,
Maleyers &c. zoo sterek opgewisselt en vervoert, daer ryckelyck
soovecl gangbaer syn, dat van die munte nauwelicx meer gesien
wort ofte te becomen syn.................................................................
Weshal^en yder, die geit op intrest uytstaende heeft, alle devoir
aenwenden tot intrecken , waeruyt geen beterschap onder den Chinees
te verwachten is; maer eerder tot meerder armoede ende ingevolge
vele tot desperate schulden te vervallen ende doen verlopen, tot
groot nadeel van Batavia’s welstant ende derselver omgelegen bouw
landen, die in een groot begrijp omslagen ende gecultiveert leggen,
synde den verleden jare daervan geoogst ende in Comp8. magasyn
gelcvert, niet minder dan 12000 picols poeyersuyckeren, behalve
mcnichte aert- ende boomvruchten, als pady, tot groot gerief der
ingezetenen
....................................................................................
Voorleden jaer hebben UEd. geadviseert van de goede correspon
dentie en cenicheyt tusschen den Mattaram ende Batavia, ende hoe
dat binnen de 12 maenden over de 4000 lasten rijs ons alleen van
de cust van Java waren toegevloeyt, mitsgaders oock hoe dat wy
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tot onderlioudinge van deselve correspondentie, de coopl. Ryclof van
Goens en Dirck Schouten aen den Sousouhounangli hadden gccommitteert niet een honorabele vereering geaccompagncert, costende
met de ongelden van de legatie ter somma van f 20247, welcke
gesanten by denselven seer hoffelyck ontfangen, getracteert ende
weder met bysonder genoegen van wedersyden afgeveerdiclit waren,
met voorgeven, dat hy syne legaten weder na Batavia soude senden,
met een weder gesclienck van 200 lasten rijs, van welcke goede
partye geruymen tyt in voorraet aen strant hadden gelegen. Na
welcke legatie, nadat wy veele maenden te vergeefs uy tgezien hadden,
hier eyndelyck op 24 Juny des verleden jaers van denselven Coningh
verschenen syn, twee gesanten genaemt Siowangsa Pada ende ChiUra
Nalla, sonder yts mede te brengen, als een cleen briefken, niet
anders inhondende, als dat ons liet weten, hoe verboden had eenige
houtwereken ofte rys uyt syne havens te voereu; maer dat wy daerover niet becommert moesten syn, also ons den uytvoer niet soude
verhinderen, hem wyders refererende totte voors. sjtic gesanten,
gelyck UEd. uyt het translaet van het voors. briefken, staende in ’t
Batavia’s dachregister geregistreert onder voors. datum, des noodich
synde sullen connen nalesen. De voors. gezanten dan gevraecht synde
of sy buyten den brief last hadden noch eenige dingen voor te dragen,
ten antwoord gegeven hebben, het verbot van den uytvoer van rijs
ende houtwereken daer in den brief van stout vermeit, op Batavia
niet en sach; maer op die van Bantam, des Sousounangs oude vyanden,
die hy onderricht was, toevoer van rijs ende hout van Batavia cregen,
ende dat hy hetselve niet conde gedogen ende daerom syne havens
gesloten hielt, voorts waren gelast om te vernemen, wanneer onse
besendinge aen haren Coningh soude voortgaen, also het mouson ten
eynde liep en wy volgens contract gehouden waren, alle jaren eens
te cornen, ende wat persoon ofte personen daertoc souden worden
gebruyct, hetwelck ons gansch onverwacht ende vremt voorquam,
geen ander gedachten hebbende gehad, of hy soude onse rycke geschencken twee jaren aen den ander gedaen, mildelyek hebben
gerecompenseert, waerin ons sagen bedrogen, dacrtoe soo bleef met
eene alle toevoer van rys uit syne landen soo plotselyck stuyten,
dat niet sonder reden seer verstelt stonden; want ofschoon het
Batavisch magasyn, doen tertyt noch redelycken van rys voorsien
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was, soo conden evenwel wel gissingh maecken, dat wanneer de
ganscke gemeente daeruyt gespyst sonde moeten worden, hetselve
niet seer lang sonde connen tegenhouden, Batavia een populeuse en
volcqrycke stad synde, die maentlyck groote quantiteyt rys van node
heeft. Ondertusschen wierden oock de geruchten uytgestrooyt van de
groote toerustinge, die den Sousouhounangh ten oorlogh was doende,
sonder dat men seggen con, of hy het op Batavia of op Bantam
hadde gemunt, ende dat hy om syn legers te spysigen, den rys uyt
te voeren verboden had; anderen daerentegen waren weder van ge
voelen, dat denselven Coningh geen quaet in den sin had; maer het
uytvoeren van rys ende hout om geen andere reden had verboden,
dan om ons daermede te constringeren onse schuldige reverentie te
comen doen, nadien het jaer al ovevstreecken was en het saysoen
begon te verlopen, welcq gevoelen wel best gefundeert scheen te wesen,
hoewel het eerste mede niet buyten reden geweest is, gelyck nader»
hant is gebleecken. Ondertusschen waren in grote becomraering, aen
d’eene cant docht het ons een saecke te wesen van seer quade
consequentie en ten hoogsten tot disrespect ende cleynachting van
Comps. ontsachelycke naem streckende, dat wy van den voors.
Coningli geconstringcert souden worden, als syne subjecten ofte
tributarissen hem tegen danek, jaerlycx homagie te comen doen en
aen de andere syde was de swarigheid niet minder, aengesien het
rysmagasyn dagelycx sagen uytputten ende niet weder daerin comen,
sonder dat oock van eenige quartieren ietwes te verwachten hadden,
of moesten daartoe eerst expresse schepen worden afgeveerdicht,
dacr wel wachten, maer, gelyck men seyt, quaet vasten na was,
oock soo stont de tyt ophanden te comen, dat besendingh (van ryst)
na Ambonia, Banda en Ternate souden moeten doen, welcke quar
tieren alleen, weynich min dan 200 lasten hadden geëyscht, die
oock versorcht mosten worden, byaldien in geen necessiteyt ende
ongelegentheyt souden vervallen, tusschen welcke twee groote swaricheden, nadat eenige dagen in twijfel gestaen hadden, soo syn
cyndelyck te rade geworden Comps. respect een weynich aen een
syde te stellen, om de gevreesde hongersnoot te ontwycken en
de begeerde legatie hoe eer hoe liever te laten voortgaen, opdat
de havens weder open gaen en de rys uyt te voeren toegestaen
mochte worden, daertoe op syn eygen vrye bewillingh nominerende
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den Capiteyn van de burgerye Hendrick van Gent, die geoordeeld
wert, rnettc lieden deser landen wel te connen omgaen, ende dienvolgende aengenaem te sullen wezen, met welcke toeseggingli de
voors. twee gesanten, dan op 8C Julij daeraen, weder syn afgeveerdicht ende vertrocken, om binnen corte dagen van onsen
voors. gedeputeerden gevolcht te worden; doch dewyl met desselfs
uytrustinghc en het formeren van de schenckagie besicli syn , soo
worden de voors. geruchten vernieuwt en met veelc omstandicheden
verliaelt, hoe de gemelte Coningh immer groote toerusting van
oorlogh was doende, ende het op Bantam gemunt had en dat hij be
ducht synde, dat wy die van Bantam wel souden mogen assis
teren , daerom gesanten van Batavia begeert hadde, om dezelve in
arrest te houden ende ons daer mede te verhinderen syne vyanden
assistentie ofte hulp te doen , welcke quade geruchten niet alleen
onder de goede ingesetenen een groote alteratie hebben veroorsaeckt, soodat elcqeen trachtte eenigen rys in voorraed te hebben,
hetwelcq dan- dapper op ons magasyn aenquam ; maer ooek in den
voors. Capiteyn van Gent soodanigc cleynmoedicheyt heeft veroorsaect, dat hy eyndelyek in Rade van India gecompareert is, ende
eerbiedich versocht heeft van de aengenomen legatie te mogen
worden geëxcuseerd om syn vrou en jonge kinderen in geen ongelegentheyt te brengen, temeer also Comp8. tolcq de Capiteyn der
Maleyers Intche Amat self geen lust hadde mede te gaen maer
liever syn ampt wilde quiteren; gelijck oock gedaen heeft, dat
vremt bedeneken gaf en velen gevoelen deed, hy nader seeckerheyt
van de gedreyclide ongeneuchten moste hebben; doch en conde hetselve ons evenwel niet doen goet vinden , deselve besendinge na te
laten, of te langer uyt te stellen, nadien als dan seeckerlyck te
gemoet sagen , eerlangh in groote ellende te sullen vervallen, den
aftreek uyt het magasyn dagelycx meer en meer toenemende ende
hetselve te sluyten ongeraden ende onchristelyck synde, om de
arme ingesetenen, die dan van honger souden hebben moeten vergaen, sodat genoodsaeckt wierden na een ander bequaem persoon
om te sien, om die noodige Commissie te bevelen, tot welcke hem,
met een loffelycken yver tot welstant van de republycke en behoudenisse der goede inwoonderen van deselve gepresenteert hebben,
den E. Rycklof van Goens voorn., die voor desen drie malen deselve

31
met eere ende goede satisfactie verricht heeft en sonderlingh wel
mette Javanen weet om te gaen ende tot tweede persoon Mr. Petrus
Andreas, gewezen oppercliyrurgyn des casteels en eenige maenden tc
vooren op syn versoeck van deselve dienst ontslagen , met welcker
uytrustinge dan wederom eenige dagen doorgelopen syn , soodat het 18
September geworden is, aleer hebben connen vertrecken, synde gegegaen met het jacht den Drommedaris, mede nemende aen verscheydenrariteyten, cleden en anders, eencargasoentje van f 58627.4.7, boven
twee metale stucken ongetaxeerd gesonden omme daeruyt te formeeren de schenekagie aen den Koningh ende eenige groten te doen
ende met alle middelen te wege te brengen, dat de havens van desselfs landen weder open gestelt mochten worden, nadien ons daer
soo grotelycx aen gelegen was, hetwelck de voors. gesanten dan
oock tot haer groote eere en bysonder genoegen der gemeente, seer '
loffelyck uytgewrochl hebben, synde, soo liet schynt, de intentie van
den Mattaram, met het sluyten derselver havens geen ander ge
weest, dan om ons daermede aen te manen, de getraineerde besendinglie te verhaesten, ende hetselve metter tyt so tot een servituyt
te brengen. Evenwel heeft hij de voors. onse gesanten, soo op
Samarangh, als in den Mattaram, seer magniücq laten ontfangen
en alle eere laten aendoen eer meer dan min als voor desen,
synde hem de metale stucken bovenal seer aengenaem geweest, ende
heeft dan weder, nadat de gesanten eenige malen publycke audiëntie
hadden gehad, licentie tot uytvoer van rys vergunt, sonder eenigen
tol ofte ander gerechticheyt daervoor te betalen, schenckende daerenboven aen den Heer Generael 150 en aen de gesanten, te weten
den E. van Goens 30 en aen Petrus Andreas 10 lasten rys, en voor
yder een gouden keten, tot een gedachtenis van de legatie, mitsga
ders 10 aen den Japaraschen resident Barent Volsch, ende om in
aenstaendo alle oorsaeck van te duchten haperingen uyt den wech
te ruymen, soo had de Ed. van Goens ter audiëntie geadmitteerd
synde, eenige poincten voorgestelt, om daerop des Conincx verklaringe ende toestacn te hebben, opdat voortaen mochten weten, waerna
ons te reguleren, namentlyck:
Ten eerste : aengaende de rivier van Crawan, de atijd gehouden
is voor de limietscheidingc tusschen het land Jacatra ende dat van de
Mattaram, dat ons vry sal staen t’allen tijde in deselve te komen vis
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sclien, bamboesen, timmer- en brandhout te halen cn uyt te voeren
sonder eenig gerechticheijt te betalen, na ons gelieven cn dat \vy het
lant aen de westzijde van deselve gelegen, sullen gebruicken als
ons eygen land, sonder tegenseggen van de syne, aen de ander
cant morerende;
Ten tweede, dat alle imvoonderen van Batavia vryen handel in
syne landen ende havens sullen hebben, gelyck de syne op Batavia
genieten, ende dat de schepen, die aldaer om hare ladinge sullen
comen, daerin niet sullen worden belet, gelyck ’t sedert eenigen tyt
herwaerts door zijne Gouverneurs der benedenlanden tot groote schade
van de Comp. was geschiet;
Ten derde, dat wy op Japara t’ allen tyde rys ende houtwercken
sullen mogen vergaderen, om tegen de comste der schepen gereet te
hebben en te versenden na geliefte, sonder daerin mede van ijmandt
verhindert te worden of dat den resident op Japara eens vooral
licentie sal syn gegeven, om na boven te reysen ende syne dachten
ten hove te moge doen, alles onvermindert de articulen voor desen
tusschen ons en hem gemaect, alle welcke poincten sonder veel
haperingh toegestaen heeft, als eenelyck aengaende den vryen handel
der ingesetenen van Batavia, daer beswaerlyk toe wilde verstaen t,
1 ltycklof van Goens vertelt niet onaardig in het Verbaal vau zijn gezantschap,
hoe hij den Soesoehoenang, eerst in een goeden luim bragt, vóór hij de bovengen,
punten voorstclde: *op de eerste verschyninge voor den Sousouhounau sagen wy,”
zegt van Goens, »noch wcynich middelen om hem te verdiverteren van ’t voornemen
om aen niemaut dan de Hollanders ryst te vercoopen ende van deselve aen niemant
als aen d’ Ed. Comp. ende dat UEd. telckcnmale iemant behoorde te senden om te
versocckcn hoeveel ry3 wy begeerden, voorgevende, dat hy sulex dede om ons tc
versccckeren, dat hy den rys alleen voor ons ofte wel voor de Gouvcrneur-Gcneracl
ende syne schepen ophielt, ende dat de Batavise handelaers (noemende die cleyue
luydeu) den rys vergunt synde, syne vyanden oock onder dien deckmantel gespyst
werden. In decs eerste bejegening vonden niet geraden den Coninck hierop te ant
woorden ; (want het is onder de Jovacncn een wet, dat niemant den Coninck mach
tegensprcecken, op peene vau do doot); rnaer swegen stil cu gaven voor UEd. ons
gesondcu hadde om te sieu naer des Couincx welvaeren ende dat onder ons geen gebruyck was, op de eerste bejegeninge van ccuige pitsiaringen te sprecckcn, dat wy
altoos vcrseeckert waren van ’s Conincx goede affectie tot de Hollanders ende ’tgeene
de Gouv.-Gen. aen hem versocht, dat ons sulex niet sonde afgeslagen worden; wyders
versoeckeude dat de Coninck ons geliefde te vergunnen, dat den tweeden dach daoraou,
andennael ’s Conincx oogen mogteu zien ende dat wy dan souden voorstellen ’tgeen
ons van onzen lieer belast was....................................................................................
Tegen welcke tweede bejegening vonden geracdsaem noch een schenkage tc formeeren . . .... als nu ouderstacn moesten te wedersprcccken , ’t geeue de Coninck
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also hy dien handel gaerne aen sioh selven gehouden had, om den
rys eii de houtwercken voor Batavia nodich , aen de Comp. te leveren ,
eemnael niet dan te vast gesteld had ende door onse verceringe hem genegen raaeckcn
ende alsoo ’s Couincx verse guust te gebruyckou of ’tyser te smeden torwylen’t gloeijt.
De verceringe bestont onder anderen in een posetyff ofte orgeltjen, dat (in een huysken
bedeckt syude) al spelende voor Hem gedragen wierd, daerin liy sulcken genencht
nam, dat hy verclacrde nooyt gelooft te hebben, sulcken ncugenacra gehoor te vinden
was ende dat hem dit dermate behacchde. Onder onse soldaten badde (ik) twee goochelaers, die verscheyden wonderlycke potsen aenrechtcn , onder anderen eén, die nacr
schyn wel ses f§ capock at ende gedurich vuur ende eyndelyck veel gecoleurde linten ,
uaelden, spelden ende geldt uyt syn hals spooch; dit allc3 behacchde hem (den Socsoeboenan) sóó, dat dickmael seer hartelyck daerom lachte, wacrmcde hem wel geconditioneert van nalnur vindende, geresolveert hebben UEd. last ende bevel voor te
houden, bestaende in dese poincten , enz. (zie boven)
Aan het slot van zijn
verbaal doet II. van Goens nog eenige mededeelingen omtrent de staatkundige plannen
van den Soesoeboenan. Hij verwacht, dat deze vorst nog meer geschut aan de Ilooge
Regering te Batavia vragen zal, van Goens acht dit wel bedenkelijk; doch gelooft
dat de Soesoehoenau zijne wapenen niet naar het westen van Java, althans vooreerst
keeren zal; maar naar Bali. Hij verhaalt daaromtrent het volgende: «Met Bantam
is ’t heel af en tracht men des Conincx ontste soon ofte den Pangoran Maas (geseyfc
prince des Rycx) met een dochter van Bantam te trouwen , nochtans met conditiën,
dat de Bantammer een van syne kinderen ofte uaeste bloetverwanten, dependenten
van ’t ryck synde, aldaer ten hove senden sal ende jaerlycx continueren, wanneer de
Coninck ofte Sousouhonnan aenneemt vrient ende bontgenoot van den Sultan te wesen;
dat dit waerachtich en scccker voorgenomen is sullen UEd. mondelinge vcrseeckeringc
geven , . . . . Gedurende ’t voornemen om den Bantammer te beoorlogen ende ’t
prepareren van de gereetschappen dacrtoe noodig ende ’t uytkieseu van een veltoverste,
isscr inde Matlaram veel te doen geweest. De Coninck had verkooren den Pangorang
Porbaija, syn oom, die ’t selve niet hejft willen aennemen, vóórdat van de Hollan
ders ver8ceckcrt wras, hoe die bun gedragen souden, dacrvoor de Coninck selver ingestacn heeft, ende was er noch door papen en auder gcspuys nieuwe swaricheyt gepractiseert, hoe des Conincx vader, stervende als een beyligh man, belast heeft, men
soude de Matarams wapcuen eerst naer ’t Oosten ende dan naer ’t Westen wenden,
anders waeren se niet gesegent. De Coninck daerdoor noch niet van syn voornemen
1c brengen synde, vaert voort, doet groole beloften aen syn geschutmaeckers, die in
3 meenden 800 musquetten, ende goct quant iteit iscr geschut gereed hadden. ’T beste
van dese stuckvn belast men in syn waerdiehstc pleyu te beproeven of ’tgoed was;
’t stond d’ eerste proef uyt; de Coninck laet toen een van de Nederlantsche stuckeu
(by hem in goede quautitcit berustcudc) van die groote, schietende omtrent 6 ffi haeleu
en setten eens sooveel buscruyt op als de eerste proef van ’tJavaens maeksel gehad
had; dit stuek afgi schoten, deede den Coninck verwonderen, dat het uiet meer was
achternyl gesprongen; vraegt den geschutniaeeker off syn stuck oock sooveel mogt
verdragen, d’ander Inge no on (stemt toe) biedt het en afschietende springt in ontelbare
stuckeu en ’t grootste valt niet ver van den Coninck ter aerdo, uyt een groote hoogte.
De schrick en de alteratie doet hem vertreckeu, den schutmaecker gevangen nemen ,
dit schooue groote pleyn vervloeckcu, de poorten tot deu ingangh desselfs toeinetseleu
voor eeuwigh (gelyck wy het uilen met onse oogeu gesien hebben) tot groote discomodatie vau syn hofl'. Dieu nacht hndde den Coninck een seer ysselyckou droom ende
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tot seeckeren gesetten prys, dat ganscli ondienstich soudo syn, om
de fastidien die daer doorgaens uyt souden ontstaen ende syn de
voors. gesanten, de saecken soodanicli na wenscli verricht hebbende >
met het voors. jacht den Drommedaris op 24 November voorl. weder
te deser rede verschenen, mede brengende een brief vanmeergemelten
Coningli, van inhoude als UE. uyt het translaet gelieven na te sien,
staende in het dachregister van Batavia geregistreert onder 26 ge
noemde maents waertoe ons, om cortheyt refereren, ende sfn ons
dan vervolgens van Japara toegebracht mettet voors. jacht de Dromme
daris 160, mette fluyt Uytgeest 120 ende mettet jacht de Griffioen
174 lasten rys, synde te samen 454 lasten, boven noch ongeveer
160 lasten door de fluyt de Wolf van daer na Amboina gevoert,
maer particulieren hebben ganscli weynich aengebracht, ten acnsien
het mouson ondertusschen verlopen was, waerdoor verhindert werden
op te comen, dat ons noch al becommert hout ende oorsaecke geweest
is, dat om de quartieren innewaerts te versorgen, eenige fluyten en
jachten over Japara hebben moeten senden, om haer ladinge voor
gemelte plaetsen, aldaer in te nemen, daer verhopen willen niet aen
haperen sal. De Coningh had in presentie van de onsen, twee gesanten
gcnomineert, omme metten eersten na Batavia te vertrecken met 1000
lasten rys voor syn eygen reeckening, die van alle canten byéén
geraept en de arme menschen genoech met gewelt afgenomen wiert;
maer deselve staen mede voor ’t veranderen van ’t mouson niet te
comen..................................................................................................
binnen wcynigh dagen ’tgeheelc ligchaem vol sweercn, by haer, even als by ons de
mclaetsheyt, ongeneeslyck geoordcelt. Dit doet hem religieuser worden, bidde papen
voor hem te bidden, staet aff van syn hardnekkig voornemen, sweert den oorlogh
tegen 'toosten ende belooft hem met den Bantammer te bevredigen, behoudens de
reputatie syn es persoons, dit willigen hem de Papen in, genesen hem in 10 dagen
ende is de inbeeldinghe van dit heyligh werek soo in des Sousouhounan’s hersenen
gedruckt, dat by sulex in corten sal voltreckcn ende is syn ooin in sulcke cstiine by
hem, als ijmant van ’tryck, hout hem voor een heyligh man,” enz.........................
Iloe opregt de bekcering des Soesoehoenan’s na deze gebeurtenis moge geweest zijn,
een genadig herder van zijn volk was hij, naar het schijnt, nog niet geworden; ten
minste toen Rycklof van Goens in de Hofplaats aankwam, vond hij er «groolc
vcrslagenheyt onder de grooten, oin des Conincx grimmicheyt ende gestadige toorn,
dat meest dagelixs d’ecn ofte d’ander den hals coste. ” Des te grooter diplomatiek
kanststuk was het van van Goens, dat hij dien grimmigen tiran, door een speeldoos
en twee behendig goochelende soldaten, zoo wel * geconditioneerd van natuur" wist
te maken.
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Na ’t rapport van deselve gesanten en syn de geruchten, die hier
gelopen hebben, van de preparatie, die den Sousouhounangh ten
oorloch soude maecken, niet geheel buyten fundament geweest, also
hy voor hadde gehad Bantam met eene grote macht te beoorlogen,
ten ware hem lietselvc van syn naeste raden met crackt ontraden
ware geworden. Nu wort gesecht, dat hy voor heeft sich metten
sclven te vermaechschappcn, versoeckende desselfs dochter ten huwelyck
voor syn outste soon, gcprojecteert crfgenacm van ’t ryck; of die
van Bantam daerna sullen luysteren is tot noch toe onseccker, voor
Batavia sal het in allen gevalle niet seer goet connen syn, also te
vresen sij, dat sy alsdan wel te samen mochten spannen tot onsen
verderf. Onze residentie continueert op Japara als vooren, doch
sullen den omslach niet doen vermeerderen, also daer op een lossen voet
sitten. Onze koutliackers in de rivier Crawan voorn., ongeveer 7 mylen
om de oost gelegen, hebben doorgaens veel moeijte mette Javanen,
die aldaer van wegen de Mattaram leggen, haer dan onder dit, dan
onder dat pretext belettende, haer gereede houtwereken, die daer
rechte voort in groote quantiteyt gecapt ende in voorraet hebben,
af te brengen, dat ons verdrietich valt ende in de voltreckinge van
de wereken, die onder handen hebben, seer verhindert, sonder dat
evenwel, daerjegens iet anders connen doen, als onse dachten ten
hotfe in te stellen, daer dan oock dicmael weynich opvolcht, de
Coningli van alle gemene saecken onkundig gehouden wordende; wat
deselve Javanen daer mede voor hebben, connen niet bedeneken, als
dat ons afgunstig syn, ende het opcomcn van Batavia benyden.
Ondertusschen hebben die van Bantam bij haer vol acces, dat ons
bedenckelyck is, sy verstengen aldaer, meer en meer de bossclien
suyvcrende en tot rysvelden preparerende, dat vresen op een quaet
eynde siet, namentl. om aldaer mettertyt sooveel rys by de wereken te
hebben, om hare legers voor Batavia met te connen spysigen, ofwel
ons op eene andere wyse te benauwen, dat wy soo met goede oogen
moeten aensien, ongeraden 6yndc, bysondcr in dese tyt daerom tot
faictclycheyt tc comen, om geen meerder swaricheyt op den hals te
halen. Wy vermereken hoe langer hoe meer, dat de Comp. hier op
een quaede plaetse geseten is, van een bosc moortdadige natie aen
alle canten omcingelt synde, met wclcke wy noyt conlidentc vrede
sullen hebben, noch haer licht mette wapenen connen overwinnen,
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of sou daertoe vry meerder macht moeten worden aengeleyt als de
Comp. na liaer jegenwoordige maxime uytmaecken sal...................
Tusschen ons ende die van Bantam is sedert onse jongste niet
sonders voorgevallen, als dat wy eenigen tyt geleden een Comp10. van
60 soldaten derwaerts gehad hebben, om op ’t versoeck van den
Pangoran een vertooningc te doen, op de feest, die hy hadde aengerecht ten dage als syn kind d’eerste mael mette voeten op de aerde
is geset, lietwelcq onder liaer met groote solemniteyt moet geschieden.
Gemelte plaets is ons schadelyck, omdat alle lietgene ons alhier ont
dragen wort, daer syn coopman vint, sonder dat wy daerjegens recht
obtineren connen. Dit jaer is daer groote quantiteyt nagelen aengebraclit, soo vermoeden meest uyt de retourschepen gestolen . . .
.................. Van Japara hebben die van de Engelse Comp. haer
residentie opgebroocken; maer op Bantam continueren sy noch, doch
met cleyn capitael, synde de president Aaron Backer naer Choromandel
met den meesten omslach vertrocken...............................................

X. De (provision.) Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade van Indie aan de Bewindhebbers
der Gener. O. I. Comp (Kamer Amsterdam).

Batavia, dd. 19 January 1654.
Edele Erntfeste, enz. Uyt UWEd. brieven, enz...........................
UEd. aengename particuliere brieven, dato 25 Oct., 21 en 22 Nov.,
19 Dec. 1652, 30 January en 2 April 1653, syn ons wel geworden,
waeruyt, alsmede de Generale missive van de Ed. Heeren 17en, successive tot onse droefheyt verstaen, het deerlyck snevelen van
de scheepen, de Diamant ende Lastdrager, mitsgaders het droevich oorloch tusschen onsen Staet ende nieuwe republiek van Engelant.......................................................................................................
De ordre op de valuatie is volgens resolutie der HH. 17en hier
en op alle gebiedhebbende plaetsen van de Comp. punctueelyck
achtervoleht ende ingevoert, echter moeten tot een besluyt seggen,
te meer onse gemoederen volgens eed en plicht, daertoe aengeprickelt worden, dewyl wy hier in loco voor onse oogen sien en ons
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van diverse plaetsen, bysonder van Tayoan aengeschreven wort, hoe
meickelycken sulcx in prejuditie van de Comp. en derselver republycken is streckende UEd. voor oogen te stellen het nu en. ten
tyde, doen de gelden met 10 percento advance op Nederlant van
hier getrocken wierden, except dat 4 percento opgeit in ’t aenstellen
van de realen genooten ende wissels somtyds niet 3 en 4 en meer
percents voordeel in banco betaelt syn, het toen een ander aensien
heeft gehad als nu, doordien toenmaels de gelden met 38 a 40
pr. cento advans in den tyt van 23 a 24 maenden over en weder pr.
wissel conde getrocken worden ende groote particulariteyten daermede gedreven wierden, liet toen den rechten tyd sy geweest op
middelen te dencken om ’tselve voor te comen; maer nu, vermits
de wissel het op- en bankgelt afgeschaft sy, connen, onder UEd.
welnemen, niet sien dat het invoeren van de valuatie of afsettingh
van ’tgeit hier op voordeel van de Comp. gefondeert is; want nu
niemant in Nederlant sal gevonden worden, als het geit niet meer
als 20 70 gelyck nu advanceert, (die) syn middelen naer India sal
risiqueren; want ten minste moeten twee jaren gerekent worden eer
deselve uit ’t patria naer India en van daer weder terugh gaen, dat
jegens 5 °/# ’sjaers, 10 °/0 bedraecht, behalve dat d’assurantien in
sequure tyden (by desen niet te vergelycken), ten minste 5 a 6 %
doen, dat immers 15 a 16 ten hondert sy, waeruyt dan vaststellen,
(dat) niemandt sal gevonden worden, die syn penningen om 4 i 5
ten hondert en dan noch ’tperyckel van den fiskaal en andere incommodatien (?) subject te wesen, sal hasarderen. Dat de wisselen
in dier voegen, soo liaer Ed. allegeren voor de Comp. schadelyck
syn, doordien een rycxdaelder, die hier tot 60 sts. aengestelt is, in
Neerlant maer 50 st8. doet, weder tot 60 sts. moet betaelt worden,
daer connen geen schade by reeckenen, doordien de rycxdaelder de
Comp. hier sooveel valeert, als in Nederlant daervoor betalen (moet)
en een en ’t selfde is, want dat door UEd. meer daervoor uytgekeert
wordt, als de rycxdaelder costy valeert, wordt hier daerby wederom
geadvanceert, besyden (behalve) dat UEd. die penningen herrewaerts
niet en behoeven te resiqueeren en alsoo ’t risico daerby proffiteren;
behalve dat UE. by de afsetting van rycxdaelders ende realen van
achten, voor eerst die uyt patria herrewaerts gesonden worden, op
ijdcr 9 stuyvers comen te missen, dat jaerlycx een merekelyeke
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somme bedraeckt en daerenboven van gelycken oock sooveel op de
rycxdaelders en realen, die hier in grootter quantiteyt uyt Persia
en Souratte gesonden worden-, hetselfde sy en niet minder verlooren
wort dat Chinesen, mooren en anderen die uytvoeren, wederom pro
fiteren en in plaets van de Comp. in liaer beursen steecken, besyden
dat het hier en op meer andere plaetsen blyckt, (dat er) bynaer
niet can betaelt worden, en ’tgelt als van de particulieren verban
nen is; ondertusschen moet de Comp. met groote sommen van pen
ningen a deposito tot °/0 belemmerd sitten, die dan noch soo ver
niet strecken connen dat de comptoiren, die doorgaens om geit roe
pen, naer eysch geprovideert worden, synde noch ten principale
oorsaeck, dat ’s Comp8. magasynen met cleeden en andere coopmanschappen overkropt blyven, en in plaetse van dien, geit van hier
uytgevoert wort, soodat wy aen allen canten, mits het afsetten van
’t geit niet dan schade ende interest voor de Comp., daeruyt bere
kenen connen, enz...............................................................................

XI. De (provision.) Gouverneur-Generaal Joan Mactsuyker en Rade van Indie, aan de Bewindhebbers
der Gen. 0. Ind. Comp. (Heeren XVII.)
Batavia, dd. 19 January 1654.
Edele Erntfesten, enz. . . . Voorleden jaer, enz....................
waermede (i. e. met het voorgaande gedeelte van den brief) dan een
beknopt verhael gedaen synde van de constitutien ende gelegen
heden van de Gouvernementen, comptoiren, residentien ende plaetsen
van de Generale Compie. in dese landen, wy hier nu by sullen
voegen den toestandt van saecken alhier op Batavia.....................
waeruyt UEd. dan wel sullen vermereken, hoe dat de negotie ende
aftreek der coopmanschappen hier dezen jare (i. e. afgeloopen jare
1653), slecht geweest sy ende cleyne voordeelen gegeven heeft, als
waervan verscheyden oorsaecken connen worden gegeven als namelyck, dat de landen hier omtrent vermits den grooten toevoer soo
van ons als andere, sedert eenige jaren herwaerts gedaen van
deden ende lynwaten overcropt syn, ende oock omdat de Sousou*
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hounangh Mataram syne onderdanen verhindert met rys en andere
leeftochten naer Batavia te comen, die voor desen, menichte cleden
en lynwaten plegen wech te slepen, ende negotie op Batavia te
maken, dat nu ten principale ophout. Insonderheyt worden jegenwoordich, weynich coopmanschappen vertiert om de lage valuatie
der ryxdaalders, Realen van achten, ende croonen, op welcke de
voors. vreemde handelaers meer voordeel weten en deselve, daerom
in plaets van andere waren uylvoeren. Ende bevinden wy nu tot
ons hertelyck leedwezen, meer dan te veel waarachtig te wesen ,
hetgene waervan wy UEd. te vooren met soodanigen yver ende
trouherticheyt tot den waren dienst van de Comp. gewaerschout
hebben, namentl. dat het afzetten van het geit de Comp. ten alderhoogsten schadelyck in hare negotie soude worden; synde sedert
dien tyt de contanten soodanich van Batavia vervlogen, gelyck mede
van andere plaetsen onder de Comp. behoorende, dat onder de ingesetenen qualyck meer geldt te vinden is ende Commercie daerdoor
als stilstaen moet. Off hetselve nu in aenstaende te beteren staet, sal
de tyt leeren; maer vreesen neen, omdat, in Jt landt van den Mattaram liet aenplanten van Cattoen seer toeneempt, om haer soo het
schynt metter tyt met eygen geweef te connen behelpen, gelyck
reeds het gemeene volck meest is doende, ende bovendien oock
andere landen te connen gerieven. In wat benautheyt ons den Sousouhounan Mataram voorl. jaer met het sluyten van syn havens gcstelt had, ende wat besendingli wy daerover aen desen gedaan had
den , met het succes van deselve hebben wij UEd. doenmaels by
onse laetste geadviseerd; mitsgaders hoe dat wy met het keeren van
't mousson weder gesanten van denselven waren verwachtende met
goede quantiteit rys, hetwelck dan weder oorsaeck was, dat de par
ticulieren geen rys aen ons mochten te vercoopen vóór dat deselve
perlye voldaen ware, waerdoor wy dan wederom in geen cleyne
becommeringh werden gestelt; want of wel ondertusschen door het
schip Leeuwacrden 285 lasten rys van Siam waren aengebraclit, soo
en con deselve evenwel niet langh strecken, ingevalle de geruchte
quantiteyt, die de voors. Mataramse gesanten souden brengen, quame
achter te blyven, daer wy gants geen staet op conden maecken;
maer syn naderhant in de maent April mette verschijning der voors.
geruchte gesanten van die becommeringh voor ’t meerendeel verlost
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geworden. Deselvo waren genaerat Tommagon Patij, een man van
groot aensien ende gouvemo onder haer; Raxo Baya ende Wangsa
Raya medebrengende 1000 lasten rys tot sclienckagie, behalve goede
quantiteyt haer particulier toebehoorende, ende is eenige dagen
daerna hier noch van Japara aengekomen de bekende Javaen Anga
Praija met ongeveer 300 lasten rys, voor reeckeningh van gem.
Coninck om daervoor partie schietgeweer ende andere goederen te
negotiëren, ende alsoo deselve gesanten niet min dan 200 vaertuygen
medebrachten, alle vol volck, die op 4 of 5 duysent man wierden
begroot, soo waren wy weder niet sonder groot bedeneken, dat die
ongemeene sclienckagie van 1000 lasten rys boven de 150 lasten,
die ons reede metten E. Ryckloff van Goens gesonden had, een
ander oogwith mochte hebben ende dat de gemelde Coninck wel
voor mochten hebben, ons met die gelegentheyt onvoorsiens te over
vallen ende sich meester van Batavia te maackcn, soo dat wy goetvonden om haer niet al te veel occasie te geven om ons te vercloccken, niet meer als de voors. 3 ambassadeurs met hare suite van
omtrent 150 a 200 man binnen de stadt te ontfangen ende alle de
vaartuyghen met het ander volck buyten de boom te houden, alwaer
dan geduyrende derselver aenwesen seer naauw wacht wierd ge
houden ...............................................................................................
Na ;t vertreck van deselve ambassadeurs hebben wy om de vruntschap metten Coninck meer te onderhouden, weder derwaerts ge
sonden d’Ed. ontfanger Hendrick van Gent, nevens den Coopraan
Joan Grevenraedt als tweede persoon, met een wedergeschenck tegen
voors. 1000 lasten rys, die hier vry wat meer uytgelevert hebben;
doordien de Javaensche lasten grooter syn als d’onse, ten bedrage
van f 20471.6.8; daeronder 30 stucken yser geschut, door de voors.
Javaensen ambassadeurs voor haer vertreck alhier selve uylgesocht,
doch wy hadden alvooren het bequaemste ende beste, dacruyt laten
schieten ende aen een cant leggen. Niet geern syn wy tot het senden
van sooveel geschut gecomen, maer en hebben geen ander middel
connen uytvinden om hem eenicli contentement te geven, nadien al
syn roepen om geschut is, ende beelden ons in, dat hy ons met
deselve niet veel quaet sal connen doen , al te samen oude verroeste ende
banekige stucken synde ende oock te swaer om voor hem te gebruycken. Evenwel stellen vast hem in toecomende van die oorlogs-
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instrumenten geen meer te voorsien, off immer niet tot soodanigen
grooten getal..........................................................................................
Onse voors. gesant heeft in den Matarara goet ende vriendelyck
onthael genoten ende verscheyden male audiëntie voor den Coninck
gehad; maer met soodanige eere ende magnificentie niet als voor
desen, hetsy dan omdat syne gesanten alhier soo grooten liberteyt
niet hebben gehad als de vorige, of dat hy den provisioneelen hier
gecooren Generaal soo groote eere niet en heeft verwaerdicht. Hy
excuseerde hem wegen het verbodt van uytvoeren van rys, dat hetselve op Batavia niet gesien en had; maer dat syne \r3randen, die
van Baly, door Chinesen ende anderen gespyst wierden ende toevoer
van rys uit syn landt bequamen, dat hy begeerde te weeren, gelyck
dan oock yder een onser ingesetenen soo langh onse genoemde ge
sant aldaer was, rys uyt te voeren toegestaen wierd; maer soo haest
en was Syn E. van daer niet vertrocken of het was alweder het
oude en ’tselve, niet wel connende begrijpen, wat hij daermede can
voor hebben, dan om ons in geduyrige becommeringh te laten leven.
Om waertegen te voorsien, wy gen ootsaact worden na andere plaetsen
om te sien, die rys uytgeven: gelyck reede nae Arracan, Bengaele,
Cormandel geschiet is, ende verhoopen dit jaer weder goede quantiteyt rys van Siam te trecken, om van dien ongestadigen vorst
niet alleen te dependeren, enz........................................................ ....
Met die van Bantam weten wij mede qualyck hoe het langer
hebben. Sy doen ons openbaer tot noch toe geen oorloch aeu, maer
ondertusschen onder de hand mettet rooven onser lyfeygenen, massa
creren onser ingesetenen ten platte lande, als andersints, sooveel
schade ende ongelyck als sy connen; daer geen dachten of protestatien tegen helpen. Insonderheyt hebben sy hen seer ongenegen
tegen ons getoont, sedert liet opcomen van den oorlogh met die van
Engelandt en het nemen van derselver jacht de Du}?f, daer in ’t
begin deses van gesproocken hebben, in hetwelck seker Sabandaer
aldaer pretendeert gehad te hebben 500 Macassaeise masen, dewelcke
als wij hem op syn woort terstont niet hebben willen uytkcren, soo
heeft hij niet ontsien ons to dreygen, daerover den oorlogh aen te
doen, alsof hy selfs Coninck was, sonder dat daerover van densel ven
oock gestraft wordt Ende alhoewel dese proceduren, ’teenemael ondraeghlyck syn, ende wel meriteerden met gelycke munt betaelt te
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worden: soo hebben wy evenwel voorgenomen om met dat volck in
geen ontydige rupture te comen, nae ’t vertreck deser retourschepen
een propere besendinge aen denselven Pangoran te doen, soo om
hem onse dachten eens ter dege voor te dragen, als met een cleyn
gesclienck, daer het liaer, doch altyt om te doen is, de vruntschap
een weynich te ververschen, te meer alsoo sy voorgeven, dat het
thienjarich bestant, tusschen ons ende, liaer gemaect, geëyndicht sy
en hetselve moet vernieut worden, dat sy van onse zyde begeren
aengevangen, nadien sy hen daer weynich schynen aen gelegen te
laten, soo het schijnt doen de Engelschen aldaer liaer best om de
regeringe. tegen ons op te roekenen ende aen te hitsen, liaer niet
ontsiende daertoe uyt liaer armoede noch altemet al geschencken
nyt te schieten.....................................................................................
Uyt hetgene voors. sien UEd. hoe dat de Comp. mettertyt al
diensten van de burgerie sal connen trecken, eenelyck te beclagen
synde, dat deselve soo langsaem toeneemt ende soo weynich middel
heeft of byderhandt neemt om liaer eerlyck te erneren ende middelen
te vergaderen, daer nu noch minder, gelegenheyt toe hebben als oyt
voor desen, omdat den handel, gelyck boven gesecht, op Batavia
rechtevoort als stilstaet ende voor niemant iet te winnen is, als voor
die liaer met 'teene of ’t ander ambacht ofte hantwerek generen,
die oock in getal al beginnen toe te nemen. In ’t geheel is de
Nederl. burgerie jegenwoordich alhier sterek ongeveer 270 man ende
onder deselve al veel goede luyden, die liaer eerlyck traehten te
sustenteren, ende worden dagelycx noch vele soldaten ende andere,
haer tyt uytgediend hebbende , vry: enz..........................................
De Latynsche schole wort nog op den vorigen voet aengehouden,
onder opzicht van den predicant Joannes Rooman; maer is noch van
geen sonderlinge apparentie, schynende by de jongeluyden cleyne
lust totte studie te wesen; maer als een weynich tot haer jaren
comen, soo souden deselve wel willen mette voet stooten ende haer
advancement in Comps. dienst vorderen, om meerder vryheyt te hebben
ende van de schooltucht ontslagen te werden, als wanneer dan een
weersin in de studiën beginnen te crygen ende haer vorige naersticheyt ende vlyt vergeten. Soodat, scer twyffelen of van deselve
schoole vooreerst al iets goets te verwachten staet, de oncosten van
deselve weerdich wesende, te meer omdat de jeugd in dese landen,
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door den ommeganck, die sy hebben mette slaven ende slavinnen,
die van vilen ende abjecten nature syn, soo eerlycke opvoedinge
ende educatie niet en heeft als in het vaderlandt; dat nochtans om
tot treffelycke manneii te worden, alsoo wel vereyscht is als de
wetenschappen, die in de scholen gelcert worden, echter sullen de
goede handt daer noch aen houden ende UEd. recommandatie nacomen...................................................................................................
De culture der landen rontom Batavia neemt noch dagelycx toe,
soodat in corte jaren, alderhande vruchten hier in groote abondantie
sullen weson te crygen.......................................................................
Mette jongste schepen des voorleden jaers, hebben wy UEd. met
een apart briefken geadviseert van de indispositie van den hr. Gouverneur-Generael Carel Reiniersz, aen welcke siecte Syn Ed. eyndelyck 18 Mey daeraenvolgende deser werelt is overleden...................
na wiens overlyden wy op staende voet, volgens UwEd. instructie
van den jaere 1617 geprocedeert hebben tot de electie ende verkiesinge van een nieuwen Generael in des o verledens plaets
ende na aenroepinge van Godes Heyligen naam met beslooten
biletten ende eenparige advysen, daertoc by provisie ende op UEd.
approbatie genomineert den Ed. Joan Maetsuyker, eerste raet ende
Directeur Generl. van India, mitsgaders Syn E. den 16 des volg.
maents met de behoorlycke solemniteyten in de gemelte qualiteyt
voor den volcke geautoriseert ende beëedicht, versoeckende dat UEd.
hetselvc byaldien middelerwyle op het gemelte Gouvernement niet
gedisponeert en sy, gelieven te approberen, enz...............................

XII. Do Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indic aan de Bewindhebbers der Gener. 0. I.
Comp. (Ilecrcn XVII.)
Batavia, dd. 7 November 1654.
Edele Erntfeste, enz........................................................................
Voorleden saysoen hebben wy UEd. toegesonden acht schepen,
enz,
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Van Batavia sullen wy UEd. voor jegemvoordich alleen seggen,
dat daer sedert onse vorige brieven weynich veranderingh is voor
gevallen; maer alles in vredigen cnde genisten toestand blijft, uytgesondert dat onlanghs aen de Westzyde, twee malen groote brandt
is geweest..............................................................................................
De landbouw neemt noch dagelycx meer ende meer toe, zoodat
alle moescruyden, aerd- en boomvruchten jegenwoordich seer goede
coop syn, ende vermits het affgeloopen drooge mousson met veel
regen getempert is geweest, staet de suyckerplantagie rechte voort
oock extraordinaris schoon, daer mette zegen Godesgrootequantiteyt
suycker van staet geoogst te worden .... maer de negotie
staet onder de gemeente bycaus t’eenemael stil, ontstaende eensdeels
omdat de landen hieromtrent, soo het schynt, van clecden en lywaten
vercropt syn ende ten anderen door de lage valuatie der gelden, die
de vreemdelingen in plaets van coopmanschappen uytvoeren ende
daer haer voordeel met weeten te doen, waerdoor dan de voors.
gemeente niet alleen comt te verarmen, maer ’s Comp8. packhuysen
oock sonder aftreek van coopmanschappen blijven, waer tegen wy niet
en sien, dat iets te doen zy dan met gedult een beter tyt af te
wachten ende dewyl UEd. by hare gegeven ordre op het stuck van
de munt btyven persisteren, soo sullen wy deselve voortaen sonder
eenige veranderingh achtervolgen ende de provinciedaelders op 52
stuyvers, ende daerentegens de cruysdaelders op 50 setten, totdat UEd.
anders sullen goet vinden te bevelen, daer UEd. haer op gelieven te
veria eten.
Mette Malaram blyven wy in zeer goede correspondentie ende
vrundschap, hoewel de, subalterne Gouverneurs aen de zeekant ons
ende onse onderdanen , doorgaens veel quellingen ende verdriet aendoen,
om door middel van deselve geschencken te becomen; geruymen tyt
herwaerts syn de havens voor ons t’eenemael open geweest om rys
ende houtwereken te moogen haaien, sooveel ons goetdunekt, gelyck
oock reede grote quantiteyt van beyden hebben becoomcn, maer de
particulieren en connen mette regenten zoowel niet te recht coomen.
De Ed. Ryckloff van Goens is, na syne wederkomste van Surattc
weder in legatie aen den Sousouhounangh geweest met een geschenck
van f 27171.3.14, omdat hy de vorige tot noch toe altyt soowel
geremunereert heeft, gelyck niet twyffelen of sal nu weder doen,
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hebbende den gem. legaet voor syn particulier vooraf beschoncken'
met 200 lasten rys ende een cris, ende syn al persoonen genoemt,
die met syn wedergeschenck sullen henvaers coomen , dat echter
vertrouwen uyt sal worden gestelt tot het keeren van ’t mousson,
nadien het liaer jegenwoordich genoechsaem onmogelyck is op te
comen. Wy hebben by gelegentlieyt van deselve legatie onderstaen,
of den gem. Vorst niet genegen soude syn het oorloch, tegen Maccassar
aen te nemen, ende een goede macht crygsvolck derwaerts ofte nae
Bima, mede onder Maccassar staende te schicken, om den gemelten
vyandt daermede van Amboina te diverteren, daer geen inclinatie
toe heeft gehad, wederhouden, soo wy geloven door de gemeenschap
van religie. Echter heeft toegestaen, dat de Maccassaren syne custen
ontseyt ende reeds ettelycke, daeronder perzoonen van bekende namen
by de cop gevat ende ons overhandicht syn, hetwelck wy estimeren
een seer groote saké te zyn, waerdoor den Macassaer, die syn gerieff
van vaertuvch ende rys, tot noch van de cust van Java veel heeft
getrocken, voortaen niet alleen, daervan versteken sal weesen; maer
oock wellicht omsichtich worden sal, om weder nieuw cryghsvolck
na Amboina atf te steken ende syn landt te ontblooten, dat Godt
geve soo uytvallen mach. Onse residentie continueert noch op Japara,
doch met cleynen ommeslach, daer ons best by bevinden ....
Die van lianlam doen ons van tyt tot tyt veel schade ende nadeel
aen, mettet rooven ende stelen der lyfFeygenen, soo te water als te
lande, sonder dat wy daervan eenige restitutie connen becomen, ofte
justitie over gedaen wert, nietjegenstaende de dieven aengewesen
worden, dat voor de goede ingesctenen een verdrietige saké is; wy
laten ons voorstaen, dat die van de Engelse natie, aldaer noch
residerende, daer veel quaet in doen...............................................
IJEd. missive van 15 May verleden hebben wy met vreuchde verstaen, dat de vrede mette republyck van Engelandt eyndelyck getroffen
sy, wy hebben deselve alhier mede doen publiceren ende afcondigen.
Mettet het schip de Peerl voorn1, is hier in goede dispositie God
lofT, by ons verschenen d’hr. Gerard Huift, die ons geëxhibeert ende
overgelevert heeft UEd. geslooten brieven van commissie van dato
15 April vcrleeden, van eerste raedt ende Directeur-Generael van
India, in welcke qualiteyt wy Syn Ed. seer geern aengenomen hebben
. . by deselve missive hebben wy oock
ende erkennen . .

46
geerne verstaen, dat onse provisionele dispositie op het Generael
Gouvernement na ’t overlijden vau den hr. Carel Reyniers sal. met
UEd. goede meyninge is quadrerende en overeencomende, enz. .
In UEd. Casteel Batavia desen 7 November a°. 1654.

XIII. Drie brieven door Rycklof van Goens geschreven
aan den Gouvernenr-Generaal Joan Maatsnycker en
Rade van Indie, gedurende zijn gezantschap aan den
Soesoehoenan in 1654. (dd. 8 September, 10 Sep
tember en 30 Sept. 1654.)
a.) Edele Erntfeste, enz.
Den 20e Aug°. verleeden hebben UEd. met de fltiyt de Gecroonde
Liefde vau Japara een cleyn briefken geschreven, ende daerinne
onse aencomste aengecundiclit. Zedert syn wy den 26en door Tommagon Patij ende Nebey Wangsa radja, uyt ’s Conincx naem op
Samarangk verwelcomt ende na den Mataram opgevoert, daer wy
den 4 deeser wel aangecomen, ende maer tamelyck wel onthaelt
zyn, hebbende gisteren middaeh UEd. missive en bygevoechde ge
schenken aen den Sousouhounan overgelevert ende audiëntie in syn
bujdenhof gehad, bevindende in den vorst een sonderlinge coelheit
ende seer weynich genegentheyt tot soo liberale discoursen, als wel
voor desen hebben placli, ontstaende seeckerlyck uyt oorsake, dat
wy geen geschut voor hem onder de vereeringe hadden meedegebracht,
daer hy schynt ’t eenemael staet op te hebben gemaect, voorgevende
(nae d’eendragtige getuygenisse der grooten) dat hy ’t verleeden
jaer syn genegentheyt daertoe geheelyck aen UEd. geopenbaert hadde,
ende by consequentie noyt getwylfelt ofte desselfs begeeren soude
in meerder achtinge genomen syn geweest. Echter is ons gisteren
hiervan niet voorgecomen, ende maecken voor als noch weynich
swaricheyt om hem daarin te vreeden te stellen , soo haest maer
nader occasie becomen. De brief is nochtans, met cenige canonschooten
ende verscheyden eendrachtich algeschooten musquetten, ontfangen,
maer syn noyt soo verre van den Coningh , veel min buyten ’t
Hoff t’onser zitplaetse geweesen. Na ’t lesen van den brief vraegde
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de Coninck, wat onse last buytcn den brieff ware, ende off UËd.
aen hem eenicli versoeck te doen liadde, daerop voor dees tyt goet
dachten te antwoorden, dat (gelyck den brief vermelde) UEd.
deese gewoonelycke besendinge gedaen liadde tot onderhoudinge van
de bedongen aliautie, ende tot bewys van UEd. sincere intentie,
om met hem deselve onverbreeckelyck ende ongeveynsdelyck te con
tinueren, blyckende specialyck daer in, dat selfs in ’t midden der
gewichtige occupatien, ten tyde met veel swaere vyanden in oorloge
waren, UEd. den precysen tyt van haere zyde hadden willen obser
veren in de bedongen besendinge te voltrecken, gelyck oock UEd.
geensints van de zyde syner Majesteyt willen twyffelen; sonder dat
geraden vonden, hem yts meer daerop te antwoorden, op lioope
dat na ’t besichtigen van de schenckagie, denzelven wat beeter
t’onser intentie soude gedisponeerd vinden, ende ’tgeene van den
oorloch geseyt hadden, hem oorsaeck mocht geven, te vraegen met
welcke vyanden, ende oock om te spreeken van ’t geschut, ’t welcke wy
daer door selven soo noodich van doen hadden, gelyck ’t selve
eenichsints uytviel; want op deese antwoorde vraegde de Coninck,
wat vyanden wy nu buyten ordinair hadden, ende om wat oorsaeke,
daertegens den oorlogh voerden. Plierop dienden, dat wy met
d’Engelschen in oorlogh gecoomen waren, nadat sy haer Heer ende
Coninck onthalst hebbende, ons meede meenden onder haer te bren
gen; maer dat God onse wapenen tot noch toe gemaincteneerd liadde,
doch dat wy, als zynde een seer stereken vyand, alle onse crachten
tot resistentie presentelyck inspanden ende al ons geschut daertoe
moesten imployeren, om haer onse macht met ernst te doen gevoelen;
dat wy met den Macassaer oorlogden, om den Coninck van Ternaten tegens zyne rebcllige onderdanen in Amboyna te adsisteren,
die tegens ’t recht d’Amboineesen tegens haren Heer ophitste ende
met wapenen socht te beschermen, om selfs daervan Heer te worden.
De Coningli diende hierop, dat onse wapenen rechtvaerdieh waeren
tegen den Macassaer, wiens volck ende vaertuygen nu soodanich als
voorheen niet in zyn land quaemen. Hierop vonden occasie te ant
woorden tselve consequentelyck ontstaen most, ’t sedert de vlucht
van Francisco Viëro 1 dewelcke door zyn last aengehoudon zynde,
1 Door kruissera van de Comp. waren nabij Japara twee jagteu, varende ouder
Portugescbc vlag en onder bevel van zekeren Portugees Krancisco Viëra, genomen. De
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ons veel quaet in Macassar berockende ende apparent oorsaeeker en
bewercker van onse tweedracht ware. Hierop antwoorde de Sousouliounan, met speciale ende viercante woorden (na dat liy onse opinie
geadvoyeerd liadde). Wal redenen heeft de Coninck van Macassar,
legens de Hollanders, waerom doet hg mg den oorlog niet acn; ick
heb den Portugees doen binden ende gevangen gehouden, ooch meent
hg mg, al vecht hg legens u Ingdcn; herhaelende noelimael (als
hierop antwoord verwachtende) waerom bevecht hg mg niet? Hierop
diende hem perfectelyek: Dal de Coningh van Macassar wel sagh ,
dat hg legens soo groolen Coningh niet beslaen conde, als den Sousouhounan ende daerom liever ons legens d’Ambogneesen socht te becommeren, om door middel van onse oneenichcgl sijn proffijt te doen
en dat wg vast stelden, soo de Sousouhounan, den oorlogh tegens
hem aennam, dat hij wel in corlen tgl mocht contribularis van
den Sousouhounan worden; ja waren van seechere opinie soo den
Coningh liet preparade maken, om Macasser acn te tasten, dat
}t gerucht daervan genocch was hem, om te doen sien ende bug ten
Iwyffel sgn volck ugt Ambogna doen opontbieden, dien wg dan gevoechlgck met onse schepen conden doen beselten, gelgck die present
genoech belegert hadden, om hun de middelen te benemen, daller niet
een in Macassar soude wederkceren, die den Coninck in sgne progressen, souden hinderlgck zgn, en soo de Coninck lol ugtbregding
van sgn groolen naem ende coningrgck genegen waere den oorlogh
Macassar acn te doen, dat wg hem wel souden aanwgsen de rechte
middelen, om hem vooreerst de eetwaren ende ’t land dacrse van daen
gebracht werden aff te snijden ende affhandich te maken, daarmede
dan de Maccassar genoechsaem ’lsgnen beste was, ofte immers om ha er
de wetten nae sgn believen voor te schrijven, bg welckcr goed succes
hg een der grootste Coningen van de werelt sgn sonde!
Alhoewel dese redenen seer perfectelyek, distinctelyck ende naden
besten zin aen Anga Praija in ’t malcyts geseyt werden, soo zyn
deselve nochtans soodanich den Sousouhounan niet voorgedragen,
als de substantie wel vereyste, te beclagen zynde, dat wy geen
vorst van Macassar beweerde dat deze schepen en hunne lading, hoewel onder Portug.
vlag varende, hein toebehoorden. F. Vicra was aan de Nederlanders ontsnapt; dueh
op last van den Soesoehoeuan aaugehouden; doeh weder ontvlugt en te iMakussar
aangekomen.
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goeden tolck hadden, zynde daeraen ’t wel of qualyck verrichten
deeser besendingen ordinair gelegen
Anga Praija hadde ons
seer wel verstaen ende wasbesich onse redenen geheel uyt te spreekeu
........... maar wert op ’t jongste belet door den Tommagon Paty
ende meest door Wangsa Radja, juyst daer den Coningh tot den
oorlogh geanimeert wert, voorgevende, dit discours te hooch liep
ende men den Coningh niet behoorde te raden tot oorlogh tegens
haere gelooffsverwanten, ’t zy ’t selve inderdaet haer godvruchticheyt
medebracht, ofte wel dat sy aen ’t strand ’t gebied en omgangh met
ons hebbende vreesden, dat het exploict op haer cop mocht aandraeyen,
als best te gelooven zy. Nochtans verclaert Anga Praya onse in
tentie van den Coninck wel begrepen te wesen, excepto op ’t alderleste,
dat liy belet synde, wat twyffel daer in stelt. Het antwoort des
Conincx hierop, bracht ook ’t selve meede, vragende koever Maccassar
van Japara lach ende hoeverre Amboyna van daer was ende of het
getal der Maccassaren in Amboyna groot ware &c. Yerliaelende
meede, dat hy in 3 maenden 1000 goede roers hadde laten maecken
ende noch sterck dagelycx daeraen liet vermeerderen, wenschende
van ons ryckelyck daervan geprovideert te werden, waernae ons
afscheyt bequaemen, sonder dat voor alsnog een vonck van syn genegentheyt ofte wat met dese wapenen voorheeft, UEd. eonnen openbaeren, hoewel het buyten eenigen twyfel zy, dat hy ’teen of't ander
important concept in syn hersenen smeet, daervan de tyt ons na
rypheyt, de waerheyt sal vertoonen. Echter hebben haer Ede. te
verseeckercn, dat wy geensints sullen van hier scbeyden, voor dat
ons alle sal blycken, dat den Coningh ’t voorgem. in forma bekent
gemaect werde ende soo den Coningh dan daarop niet 't onser intentie sich
wil voegen, is ’tseecker, dat onse voorstellen ende debvoiren daertoe
gedaan, sullen vruchteloos weesen; maar den Coningh ter contrarie
genegen zynde ende hem verclarende is ’t seecker, dathy adsistentie
van ons sal vorderen, derhalven wenschen last te hebben hoeverre ende
specialycken hoedanich daarin ons te gedragen hebben enz................
Onder stont: Mataram, Adij 8 September a°. 1654 ende geteekent,
UEd. gehoors. dienacren, Ryoklolf vanGoens, Gysbertvan der Maeii
ende Wilhera Maetsuycker.
b) Mynheeren, Dit is dusverre, enz. ’T zedert is met adsistentie
4
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van onse gepretendeerde Javaense vrunden, de saecke soodanich
beleyt, dat de Coninck onse intentie recht heeft begreepen, daartoe
buyten twyfcl de visite der geschcncken geen quaet heeft gedaen;
want verclaert de Coninck nu hy bewust zy van alle de vyanden,
daer wy ons tegen in postuyr moeten houden, dat hy niet alleen
geen geschut meer van ons begeert, maer presenteert (excepto alleen
’t geschut dat op Japara leyt) alle zyn geschut, cleyn ende groot
aen ons te leveren ende heeft reede last gegeven, dat niemant der
Gouverneurs op de zeehavenen eenich geschut ofte schietgeweer sal
vorderen van ons ofte ymandt van de onse, daarenboven ons soo
emstich versoclit als doenlyck, wy wilden maer zeggen, wat adsistentie
hy ons doen conde, presenteerende 3, 4 & 5000 mannen, gewapent
met piecken, schilden, crissen ende werpgeweertegebruyken, daert’
ons gelieft, te water op onse schepen ofte te lande met onse schepen
over te voeren waer wy begeeren, sullende ’t selve nemen tot een
kenteecken van onse fideliteyt op syn persoon. Presenteert benevens
syn geschut, buscruyt, swavel en salpeter in overvloedige quantiteyt
te voegen; doch overmits dit vooraisnock maer complimenten zyn,
hebben hem seer hertelyck uyt UEd. naem doen bedancken voor syn
goede affectie en de innerlycke genegentheyt en de in antwoort gedient,
dat ’t geene wy discourswyse van Maccassar verclaert hebben, geensints was om van hem eenige hulp te begeeren, maer veel meer om
hem aen te raden tot de uytbreydingh van zyn ryck. Hierop diende
de Coningh, dat hy geen vyanden hadde ende met niemant in oorloge
waere, maer was seer belust syn volck onder d’onse ten stryde te
conjungeren, om te bethoonen, dat wy één land besaeten, die als man
en vrouw huys hielden, daerby voegende Batavia was de man, om
haer strytbaerheyt ende Mataram was de vrouw om haer oncunde
ende slapherticheyt, gevende genoech te kennen dat hy veel meer
genegen was, ons met volck te willen adsisteren, als wel een ander
met de macht van syn vaertuygen te offenceren; doch vermits dit
maer winderige aenbiedingen (als gezecht) tot noch toe syn, is
weynick staet, op ’t een of ’t ander te maecken; echter houden het
voor seecker, dat hy ons wel 1000 k 2000 mannen met piecken
gewapent sal toevoegen ende sullen ons debvoir doen (aenstaande
saterdach ofte den 12° deser, wanneer weder bescheijden zyn ten liove
te gaan, de saecke is ’t mogelyck tot UEd. rechte intentie te brengen
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ende, soo liy solver met vaertuygen geen resolutie neemt, liet volck
accepteeren, om UEd. approbatie daerop te hooren, alsoo ons t’ eenemaele houden als ofte sulcx buyten UEds. last ware ende ’t volck
op deese acceptatie geordineert zijnde, sal den roep daervan groot
genoecli weesen, om tot in Maccassar over te clincken, alsoo twee
vaertuygen van Maleyers noch op Japara leggen, die derwaerts
trachten met d’eerste occasie te vertrecken ende UEd. t’ zyner tyt
resolverende eenich volck van dit land te beproeven, seggen den
Tommagon ende Wangsa Radja, dat het zeecker genoechzy, datter
geen vaertuygen gebreck sullen wesen, deselve over te voeren, mits
in Comp. van onse scheepen vaerende ende UEd. dit aldus niet ge
raden achtende is de cortesye wedersyts voldaen. De Coninck is
present weder wonderwel in syn schick, spyst ons nu dagelycx met
fruyten, hoenders, schapen &c., heeft ons alle den wyn doen afhalen
om te drincken en vrolyck te syn. Boven alle de vereeringen heeft
hem de moorse poock meest behaegt, daertoe hy seyt, dat wel een
toom soude passen tot syn paert, van gout gemaeckt, ende soude
dan'wel een Coninck lycken, willende voortaen nooyt eenich geweer
van UEd. vorderen om haer niet te doen argwaenen, hebbende ’t
vorige maer geëijst, om zyn kinderen nae te laten, ende syn landen
tegens eenige onbedenckelyke vyanden te connen beschermen, mits
gaders t’ zyner tyt de ongeloovige caffers nae Baly te jaegen ende
Blambanghan te doen ruymen ende soo den Sousouhounan acnstaende
saterdach, soodanich gemoet zy, souden wel beginnen hoope tecrygen,
om zyn land wat abondanter als nu ’t sedert 2 i\ 3 jaeren geschiet
zy, te connen gebruyeken. Overmits niet twijffel of den Os (het
jagt) sal present gereet zijn te vertrecken, hebben niet willen nalaten
UEd. deze favorable veranderinge bekent te maken, die apparent
niet langer duren sal, als den Coninck weder andere sinnen in ’t
hooft comen, enz.................................................................................
Onderstont: Mataram, adij 10 September a°. 1654 ende geteekend
UEd. gehoors. &c. ltijcklolV van Goens, Gijsbert van der Maen ende
Wilhelm Maetsuycker.
c) Edele Erntfeste &c.
De laetste, enz..................................................................................
doch is ’t voorgestelde concept ’t onser besonder leetwesen niet anders
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uytgevallen, als voorheen al gevreest ende UE. oock schijnen na
haer wysheyt voorsien te hebben, blyckende daarin seer naectelyck
de nature deser mensen ende wat staet selfs op ’s Conings woorden
te maecken sy; want nadat de Coninck ons persoonlyck seer liberaal
zyn adsistentie liadde aengeboden als in onse gemelte vorige te zien
zy, soo is daervan noijt meer van denzelven gerept, wat debvoir daertoe
aengewent zy, om hera tot vervolch van syn eerste voornemen te
animeren; doch ’t schynt dat onse vyanden ’t stercxt waren, hebbende
den Coninck ’t onser presentie raet gehouden met syn oom, Pangoran
Porbaya, zyn schoonvader Pangoran Sorbaya, Pangoran Blitar,
Tommagon Singaranou, Radja Aria, Wiera Nata Pada, mitsgaders
Tommagon Paty ende Nebey Wangsa Radja, alwaer de oorlogh tegens
Maccassar niet goet geoordeelt ende geheel afgeraden is, soodanich
dat, als wy de jongste mael ons afscheyt van den Coninck bequaemen
denzelven beclaegden, dat hy ons geen adsistentie doen conde door
onervarentheyt van zyn volck ende oncunde om over zee te varen,
daerop hem oock soodanich geantwoort zy, dat noyt de schaduw is
gemerct gewerden, ons voornemen met UEd. kennisse geschiet te
wesen ofte syn adsistentie van doen hadden. Het is oock seecker
genoch dat de Coninck noyt den oorloch tegens Macassar gedacht
heeft aen te vangen, zulex het dan oock niet te verwonderen zy,
dat op dit subject geen effect meer gevolcht is. Als wy vernamen,
dat het vruchteloos was uytgevallen, hebben onse gedachten en bedrijff aengewent om te bewereken, dat des Conincx landen weder
mochten werden opengestelt, specialyck eerst vernemende ofte de
fastidien ons successive aengedaen oyt door ’s Conincx bevel geschiet
waren, ’t welck Godloff wel is uytgevallen, hebbende den Coninck
daerin nu sulcken ordre gestelt, dat present voor een ijder de effecten
beginnen te blycken. God geve dat het maer duur hebben mach,
sullende t’ zijner tijd om de consequentie, de oorsaecke deser fasti
dien UEd. wytloopich rapporteren, gaende dese maer expres om UEd.
de weet te doen, datter geensints te twyffelen sy of alle de bodems
van costy sullen geladen retourneren, soowel Comps. als particuliere
ende ware het te wenschen dat present 3 a 4 schepen op Javana
ende Rambangh laegen, om de houtwereken te vervoeren, daer nu
voor ’t verloop des moussons niet wel hoope toe hebben, enz. . .
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De vereeringe des Conincx ende de besendingho aen UEd. werd
gerucht, nae ons vertreck met Wangsa Pada ende Chitternaele ge
schieden zal, hebbende de Coninck tot een monster aen UEd. ons
geleverd, hondert vaeten Javaens buscruyt ende aen den Commissaris
van Goens particulier met 200 lasten rys begifticht, die hy voor
geeft uyt enckele affectie daermede te willen verryckcn, welck reede
al in Muyden geladen is, daeruyt by gevolge niet twyffelen ofte de
schenckagie aen UE. sal te zynertyt seer aensienelyck zyn ende de
oncosten van de geschencken wel connen opbrengen met aengenaemheyt, enz...............................................................................................
UEd. hiervoren ons voornemen gepreadverteert zynde, om ’t Maccassers vaertuygh aen te tasten is ’tselve door assistentie van den
Tommagon Patty ende Astra Chiappa tot genoegen, sonder eenige
bloetstortinge geëffectueerd, hebbende de slaven en het vaertuygh aen
Astra Chiappa overgelevert ende syn in onse handen 20 Maccassaren;
oock sal de Tommagon volck na Grissee zenden, daer de 2C persoon
van den Quimelaha Madiri Intje Mamoth met goet getal van volck
ende vaertuyghen leyt, die wy verhoopen, alle by den kop sullen
gevat werden, daer mede haer deese cust genoech onveyl ende de
oorlogh van de Javanen, tegens haer openbaar is, verhoopende daer
mede al yts op hun tot UEd. genoegen geadvaneeert te hebben,
’t welck geraden gedacht (hebben) de pyne waerd te wesen, deesen
brief noch een dach op te houden, waermede dese eyndigende enz.
In ’t schip Muyden, Adij uit0. September 1654 en geteek. Rijckloff
van Goens, Gysbert van der Maen en Wilhem Maetsuycker . . .
XIV. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indie aan de Bevelhebbers der Gen. O. I. Comp.
(Hoeren XVII).
Batavia, dd. 24 December 1655.
Edele Erntfcstc enz. Het voorleden jaar, enz.
Wat besendinge wy desen jare vervolgens van Batavia na de
respective quarticren ende comptoiren van India gedaen hebben ende
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wat schepen daerentegen hier van deselve syn aengelandt, mitsga
ders wat Cargasoenen deselve schepen van hier gesleept ende weder
aengebracht hebben, is hier boven onder de materie van yder
derselve quartieren op syn plaets in ’t brede uytgedruct ende by de
overcomende generale als negotieboecken deses comptoirs is blyckende, soodat niet nodig en sal syn daervan alhier repetitie te
doen, waerby UEd. dan connen sien, hoe dat wy de schepen, die
de Comp. door UEd. rycke equipage rechtevoort goet getal in ’t
landt heeft, niet langh buyten gebruyck aen de wal hebben ge
houden; maer deselve noch al te cort syn gecomen; doch de groote
uytsettinge naer Ceylon gedaen, is daer ten deele oorsaecke van.
Godt geve maer, dat ons oogmerck mette selve bereyckt mach worden;
als wanneer geen oorsaecke sullen hebben ons die oncosten te beclagen.
Door het achterblyven van de Cargasoenen van de Cust Cormandel
syn wy niet alleen verhindert den peperhandel op Jamby, Palembangh ende Westcust van Sumatra, gelyck boven verhaelt na eysch
te vervolgen; maer heeft de negotie op Batavia daerdoor oock eenige
maenden meest stil gestaen tot merckelycke verminderinge van de
winsten, maer hetselve heeft weder dat voordeel bygebracht, dat door
gebreck van getrocken sorteringh lywaten, de oude ongewilde doecken,
die vele jaren in de packhuysen bewaert hebben ende genoechsaem
voor invendibel gehouden wierden, noch met redelyck voordeel aen
den man syn geholpen ende verhoopen, dat den sleet der cleeden
daerdoor vooreerst oock te gretiger sal wesen, enz............................
Behalven dat wy dit jaer meest doorgaens, gelyck boven gesecht,
ontbloot van deden hebben geseten, soo is oock oorsaeck van cleyne
neringh *op Batavia het gebreck van geit, vermits de lage valuatie
door de vremdelingen in plaets van coopmanschappen uytgevoert
werdende, alsmede dat de Comp. den peper, die aengebracht wert,
gelyck gesecht, half geit half deden betaelt, waerdoor de particu
lieren, die haer metten lywaethandel plagen te erneren, nu haer
goet niet connen quyt worden, maer daer met blyvcn sitten, vermits
de vremdelingen haer gerief van de Comp. becomen, waerby deselve
dan wel geen schade leyt, maer evenwel veroorsaekt wort, dat de
negotie onder de burgers ende ingesetenen van deselve stadt niet
toe en neemt; maer eer declineert ende verachtert ende waerdoor
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dan reede verscbeyden van de voornaemste Chinesen handelaers, die
gelyck het nu blyct dus langh meer met credit, dan eygen capitael
genegotieert hebben, genootsaeckt syn geworden absent te blyven
ende na andere plaetsen te vertrecken, niet sonder schade van de
Comp. ende noch meer van particulieren, die deselve voor desen
hebben gecrediteert; maer aengesien dat werck doch eens een quaet
eynde moest nemen ende dat deselve Chinesen hare schulden noch
metter tyt meer ende meer souden hebben vergroot, zoo isset alsoo
goet, dat het nu afgebroocken sy, dan dat deselve met verloop van
tyt spatie ware gegeven, haer noch meer tot nadeel van den burger
te beswaren, die nu wel geleert sullen syn, de Chinesen voortaen
niet meer groote sommen te liëren, gelyck de Comp. al vóór desen
vastgcstelt heeft. Hierby comt noch, dat tot verachteringh van dese
opluyckende colonie, de vaste goederen, liuysen, landen ende erven,
soo binnen als buyten de stadt gelegen, sedert 2 of 3 jaeren herwaerts seer in waerdye gedaelt syn, waerdoor dan degene, die haer
capitael of een gedeelte van dien aen liuysen, erven ende landen
besteet hebben, sooveel van haer ryckdom comen te verliesen,
sonder dat men recht versinnen can, uyt wat oorsaecke deselve afslach
ontstaet, nadien de incomsten ende provenuen derselve landen ende
huysen naer advenant, niet en syn vermindert; maer meest noch op
den ouden voet blyven; doch wy meenen, dat de schaersheyt van
geit in Batavia, daermede de voorname oorsaeck van zy; maer de
bovenstaende swarielieden syn van seer geringe consideratien, omdat
de tyt daer in corte, veranderinge in sal connen medebrengen, in
comparatie van een ander quaet, dat dese anders seer gesegende
stadt ende plaets is druckcnde, namentlyck de boosheyt der wedersytse nagebueren, van den Mataram ende Bantam, die ons elck om
’t seerst syn plagende, gelyck [JEd. uyt het dagregister van Batavia
doorgaens sullen connen nalesen, aengesien alle particulariteyten te
verhalen hier te langh soude vallen. Aengaende die van Bantam,
hebben wij UEd. verleden jacr geadviseert, hoe dat het bestant voor
thien jaren met haer gemaeckt ten eynde geloopen synde, wy op
haer instantie een honorabele besendinge totvernieuwingc van hetzelve
aen den Sultan hadden gedaen, maer dat daermet niet anders en
was uitgerecht, dan dat een costelycke schenckagie te vergeefs
hebben uyt de bant geworpen.
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De Javanen voorgevende dattcr noch eenige maenden aen het
vorich bestant over waren, ende dat sy hetselve niet en begeerden
te vernieuwen aleer het ten volle soude syn geëyndicht, alwaer ’t
datter niet meer dan één dach aen en schorte, niet jegenstaende sy
ons, gelyck gesecht daer al geruymen tyt te vooren self toe aengemaent hadden, hetwelck alsoo dan niet anders genomen en conde
worden, dan voor een schandelyck affront ons aengedaen, soo had
den goetgevonden ende vastgesteld daer noyt weder van te spreecken
om liaer geen occasie te geven, ons voor de tweede mael te injureren; maer af te wachten tot dat sy liaer goede wille mede souden
laten blycken, ons latende beduncken, liaer daer al sooveel aen ge
legen te syn als ons; maer als wy naderhant de voors. vloote na
Ceylon souden afsenden, met dewelcke dese plaets al vry van
cryghsvolck stont ontbloot te worden, ende dat die van Bantam,
omtrent deselve tyt by onsen resident aldaer weder seer aenhielden
om het afgeloopen bestant weder vernieuwt te hebben, versoeckende,
dat wy daar noch eens om wilden senden onder belofte, dat de Sul
tan alsdan in geen gebreecke soude blyven, ons weder met een aensienlycke legatie te begroeten, met vele tekenen van goede genegentheyt, soo hebben wy ons, om liaer de maet t’eeneraael vol te meten
ende onse goede ingesetenen alhier, die over het vertreck van de
geseyde cryghsmacht ende den gedreyghden oorlogh met Bantam
al vry becommert waren, wat geruster te maken, eyndelyck laten
bewegen over deselve saeck noch eens aen den gein. Sultan te sen
den, daertoe gebruykende den Vice-president van Schepenen deser
stede, Arent van den Helm ende Joan Trompert, secretaris van
de wfeescamer, die pr°. Augusti derwaers vertrocken syn, met een
schenckagie voor den Sultan ende andere grooten, ten bedrage van
5095 guldens, ende de vrede op de oude conditiën voor andere lliien
jaren vernieut hebben, gelyck UEd. in 't Daghregister van Batavia
onder voors. dato ende vervolgens in ’t brede sullen vinden geëxtcndeert; tot hetwelck ons om cortheyt gedragen; maer van de legatie,
die de Sultan wederom aen ons soude doen en is niet anders gevolght,
dan dat hy 2 gemeene persoonen van geringe conditie met een brief
in antwoort heeft gesonden; doch sonder het minste tegengeschenck
daerby te voegen, alleen om de publicatie der voors. vrede alhier
by te wonen, ende als wy deselve weder een cleyn briefken tot
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rescriptie hadden medegegeven, waerby syn hoocheyt bekent maecken,
hoe dat deselve vrede hier mede solemneel hadden doen publiceren,
gelyck te vooren tot Bantam was geschiet, soo hebben sy hetselve
omdat het met geen geschenck vergeselschapt was, qualyck willen
aensien ende eyndelyck op ’t aenstaen van onsen resident niet sonder
cleynachtinge ende versmaetheyt ontfangen, als of wy altyt gehouden
waren te geven ende noyt weder yets in recompense van hier te
ontfangen, daer sy eenige superioriteyt over ons met willen uytdrucken,
soo en syn sy oock de conditiën van de voors. vrede, medebrengende
restitutie ende uytkeringe van de fugitive ofte geroofde lyfeygenen
wedersyts, tot noch toe niet nagekomen; maer hebben alleen toegestaen, naer ons te mogen nemen, alle degenen, die van haer selve
genegen mochten syn weder na Batavia te keeren; hoewel daermede
niet opgevolcht en sy, vermits sy ondertusschen alle desulcke landwaert in hebben laten voeren ende verborgen houden, daer wy se
niet connen soecken, min nochte meer dan of sy den spot met ons
staken ende gaet ondertusschen het rooven, stelen ende moorden
onser onderdanen en derselver lyfeygenen, daer veler ryckdom in
bestaet, inswangh, niet min dan te vooren . .
. . tot seer
groote schade van deselve ingesetenen ende verachtering van de
colonie, mitsgaders onlydelycke cleynachtinge van de loffelycke ende
redoutable name van de Nederl. Comp. in deselanden, die rechtevoort
te gener plaetse in grooter oneere ende disrespect en schynt te wesen,
dan daer se de meeste luyster ende het grootste aensien behoorde
te hebben, daer de principale oorsaecken van syn: eerstelyck de
voors. groote boosaerdicheyt der Javaensche natie, daer geen vrede
met te houden, ende by oorlogh weynigh op te halen is, ende dan
oock, dat wy alhier deurgaens meer yveren, om de buytenplaetsen
na vermogen te helpen ende de gedane petitiën van volck, vaertuygen ende andere nootlyckheden te voldoen, dan ons selve te versorgen, waerdoor dickmael gebeurt, dat wy anderen voorsien van
’tgene selver nodiger hadden ende de onderhoorige Gouvernementen
ende plaetsen overvloet hebben van ’t gene waervan wy hier ont
bloot zyn;.........................................................................................
doch ingevalle de vrede met Macassar getroffen wort, gelyck verhoopen, soo sal hetselve wat ruymer connen omcomen, nadien Amboina wel het meest wech placli te slepen. Na het sluyten van ’t
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bestant ende het vertreck van onse vloot na Zeylon is de sultan van
Bantam eenige dagen uyt visschen geweest, eerst in Ontongh Java,
synde de limietsekeydinge aen die syde ende daerna omtrent Crawan,
alwaer hy geera gesien had, dat de Generaal ofte yemant van ons
hem liadde comen begroeten, dat onnoodich hebben geacht ende is
in ’t naer lniys keeren dicht voorby dese reede gepasseert met on
geveer 200 vaertuygen; doch had ons daer weynich tyts te vooren
van verwitticht, om de stadt Batavia van verre eens te beschouwen;
maer wy geloven, dat hy hem heeft ingebeelt, dat wy ten minste die
goede occasie niet en soude hebben laten voorby gaen, sonder hem
met een goede vereeringe te ontmoeten, gelyck hy ons sulcx door
d’een en d’ander genoech self in de mont gaf; maer wy lieten hem
met eenige eersclioten uyt het admiraelsschip syns weeclis zeylen;
Key Aria, synde derde persoon van de regeringe, quam omtrent de
middach uyt de vloot aen landt om de stadt van binnen mede eens
te besichtigen, die wy door gecommitteerdens te paert deden geleyden
ende \s anderen daachs mede met ydele handen lieten vertrecken,
dat hem sonder twyfel mede buyten gissinge is gegaen, hoewel daer
naderliant geen ongenoegen van hebben laten blycken. Seer groote
instantie heeft de gem. Key Aria eenigen tyt herwaerts voor den
Sultan gedaen om te hebben een zeepas om eenicli vaertuygh naer
Amboina te mogen senden, onder belofte geen nagelen van daer te
voeren hetwelck wy hem iterativelyck t’ eenemael hebben afge
slagen, wat sy daer met voor hebben, dat in alle gevallen niet veel
goets en can syn en of sy die besending desniettemin sullen laten
voorlgaen is ons onbekent ende sal de tyt leeren. Dewyl de huysvestinge, die wy tot Bantam hebben t’ eenemael bouwvallich ende
niet langer bequaem en is om in te logeren, soo hebben van den
Sultan een ander bequamer plaets, daer voor desen de Deencn gewoont hebben versocht ende in wederwil van de Engelschen die 't
selve geera belet hadden, vercregen, dicht vooraen de boom gelegen
Onlangs waren daer van Banjermassingh 2 vaertuygen met peper
gearriveert ende alsoo die handel ons soude schadelyck worden ende
de actie op gemelte plaets, wegen het vermoorden van ons volck
noch niet afgedaen ofte beslecht en sy, soo hebben op deselve doen
passen ende het cleynste achterhaelt, inhebbende eenige deden ende
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lywaten, die nevens het vaartuygh voor de corap. aengeslagen hebben,
om haer die vaert te doen ontwennen ende na Batavia te trecken .
Als wy eenige dagen verleden verstaen hadden, dat die van Bantam
met ongeveer 50 gearmeerde vaertuigen haer in de rivier Beccassi,
een groote myl aen dese syde Crawan ende mitsdien in onse juris
dictie gelegen, waren onthoudende om uyt seecker Jatibosch daer
nieuwlinghs ontdect, quantiteyt houtwercken te cappen ende wegh
te slepen, soo lieten wy twee welgemande chaloupen derwaerts
seylen om haer in der minne te insinueren van daer te vertrecken
alsoo niet en verstaan, dat eenige macht van gewapent volck in
onse landen ofte revieren sal comen, sonder onse kennisse ende consent;
maer sy waren voor de verschyninge van de onse al weder vertrocken,
goede partye jatihout mede genomen hebbende om hetselve dan voor
het aenstaande voor te comen, soo hebben onsen resident gelast den
Sultan, daerover te begroeten ende te versoecken, dat hy syne on
derdanen gelieft tc gebieden in toecomende niet meer in onse'landen
ofte rivieren te comen, sonder daertoe alvooren van ons consent te
hebben om de moorden ende roveryen, die van tyt tot tyt voorvallen
ende gepleecht worden, alsoo wy de goeden uyt de quaden niet onderscheyden connen, hetwelck hy ons met geen reden sal connen
weygeren, of wy sullen recht hebben, daer met andere bequame
middelen in te voorsien, dat oock voornemen te doen, om der Javanen
groote licentie wat in te toornen ende te laten blycken, dat wy der
oock wonen; ende dit is sooveel aengaet het voorgevallene ende onse
presente gelegentheyt met die van Bantam.
De SousQuhounmgh Malaram tracteert ons niet een liair beter,
verleden jaer hebben wy UEd. geadviseert hoe dat om de goede
alliantie metten selven te onderhouden hem hadden doen begroeten
door den E. Rycklof van Goens met een aensienlijcke schenckagie
monterende over de 27000 guldens, op lioope dat hy dezelve niet
soude nalaten ryckelyck te vergelden, gelyck voor dien tyt altyts
heeft gcdacn maer hebben ons daerin bedrogen gevonden, synde
niet alleen sedert, gene gesanten van denselven hier verschenen, die
men ons nochtans heeft wys gemaekt, als den E. van Goens vertrock
al genomineert te syn, veel min eenicli geschenck; maer de gem.
Sousouhounangh heeft nu cttelyckc maenden herwaerts in plaets van
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dien, syne havens geslooten gehouden ende den uytvoer van rys,
houtwercken ende andere waren, die syn landt uytgeeft, doen ver
bieden, sonder dat wy connen bedeneken, wat redenen hem daertoe
moveren, nadien het landt overvloedigh van rys is, of tensy ’t onvreden is, omdat wy het bestant sonder syn kennisse met Bantam
vernieuwt hebben, dat evenwel meenen hem niet schuldich en waren
te vragen. Ende als ons te kennen gegeven wierd, dat hy weder
een legatie van ons was verwachtende gelyck by accoord anno 1646,
met hem aengegaen bedongen staet, dat wy jaerlicx een besending
aen hem moeten doen, sonder dat hy van syne syde daertoe ver
bonden is, hetwelck al vry wat veel is overgegeven, ende met ver
loop van tyt wel voor een specie van homagie ofte tribuyt soude
connen worden genomen; echter aengesien het ons gants qualyck
gelegen soude comen met denselven vorst, in verwydering te geraecken, aleer de geschillen met Macassar syn bygelegt, soo hebbeu
noodicli gedacht hem daarin ter wille te wesen, ende weder een
gesant *af te senden; doch met soo grooten schenckagie van waar
dij e niet als voor dezen........................................................................
tot welcke legatie gebruyckt hebben den eersten coopman deses
Casteels Ilendrick van Zeelst, synde den 2<lcn October mettet jacht
Sluys vertrocken, maer deselve is, voor Samarangh gecomen synde
schielyck comen te overlyden, in wiens plaets om de gem. besendinge echter syn voortganck te laten nemen , wy dan weder sonder
uytstel derwaerts hebben gesonden, den coopman Winrick Kieft,
raet in den Raet van Justitie deses casteels, die na verscheyden
wederwaerdicheden uytgestaen te hebben , eyndelyck licentie becomen heeft, mette schenckagie na boven te reysen 1 maer en heeft
de eere niet mogen genieten den Coninck selven te sien ofte onsen
brief ende presenten aen denselven te overhandigen; maar is genoechsaem met ignominie weder afgesonden, sonder dat oock in
1 Valcntyn in zijn .Groot Java”, bladz. 103, zegt: dat GG. cn Kaden in 1656
als gezant naar Mataram afzonden Joh. van Zyll, cn dat aan dezen, '•gedurende
de vijf reizen, dat hij hier in gezantschap kwam, gedurig weder hoogcr eere be
wezen is ” Dit berigt van Valentyn is geheel onjuist; niet van Zyll, maar van Zee'i6t
heette de man, die niet in 1656; maar in October 1655 naar Mataram gezonden
werd, die niet in Mataram aankwam, maar te Samarang reeds overleed en toen door
"W. Kieft werd vervangen. Al wat verder door Valentyn omtrent zijnen van Zyll
wordt verhaald, is bijgevolg, dus ook geheel bezijden de waarheid.
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het verbot van rys uyt te voeren eenige veranderinge bespeurt wert;
maer doen de Gouverneurs der zeehavens in plaets van dien de
particuliere vaertuygen van Batavia aenhouden, in stucken slaen ende
in den brandt steken, het volck qualyck tractoren, ende alle
injurie ende ongelyck aendoen sonder dat men weten can, wat haer
schort of wat se daer met voorhebben; doch het eygentlycke
wedervaren van deselve legatie, en connen wy UEd. voor jegenwoordich niet adviseren; omdat de gemelte Winrick Kieft hier noch
niet verschenen is
ende staet onsen gesant mettet
jacht Hulst alle dagen te comen, wiens rapport wy dan uytstellen
totte nader besending, waeruyt UEd. dan connen sien hoe soberen
vruntschap wy van onse nagebuyren, soo van d’eene als d’andere
syde syn genietende, waerdoor veroorsaeckt wordt, dat de ingesctenen in eene gedurige becommering sitten ende de culture der
landen seer aclitergebouden wort, omdat vresen, dat het eyndelyck tot een oorlogh sal uytbersten ende dat deselve landen, dan
tot haer voorige verwoesting souden mogen worden gebracht, hetwelck te beclagen soude syn, om de grootc ryckdommen, die vele
daeraen besteet ende te cost gehangen hebben ende daerom met
alle middelen voorgecomen dient. Voor desen hebben wy geschre
ven, dat tot dien eynde wel noodich ware, dat hier en daer op de
principaelste advenuen een goede redout geleyt wierde om de landen
voor subite invasien te beschermen, waertoe UEd. oock haer con
sent hebben gedragen; maer wy en hebben daer tot noch toe niet
van gedaen, omdat de oncosten sooveel vermyden als geschieden
can, ende oock seer groot ende ryp overlech vereyscht wort om
deselve redouten op haer beste ende advantagieuste plaets te leggen,
daer seer veel aan gelegen is. Ondertussen hebben evenwel doorgaens aen beyde syden een buytenwacht gehouden, de eene aen 't
incoraen van de rivier van Anké aen de west, en de ander aen
Anchol aen de oostcant, tot voorcominge van de stroperyen , die in
de voors. rivieren plegen te geschieden, die daer oock ten prin
cipale niet gestut syn geworden; maer die van Bantam weten dagelycx nieuwe wegen te ontdecken, ende andere vonden te vinden om
ons afbreuck te doen ende comt ons van tyt tot tyt voor, dat de
principaelste van de regeringli aldaer, haer volck daertoe houden
ende uytsenden. Om nu deze wederzytse nagebuyren eens wat in
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te binden ende Comps. vervallen respect hieromtrent te restitueren
totte voorige onisachlyckheyt, soo menen wy dat men om geen periculeuse cansen tegen haer, in comparatie van ons seer machtich van
volck synde, te wagen, niet beter en soude connen doen dan Bantam
met eenige weynige schepen ende cleyn vaertuygh een wyle tyts
ter zee beset te houden, ende haer de commercie ende visscherye
te benemen, daer geen groote macht toe van noode wesen ende
deselve stadt in corte in eene groote verlegenheyt met soude worden
gebracht, omdat se uytter zee leven moeten, ende souden met eene
met deselve besettinge, soo men het soo geraden vond, met goed
recht (?) van oorlogh, soo wy ons laten voorstaen, de Europesche
handelaers van daer geweert en haren handel belet connen worden,
alsmede van Sillibar ende andere plaetsen op de westcust onder
Bantam staende; maer die van de oost schynen de zee, soo seer
niet van noode te hebben , waerom men haer geen meerder afbreuck
en soude connen doen, dan de cust gedurich met cleyn vaertuygh
onveyl ende in alarm te houden, ende haer met haren rys ende
andere coopmanschappen, die het landt uytgeeft te laten sitten,
waer met de Coninck, seer groote schade aen syn incomsten soude
lyden, ende conde men ondertusschen op deselve cust eenige plaet
sen afloopen, gelyck men oordeelt, dat wel doenlyck soude syn,
hetselve sou des te meer ontsach geven ; maer en soude dit werck soowel
tegen Bantam als de Mataram niet anders dienen by de bant ge
nomen te worden, dan tegen het uytgaen van het drooge mousson,
als wanneer sy in 7 ofte 8 maenden geen macht voor Batavia connen
brengen, omdat de bosschen ende landen rondom vol water staen, op
hoope, dat haer binnen deselve tyt soo moeij souden connen maecken,
dat voor het opdrogen des waters tot een equitable vrede soude
mogen geraecken, doch in allengevalle moest men sulcx niet be
ginnen , dan met een meer dan gemeen guarnisoen , ten minste van
1800 ofte 2000 militaire coppen, om niet alleen de stadt, maer oock
de landen tegen invasien te connen beschermen, lioedanigen getal
oock wel cans sullen hebben byéén te crygen, ingevalle het werck
in Amboina bevredigt wort ende de vloote na Zeylon uytgeset met
eene goede victorie mach terugh comen, hetwelck Godt geve; doch
dit syn soo onse speeulatien omtrent die saeckc, ende op wat wyse
men deselve soude connen dirigeren, als het de noot moelite ver-
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eysschen, maer en syn niet voornemens daartoe te comen sonder
alvooren UEd. ordre te hebben, soolangh het eenighsints te ver
dragen is, omdat het oorlogh licht can aen de hant geslagen worden;
maar niet terstont, als men wel sou begeren, weder ter neder gelecht........................................................................................................
Het meest, dat wij vreesen syn de Javanen, die wy selfs in ons
lichaem hebben, soo in de stadt, als buyten ten platten lande, daer
deselve veel in dienst van Chinesen ende anderen gebruyckt worden
totten landbou; maer vermits de punten, soo van de stadt als het casteel
soowel van binnen als buyten wel geslooten ende versekert syn, soo
en is met de hulpe Godes, als er goede wacht gehouden wort, niet
te duchten, datse ons licht meester sullen worden; maer wel dat
sy d’een of d’ander tyt wel eens een desperate massacre souden
connen doen.........................................................................................
Ondertusschen hebben, om geduyrich kennisse van derselver doen en
laten, aenkomen ende vertrecken, te hebben, de stadt verdeelt in
seeckere wycken en de over deselve wyckmcestcrs gestelt, die onder
andere gelast syn gedurich een wakend oogh te houden over de ingesetenen van vdere wyck ende van deselve een particuliere rolle
te hebben, uyt dewelcke wy t’ allen tyde connen sien, wat getal
Javanen ende andere natiën in de stadt hebben, gelyck UEd. in ’t
brede sullen connen nalezen by de ordonnantie voor deselve wyckmeesters gemaekt en in ’t overgaende resolutieboeck geregistreert onder
Ondertusschen gaet de lantbouw,
5 October voorl.
niet jegenstaende de voors. swaricheden onder Batavia noch al tamelyck
voort, hoewel met soodanigen couragie niet, als se wel sou, ingevalle
men van een vredich besit conde versekert wesen, insonderheyt be
ginnen haer nu velen tottet planten van padie ofte rys te begeven,
invoegen dat, dit jaer al een merckelycke partye ryst staet gewonnen
te worden.................................................................................... .... •
Alsoo ons door die van den E. gerechte der voors. stede (Batavia), verscheyden male vertoont ende geremonstreert sy van de groote quaestien
ende geschillen, die dagelycx voor hetselve collegie comen te vallen,
wegen het expileren ende beroven van de erfenissen ende nagelaten
middelen der chinesen, die alhier comen te overlyden, tot groot
nadeel en prejuditie niet alleen van de gerechtige erfgenamen der
selver, maer oock insonderheyt van de crediteuren, die op de boedels
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te spreecken hebben, ontstaende doordien aengaande deselve sterfhuysen jegenwoordicli -geen ordre is' ofte eenige wettige toesicht gebruyckt wort, versoeckende haer Ed. dienvolgens, soo totontlastinge
van deselve banck, als ten voordeele van de erfgenamen ende credi
teuren van soodanige boedels, dat de oude ordonnantie voor desen
by de regeringe van den Hr. Generael Antliony van Diemen loffelycker geheuchenisse, met goede insickten ingestelt ende in treyn
gebracht, doch naderhant by tyde van den heer Generaal van der
Lyn op ’t versoeck der Cliinesen weder afgeschaft ende vernieticlit
andermael mochte werden opgerecht ende herstelt, soo is ’t dat wy
na langh ende ryp overlegh van saecken ende de voors. ordonnantie
in rade geresumeert ende geëxamineert synde, gearresteert ende
beslooten hebben, deselve weder in te voeren ende te vernieuwen,
gelyck UEd. by het meergeciteerde resolutieboeck, onder 5 November
in ’t brede sullen vinden geëxtendeert, doch syn ons naderhant die
van de gemelte natie verscheyden malen lastich gevallen, dat daervan
wilden desisteren met presentatie van eene goede somme gelts tot
redemptie te willen opbrengen, ende alhoewel wy derselver redenen
ende motiven gelioort ende geëxamineert hebbende niet en connen
bevinden, dat deselve daertoe eenige andere oorsaeck hebben, dan
hare begeerte om haer uyt soodanige sterfhuysen te verrycken,
hetwelck de grooten onder haer, die het gemeene volck op haer bant
weten te crygen, jaerlycx een groot incomen geeft ende ons te meer
doet bewegen, die vuylicheyt met de vereyste ordre, sooveel doenlyck
tegen te gaen, soo hebben echter . .
. . eyndelyek goetgevonden, totter selver contemplatie ende genoechdoeninge eenige weynige poincten in deselve ordonnantie, de substantie van hetooghmerck
eygentlyck niet rakende, een weynig te altereren ofte veranderen,
op welcken voet dan voorgenomen hebben,
liet oude
collegie van Boedelmeeslers der Chinese slerfhuysen weder in te
voeren ...................................................................................................

1

65
XV. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker cn Iiade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. 0. I.
Comp. (Ileercn XVII).
Batavia, dd. 4 December 1656.
Edele Erntfeste, enz.
Voorleden jaer, enz..........................................................................
Uyt hetgene van de bovengenoemde gouvernementen, directien,
comptoiren ende residentien van de Comp. in Indien geseyt is 1 blykt
dan met eene, wat besendingeu wy van ty.t tot tyt na deselve van
Batavia gedaen hebben ende wat schepen ende cargasoenen daerentegen hier syn aengelandt, soodat niet noodich sal syn daerop dese
plaets repetitie van te doen, voorts is de toestandt van Batavia niet
meer dan redelyck, de Sousouliounangh Mataram ons aen de eene
syde quellende mettet sluyten syner haevens, daer tot noch toe onveranderlyck by continueert, sonder aensien, soo het schynt, van de
voordeelen ende incomsten, die hy daerdoor comt te verliesen, lietwelck
dan slappe neeringh in Batavia ende in veele cleyne leeftochten ende
nootlyckheeden dierte ende schaersheyt veroorsaeckt, hetwelck aen
de ander syde door die van Bantam noch wort vermeerdert, hebbende
doorgaens met rooven, steelen ende moorden de goede ingesetenen
grooten afbreuck gedaen, gelyck UEd. van tydt tot tydt is geschreven
ende ons nu eenige maenden henvaerts, soo te water als te lande
openbaeren oorlogh aengcdaen, nietjegenstaende de vrede geen jaer
te voren, soo solemneel vernieuwt sy ende sonder eenige de minste
reeden ofte oorsaeck voor te wenden, veel min eenige voorgaende
denunciatie ofte waerschouwingc. Dewyl de Mataram ons buyten het
sluyten der havens, als voorgesecht, geen andere vyandschap bewyst
maer onsc residenten tot Japara alle vryicheyt ende goet tractement
laet genieten, soo laeten wy deselve daer tot noch continueren; doch
in cleyn getal ende met geringen ommeslach, om door middel van
1 Onder de liierbcdoeldc gouvernementen, enz. was Let vooral dat der Molukkcn
en van Ccylou, waar belangrijke gebeurtenissen badden plaats gevonden. Hem, die een
kort overzigt verlangt van de gebeurtenissen, op Ceylon cn in de Molukkcn te dier
tijde voorgevallen, verwijs ik naar liet onlangs verschenen werk van den Heer J. J.
Meinsma: »Geschiedenis van de Ncderl. Oost. Ind, bezittingen.” Delft. Ykenia. 1872
Deel I, bladz. 78 tot 83.
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dcselve van tydt tot tydt advys te hebben, wat dacr voorgenomen
wordt ende omgaet, als oock voornamcnttyck om mettet opbreecken
van de residentie geen oorsaeck te geven, waerdoor te eerder openbare
rupturc sonde volgen, daer om vele redenen daertoe synde grootel. voor
syn beducht, maer als die van Bantam twee Nederlandse vaertuygen
daeromtrent afgeloopen ende geplundert, mitsgaders het volck vermoort hadden; .... ende dat onse residenten aldaer (i. o. te
Bantam) dagelycx van liet gemeene volck dapper gedreygt ende gehoont wierden, soo dat se alle dagen de doodt voor haer oogen schenen
te sien, soo hebben wy het opperhooft van der Cruysse eyndelyek
licentie gegeven op het bequaemste doenelyck met de suppoosten op
te moogen breecken ende haer te salveren, gelyck gedaen heeft,
synde den 3den Mey in den nacht, sonder van yemant gesientesyn,
doorgegaen, daer by daegli geen occasie toe soude syn geweest ende
alsoo dit ontydelyck opbreecken by die van Bantam geduyt soude
hebben connen worden, alsof wy eerste verbreeekers van de vrundtschap
hadden willen syn, soo hebben wy datselve met een beleeft brief ken
aen den Sullhan geëxcuseert als buyten onse last geschiet synde, eenelyck door vreese van de residenten, omdat nu eenige malen groote
moorddadiclieyt aen de onsen was gepleecht, sonder dat dacr eenige
straffe op was gevolckt, waerin wy haer geen ongelijck conden geven;
maer soo syn Iloogheyts meninge waer, dat de residentie behoorde
gecontinueert te worden, dat dan geliefde ordre te stellen, dat d’onse
haer lyff ende leven daer conden seker syn, hefwelck wy dachten
niet te connen syn, of de handtdaders aen de voorgaende moorden
mosten gestraft worden; maer de Sulthan heeft deselve brieff niet
willen ontfangen, noclite als wy hem die echter door een der Chinese
hoofden aldaer hadden doen ter handt comen, geweerdicht te be
antwoorden, ende is daerop tusschen den bsten en 9den July verleden
in de voornacht de eerste vlamme in de velden over de rivier van
Anké opgegaen in de suykermolens aldaer staende, dat dan voort
van nacht tot nacht is gecontinueert, totdat alles wat in de afgelegene
thuynen ende velden heeft gestacn in de asche geracckt sy, sonder
dat wy sulex hebben connen beletten, alsoo sy al hetselve door eenige
weynige booswichten, die het bos overal tot haer schuylplaets hebben,
hebben connen bescliicken, voor welck ongcluck wy al langh voor desen
becommert syn geweest, omdat de Chincsen liaercn ommeslagh sooverro
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van de handt hebben begreepen, latende ondertussen de landen dicht
onder de wallen liggende, ongecultiveert ende woest liggen, omdat
se soo gereet niet en syn geweest, maer meerder arbeyt vereyschten,
daer sy nu de smerten van dragen. De thuynen, die rondom de stadt
liggende syn, hebben tot noch toe, Goddanck, geen schade geleden
ende wy hebben ondertusschen tot bescherminge van deselve ende
om den vyandt het verder woeden te beletten hier ende daer een
scliansken ofte redout geleclit, enz....................................................

XVI. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuycker en Rade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Heeren XVII).

Batavia, dd. 17 December 1657.
Edele Erntfeste, enz.
Verleden jaer, enz...........................................................................
(Batavia). Aengaende den welstandt van Batavia connen wy UE.,
Godt sy gelooft, iegenwoordich een weynich beter tydinge toedienen,
als voorleden jaer, als wanneer deselve al wat sober gestelt was
ende dat ten principale door twee groote oorsaecken, namentlyck het
sluyten der Mataramse zeehavens aen de eene syde, waerdoor nootsakelyck dierte in meest alle eetwaren en leeftocht wiert veroorsaeckt ende onder de gemeene coopman cleyne neeringe was, hetwelcke dan Comps. tollen en incomsten consequentelyck heeft doen
verminderen ende aan d’ander den oorloch, die van Bantam ons, soo
te water als te lande, met al haer macht sonder eenige reden ofte
oorsaeck, veel min eenige voorgaende denuntiatie of waerschouwing
hebben aengedaen, waerdoor vele ingesetenen in haere landen, die
wat verre afgelegen waren, ende niet wel beschermt conden worden
al vrij wat schade hebben geleden, insonderheyt eenige Chinezen
in haer suykervelden, onder dewelcke dan vele Nederlantse burgers
oock verlies hebben geliadt.
(Malaram) De Mataram aengaende, deselve heeft al cort na ’t
vertreck van de leste schepen, uyt cygen motyf ende sonder van
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öns daertoo acngesocht te wesen , sync havens weder opengestelt,
uyt dewelcke ons dan sedert soo grooten toevoer van alderhande
nootlyckheden ende eetwaren is gedaen, dat Batavia van rys genoeclisaem overcropt is, meer dan oyt te voren, ende alles goctcoop
te crygen is, waer met de neeringe dan weder liaer gangli gaet:
Wat nu de Sousouliounan Mataram gcmoveert heeft, syne gem.
havens soovcel maenden achter den ander gesloten te houden, tot
soo grooten verachteringe ende nadeel van syn incompsten ende
gerechticheden, blyft alsnoch voor ons verborgen; maer het waerschynelykste is, dat het een compact is geweest met die van Ban
tam , om ons van honger en gebrek van leeftocht in ellende te
brengen, ende te doen vergaen, dat sy naderhandt wel gesien heb
ben , liaer niet doenelyck te wesen. In ’t begin van Maert sonden
wy na Japara den coopman Jolian Treuytman, boven meergenoemt,
met een brief ende proper geschenck aen den Tommagon Patij ende
de Gouverneur van de gemelte plaets; om de vruntschap weder
wat te vernieuwen; maer de bevindingh heeft geleert, dat dat volck
niet al Ie veel acngesocht wil syn, alsoo se daerdoor niet dan le trol^ser en hooghniocdiger worden, ende liaer inbeelden, dat wy liaer
grootelycx van doen hebben. Besendinge aen den Sousouliounan en
is tot noch toe niet geverght; maer sy geven voor, dat denselven
daer niet met gedient en sonde syn, wellicht om aan de eere
te blijven, hebbende alles gestelt aan de vier Strand-Heeren ofte
Gouverneurs van Jouana, Japara, Damack ende Samarangh, met
dewelcke wy onse saken vooriaen, die te doen hebben, sullen ver
handelen, dat seer wel comt ende de Comp. van groote oncosten
sal ontlasten, alsoo de geschencken van tyt tot tyt hoogh liepen,
ende altyt in syn oogen noch te geringh schenen, Godt geve dat
het lange jaren op dese voet mach continueren. Onlangs hebben de
voors. Gouverneurs van liaer volck herwacrts gesonden, ende versocht yder om een Fersiaens paert voor haar geit, om aen den gemelten Coninck te vereeren, die wy liaer hebben laten volgen,
nevens 6 anekers voor des Conincx vaertuigh, enz............................
Onse residentie continueert noch tot Japara; doch met cleij^
nen ommeslach ende hebben al een schecpsladinge 2 ofte 3 aan
houtwerken en andere noodlyckheden van daer ontfangen; doch
de particulieren brengen alles soo planteyt aen, dal wy ons
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gerief van ilcsclvc alsoo wel conncn erygen, als mei eggen
schepen.
Die van Banlam hebben ons, Godt lof, sedert onsc jongste mede geen
of gants weynich schade gedaen , ja minder dan sc voor desen by tyt van
vrede plagen te doen, schynen geen lust meer tot den oorlogh te
hebben, ondortusschen blyft evenwel haere haven geduyrich met 4
ofte 5 onser schepen beset, waermet liaer alle commercie ten
meerendeel afgesneden wert, ende de stadt buytcn neeringh blyft,
hetwelck liaer noodsakelyck moet smerten, soodat Keay Aria, de
derde persoon van de regeringe, die geseglit wort den voornaemsten
stokebrant van den oorloch geweest te syn, t’eenemael in disgratie
is, ende niet meer ten hove compareert. Van de gevangenen, mardykers, lyfeygenen ende Chinesen, syn ons soo nu als dan al cenich
getal toegecomen, die helselve doorgaens conürmeeren; maer met
die van de Engelse natie hebben wy al vry wat moeyte gehadt,
onder dato 6 April sullen UEd. in 't genoemde dacliregister acngeteeckent vinden, hoe dat drie dagen te voren, dooronsebesettinge
voor Bantam gesnapt sy een Engels fluytje, genaemt de Postillon,
nietjegenstacnde te voren door de overheden van ’t jacht de Zeehont
omtrent Anjer liaer ontmoet van deselve besettinge gewaerschuwt
was, met insinuatie dat niet souden onderstaen binnen te loopen,
of dat als vianden van de onse aengetast zouden worden ....
De Sultan van Bantam heeft ons nae ’t vertreck der voors. leste
schepen weder verscheyden malen om vrede aengesocht, namentlyck
op den 29sten Maert door brieven gesz. door een Sabandar, genaemt
Caijtsou, synde een geschoren Chinees, aen de heer Joan Cunaeus,
ende Capt. Bingam; maer syn voorstellinge was, dat wy tot dien finc
gesanten na Bantam souden senden, daer wy ons niet toe genegen
vonden, sy hadden den vrede gebroken, sy mosten deselve oock weder
comen versoecken soo sc leetwesen hadden van liaer doen ende ge
negen waren restauratie te doen, van de schade, die sc onse ingesetenen ende onderdanen hadden aengedacn, hetwelck sy van haere
harlncckigc opgcblasenlieyt, soo het scliynt, ook qualyck connen verkrygen, synde niet wederom gecomcn voor den 28 des verleden maents
November, als wanneer'deselve Cajtsiou nevens noch een ander ge
schoren Chinees, genaemt Abdul Gofar, hier weder is verschenen, nadat
alvorens dacrtoe van ons vercregen hadden een briefken van vryge-
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Ieyde, met een brief van den Sultan selve 1
...................waerop wy kern, dan onse vorige antwoordt wederge
geven hebben, met byvoeghsel ingevalle Syn Hooglit. van goeder ende
oprechter herte genegen ware, weder in vrede met ons te comen,
dat hy ons tot een teecken van dien, vooraf by provisie sonde toesenden, alle de Nederlanders ende swarten, soo mardykers als lyfeygenen, die, tot Batavia thuvs behoorende, onder hem bevonden wierden,
sonder lietwelck wy niet van sin en waren na eenige vredesconditien te luysteren. Hierop syn deselve personen weynich dagen daernae
gecomcn met rescriptie van syn Hooght. continerende 2, dat hy aen1 Deze brief volgens liet „translaet” in liet, Dagregister voorkomende, niet op 28
maar op 26 November, luidt als volgt:
• Dese brief komt nyt ccnc opregte zuyvere genegentheyt van Paducca Sicri, Sulthan
van Bantam, aan den Ed. Heer Gouverneur-Generaal, die een secr wys en verstandigh
persoon is, die oock van alle sync vyanden gcvrqest wert ende verstandt heeft, om
alle groote en cleene saeckcn te overleggen, alsmede van alle syne onderdanen, soo
van boven tot beneden wints, geeerd en bemind wordt; bij dese ben (ik) PaduckaSiry
Sulthan sendende, den Sabandaer ende Abdul Gofar acn den heer Gouverneur-Gcnerael
om bekent te maken, hoedat ick Siri Sulthan genegen beu om met die van Batavia,
wederom als voor desen in vrede en vrundtschap te treden en iugcvallc de Hr. G. Gcucracl
daertoe mede genegen is, soo gelieft eenige gesanten herwaerts af te seudeu, om me
alle questien ende verschillen tussclien onse beyden wederom te verhandelen, opdat
dese onse landen wederom gelyck voor desen, als tot één landtschap mogen geracckcn.
Geschreven in ’t casteel Banthain op Donderdag den 16e van de maendt Sapliar in
’t jacr 1068.
2 Deze brief, in het Dagregister geregistreerd op 6 December, luidt:
Dcscu brieff compt uyt oprechte genegentheyt van Paducka Siri, Sulthan tot
Bantham, en gact acn Joan Maetsuyckcr Gouvcrnour-Generacl ende andere groote en
cleene hceren in ’t landt van Batavia, die secr vermaert werden vau haren rijekdom,
die oock alle saeckcn soo te water als te lande wel gouverneren, nac desen ben (ik) Pa
ducka Siry Sulthan, sendende den Sabandar en Abdul Gofar aen den Gouverneur-Gcnerael,
vermidts de Gouverneur-Gcnerael schryft in syn brieff, die den Sabandaer en Abdul
Gofar hebben medegebracht, dat de Gouverneur-Gcnerael genegen was om met Bantham
te bevredigen; doch begeert de Gouverneur-Generacl, dat wy alle de ncderlanders,
swarten, slaaven als Mardykers, die binnen Bantam zijn, eerst zoude restitucercn,
daertoe is den Paducka Siry Sulthan wel genegen, macr Paducka Siry Sulthun versoeckt
mede aen den Gouverneur-Gcnerael alle Baulammers, soo Mhrdyckers uls slaven, die
noch op Batavia zyn, wederom uat-r Bantham gelieft te senden en als wanneer die van
Bantam uaur Amboina, Perach ende Ocdjaugh Salang quamen te varen, gelieft den
Gouverneur-Gencraal ’t selve niet te verbieden, alsoo Paducka Siri Sultau zulex versocct en strcckt oock tot ecu teccken van oprechte vreedc en vrundtschap, als wanneer
de saeckcn aen wederzijde beslootcn sullen wesen, soo sullen wy de contracten scliriftclvck passeren ende malcandcr ter handt stellen, opdat de vrede niet mach verbrouckcn
werden en indien de vreedc tussclien Paducka Siry Sulthan en den Gouvcrncur-Geucracl niet beskoten werd, soo en cunneu wy in geen vrundtschap geracckcn.
Geschreven binnen 't casteel Bautham, op maeudagh den 28° dagli van de maeut
Sapliar in ’t jacr 1068.
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neemt ons volck wederom te geven, mits dat wy van gelycke sullen
doen van onse syde, endo dat liacr bovendien sal worden tocgestaen te
mogen varen op Amboina ende de tliin quartieren omtrent Malacca,
Perali ende Oedjangb Salang, welck leste poinct wy niet cens wccrdieb hebben geacht te beantwoorden; maer hebben ecnelyck ge
schreven te persisteren by onse vorige meyninge, namentlyck, dat
Syn Hoogheyt ons vooraf sal laten toecomen ende wederom geven
ons volck tot Bantam synde, als wanneer wy de liaere mede sullen
laten volgen, alhoewel van een geheel ander conditie ende natuur
synde ende dat gedaen synde, dan voort geern sullen hooren, wat
conditiën van vrede sy sullen voorslaen, met welcke antwoordt deselve gesanten weder vertrocken syn, sonder dat wyliaer, sooweldie,
als de vorige reyse geadmitteert hebben aen landt te comen, om te
belhoonen, dat wy van haere voorslagen soo geheel gi*ootcn werck
niet maken ende om welcke cleynaelitinge al verwondert syn, dat sy
soo cort op malcander wederom gecomen syn, wat hier nu vorder
opvolgen sal, sal de tyt leeren; maer wy eonnen ons noch qualyck
inbeelden, dat sy resolveren sullen het voors. volck wederom te geven,
sonder alvorens versekeringh van vrede te hebben, insonderheyt met
degene, die tot liaer overgeloopen ende Moors geworden syn, om
dewelcke het ons nochtans meest te doen soude wesen, om een exempel
aen deselve te mogen statueren tot een afschrick van anderen ende
soo se het doen, soo sal ’t een ongetwyfelt teecken wesen, dat de liooge
noot liaer daertoe dringht, lietsy dan om onse besettinge voor Bantam,
die haer alle neering afsnyt, ofte wel om vrese van den Mattaram,
die haer nae uyterlycken aensien schynt te dreygen, allioewel wy
daer soo geheel grooten geloof niet in stellen, maer houden waerschynlyeker, dat sy onderlinge collusie met malcander hebben om ons
op d’cenc ofte de andere wyse t’ onder te brengen. De Mataram
heeft haer ccnigen tyt herwaerts syne havens ontseyt, oock syn custcn
ende tot bevrydingh van deselve quansuys menichte vacrtuygen ’t
sec gebracht, van welcke haer een tyt lanek 40 ofte 50 omtrent de
hoeek van Cravan (Krawang) hebben onthouden, bovendien soo is
dese macnt, soo cr voor sceckcr gethuygt wort, een troup van 10
duyscnt man over de gemelte rivier van Cravan te lande nae Bautam,
soo voorgegeven wort, gemarchccrt, dat om de ongelegentheyt van’t
saisoen ende de regentyt een vremt bedeneken geeft ende ons be-
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dencken geeft, soowel tegen de een, als den ander op onso hoede
te wcscn ende in haer semblant van gcnegentheyt tot vrede geen
vertrouwen te stellen, vóór dat blyckclycke effecten sien. Een der
bovengeciteerde Gouverneurs heeft ons ook by een brief versockt om
zeebrieven voor des Sousouhounan’s schepen om te mogen varen na
Amboina, Ceram &c. dat op malcanderen slaet. Wy hebben ’t oock
afgeslagen, als een saké synde? die geensints toegestaan can worden
soo de Comp. die landen gerust bezitten sal. De Engelsen tot Bantam
schynen haer geheel tot vianden van onsen staet aen te stellen,
voornamentlyck de agent Frederik Skynner, enz................................

XVII. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indio, aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Heereu XVII).
Batavia, dd. 14 December 1658.
Edele Erntfeste, enz.............................
Onder de, enz...................................................................................
(Mataram.) Van ’t ontsluyten der Mataramse havens hebben wy UE.
verleden jaer kennisse gedaen, metten selven vorst syn wy, (Godt
loff) voort in goede vreede ende buyten eenige de minste ongeneuclit gebleven, alhoewel geen besendinge van gesanten over ofte
weder en sy geschiet, te weten aen ofte van den Sousouhounangh
selff; maer mette Gouverneurs ofte vier Strantheeren, als van Pati,
Japara, Damack ende Samarangli, hebben wy dit jaer al vry eenige
brieven gewisselt ende goede correspondentie gehad , die den Sousouhounangli haer schynt aanbevolen te hebben, dat wy niet ongecrn
sien om de groote costen, die de legatien ten hoove plegen nae
haer te sleepen..................................................................................
de vrije vaert op geroerde oostcust van Java, dan al vry goede
neringh tot Batavia gemaeckt ende overvloct van alderhandc leef
. . Die van Bantam heeft hy ondertocht gegeven heeft . .
tussen de vrye vaert op syne havens mede toegestaen, mits dat
deselve gene vaertuygen syner onderdanen op Batavia negotiërende
in zee mogen beschadigen, sonder dat wy tot noch toe hebben con-
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nen vermercken, dat tussen haer eenige vordero vruntschap ofte
alliantie is gemaeckt. 1 Onder de materie Macassar hebben UEd.
hierboven gelesen, dat van deselve plaets gesanten tot Japara syn
aengelandt die nae 2 maanden verblyvens aldaer eyndel. ten hoovo
in de Mataram syn gebracht; maer soo wy de rapporten gelooven
mogen, wort by den Sousouhounangh niet veel werekx van deselve
gemaeckt, soodat wy boopen, dat liy hem door die van Macassar
niet sal laten verleijden sich in saecken te stcecken, daer liy niet
dan scliaede en nadeel van sal connen trecken, echter sullen tegen (
alle machinatien op hoede wesen. Onse residentie continueert noch
tot Japara, alhoewel daer van den Gouverneur altemet al vry eenige
vexatien moeten lyden. De Tommagon Paty sacli gaerne, dat tot
Jouana residentie quamen nemen, ende toont ons uyterlyck veel
vruntschap en goede genegentheyt.......................
(Bantam.) Die van Bantam, hebben UEd. by onse vorige gelesen
dat den oorlogh moede synde , ons door brieven ende gesanten van
den Sulthan om vreede hadden versoclit, waertoe wy ons dan oock
genegen hadden getoont, te weten 7 byaldien eenige billycke satis
factie van haar condcn genieten. Na dato, hebben deselve daer noch
nader instantie ende verscheydc besendingen om gedaen, met veel
teeckenen van eene groote genegentheyt om de geresen onlusten ter
neder te leggen, hebbende tot dien eynde, onder anderen op 23
April verleden ons met haere eygen vaertuygen toegebracht alle de
1 In een brief van de Hooge Regering aan het Opperbestuur, dd. 16 Januarij 1658
leest men integendeel van vijandelijkheden tusschcn Mataram en Bantam; « De Matarammers, dic wy in onse vorige (zie boven bladz. 71) geschreven hebben, dat aan ’t
marcheren waren nacr Bantam, zyn boven langks ’t gcbcrchtc tot voorby Batavia
gcadvanccert ende aldaer, soo gerucht wort tegen een troup Bnutainmers op haer
uylgcsoudcn in gevecht geweest, in hetwelck 3 off *100 Bantaramers soudcu syn gcbleven, wacrna dc Malarammers wederom syn vertrokken, apparent door gcbrcck
van victualie ende leeftocht, soodat men nu geloven moet, dat het ernst tusschcn
haer sy ende dat de Sousouhounangh hem geern van de gelegenthcyt, dat wy met
Bantam in oorlogh syn, sonde dienen. Wy hebben eenige dagen verleden eene partie
van 50 coppcn opwaarts nae ’t gcbcrchte gcsondcu, om de wcch, dewelcke de gcmei te .Malarammers gemaeckt hebben ende gepassccrt syn ’t ontdcckken ende te ver
spieden, hoe deselve gestclt sy, die den 12<leu deser (i. e. January) weder beneden
syn gecomcn, synde 9 dagen uyt ende geheel in ’t hooge gcbcrchtc geweest; maer
en hebben geen wcch van de Mataram nuc Bantam vernomen , noch eenige gelyckcnissc van dien, soodat sy deselve geheel aan de andere syde van ’t gcbcrchlo moeten
hebben genomen , enz.
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Nederlanders , die tot Bantam waren geweest, soo gevangen als over
gelopen , uytgesondert een tamboer, die bet Moorsdom aengenomen
hebbende, daerom nac ’t schryven des Snlthans niet en mochte
wederom gegeven worden, sonder dat liaer doen ter tyt noch eenigc
vaste toezegginge van vreede van ons was gedaen , hetwelck dan al
een groote vcrcleyninge van haer is geweest ende hebben wy daarop
dan oock weder gelargeert ende los gelaten alle de gevangen Bantammers by ons synde, ende syn dienvolgende eyndel. nae dickmael
over ende wedervaeren van hare gesanten, met malcander over een
nieuwe vreede d’accoorde geworden, op de conditiën ende articulen
geregistreerd in t’overgaende resolutieboeck onder 4 May ï
doch wanneer het op 't sluyten ende teekenen van deselve articulen
aanquam ende dat wy daer alleen onder hadden gevoecht, dat se
wederzyts soo van ons als haer, met aenroepinge van de name'Godes
bevesticht, mitsgaders niet alleen by de presente Generael ende
raeden van India ende presente Sulthan en synen raedt, maer oock
bij de respective successeurs ende nacomers souden achtervolcht ende
naergecomen worden, soo syn sy daer seer clackeloos ende onver
wacht weder uytgescheyden, zonder daervan eenige reden te geven
.................. wy connen niet recht bedeneken, wat haer daertoe can
hebben gemoveert; eenigen meenen dat het geschiet sy om de clausule
van den eet onder de articulen gevoecht, die se haer beswaert heb
ben gevonden te doen, omdat se noyt oprechte meyninge tot een goede
vreede gehad hebben, want ofschoon seer godloose boosaerdige menschen
syn, soo schynen se evenwel veel werekx van een eed te maecken 2,
anderen weder, dat het uytkeeren van soovele buffels ende koebeesten
haer te seer tegen de borst heeft gesteecken, oock soude wel connen
syn, dat de quaetaerdige Mr. Skinner daer syn personnagic onder
1 Uit verhaal, door GG. eu Raden aan het Opperbestuur gegeven is niet geheel
juist en naauwkeurig. Zooals de zaken zich werkelijk hebben toegedragen, vindt men
hierboven iu het elfde Hoofdstuk verhaald, volgens het Resolutie- en N otulcnbock der
liooge Regering. Zelfs de dagteekening waarop de conditiën van vrede vrerden voor
gesteld, is iu dezen brief onnaauwkeurig opgegeven; de voorwaarden werden aange
boden en vastgcatcld, niet op 4 Mei maar op 29 Ajjril, bovendien hadden de Bautamschc gezanten die conditiën wel aangenomen als voorstel van GG. en Raden, maar
hunne goedkeuring hadden zij niet gegeven, als daartoe geen volmagt hebbende.
2 De »goddeloose en boosaerdige” Bantammcrs, schijnen de » reservatio mentalis”
als zijnde een Europeesch product, nog niet gekend tc hebben.
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heeft gespeelt .... ondertussen is de voors. onderhandclinge
daer voort bygebleven ende hebben de vyanden daerop dan weder
nieuwe uytrustinge van oorlogsprauwen ter zee gedaen . . . .
(volgt het verhaal van de overrompeling door de Bantammers van
eenige Nederlandsche sloepen en visscliersvaartuigen)........................
Te lande hebben wy haer tot noch toe niet weder vernomen, apparent omdat se weynich openingh sien ons aldaer veel schade te
connen doen, soodat de landtbouw en de culture der thuynen onverhindert haer voortganck heeft genomen, hoewel echter met soodanigen
ernst niet als wel soude syn geschiet, byaldien de onderhandelingen
der vreede (sic) tot een goet eynde ware gecomen, om de vreese,
die d’ingesetenen hebben, datse d’een of d’ander tyt noch al eens
wederom sullen comen, om de landen te bederven............................
het rysplanten neemt ondertussen om Batavia meer ende meer toe,
voornamentlyck in de landen, die gelegentheyt hebben het gansche jaer
door, bewatert te connen worden; maer de opulenten toevoer uyt de
Mataramsche havens, waerdoor de rys hier dit jaer seer goedencoop
is geweest, heeft dat werck niet veel gcvordert, wordende het last
op de marckt vercocht tot 24 en 25 realen; de moeskruyden ende
alderhande boomvruchten, worden oock hoe langer hoe abondanter
en beter coop, vermidts den aengroey der hooven ende tuynen rondom
de stadt, oock soo is het getal der koebeesten ende buffels, sedert
onse jongste door den grooten toevoer van Crawan, soo te water als
te land, soodanich vermenichvuldicht ende aengewassen, dat degene,
die se aenbrengen, die qualyck langer weten quyt te geraecken. . .
ondertussen hebben wy sonder intermissie Bantams haven met 3 of
4 schepen ofte jachten beset gehouden ende verhindert dat gene
schepen, joneken ofte ander vaertuygli van eenige importantie, daer
heeft binnen ofte uytgecomen, waerdoor haer dan alle vaert ende
commercie benomen endo stadt Bantam, die in vorige tyden, soo
vermaerde coopstadt placli te wesen, als tot een duyvecot, om soo
te seggen gestel t wort . . . . . ses Engelse schepen syn sedert
onse jongste voor Bantam aengecomen ende daer door onse besettinge
buyten gehouden, namentlyck: op 15 Fcbruary, Het Maegdenhooft
comende van Cormandcl, enz. . . . . ende in ’t lest van de
maend October verleden .... de Advice ende de Dragon uyt
Engelandt vcrtrocken op deu 22 May voorl. voor reeckeningk van
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de nieuwe Engclsche Comp., inhebbendc veel contanten; maor weynicli
coopmanscliappen, om liaere saeckcn tot Bantam ende de plaetsen
hieromtrent met vigeur te hervatten, tot welcken eynde mette selvc
uytgecomen syn, wel 10 ofte 12 coopluyden om tot opperhoofden
over de comptoiren gestelt te worden, onder dewelckc als hooft is
een Mr. Joan Eduard .... met ordre om den jegenwoordigen
Frederick Skinner met alle de anderen op te senden...................
De Dragon, die de leste aenquam was onse besetting, die metten
eersten (de Advice) te beseften besich waren, doorgesnapt ende tegen
den avondt op de rlieede voor Bantam geraeckt, maer den ander
daer niet vindende, daer ’t opperhooft op was ende geen com
missie aen Mr. Skinner hebbende, is des morgens weder buyten onder
. . waerom haer dan oock over het
onse vlagge gecomen . .
voors. doorbreecken niet aengesproken; maer hetselve door de vingeren
gesien hebben, . . . deselve Mr. Eduard heeft ons toegebracht
een brieff, geschreven by den Gouverneur ende directeurs van de
voors. nieuwe Comp. waerin gementioneert wort van UEd. missive
uyt bevel van haer Ho. Mo. aen ons geschreven . . . . by dewelcken UEd. ons nader syn aenbevelende, de onderhouding van de
vreede ende alliantie met de Republicque van Engelandt gcmacckt,
dat de gemelte vrunden hebben tot fundament genomen, alsof wy haer
uyt craclite van dien schuldich waren binnen Bantam te lacten; maer
wy vinden de woorden ofte intentie van deselve missive sooverre niet
geextendeert te wesen, wes haer hetselve hebben afgeslagen; doch als
sy te kennen gaven, dat de gem. nieuwe Comp. daeraen veel ware
gelegen, dat sy hoe eer hoe liever reeckeningh, bewys ende reliqua
van den gem. Skinner mochten overnemen aleer de middelen mochten
worden gedilapideert ofte verduystert, soo hebben wy om haer soo wcynicli oorsaeck van dachten te laten als eenichsints conde geschie
den, haer toegestaen tot dien eynde een ofte meer persoonen binnen
Bantam te mogen senden, met verder licentie, om van daer uyt te
mogen voeren alle de effecten van deselve Comp. niet bestaende in
coopmansschappen ofte goederen die Bantam is uytgevcnde. . . .
welcke beleefde presentatie sy eerst verworpen; doch naderhant . . .
aengenomen ende geamplecteert hebben .... ende syn (die
Engelscben) met die intentie dan op 3C deser macndt weder naer
Bantam vertrocken, met hoop dat in corte een goede vreede tussen
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ons cnde deselve plaets sal worden getroffen, naardien de Sulthan
ons nu al weder ettelycke maelen over Scrrabon (Tsjeribon) ende
andere wegen beeft doen sunderen off hy weder gesanten tot dyen
eynde nae Batavia soude mogen scnden, dat wy hebben toegestaan
...................wat hieraf worden wil, sal de tyt in corte openbaren,
nacdien de gem. Engelse vrunden om liaer eygen interesse seer trachten
sullen, hoe eer hoe liever daer een eynde aen te sien...................
doch ’t ga soo als ’t wil, wy stellen vast na geen andere conditiën
van vreede jnet die van Bantam te luysteren, dan die wij haer
jongst hebben voorgestelt.................................................................
Omdat bevonden is, dat die van den generalen ontfanck alhier, op
de winckeliers ende tappers soo bequaemen regard niet connen nemen
als wel vereyschte, soo hebben wy goet gevonden, de briefkens,
die deselve maentlyck van den ontfanger plagen te haelen, te weten
de winckeliers van 2, ende de tappers van 6 ryn. yder, aen de meest
biedende te verpachten, ende aengesien wy van tydt tot tydt vermerckt hebben, dat degene die met groente, pinangh, tabacq ende
andere cleene cramerien, dagelyckx op de ordinarie marckten comen
sitten, door luyaerdicheyt, soo het schynt, deser natiën om eenige
andere eerlycke hanteringe byder handt te nemen, soodanich in getal
vermcnighden, datse malcander verdrongen ende in de weegh waeren,
soo hebben wy om hetselve met een bequaem middel voor te comen, .
met eene goetgevondcn deselve marcktsitters mede op een matige con
tributie der gemeene stadtslasten te setten, namentl. op 2 stuyvers
’sdacghs en syn dien volgende deselve gerechticheden aen de meest
biedende verpacht op den 25 Macrt ende hebben gegolden:
de tapbriefkens . . 545
de winckelbriefkens . 400 realen ter maent.
de marcktsitters . . 180
wacr naderhandt op den lesten July op het ingeven der Chinesen,
die tot het inventeren van diergelycke voordeclen altyt seer ingenieux syn, noch bygevoecht hebben een impost op de waskaersen,
van 2 stuyvers op het catty, die gegolden heeft 240 Rc. ter maent.
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XVIII. De Gouverneur-Gencraal Joan Maetsuyker en Rade
van Indio, aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Corap. (Heeren XVII).

Batavia, dd. 16 December 1659.
Edele Erntfeste, enz............................
Voorleden jaer hebben wij, in de name Godes, naer het beminde
vaderlandt afgesonden tliien schepen .... te saemen inge
laden hebbende een retour alderhande Oost-Indische coopmanscliappen
ende waeren, ter somma van 1753924 guldens, een sleght retour
in comparatie van de vorige jaeren....................................................
{Batavia.) Verleden jaer hebben wy UE. geadviseert hoe in ’t
eynde van ’t selve tot Bantam aengecomen waeren 2 Engelse schepen
van de nieuwe Comp., genaemt de Advis ende de Dragon, ende
daermede eenen Mr. Joan Eduards, om te wesen agent aldaer, in
plaets van Mr. Frederick Skynner, nevens verscheyden andere cooplieden, om op de omleggende comptoiren gebruyckt te worden ende
dat wy deselve toegestaen hadden, nietjegenstaende onse besettinge
voor de Bantamse haeven, daer residentie te nemen........................
mitsgaders oock dat wy aengenomen ende geaccepteert hadden derselver seer vrindelycke presentatie, uyt last van haere principalen
aen ons gedaen, om liaer tc laten gebruyckeu tot mediateurs en
middelaers tot beslechtinge der differenten tussclien ons ende die
van Bantam ontstaen, alhoewel wy ons van derselver goede intentie
ende meyninge soo geheel verseeckert niet en hielden om vele
redenen daertoe syude, gelyck dan oock door deselve mediatie niet
tot onsen voordeel is uytgewrocht; maer syn eer de Bantammers,
die ons daer te voren al eenige maelen om vrede aengelockt hadden,
naderhandt weder fierder en stouter geworden ende is oock noyt
gebleecken, dat deselve vrunden oyt eenigli dcbvoir tot onsen goede
omtrent den Sulthan hebben aangewent, soo se maer liet contrarie
niet gedaen en hebben, evenwel en hebben deselve vyandcn liaer
sedert onse jongste noyt weder te lande omtrent Batavia laten sicn,
nochte ons ter zee oock eenige merckweerdige schade gedaen, uytgesondert alleen op den 14 Maert, als wanneer sy voor Bantam met
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een overgroote stouticheyt met een Tingangh, een wel gearmeerde
chaloup aengetast ende 11 man dootgeslagen hebben...................
ende is dienvolgende dan oock de ordinarie besettinge van de haven
by ons doorgaens met eenige schepen gecontinueert tot in de maent
Julio verleden, als wanneer ’t eyndelyck door tussenspreeckcn ende
mediatie van ambassadeurs van den Pangoran van Jamby tot dien
eynde expres aen ons gesonden, de vreede gesloten ende wedersyts
gepubliceert is op de volgende conditiën (zie hierachter n°. XIX,
het contract en resolutie GG. en R., 10 July 1659). Wel geern
hadden wy gesien dat onder de voors. articulen oock hadde connen
bedongen worden de restitutie ofte wTederomgevinge van degene,
die haer tot Bantam tot het Moorsdom hebben begeven; alsmede
een seecker uytgedruckt getal van koebeesten ende buffels, mitsga
ders oock dat de Sultlian ende grooten tot Bantam nevens ons, het
vreeden-contract met eede hadden mogen becrachtigen, maer en
hebben daer niet toe connen geraecken ende oock aen de andere
syde niet connen goet vinden de vreede daerom achterwege te laeten
om de onlusten, die wy hebben verstaen, dat UEd. in 'tvaderlandt
om het uytsluyten van de Engelsen buyten de havens der vyanden
van de Comp. in dese landen voorcomen ende ontmoeten, ende
dat haer Ho-Mo tot voorcominge van meerder questien ende ge
schillen rede een concept-accoort aen de Heere Protector hadden
gepresenteert, waerby hetselve wedersyts g’ interdiceert ende ver
boden wort en welck accoort wy verwacht hebben, dat ons eerlangh tot ordre soude syn voorgeschr. en geprescribeert geworden,
als wanneer het besetten van Bantams haven ten principale vruch
teloos en sonder effect soude syn, het eenighste middel nochtans
synde, waardoor wy gehoopt hadden de vyanden tot beter verstandt
te brengen, andersints en buyten die consideratien en souden wy
tot de bovengestelde articulen niet verstaen hebben ende is onder
tussen daerin, seer tot onsen voordeel gecomen de voors. mediatie
van de gesanten van den Pangoran van Jamby, om wiens respect
en aensien, wy nu quansuys verscheyden poincten hebben afgestaen
ende laten vallen, waerop wy te voren seer hard hadden gestaen,
om deselve gesanten na sooveel gedane moeyte niet onverrichter
saké te laten nae huys keeren, ende 't soude noch een groote saccke
wesen byaldien die van Bantam de toegestemde conditiën van vreede
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behoorlycken achtervolgden ende naequamen, daor seer veel aen gebreeckt, hebbende ons ter eerste instantie alleen toegesondcn de
kinderen van een coopman Evert Buys, zalr., nevens de vordere ge
vangene Nederlanders ende omtrent 40 Swarten, soo vrye mardykers
als lyfeygenen, sonder datse tot vorder uytkeering van fugitiven ofte
overloopers, die se noch in groot getal onder haer hebben, willen
verstaen, onder voorgeven dat se niet gebonden syn iemandt wederom
te geven, die daertoe van sclff niet genegen sy, daer (tegen) de
woorden soo clacr leggen, alleen uytgesondert dat gene, die haer tot
het Moorsdom hadden begeven, die sy gelyck geseyt alleen gehouden
syn op haere vryc voeten te stellen om te vertrekken ofte blyven
nae datse sullen goetvinden, behalven datse ondertussen oock alle
degenen die se eenigsins vreesen dat genegen mochten syn, weder
nae Batavia te keren, nae ’t geberchte wecli gevoert ende versteecken
hebben, jae zelff weygeren sy ons weder te geven de lyfeygenen,
die nae dato van ’t sluyten der vreede tot haer overgeloopen syn
soodat het met reeht geen vreede genoemt en mach worden, evenwel
hebben wy voorgenomen het noch soo voor eerst aen te sien ende
nae een goede occasie te wachten om deselve trouwelooze gebuiiren
eens onverwacht te doen gevoelen het groot en onverdraechelyck ongelyck , datse ons syn doende..........................................
Yan de oostcust van Java en is ons (Gode sy danek) sedert onse
leste schryven het minste ongemack niet voorgecomen: maer syn motte
selve in goede intelligentie en vrede gebleven. Aen den Sousouhounangh en hebben wy tot noch toe geen besendingli gedaen, veel
min hy aen ons; maer tusschen de vier Gouverneurs ofte Strandtheeren ende ons syn verscheyde brieven over en weder gegacn, in
’t dagregister ende briefboeck respective geregistreert. Deselve
Strandtheeren syn bynae het geheele jaer boven in den Mataram
gehouden, alwaer se noch blyven, sonder dat men recht can te
weten comen, waerom; dan dat se gesccht worden geen raet te weten
tot het opbrengen van de sommen geils, die de Goninck van haer
is eysschende, dat, by haere brieven aen ons geschreven oock geconfirmeert wort, nadien sy in deselve yder een groote somme gelts
van ons ter leen hebben versocht, onder anderen de Tommagon Paty
20.000 realen, welcke versoecken wy soowcl d’cen als de ander hebben
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afgeslaegen, als daertoe niet gequalificeert synde, waerom sy wellicht
ai wat te onvreede sullen syn. Compagn8. residentie wort tot Japara
met becnopten ommeslagli gecontinueert, soo om door middel van
deselve van tydt tot tydt contsehap te mogen hebben, watter in het Mattarams gebiedt omgaet en by de hand genomen wort, waeraen ons
gelegen soude connen syn, als om daer ende van de andere omliggende
plaetsen successive voor de Comp. in te saemelen en te vergaderen,
de houtwercken, balcken, planken &c., die wy hier doorgaens van
noode hebben........................................................ ' . . . .
Dat de Malaramse vorst eenigh oorlogs concept in den sin sonde
hebben en connen wy niet vermercken, veel min dat hij derwegen
met die van Macassar ofte andere gebuurlycke potentaten, soude
intelligentie ofte alliantie hebben; ende wort geoordeelt dat hy het
Mataramsc IIo ff niet licht verlaten sal omdat hy hem buyten hetselve
niet verseeckert en hout, nochte dat hy oock aen ymandt van de
landtsgrooten de conductie van eenige crygsmacht toe sal vertrouwen
om de groote tirannie, die hy geduurende syn regeringe gepleeght
heeft, waerdoor hy van ydereen geureest ende gehaet wort. Dit
jaer heeft hy weder seer moorddadich doen om den hals brengen,
eerst de Pangeran Surbaija, synde syn ooms soon, ende wiens dochter
en suster hy tot wyven heeft, nevens noch over de 60 anderen van
desselfs maechschap en aenhang ende eenigen tydt daernae de Gou
verneur van Samaraugh Wanghsa Radia, sonder dat men recht te
weten can comen om wat reden ofte oorsaeck, waerdoor dan ongetwyffelt niet min dan een groote schrick ende vreese onder alle de
grooten wesen moet, als haer leven niet langer verseeckert synde,
dan tot dat de Coninck d’een off d’ander gril ofte lust tot bloetvergieten in ’t hooft comt, in voegen dat wy weynich bedeneken heb
ben , dat hy vooreerst noch gedachten naa Batavia sal hebben; ende
heeft oock jonghst by ’t sluytcn van syn zeehavens soo grooten
voordeel niet behaelt dat te geloven sy, hy daertoe weder licht sal
resolveren. Desselfs oudste soon, genaemt Pangeran dipati Anum,
heeft in de maernlt Junio verleden een kleyn briefken aen den Generacl geschreven, stacnde in ’t dachregister onder 13 desselve maendts
geregistreert, nevens 2 paerden tot vereeringe, die wy om des vaders
gunst wat ryckelycker gcremunereert hebben te weten, met de waardye van 100 R“. van 8“.......................................................................
6
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Ongemenen opulenten toevoer van rys en allerhande andere eetwaeren lieeft Batavia dit jaer uyt de Mataramse hacvens gehad
waerdoor alles soo goeden coop is geweest ende noch is, als by
menschen geheugen niet en is geweest, Godt geve dat het langh
duren mach. De culture der landen wort oock meer ende meer voortgeset, insonderhcyt worden de rysvelden door Javanen ende swarte
ingesetenen meer ende meer uytgebreyt ende schoongemaeckt, heb
bende tjonghste regcnmousson al goede quantiteyt rys gelevert, nietjegenstaende, dat de groote toevoer uyt het landt van de Mataram,
daer geen goet in gedaen heeft ende wanneer de waterleydingen
totte selve velden eens terdege bestelt ende in treyn gebracht sullen
wesen, staet die landtbouw noch meer toe te nemen om de bequaemlieyt, die se sal hebben om met cleyne moeyte jaerlyck goede
quantiteyt rys te connen oeghsten; daer de handt aen gehouden
wort. De dorpen aen de rivier van Crawan, aen de oostsijde van
Batavia gelegen, hebben dit jaer een seer groot getal groff vee soo
koebeesten als buffels uytgegeven.........................................................
Nietjegenstaende de Chinesen al dickmael gewaerschout syn ,
dat de Compie. de poeyersuyckeren niet meer totten vorigen prys
sal connen aennemen, soo en bevinden wy echter niet dat deselve
plantagie, daerom by haer naergelaten ofte gestaeckt wordt ....
met desen scheepen becomen UEd. van deselve soeticheyt nu weder
ongeveer 6188 picol in 3004 kisten, kostende door malcander 5-jReael het picol, die wy verkopen dat noch tamelycke advance sal
behaelen, dat seer sullen verlangen te verstaen, omdat sonder die
ballast niet wel raet sullen weten de retourschcepen jaerlycx behoorlijcken zeevast te crygen off sullen daertoe steen off andere
waerom
ganscli onnutte swaerte moeten gebruycken . .
seer souden wenschen dat by het senden van deselve suykeren jaerlijckx mochten continueren, te meer omdat besyden de reden nu
geallegeert, de culture der landen en mitsdien het welvaercn van
dese plaets ende ingesetenen daerdoor grotel. soude worden gebeneficieert ende waeraen de Comp. oock gelegen is, op welclce lioope
wy deselve voor het toecoraende voor hebben genomen te stellen op
5 Ra. de witte ende de tweede soorte op 4 R. het picol met
welcken prys wy vertrouwen dat de bouwman noch wel behouden
zal connen blyven.
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De frequente vaert tussclien Java’s oostcust als andere plaetsen
en Batavia, heeft dan voor de ingesetenen alhier al een redelijcke
negotie gemaeckt, daer de Comp. mede aen participeert, maer de
aftreek der lynwaten en is evenwel naer advenant soo groot niet
geweest , dat veroorsaeckt wort doordien de Javanen hare wevericn
meer ende meer voortsetten ende haer daer meest met behelpen ,
hetwelck die van Bantam mede al beginnen nae te doen..............
De Nederlandtse burgeren tot Batavia nemen meer toe dan af;
maer ’t ware te wenschen, dat veele haer beter wisten te draegen
ende meer debvoir deden om met eerlycke hanteringe haer onderhout
te soecken, daer het veeltyts aen bevonden wort te ontbreecken,
van de swarte ingezetenen schynt beter hoop te wesen, alhoewel
voor het meerendeel van lyfeygenen afcomstich synde, naerdien
dcselve door den bandt soo tot droncken drincken en debaucheren
niet genegen syn, dan onse natie, dat droevigh is. Ten jonghsten
optreck deses jaers in September verleden, syn de voors. Nederlantsc
burgeren sterck bevonden 275 coppen, behalve degenen die in eenige
colleges sittende van ’t jaerlyckx optrecken geexcuseert worden.

XIX. Contract met Bantam, 10 Julij 1659.

In den name van den Eeuwigen Allmaghtigen
ende Barmhertigen Godt.
i

1

Arlyculen op dewelcke de Gouvernenr-Generaal ende raden van
India lot Batavia ter eenre, ende Paducca Siry Sultkan ende de
groten tot Bantham ter andere zyde, door mediatie ende tussclien
spreecken van de Hrn. Kiaij Damangh dirade Wanghsa ende Kiaij
Ingaly Marta Sidana, gesanten van zyn Hoogheyt de Pangoran van
Jamby met malcanderen overeengecomen zyn ende een eeuwige vaste
vrede besloten hebben op den 10dcu July 1659.
Eeratelyck, is overeengekomen ende besloten, dat alle de onder
danen van Batavia, die tot Bantam ofte elders onder het gebiedt
van den Sulthan zyn , zoo vrye luyden, als lyfeijgeucn, van wat natie
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ofte geslacht die ook sullen wesen, zoo die, gedurende desen lesten
oorlogh, als daer te voren, gevangen genomen ofte overgelopen zyn,
door den Snlthan sullen losgelaten, wederom gegeven ende geres
titueerd worden, gelyck mede door den Gouver.-Gener. ende de
Raden van India van liare zyde alle de Bantammers, die tot Batavia
gevonden worden, uytgesondert alleen, dat de Snlthan, degeene die
haei tot Bantham tot het Moorsche gelooff begeven hebben , ende
besneden zyn, niet gehouden zal syn te dwingen weder nae Batavia
te keeren; maar sullen alleen op liaer vrye voeten gestelt worden
om te vertrecken offte te blyven, nae dat liaer sal goetduncken, soli
der ymants verliinderingh, te weten degene, die al geruymen tyt
ten minsten voor drij maenden herwaerts zullen bevonden worden
besneden geweest te zyn; maer die nae deselve tyt ofte binnen de
drie maenden, herwaerts besneden zyn, sall de Sulthan wederom
geven of te doen betalen aen de eygenaers tot soodanige somma
al se sullen getaxeerd worden, tot Batavia weerdig geweest te syn
ende degeene, die staande dese onderhandelinghe ofte nae den *
tyt, dat de Ileeren mediateurs van Jamby, de eerste mael vanhier
tot Bantam zyn aengecomen, Moorsch geworden ende besneden zyn,
sullen in alle manieren ende sonder eenige exceptie worden wederom
gegeven, hetsy met of tegen liaer danck, sonder ondcrscheyt, gelyk mede alle de lyfeygenen, die tot Batavia Moorsche ingesetenen
syn toebehoorende.
2C. Dat voorts de Sulthan van Bantam sall doen restitueren ende
wederom geven alle de koebeesten ende buffels, die zyn volk van
den bodem van Batavia weggevoerd hebben ende nu voor han
den zyn.
3C. Dat, wanneer dese satisfactie zal zyn (gegeven), de schepen
die tot besettinge van Bantams rlieede gehouden worden, door den
Gouverneur-Generaal ende de Raden van India sullen opgeroepen
ende deselve rlieede vry ende opengestelt zal worden, ende dat voort
soo te water als te lande, wederzyts van alle hostile actcn afge
houden ende voortaen een eeuwigh en onverbrecckelijcken vrede
tusschen Bantam ende Batavia gcobserveert ende onderhouden zal
worden.
4C. Dat de Gouvern.-Generl. ende Raden van India weder als voor
desen tot Bantam sullen mogen houden een continueele residentie,
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om haer saeken waer te nemen, cnde dat daertoe weder ingeraymfc
zal worden, de plaets, die zy jongst voor ’t ontstaen van de onlus
ten liebben bezeten, zonder dat de Gouvern.-Generl. cnde Raden van
India daervoor eenige grondt ofte huyshuur sullen betalen ofte
schuldig zyn; maar zal deselve haer eens voor al quyt gescholden
ende gercmitteert zyn.
5e. Ende zal de Sulthan desniettemin last geven ende ’tzynen
coste versorgen, dat deselve plaets ofte woningh zoodanigh van
buyten verseeckerdt werde, dat de residenten daer veyligh in mogen
woonen ende by nacht ofte ontyde van geen quade menschen beleedight en worden.
6C. Eenige onderdanen van Batavia nae Bantam overlopende sal
de Sulthan, die onder geen pretext, hetsy van gelooff ofte wat het
ook mogte wezen, mogen onder zyn beschermingke nemen ofte aenhouden; maer gehouden zyn , terstondt wederom te senden, soo vrije
als lyfeygenen sonder onderscheyt van personen ofte natie, gelijck
de Gouvernr.-Generl. ende de Raden van India van hare zyde van
gelycke zullen doen.
7e. Omdat voor desen van tyt tot tyt is bevonden, dat vele ge
stolen ende verboden goederen, ende coopmanschappen van Batavia
tot Bantam worden aangebraght streckende tot seer grote schade
ende nadeel van de Nederlandse Comp. ende de ingesetenen van
Batavia, soo sall om lietselve voor te comen, de voors. residenten
tot Bantam geoorlofft wesen , alle vaertuyghen van Batavia tot Ban
tam comende te visiteren ende te besoeken ende eenigh gestolen ofte
verboden goederen ofte waren in deselve vindende die mogen aenhouden ende nae hem nemen sonder ymants oppositie; maer sullen
de dienaren van den Sulthan gehouden wesen, hier in te bieden de
behulpsame handt, ende sullen voor gestolen ofte verboden goederen
gehouden worden alle 't geene, dat tot Batavia niet behoorlycken
vertolt ofte aengegeven sal wesen.
8e. Voor de verversinge, die do gen. residenten sullen willen be
stellen aen de passerende schepen en sal geen tliol ofte gereghtigheyt betaelt worden gel. van outs is in gebruyck geweest.
9°. Voorts is verdragen ende besloten, dat de scheydinge der
limiten tusschen Bantam en Batavia sal wesen, de rivier Ontongh
Java van de zeekant afl’, tot in cnde over het geberghte.
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10e. Ende opdat de ingesetenen wederzyts te geruster mogen
wesen van alle moorderijen ende stroperijen, die in de bossen ende
ruygliten door quade menschen zouden connen geschieden, soo sullen
die van Bantam, niet vermogen te comen op den bodem van Batavia,
noglite in eenige rivieren offte kreeken van deselve anders dan tot
Batavia off ten waren uyt eenigen noodt, noghte ook van de andere
zyde, die van Batavia op den bodem van Bantam, offte in eenige
rivieren oftte kreeken van deselve anders dan tot Bantam selflf, offten
ware insgel. uyt noodt, off dat als vyant sullen mogen worden aengetast, gevangen genomen offte zoo haer te weer stellen dootgeslagen,
sonder dat dese vreede daerdoor gevioleerdt ofte verbroken zall
worden 5 dogli aengaande de rivier van Ontong Java voornt. is verstaen ende beslooten, dat deselve sal mogen bevaren ende gebruyckt
worden, zoowel by de inwoonderen van Bantam als by de inwoonderen (van Batavia), mits dat zy altyt sullen moeten by haer hebben
een teeken t. w. die van Batavia van den Gouvern.-Generl. ende de
Raden van India ende die van Bantam van den Sultkan, mitsgaders
oock van de Nederl. resident, die de Gouverneur-Generl. ende de
Raden van India tot Bantam zullen houden, om daer by gekent ende
de goeden van de quaden onderscheyden te worden.
lle. Ende opdat dese artyculen te religieuser mogen onderhouden
worden, soo sullen deselve by den Gouvern.-Generl. ende de Raden
van India ter eenre ende by Paducca Siry Sultan ende zyne naeste
raden tot Bantam ter andere zyde onderteekend worden.
12e. Ende sall dese vrede onderhouden ende naergecomen worden,
niet alleen by de jegenwoordige Gouvern.-Generl. ende Raden van
India ende de jegenwoordige Paducca Siry Suitkan ende de groten
van Bantam ; maer ook by Jiare respective successeurs ende nacomers.

XX. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Ileeren XVII).
Batavia, dd. lö December 1660.
Edele Erntleste, enz.
Verleden jaer, enz.
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Mette schepen des verleden jaers, hebben wy UEd. met geen cleyn
genoegen geadviseert ende geroemt van de opulente toevoer van alle
leeftocht ende nootlyckheden uyt de havens van de oostcust van Java
te deser plaetse, waerdoor hier alles seer goedencoop was ende de
. . ende dewyl de
ingesetenen begonden te floreren . .
Sousouhounan jongst mettet sluyten s’yner havens geen ander voordeel
en heeft gehad, dan dat deselve nae ’t eynde van twee jaren, binnen
dewelcke syn tollen ende incomsten stil gestaen hadden, weder van
self heeft moeten openstellen, tot geen cleyne disreputatie van syn
vorstelycke naem, soo lieten wy ons voorstaen, dat hy noyt weder
tot een resolutie soude comen, die hem soo schadelyck was geweest ;
maer hebben ons naderliant geabuseert gevonden, nadien de gemelte
vorst weynich maenden daerna, te weten in de maendt April verleden,
niet alleen syn seehavens weder veel stricter dan oyt te vooren geslooten ende alle vreemdelingen, Maleyers, Javanen, niemant uytgesondert, uytgeset ende syn lant verboden heeft, maer heeft bovendien
oock Comps. logie tot Japara doen opbreecken ende afsmyten; doch
alles evenwel met minne ende sonder eenigen schyn van quade genegentheyt t’ onswaerts te betoonen, maer heeft voorgegeven, dat
genegen was, nieuwe wetten over syn onderdaenen te maken ende
daerom liet lant soo langh most geslooten worden gehouden, dat
deselve praetjes syn, met dewelcke hy hem de vorige reys mede
heeft beholpen......................................................................................
Met die van Bantam wort de vrede onderhouden, maer doen ons
ondertusschen grote afbreuck mettet aenhouden der lyfeygenen, die
van tyt tot tyt van Batavia wechloopen, alhoewel sy het ontkennen
ende oock eenige reysen van deselve al ettelycke hebben weder terugh
gesonden. De Sultan heeft ondernomen gehad een vaert te graven,
uyt de rivier Ontongh Java, synde de scheydinge tusschen Bantam
ende Batavia tot aen Tanara, om t' allen tyden binnen door van
Bantam tot op onse limiten te connen comen, hetwelck ongetwyfelt
geen goede insicht heeft gehad; maer heeft het werek naderliant
moeten laten steeckcn, nadat het een bloedigen arbeyt gecost ende
al ettelycke honderde menschen afgeslooft ende in het grai't geholpen
had, om verschcyde ongelegenheden in hetselve geopenbaert op dewelcke
in ’t aenvangen geen staet was gemaeckt, daer wy niet droevigh
om syn................................................................................ .... . . ,
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De Engelsen hebben dit jaer cleyne negotie tot Bantam gedaen.
Wy hebben omtrent den Sulthan getracht te bewercken, dat de
copdaelders onder syn onderdanen nevens het spaensgelt mochten
gangbaer worden gemaeckt, waertoe syn ÏÏooght. oock syn woort al
eens gegeven heeft gehad, maer is daerna door de grooten weder
omgestooten, synde door de Engelsen geinformeert dat, onder deselve
copdaelders seer groote valsheyt sy sclniylcnde, nietjegenslaende sy
van het contrarie verseeckert syn, waeraen kaer genegentheyt afge
meten wort..........................................................................................
Vermits het sluyten der Mataramsche havens cnde dat tot Bantam
geen deden of andere coopmanschappen getrocken syn, soo is de
negotie dit jaer tot Batavia, soo voor de Corap. als particulieren
slecht geweest ende als de vaert der Engelsen op Bantam, Jamby
ende Macassar, mitsgaders der Mooren op Atchin, de thinquartieren
ende Malacea sal blyven continueren gelyck se eenige jaren herwaerts
begonnen is, soo en weten wy niet of daer vooreerst al veel beterschap
in sy te verhopen, aengesien deselve het overal met lywaten overcroppen ende die tot soo lagen prys brengen, datter qualyck meer
voordeel op te behalen sal wesen, behalven dat hier oock geen
joncken uyt Cliina meer aen en comen, die voor desen veel negotie
plegen te maecken; maer maecken haer vaert nu op Jolior, Patany,
Ligor en Siam, nae welcke plaetsen den handel dan getrocken en
van Batavia gediverteert wort, de reden nu waerom de Chinesen
jegenwoordich Batavia soowel niet soecken als voor desen en schynt
geen ander te wesen, dan dat wy de principale coopmanschappen,
die se van hier plegen te slepen, inzonderheyt den pecper, te hoogli
op geit hebben gehouden, waerdoor se nootsaeckelyk voor ’t hooft
gestoten syn geworden, om andere plaetsen te soecken, daer se deselve
beter coop connen hebben ende wy en si en jegenwoordich geen middel
om hetselve te remedieren of soudcn moeten goetvinden haer de
voorsz. vaert op plaetsen hier soo naby gelegen, gewcldclyck te
beletten, dat oock een saeck van veel bedeneken is, alhoewel wy daer
wel recht toe souden schynen te hebben, uyt de oude contracten niette
Chinese overheden gemaeckt, by dewelcke sy onder andere belooft
hebben Tayouan jaerlycx met genoechsamen quantiteyt allerhande
Chinese coopmanschappen te voorsien, waervan sy eenige jaren her-
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waerts gelieel in gebreken syn gebleven, enz.....................................
Besyden de voors. oorsaecken, door dewelcke Batavia's negotie t’
achter wordt gestelt, leert ons de experientie oock, dat de lywalen
hier doorgaens door de Chinesen en anderen op de ordinarie vendudagen te hoogli tegen malcanderen worden opgejaeght, waerdoor dan
wort veroorsaeckt, dat sy metteselve blyven sitten, soo se geen
verlies willen hebben, dat schadelyck is ende nu door ons met bequame middelen tegengegaen wort, oordeelende beter te syn, dat in
deselve cleden vertier gemaeckt werde, met wat minder advance,
dan dat altemet een diere vercoop doen ende dan weder maenden
aen malcander blyven sitten, sonder eenigen aftreek tot voordeel
van anderen, die de bant weten te lichten .... oock soo is
seker dat de lage prys op dewelcke de peper hier eenige jaren herwaerts gestelt is geweest, die negotie machtich nadeelig is geweest
ende veroorsaeckt heeft, dat deselve hier weynich aengebragt is ge
worden , omdat de luyden daer op andere plaetsen meer voor hebben
weten te crygen;................................................................................

XXI. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I. Comp.
(Iieeren XVII.)

Batavia, dd. 22 December 1661.

\
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Edele Erntfeste, enz.........................................................................
Verleden jaer, enz.............................................................................
(.Malaram.) Uyt onse jongste sullen UEd. verstaen hebben hoe de
Sousouliounang Mataram, naedat syne havens over het jaer gesloten
hadde gehouden, deselve weynigh dagen voor ’t sluyten van de
voors. onse missive weder opengestelt had, ende waervan ons een
Sabandacr van Damack door expres vaertuygh kennisse had gedaen 1
. . . . sonder dat men te weten can comen, wat den gem. Vorst
1 In ccne korlc missive, (ld. 2Ü Jiilij 1661 , hadden GG. en K. van deze wederopenstclling reeds met cc» woord melding gemaakt.
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tot het een soowcl als liet ander heeft gemoveert; maor ’t waerschynelyckste is nae ons oordeel, dat hy geen ander reden sal gehad
hebben, dan om andermael een preuve te nemen van Batavia en off
wy buyten den toevoer van levensmiddelen nyt syn lant souden
connen bestaen................................................................................ ....
Nae de rapporten medebrengen, soude al haer verlangen nu syn
nae een ambassade van Batavia om den Sousouhounang te begroeten,
maer wy hebben ons tot noch toe niet gemoveert, gelyck wel reden
hebben om de affronten en schade, die de Compagnie heeft geleden
by het uytsetten van haer volck ende het afbreken van de logie (te
Japara) soo onlanghs te vooren met volcomen licentie van ’t hoff
gebouwt; doch sullen evenwel niet al te seer op onse reputatie mogen
staen; maer de minste moeten wesen om de goede onderdanen geen
nadeel te doen en hebben daerom goetgevonden den boeckhouder
David Luton, die daer jaren gelegen heeft, mettet schip den
Oliphant, dat voor de provintie Banda aengeleyt is nae Japara te
senden, om te vernemen, hoe ’t daer gelegen zy en off wy de voors.
logie mette houtwereken ende andere effecten daer verbleven, sullen
connen wederom crygen ofte niet, mitsgaders haer in sulcken cas
hope te geven, dat wy dan een honorable legatie aen Syn Maj1. sullen
senden en oock anders niet, ondertusschen sal deselve boeckhouder
oock syn best doen om partye rys te bemachtigen, &c...................
De gouverneurs der zeehavens worden noch al boven aen ’t Hoff
gehouden, om wat oorsaecke en can niemand raden, van deselve
heeft hy onlangs de Gouverneur van Pullij, den wech laten wandelen
van soo menichte andere, met syn kinderen en gansche familie,
uytgesondert soo er geseght wort, d’outste soon, die hy by ’t leven
heeft gelaten, apparent tot geen goet eynde ende is te verwonderen,
dat ’t selve soo van de Javanen verdragen wort, daer se anders soo
licht plegen amock te spelen; doch sy schynen hem meer dan menschelyck respect te dragen. Van Crawan syn ons dese leste maenden
al vry veel coebeesten over lant toegecomen, wordende soo zy seggen
noch al ter sluyck van daer uytgevoert...........................................
Boven in ’t geberchtc omtrent de rivier van Jacatra, sehynt ecnigli
volck geplaetst te wesen, die daer de landen schoon maeckcn en
rys planten, waerop hetselve aengesien zy en weet men niet; maer
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schynt met geen goede intentie te geschieden, die van Bantam hebben
van hare syde daer weder een dorp ofte wacht tegen gemaect om
op het doen der Mattarammers te letten; maer plegen geen vyantschap tegen malcander. Eenigen tydt voorleden is ons bekent geworden,
dat een partye Javanen liaer ter neder geset hadden aan dese syde
Crawan aen de rivier Bacassi, omtrent 70 mannen sterck sonder
vrouwen off familie, ende die mede doende waren om daer landen
te bereyden, oiT deselve daerin gesonden syn geweest door last off
kennis van ’t hoff, dan off het luyden syn, die om de sware schattinge te ontgaen haer uyt het lant hebben ontstolen en weten wy
niet; maer hebben haer doen aenseggen weder van daer te verhuysen,
alsoo ’t ons land zy, in ’twelck niet begeren, dat imand sal comen
nederslaen, dan met onse voorweten en consent, dat sy aengenomen
hebben, synde eenvoudige slechte menschen geweest ende die van
geen het minste geweer voorsien waren; ofte vertrocken syn weten
wy niet; maer sullen daer eerstdaeghs nae laten sien, ’t con wel
syn, dat de Sousouhounangh’s ooghmerck was, om metter tijdt door
middel van soodanighen dorpen, hier omtrent eenige rysmagasynen
te hebben om hem te dienen, als hy eens raochte goetvinden met
eene macht herwaerts ofte nae Bantam te comen, dat de tijdt sal
connen leeren, maer wy sien daervoor de eerste jaren noch weynich
apparentie toe, omdat hy syn bloetdorst aen syn eygen volck wel lessen
can, en dat hetselve sedert een tydt lierrewaerts syn meeste recreatie
schynt geweest te syn.
(Banlam.) Tusschen die van Bantam ende Mataram connen wy
niet vermercken, dat eenige de minste intelligentie zy, die wy te
vresen hebben, maer sy schynen hem seer te vresen ende waerom
te meer te verwonderen is, dat sy soo cleynen werck van onse
vruntschap maken, Batavia nochtans de eenige oorsaeclc of hinderpael synde, waerom hy haer niet al langh heeft t’onder gebracht,
dat sy oock wel weten, maer den haet, waermede zy tegen het
Christendom syn ingenomen is soo groot, dat sc haer eygen intrest
niet en sien rechte voort en weten wy bykans niet hoe met haer
staen. De Sulthan heeft eenige weken verleden syn soon laten besnyden ende dacrover een groote statie gemaeckt, om welcke te vermeeren, hy eenige pcrsoonen met een brief aen ons heeft gesonden,
waerby versocht om een persiaens paert te coop, dat wy hem hebben
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toegestacn, getaxeert tot 300 Rcn., alhoewel wel gissingh maeckten,
dat liy liet liever ter sclienck sonde hebben, dan alsoo syn bricff aen
ons niet met het miusfe verselt tot ons was gecomen, soo hebben
wy daer niet toe connen verstaen, hetwelck hy dan seor qualyck
genomen heeft, sonder hem te schamen, hetselve met dreygende
woorden te kennen te geven als off wy het schuldig waeren geweest.
.................................Onse residentie blyft daer nogh continueren,
dienende om een oogli in ’t zeyl te hebben en om de schepen, die
de straet incomen van nodige ververssinge te voorsien, daer by veel
sieckte op de schepen, altemet aeugelegen is, anders is deselve daer
van geen nut. De Sultan heeft onlancx ende nae ’t opgenomen mis
noegen, wegen het geroerde paert, den Resident doen aenseggen,
dat voortaen van deselve ververssinge sullen moeten betalen den
nietjegenstaende by het jongste accoort tolstliol
vryheyt bedongen hebben..................................................................
Mettet ontsluyten der Mattaramse havens is nu weder wat meer
. . de culture der
leven onder d’ingesetenen van Batavia . .
landen van Batavia, wordt van tyt tot tyt meer en meer by der
hant genomen, insonderheyt het planten van rys ofte padie; doch
meest by de swarte inwoonders ende Javanen, die nu weder groote
stucken land hebben schoon gemaeckt ende van welcke al ettelycke
besaeyt otf beplant syn. De Duytse burgers en Ohinesen hebben haer
tot noch toe daer niet veel met bemoeyt, niet gewent synde, soo ’t
schynt nae een kleyntje te bukken; maer de suyckerplantagie is by
de Chinesen nu weder met cracht by der hand genomen . . . .
De Nederlantse burgers nemen noch meer toe dan aff, alleen was
te wenschen, dat se haer wat beter wisten te gouverneren om eerlyck
door de werelt te comen.......................................................................
Nevens de missive van de Hrn. gecommitteerden in dato 8 Januari)
deses jaers uyt ’sGravenhagc gesz., hebben wy wel ontfangen de
resolutie en het octroy van haer IIo. Mo. aengaende de successie
ab intestato dergenen, die onder (JE. gehoorsaemheyt hier te lande
ofte op de uyt off thuys reyse comen te overlyden, en deselve be
vonden seer weynich te verschillen van hetgene hier voor desen, het
selve stuck aengaende, gepubliceert is geweest.................................
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XXII. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuykor en Rade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Ilecrcn XVII).

Batavia; dd. 26 December 1662.

.

Edele Erntfeste, enz. . .
Onse leste schryven 1, enz
(Mataram.) De zeehavens van de cust van Java syn nae ’t afgaen
van onse leste voort opengebleven, dat op Batavia vry eenige neringh
en ruymte in de eetwaeren geeft, groote quantiteyt rys is ons uyt
alsmede veel houtwerken.
deselve toegevloeyt
soo door particulieren aengebracht als door diverse schepen van de
de boeckliouder, David Luton, blyft daer
Comp. gehaelt
noch continueren ende hebben hem nu ordre gegeven, dat liy weder
tot Japara aen landt residentie sal mogen nemen in de oude logie,
alsoo niet connen vermereken, dat daer swaerigheyt in te maecken
sy; raaer veel capitael sullen wy daer evenwel niet in vertrouwen
ende dewyl soowel de Comp. als insonderheyt de goede ingesetenen
deser plaetse seer veel gelegen sy aen de goede intelligentie mette
selve Coninck, soo hadden wy geern gesien, dat tot onderhoudingh
van dien een honorabile legatie aen hem hadden mogen doen; rnaer
de Gouverneurs van Jouana en Japara, die wy daer in ’t vrundelyck
ouverture van hebben gedaen en sckynen ons niet te connen versekeren, dat deselve met condigne eere en respect sal ontfangen worden 1
lietwelck ons dan tot noch toe daervan wederhouden heeft. De gem.
Gouverneurs, genaemt Martanata ende Wiera Settia, sehynen byden
Coningh in groot aensien te wesen ende hebben ons uyt den Mattaram
met haerc brieven besocht
van geen besonderen inliout
1 Dit laatste schryven was van 30 Januarij 1662, waarin tle lijdiug werd gemeld,
dat Tayoean of Forruosa door G'oksinha op de Nederlanders was veroverd. Behalve
dit gehccle, vruchtbare eiland, yerloor de O. 1. Comp. in dezen oorlog vijf schepen,
twee lluitsckopcn, eeue groole en kostbare hoeveelheid krijgsmalorieel, amiuiitie, levens
middelen. handelsgoederen, ook twaalf honderd man, en werden bovendien onderscheideuo
ingezetenen van Batavia, die hunne kapitalen in landbouwondernemingen van Chinesen
op Formosa belegd hadden, geheel te gronde gcrigt. Het was de grootsto nederlaag,
welke de O. I. C. nog in Indie geleden had.
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synde, dan datse genegen syn goede intelligentie en vroede met ons
te houden ende versoclit elck om een persiaens peert voor den Sousouhounangli, die wy liaer dan oock toegesonden hebben.................
deselve twee Gouverneurs syn langen tyt boven in den Mataram ge
weest sonder dat men weet, om wat oorsaeck, maer nu wort ge
rucht, dat Martanata tot Japara afgecomen soude syn, om een uytrusting van vaertuygen nae Baly te doen; doch hebben daer tot noch
toe geen seker schryven van. De vorsten op het gem. eylandt Baly
hebben ettelycke jaeren achter den ander seer overhoop gelegen ende
in verscheyden factiën verdeelt synde, vinnige oorlogen tegen malcander
gevoert, waerdoor de Mataramse vorst hem wellicht laet voorstaen
gelegentheyt te sullen hebben, hem meester van hetselve te maecken
olf ten minste van die van Palemboangli op het oosteynde van Java
geseten: doch wy verhopen, dat die concepten alweder in roock verdwynen sullen.....................................................................................
Met die van Bantam schynen wy rechtevoort een weynigh beter te
staen als voor desen.................. De Sulthan en syn naeste persoon,
de Pangoran Madura, syn naer yders getuygenisse seer discrete luyden
ende die het al eenigsints wel met ons schynen te meenen............
maer de volgende grooten insonderheyt, Aria Maes en anderen, syn
van soo vreedsamen naturel niet.........................................................
De heer agent (der Engelschen) John Hunter, die nae de Bandase
eylanden geweest is om possessie van Run te nemen 1, continueert
noch tot Bantam, maer Joan Dutton is mettet schip London nae
Engelandt gekeert.................................................................................
Ondertusschcn hebben de gem. vrunden noch uyt Engelandt tot Bantam
gekregen haer schip de Goutsbloem en de Sterlingh Avontuur ....
mette verschyning van deselve scheepkens hebben de voors. vrunden
seer veel schietgeweer aen den Sulthan ende grooten tot Bantam soo
vereert als voor geit vercocht, waermet sy dan derselver gunst seer
weten te eapteren.................................................................................

1 John Hunter cn Jolm Dutton, hadden zich op 21 Maart 1662 op het eiland
Kun begeven om daarvan bezit te nemen, maar waren door den Nederl. korporaal
van de wacht *-beleefdelijk « terug gewezen. De Gouverneur van Kanda, tot wien de
Engelschen zich daarop gewond hadden, had op grond van nieuw gerezen moeijelijkheden met Engeland, de zaak hangende gehouden en daarop waren de Engelschen onder
protest naar Kautam teruggekeerd.
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Syn gein. Hoogheyt en de ingesetenen tot Bantan souden geern sien,
dat wy dacr nevens de Engelsen mede peper quamen negotiëren , daer
wy mede wel toe souden inclineren ende oock al een mael ofte twee
preuve van hebben genomen, om de gem. Engelsen die niet alleen
te laeten; maer dewyl sy die op een hooge prys houden van 16 reaelen
de bhaer van 3 picol en dat dan noch niet anders dan voor spaens geit,
waermet wy het niet altyt souden connen gaende liouden, ende dat
oock sekerlyck te vresen sy, dat, wanneer wy den peper tot Bantam
soo dier en dat voor spaens geit souden inkopen, de handelaers daerdoor meer en meer aengelockt souden worden, Batavia voorby te
lopen ende Bantam te soecken, waerdoor dan de commercie nood
wendig van hier soude worden gediverteert, soo hebben wy gemeent,
dat het pepercopen tot Bantam op die wyse de Comp. by conse
quentie niet dan schadelyek en nadeeligh sal connen syn en by
welcke gelegentheyt van de pepernegotie naeder overwogen en na
r}q:> overlegh bevonden synde, dat degene, die wy tot Palembangh,
Jamby, Martapoura; op de westcust ofte waer ’t soude mogen
wesen , negotiëren ende met eygen schepen haelen, de Comp. als
de oncosten gereeckent sullen worden, gelyck se nootsackelyck
moeten, ongelyck dierder te staen comt, dan die de particuliere
handelaers hier aenbrengen, behalven dat de lynwaeten alhier oock
doorgaans tot hooger prys konnen worden verkocht, dan wyse op de
voors. comptoiren en plactsen konnen quijt worden, voornamentlyck
jegenwoordig, dat de landen door den grooten toevoer van d’Engelren en andere negotianten, daer soo geweldigh van syn overcropt,
soo hebben wy nodigh geacht deselve peper hier noch een halve reael
te verhoogen en te stellen op 6 realen van 60 stuyvers de picol, t. w.
te betalen half met comptant en half met kleden, ende aangesien
de vertier der lynwalen hier oock bevonden wort van tyt tot tyt
te declineren, soo door de voors. Engelsen ende anderen, die het
gelyck gezeyt overal vervullen ende met een kleyn voordeel vergenoeclit syn, als door andere oorsaecken, soo hebben wy, nae ons
daer langh en dickmael op bedagt te hebben, geoordeelt dat daer
tegen met geen ander middel sal connen worden voorsien, dan met
de lijnwaden hier mede op een laeger prys te setten, dan se tot
noch toe uyl de packhuysen syn vcrcocht, op hoope dat daerdoor
in deselve meer sleet gemaeckt sal worden, gelyck wy daer de
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effecten al van beginnen te gevoelen en sullen consequent de koopluyden sulcks verstaende daerdoor meer worden bewogen liaer ge
rieft’ van Batavia te comen baelen.................................
Dewyl wy, gelyck UE. hierboven hebben verstaen met onse
wedersytse naegebuuren, namentlyck de Mataram ende die van Ban
tam, buyten verwyderingh en in vreede zijn gebleven, soo heeft de
landbouw om Batavia onverhindert ende buyten eenige becommeringh
connen voortgaen, gelyck oock geschiet is, maer de ratten hebben
in de padievelden soo grooten scliaede gedaen, dat het te verwonmaer dat is een gemeene plaeg
deren sy
geweest, niet alleen voor de onderdanen van Batavia, maer oock
over geheel Java, en alle de omleggende eylanden........................
De suykerplantagie wort oock gecontinueert, maer neemt niet toe
omdat de Chinezen klaegen, datse niet behouden konnen blyven
met de laege prys, waer se op geset is, om oorsaeck van het kleyn
voordeel, dat de suykeren in het vaderlandt syn gevende; maer
aengesien de directeur, ïïendrick van Wyck in Persia, nu, vermits
de verwoestinge van ’t eylandt Formoza goede quantiteyt Batavische
suyckeren voor dat ryck is vorderende, op hoope dat se een goede
prys sullen connen behaelen, omdat se bequaemer worden gehouden
te wesen tot het maecken van brootsuycker, daer de suyckeren in
Persia meest toe worden verbruyckt, dan de Bengaelse, soo nemen
wy voor, om de Chinesen wat meer tottet aenplanten van suyckerriet te animeren, deselve op wat liooger prys te stellen ....
.................... Den burger Abraham Pittavin . .
. . hebben
wy toegestaen een suyckermolen op de vaert Molenvliet, te mogen leg
gen, mits dat voor het recht van Jt waeter aen de Comp. betalen sal een
jaerlyckse recognitie, nae dat men oordelen sal nae proportie van ’t
voordeel, dat hy daervan sal connen trecken, redelyck te wesen, daer
wy te meer toe bewogen syn om door dat middel te wege te brengen,
dat de suykermolens, die de Chinesen nu verre buyten alle fortificatie
off defentie in de bosschen hebben ende door welcke de Bantammers
om geringe oorsaeck wel aengelockt souden konnen worden de landen
te invaderen, mochten ingetrokken en het suyekerrict aen de voors.
waetermolen om gemalen te worden gebracht mochte worden, als
wanneer deselse een treffelyck incomen sal connen geven, ende om
de gem. Chinesen daertoe te meer te bewegen, soo hebben wy goet-
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gevonden (resol. 16 Mei 1662) . . . dat de suyckcren, die in de
vooi’8. watermolen gemalen en acn de Comp. gelevcrt sullen worden,
voortaen een weynigh hoger sullen bctaelt worden, naraentl. de witte
ofte eerste soort tot 5J, en de tweede soort tot 4{ realen de picol
in plaets van 5 en 4 realen, die wy daer te voren voor hebben gegeven.
De nederlantse burgers nemen lot noch toe den lantbouw weynich
by der handt, maer generen haer liever met gemackelyker neringen,
de huysen, erven, thuynen ende landeryen, soo binnen de stadt als
buyten, syn tot soo laegcn prys gedaelt, dat het bynae ongelooftlyck
is ende dat nietjegenstaende, dat se noch treffelycke incomsten geven,
waerdoor dan veroorsaect wort, dat de ingesetenen weynich lust hebben
de culture der landen voort te setten, omdat (zy) die daer voor desen
haer geit aen besteet hebben, daer jegenwoordig het halve bedrag
niet voor connen krygen. Het gerieft' dat se hebben, dat se haer gelden
by de Comp. tegen een halff ten hondert ter maendt connen op intrest
stellen, is te geloven dat daer onder anderen al eenigsints oorsaeck
van sy................................. *.............................................................

XXIII. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indie, aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Heercn XVII.)

Batavia, dd. 21 December 1663.
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Edele Erntfesle, enz........................................................................
De tien retourschepen, enz.............................................................
Over Engclandt hebben wy UEd. geschreven (brief dd. 5 Sept. 1663)
van ’t ovcrcomcn van een der Radja’s der Bougys, van ’t eylaudt
Celobes door de Macassarcn verdreven ende op Boeton gevlucht,
genaemt Patoedjoe, met omtrent 130 sielen, soo mans, vrouwen als
kinderen, die haer alhier (i. e. Batavia) hebben ter neder geset, 1
ende is naderhant met particuliere vaertuygen hier van ’t voors. eyland
1 Zij werden door den koopman Adriaan van Nicnwlaudt van Boeton te Batavia
aangebragt met liet schip de Leeuwin.
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Boeton aengecomen, noch een van desclve, genaemt Radja Palacca,
met ongeveer 180 sielen, mede als boven ende met gelyke intentie
De Radja Patoedjoe hebben wy by
als de vorige.
provisie een goet stuck landt geadsigneert, om door syn volk bebout
te worden; maer de ander schynt meer genegen te syn, syn kost
nyt der zee te halen............................................................................
De Bengaelse suyker heeft (in Perzie) jongst 172 per cento winst
gerendeert, synde aldaar over de 1100 duizend ponden vercocht
...................de Batavise, Japarese ende Bantamse suyker, schryft
de Directeur (in Perzie), dat ginder noch beter als de Bengaelse is
gewilt en oock meerder voordeel sou connen geven, omdat se tot
• het maeken van broodsuyker bequamer als de Bengaelse gehouden
werdt, hebbende de onsen (in Persie) derwegen tegen anno 1664
wel 500.000 ponden van de voors. dry soorten geeyscht; maer door
ons en heeft daerop niet meer als 91425 ponden connen werden
sullende een gewenschte saeke wesen,
voldaen
dat we van desen kant sooveel suyker naer Persien connen be
stellen als voor desen jaerlyks van Tayoan derwaerts gesonden is,
daer we genoegsame kans toe sien, wanneer wy maer met onse naebuyren den Mataram ende Bantammer buyten verwyderinge en dat,
gelyck nu, hare havens ongesloten mogen blyven.............................
Gelyck wy UEd. verleden saisoen van den toestant van saeken
tusschen Batavia ende het landt van den Sousouhounan geadviseert
hebben, syn deselve sedert meest sonder verandering ofte in eenen
doen gebleven, nytgesondert dat de havens tusschen beyde, altemet
voor weynige dagen eens geslooten syn geweest ende dan weder
geopent, doch en geloven niet dat de vorst daer kennisse van heeft
gehad, waerdoor ons dan boven een seer groote quantitcyt lioutwereken, allerhande slacli, sodanigen overvloet van rys is toegcvloeijt, dat by menschen geheugen Batavia soowel niet voorsien en
is geweest, als jegenwoordig, soodat altemet qualyck ract geweten
1 Kadja Palakka, de bekende held en bondgenoot der t'onip., later in 1G72 Ho
ning van Lamoeroo en vau Boni. Zie zijne levensgeschiedenis in «Tijdschrift van
Nederl. Ind.”, 1857, blz. 86. Aan die levensbeschrijving ontbreekt echter nog veel,
o. a. de krijgsbedrijven van Palakka op Java in 1G79 sq. Uit bovenst, brief blijkt
ook, dat It. Palakka niet in 1666, zooals in »Tijdschriit vau Ned. Tud.”blz, 91, 11.
gezegd wordt, maar in 1662 uit Boni naar Batavia is uitgeweken.
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hébben, waer deselve langer te bergen ende dat tot 15 a 20 realen
van 60 stuyvers het last....................................................................
De Gouverneur Martanata, die UEd. verleden jaer verstaen hebben,
dat in soo groten vermogen by den Sousouhounan is geweest, heeft
cort daeraen mede een miserabel eynde gecregen ende op een wenck
van den vorst syn hooft aen syn vyanden moeten geven, sonder dat
men oyt heeft connen te weten eomen, wat de oorsaeck daervan sy
geweest, dan dat sommige seggen, dat hy den Coningh vertoornt
heeft mettet ontbieden van een parsiaens paerdt van Batavia, daer
verleden jaer van is geschreven, sonder kennisse van denselve.
Ettelycke reysen hebben geruchten gelopen, dat de gen. vorst ordre
soude hebben gegeven tottet toerusten van een oorlogsvloot, om de
een of de ander expeditie by der hant te nemen, maer deselve syn
telckens weder in roock verdwenen. Ondertusschen worden evenwel
de volken hieromtrent daerdoor in een geduyrigen alarm ende schrik
gehouden, jae is niet buyten bedeneken dat het fortificeren van de
stad Macassar daer mede opsiet. Nu is desselfs (van den Soesoehoenan)
grootste vermaek ende tydverdryf te spelen met vliegers, dat de
grooten ook naevolgen ende was ydereen om 't seerst geoccupeert
ende besich met daertoe curieus feyne ende cierlyke lynen te maeken,
onder andere had de Coningh een serieuse raetpleging mette selve
gehouden of niet noodigh en ware om hetselve spel ende om de
vliegers te ruymer uytwaeyen te geven, sekere 18 groote boomen,
voor het Hof staende, wegh te cappen, omdat se in de weegh
schenen te staen, soodat de hanen nu wat rust hebben.
Aen vele teekenen schynt te blycken ende hebben de Strandvoogliden
ook al ettelyke reysen opentlyck te kennen gegeven, dat de gera.
Coningh geern soude sien, dat wy hem weder met een honorabele
legatie deden besoeken, om soo het schynt, syn aensien ende respect
omtrent de gebuyrvolken daermede te vergrooten, alsoo hij het dan
de nacm van horamagie weet te geven, om liaer te bewegen van gelyke
te doen, maer wy houden ons bot ende syn meyninge niet te ver
staen, alsoo hy dc leste besendinge, die wy hebben gedaen, seer
verachtelyck ontfangen ende tot noch toe niet beantwoord heeft; maer
geordineert, dat wy voortaen alleen niette Strandheeren souden han
delen, hetwelck ons oock wel soo oncostclyck sal vallen. Eenigo
maenden verleden heeft hy een expres bevel afgesonden, quansuys
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om ons gunst te bewysen, dat de resident (te Japara) die liem tot
dien tyt in een Chinese wooningh liad beholpen, weder in de oude
logie soude trecken, mits dat geen kanon of schietgeweer mostc aen
lant brengen, buyten speciael consent, hetwelck deselve dan oock
terstont sonder eenig liet minste uytstel heeft moeten nacomen, om
des Connings gunst quansuys geen kleynachtiuge aen te doen............
Behalve de houlwercken hebben wy jongst van Japara getrokken
goede partye poyer suyker, ingecocht tot 3]-ii 4 realen de picol, van
dewelcke UEd. met dese schepen 211093® toecomen, verhopen datse
goede voordeelen geven sullen ende hebben ondertusschen oock last derwaerts gegeven tottet insamelen van quantiteyt lierlcvellen ende buffelshuyden, die op het eylandt Madura ende omtrent Grissé veel
plegen te vallen ende tot een rcdelyke prys gecocht worden, om te
dienen totten handel voor Japan, of wy daer in Siam misschien ’t
aenstaende jaer geen procure van conden doen. De resident DavM
Luton, is onlangs met onse licentie van Japara opgecomen ende heeft
in syn plaets gelaten een adsistent genaemt Pieter Brinckhof, die daer
mede lang gelegen heeft ende de saeken daer ondertusschen waernemen sal. Nae men seght soude de gem. vorst onlangs voorgehad
hebben, syn eygen soon, die tot syn suecesseur gedesigneert is, door
vergift om ’t leven te brengen, dat al syn vorige wreetheden soude
te boven gaen ende connen het daerom qualyck geloven.
(Banlam.) Met die van Bantam, syn wy mede meest in eenen stant
Van Macassar is
gebleven, als verleden jaer is geschreven
tot Bantam een gesant geweest met een brief van den Coningh aen
den Sultan ende is verleden maend weder naer liuys gekeert. De
resident heeft niet connen vernemen, dat liy eenige commissie van
staetsaeken heeft gehad, maer alleen om den Sultan in vruntschap
te begroeten; maer de Javanen weten haer secreten wel gedcct te
houden.
De tydingh van ’t ongeluck de Comp. om de Noordt overgecomen
(het verlies van Tayoean) heeft tot Bantam, soo by de Javanen als
Engelsen geen droeflieyt aengebracht, waeruit liaer genegentheyt af
te meten is.
De (Engelsche) agent Mr. Iluntcr blyft aldaer, naedat hy van Poulerun wederom gecomen is, noch continueren......................................
ende syn ondertusschen daerweder aengecomen (de schepen) enz.
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............................ mcttc comste der voors. schepen uyt Engeland
heeft de gem. heer Agent Hunter becomen de articulen des vredeIractaets tusschen haer IIo. Mo. ende de croonen van Engclandt ge
sloten ende daernevens ook de commissie van den Coningh Carel, om
te nemen possessie van het voors. eylandt Run in de quartieren van
Banda, dewelcke Syn E. ons heeft overgesonden nevens ook de brieven
van haer Ho. Mo. ende UEd., by dewelke ons gelast wordt het gem.
eylandt aen haer te transporteren ende over te geven, achtervolgcns
het 15e artykel van het voors. tractaet; doch alsoo wy over de voors.
commissie eenige bedenkingen hebben gehad, soo hebben daerover
met syn gem. Ed. eenige brieven ge wisselt, totdat syn E. ons eyndelyck met een solcraneele verclaringe heeft contentement gedaen
ende waerop wy dan terstont onse volvaerdigheyt hebben getoont om
de ordre van haer IToogli gem. Ho. Mo. ende UEd. buyten eenige
vorder cavillatie te voldoen ende versochte inruyminge te doen. . . .
maer voor alsnoch konrten wy niet sien, dat sy ofte haerc saeken
cenigsints gestelt syn, om de voors. possessie te aenvaerden, doch
geven voor alle dagen nieu secours van schepen ende volk uyt
Engelant te verwachten

De generale missive van Gouvenieur-Generaal en Rade van Indie
aan het opperbestuur, dd. Batavia, 23 Dec. 1664, bevat niets dat
byzondere medcdeeling verdient, met uitzondering alleen van een
berigt omtrent de ontwikkeling van de katoenteclt. Wij mogen ons
dus bepalen tot het raededeelen der marginalia, welke luiden als volgt:
Batavia: geen naamwaardige verliezen ter zee geleden. Mataram:
opulenten toevoer van rys, de rys wordt by de Comp. aangenomen
tot 12 realen 't last. De landtbouw van Batavia, gaet noch al tamelyck.
Omtrent de katonnlccU leest men in dezen brief: „ De Javaen is hier
„ het planten van cattoen verboden geweest, die se anders tusschen
„ de padie in plegen te saeyen ende om daermet door een en deselve
„arbeyt, een dubbelden oogst te genieten, gelyck in de landen van
„ dc Mattaram, ende elders geschiet; ende aengesien wy niet connen
„sien, wat redenen tot soodanigen verbodt geweest connen syn,
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„dewyl in de nabuerige landen meest overal veel cattoen gewonnen
„wort, soo hebben wy daer nu licentie toe vergunt ende waerop die
„plantagie nu al by velen by der bant genomen wert, te weten in
„ de padie, die op hoge landen geplant wort, de waterackers tot het
„planten van cattoen onbequaem synde”.
De marginalia luiden verder:
Overvloed van houtwercken. van Oost-Java; seer groote menigte koe
beesten ende buffels van de syde uit Crawan uyt het gebergte over
lant; consideratien op de besending aen den Mataram te doen, besluit
daarvan is: geen besending te doen. Mette gebueren aen de andere
syde, Bantam, gaet het soo tusschen beyde door ... De Engelsen
maken den Sulthan tegen ons wakker, enz.........................................
(Van het jaar 1665 ontbreekt de generale Dccemberbrief. De
Decemberbrief van 1666 bevat, wat Java betreft, te weinig van
algemeen belang, om hier te worden opgenomen.)

XXIV. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indie, aan de Bewindhebbers der- Gen. O. I.
Comp. (Ileeren XVII.)

Batavia , dd. 25 January 1667.
Edele Erntfeste, enz.
Voorleden jaar enz,
Naer Banda hebben wy op 13 October, 12 November en 21 De
cember 1665 ende 4 February verleden jaers, gesonden, dc hoeckerboot de Quickstaert, ’t jacht Brouwershaven, ’t Fluytjc, Locnen
ende ’t schip de Parel, te samen met eene ladingc ten bedragen
van f 135776, welke schepen aldaar oock, Goddanck , vervolgens
behouden syn aengeland, hebbende gemelte Quyckstacrt, nietjegenstaende een maend vroeger als ’t jacht Brouwershaven was vertrocken, echter maer vier daegen voor ’t selvc jacht op den 8slcn
December de rheede van ’t casteel Nassauw eerst bereyckt, op
welcken stont oock resolutie was genomen, om des anderen daegs
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met cleenc vaertuygen over Pouloay, onder liet gezach van den
coopman Sybrand Abbema ende luytenant Barthold Sloot met 180
soo militairen, matroosen als Bandase mardyckers, de Engelscn van
’t eyland Run te gaen vermeesteren, dat dan oock den 10 desselven
maends (want eene dagh waeren se door onbequaem weder op Ay
verlett geworden) effect genomen heeft, hebbende d’onse in ’t aendoen van ’t selve eyland eerst ontmoet ende verovert, seker
chialoupe, genaemt de Bode, groot 6 lasten, ’sdaegs te vooren met
eenige provisien van Bantam over Macassar aldaer aengecomen . .
.....................van daer dan voet te lande gesett ende naer de En
gelse logie, want aldaer was aen de fortificatie noch niet sonderlinge
gevordert, marcherende, was haer door den bevelhebber Thomas
Harington met een vreedevaentje te gemoet gesonden een hunner
soldaten, vraegende wat haer begeeren was ende tot antwoord becomende, dat se ’t selve eyland met alle die daerop waeren (ver
mits den ontstaenen oorlog tusschen Engeland ende den Nederlantsen
Staat) quaemen opeyssen; daerop de Engelsen als haer niet bestant
vindende, met de onsen waren overeengecomen dito eyland met
alles datter op ende hunne Comp. eygen was, soodanig als ’t selve
op die stont bevonden wierd, uyt den naem van de Engelse OostIndische Compagnie, aen de Nederlandse Oost-Indische Compagnie
souden overleveren..............................
van welck accord twee
al eens luydende acten gemaeckt . .
. . ende ondertekent
is de overleveringe op denselven dag noch
wesende
ï
geschiet
(Batavia.) Omdat ons onbekent bleef, hoe het werek van den En
gelsen oorlog mochte gelegen syn, en of de vyanden niet wel moch
ten te rade syn geworden, eene notabele macht oorlogschepen naer
Indie te senden, die ons te deser hooftplaetse mochte comen besoccken, soo hebben wy volgens UwEd. ordre om niet ongereet ofte
onversiens overvallen te worden, niet alleen de schepen ter reede
leggende van tyt tot tyt, sooveel den dienst heeft connen lyden,
1 Hiermede nam dc lange twist over het bezit van Pocloc-Rhun een einde, welk
eiland, nu ten gevolge van den vrede van Breda, op den voet van het • Uti possidetis” gesloten, aan de O. I. Comp. bleef.
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wel gemonteert en tegen vyandelycke attentaten slachvaerdig ge
houden, maer oock tot te meerder versckering een tyt lang goed
getal schepen in de straat Sunda op de wacht geliadt, . . . .
................................ maer Gode sy danck dat ons tot noch toe van
die cant geen ongemack sy toegecomen.
Soo syn wy mede met de wedersytsche naegebuuren tot noch toe
in goede vroede gebleven, meest op deselve voet, als by onse vorigen is verhaelt. Van de restitutie der fugitive lyfeygenen en geroofde
menschcn, die onder ’t gcbiet van den Sultan vau Bantam in groote
raenichte syn, en is tot noch toe niet gevolcht, nietjegenstaende
wat billycke instantien wy daer verscheyde maelen om hebben gedaen, soodat wy wel deugdelycke redenen hadden op andere mid
delen te denken, om haer tot beter verstant te brengen, ten waere
door andere gewichtige consideratien daervan wierden wederhouden,
en dat de Compagnie rechte voort hier te lande all meer dan te
veel op haren hals heeft 1 ; maar borgen is geen quytschelden ;
ondertusschen comen oock van tyt tot tyt veele van haer volk tot
ons over, met geheele huysgesinnen seffens, om haer alhier met
den landbou te emeren en ontslagen te syn van de swaere lasten,
die sy daer, soo het schynt, te draegen hebben, ende dewelcke wy
oock tot noch toe sonder onderscheyt aennemen, op hoope dat sy
door de schade die haer daerby geschiet, eyndelyck gemoveert sul
len worden, de onse wederom te senden, als wanneer wy van onse
zyde seer gaem van gelycken sullen doen, alsoo niet connen sien,
dat dese plaets van dat volck veel goets sy te verwachten. — De
Engelsen sitten tot Bantam geheel still, omtrent 60 personen sterk ,
eetende en drinkende om de cost.....................................................
Ondertusschen syn die van Bantam, vermits het stilsitten der
Engelsen genoodsaeckt, alle haeren peper soo aldaer vallende, als
die van Zillibaer en Lampon, plaetsen onder haer gcbiet staende,
wort aengebracht, herwaarts te voeren en aan de Compagnie te
leveren, tegens deden en andere coopmanschappen, dat niet qualyck
en comt. Uyt de havens van de Mallaram is Batavia dit jaer weder
groote overvloet van alderhande leeftocht als andere noodlyekheden
toegevloeijt, dat hier groote ruymte geeft, de rys heeft nu al ette1
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lycke maenden op 15 Realen ’t last gestaen, sondor dat wy vermercken, dat de toevoer daerom vermindert........................
Verleden jaer hebben wy UEd. bekent gcmaeckt, dat wy den
resident David Luton, om syne quaede huyshoudinge tot Japara
genoodsaeckt waren geworden, van dacr te lichten ende den koop
man Danckert van der Straetcn by provisie de plaetse te bevelen.
Denselven hebben wy naderhand op syn versoeck weder laeten opcomen, om nae syn qualiteyt in ander gelegentheyt gebrnyct te
worden, gelyck UEd. hierboven gesien hebben, dat hy metten E.
Speelman, als tweede persoon nae de Oost sy vertrocken, ende
hebben tot Japara weder in desselfs plaets geleyt een ondercoopman, genaemt Juriaen de Propheet, een persoon synde, die veel
goede bequaemheden heeft, om met de Javaense natie ornme te gaen
en van wien wy verwachten dat de Compagnie daer wel gedient sal
worden, synde 18llen September derwaerts vertrocken niette fluyt
Ulysses. Goede quantiteyt alderhande slag houtwercken, syn ons
desen jaere weder van Japara en omleggende plaetsen toegevloeyt
tot groot gerieff van de Compagnie en de ingesetenen...................
De regenten der andere zeehavens, vcrmerckendc soo het schynt,
dat Japara en eenige plaetsen daeromtrent soo goede voordeelen
van Batavia genieten, voor de houtwercken, die sy uytleveren be
ginnen haere bosschen mede aen te tasten en balcken ende plancken
uyttegeven, als die van Pecalongan, Barbos 1 Caliwongen, Paraalang, enz...............................................................................................
Metten Sousou/iounanri hebben wy eenige jaeren herwaerts geen
gemeenschap ofte correspondentie gehouden, waarby ons oock best
hebben bevonden; maer nu wort er geschreven, dat hy geern weder
eens Hollanders voor hem soude sien. T’ is altyt soo, dat de Gou
verneur van Japara, Wira-dicca, die geruymen tyt ten hove is ge
houden geweest, eenige maenden herwaerts, soo door brieven als
expresse personen, seer heeft gearbeyd, om ons te bewegen een
persiacns peert, ofte twee , neffens partye Calemback, amber ende
muscus tot geschenck aen den Sousouhounan te senden, dat wy
eerst niet veel geacht hebben, te meer omdat deselve doen in hape
ring was en in perieul stond van uyt syn dienst geset te worden ;
1
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maer daernae vermerckt Iiebbende, dat syn doen in desc saokc niet
buyten kennisse van den Sonsouhounan en conde wesen, en dat hy
ook syn particuliere swarigkeyt, was te boven gecomen, soo hebben
wy wat nader ingesien, hoeveel dese plaetse aen de gunst van den
gemelten vorst sy gelegen en dat ook de Gouverneur Wira-dicca ons
by quaetwilligheyt veel hinder con doen ende nae deliberatie goed
gevonden', het begeerde te voldoen ende aen denselven te senden,
om aen den Coninck onsentwegen gepresenteert te worden een goet
persiacns peert by de afgesanten self uytgccosen, mitsgaders d’andre
cleenigheden, in alles de waerde van 600 Rrs. met hope dat die
costen de Compagnie wel ryckelyck uyt de vrye vaert op voors.
havens weder incomen sullen, met welcke presenten deselve gesan
ten den 15dcn deser maend weder naer Japara syn vertrocken. Wy
souden daer wel een expres persoon met hebben gesonden; maer dan
soude het present groter hebben moeten wesen, dat onnodig hebben
. In de landen van Batavia gaet de
geacht
culture ende het planten van rys noch al tamelyck voort; maer
niet na de menichte Javanen, daerin wonende, synde een luyen
tragen aert van menseken ende dat de rys soo goetcoop is, doet
daer ook geen voordeel in..................................................................
Tot voldoeninge van UEd. loffelyckc intentie hebben wy hier
eyndelyck een Latynsche schoole voor de jeught aengestclt ende
daertoe by provisie op de Tygersgrackt een bequame woning met
. . den rector is by
een ruyra erff in hucr genomen . .
provisie ter liant gestelt, de ordre a°. 1642 voor de doen inge
stelde Latynse schole beraemt om hem voor eerst naer te reguleren
..................................... de kinderen die hetselve frequenteren syn
rechte voort sterek 24........................................................................
Alsoo ons de ballast voor dese retourschepen wat bccrompcn is
omgecomen ende dat de stierman, dien de ÏÏeeren van de camcr
Amsterdam ons hebben toegesonden voor een kenner van mineralen
ons secr asseurant versekert, dat de Malaxse tin, daer wy rechte
voort alwat met overcropt blyven, in T vaderland meritabelc voordcelen sal geven, nae den essay, die hy tegen Engels tin daervan
genomen heeft: zoo hebben desselfs kennis sooveel gedefereert, dat
in de schepen 100 duysend ponden hebben doen laden . . . .
waervan wy de bevindinge mede van UEd. sullen verwachten.
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Encle alsoo de onse in Hoccieu verleden jaer, genoeg tegen danck,
groote partye Cliineese thee sy opgedrongen, daer wy om de groote
quantiteyt liier te lande qualyck weg met weten, soo hebben ooclc
goet gevonden, daer een goet deel van nae ’t vaderlant te senden
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XXV. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Kade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Heeren XVII.)

Batavia, 5 October 1667.

t

■

i

i

Edele Erntfeste, enz.............................
Verleden saysoen, enz......................................................................
(Malavia.) Met die van Bantam blijft de vreede soo heen loopen;
maer doen onder des onse goede ingesetenen mettet aenhouden en
wegvoeren harer lyfeygenen soo groten schade, dat te twyfelen sy
ofte by openbaren oorlogh, al meer souden connen doen, soodat wy
wel oorsaeck soude hebben op andere middelen te dencken, ten waere
pregnanter dingen te doen hadden en met Macassar belemmert waeren.
D’Engelscn blyven daer noch resideren ongeveeer 50 man sterek,
maer sondcr eenige de minste negotie...............................................
De toevoer van allerhande eetwaren, timmerhout en andere nootlyckheden uyt de havens van de Mattaram blyft onverhindert, tot seer
groot geryf en welvaren van dese plaets, om waerin geen obstacul
te veroorsaecken, wy ons door het lang en sterek aenhouden van
den Gouverneur van Japara, Wira Dica, in onse vorige vermeit
cyndclyck hebben laten bewegen een expresse en statige besendinge
urn den Sonsou/iounan te doen, synde daertoe gebruyckt den E.
1 in dezen brief van Januarij 1GG7, vond ik voor de eerste maal van tin en thee
gewag gemaakt, als artikelen van uitvoer uit Indie naar Nederland. Crawfurd beweert
dat de thee reeds in 1062 in Engeland zou zijn aangevocrJ. Op Java werd de thee
reeds veel vroeger gebruikt, maar niet als uitvoerartikel naar Europa. De hoeveelheid
tin naar Nederland iu 16G7 verzonden bedroeg 100575 11' io 2230 stukken, gewaardeerd
op de cargalijst op f‘62184; de theelading in dit zelfde retour begrepen, bedroeg 5108 fijt
Cliineese thee in 75 korven gepukt en gewaardccrt op /1 het poud.
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Zacharias Wagenaer, jongst commandeur acn de- Caep de Bonne
Espérance, nae Japara vertrocken pr°. September verleden mettet jacht
den Erasinus, medevoerende aen sckencagiegoederen om aen den vorst
ende groten gedistribueert te worden, een somme van 24000 gulden.
Seer ongeern syn wy tot soo een costelickc legatie gecomen, maer
syn daertoe als gedwongen geworden, door vrese van hem door
langer uytstel tot vyant te maken, ten minste te bewegen tottet sluyten
syner havens, die Batavia en de Comp. sooseer nodich hebben en
willen oock verhopen, dat hy niet in gebreke sal blyve deselve ryckelyck te recompenseren........................................................................
’T succes verhoopen wy UEd. mette volgende schepen bekent te
maecken..............................................................................................
Boven den opulenten toevoer van den Oost heeft het gesaey in de
velden van Batavia dit jaer goede quantiteyt Yys gelevert; waerdoor
deselve dan oock op een civile prys van 15 realen het last is ge
bleven, dat voor het gemeen een gewenschte saeck is; maer die haer
met dien landtbouw erncren, cleyne voordeelcn geeft; doch 't syn
meest Javanen, die geen grote proffyten gewent en syn...................

XXVI. De Gouverneiir-Gcneraal Joan Maetsuyker en Kade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Heeren XVII.)

Batavia, dd. G December 1667.
Edele Hooghachtbare Erntfeste, enz................................................
Tot voldoening, enz................................................................. .... .
D’E. Zacharias Wagenaer, die wy na de Mataram hadden gesonden,
om den Sousouhounan te begroeten is hier mettet jacht de Erasinus
wederom gecomen 30 October, de legatie verricht ende niet meer
dan 6 dagen ten liove toegebracht hebbende. De eerc der begroctinge
schynt den vorst aengenaem geweest te syn, maer de presenten na
syn begeerlicken aert en de vcrwachtinge veel te geringh, alhoewel
se nietmin dan 15000 gulden bedragende syn geweest, behalve de
geschencken aen de voorname grooten besteet, mitsgaders de oncoslen
der op en afreyse, met dewelcke de Comp. de voors. legatie niet
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min te costen corat dan 17000 gulden. Soo het schynt heeft de Gou
verneur Wira Dicca liem veel grooter dingen opgegeven, te meer
omdat in soo veele jaren geen besondingc aen hem geschiet was,
echter heeft de Vorst den legaet met desel ve eere doen afbrengen
als opgehaelt was en oock beschoncken met een eierlyeke kris ofte
poock en naderhant noch met 3 paerden en een last rys; maer liet
wcdergeschenck aen de Comp. is slecht geweest en niet meer dan
90 lasten rys en 90 sacken salpeter .... waeruyt syn onge
noegen niet duyster te sien is ende hebben de grooten, die syn E.
na beneden gcconvoyeert hebben, haer niet geschaemt van een tweede
legatie te spreken, om den Coning te vrede te stellen en voor te
comcn desselfs gramschap, opdat hy syne havens voor Batavia niet
en quamc te sluyten, waervan oock naderhandt al te met al geruchten
gelopen hebben; maer tot noch sonder gevolgh ende en willen wy
oock niet verhopen, dat de vorst tot sulcke dwaesheyt vervallen
sal, als wacrby syne onderdanen, al sooveel schade souden lyden
als wy, gelyck hem de ervaringh voor desen wel geleert heeft. Ondertusschen is de Gouverneur Wira Dica, op wiens importuyn aenhouden,
wy genoegsaem tegen wil geparsuadeert syn geworden dese legatie
te doen, in ’t aenwesen van den gesant in de Mataram ende in pre
sentie van denselven, door last van den Sousouhoeuan by de cop gevat
van al syn middelen, vrouwen ende lyfeygenen berooft ende als ge
vangen lantwaert in gesleept om daer syn leven in armoede te verslyten, of hem dit nu over sy gecomen, als een belooning voor syn
devoir en hoogh opgeven, dan om ander quaet gouvernement gelyck
gesegt wiert, is ons onbekent. Wat de gem. Coning ons nevens de
voors. rys en salpeter in antwoort heeft geschreven gelieven UEd.
nae te sien, by het translaet nevens het schriftelyck rapport van den
gem. E. Wagcnaer onder de papieren overgaende. 1

:

1 liet rapport door Z. Wagcnaer van zijne zending, op den 30 Oct. 1G67 oau GG.
en Rade ingediend, staat geregistreerd in het inkomend briefb. IT. blz, 979. Hoewel
meer uitgebreid en tamelijk langdradig, bevat het niet veel meer, dan wat daaruit in
bovenst, brief wordt medegedeeld
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XXVII. De Gouverneur-Generaal Joan Mactsuyker en Rade
van Indie, aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Hoeren XVII).

Batavia, dd. 1G October 1G68.
Edele Hoogachtbare, enz.............................
Verleden jaer, enz.............................................................................
De Pangeran (van Palembang) heelt dit jaer weder syn gesanten
nae de Mataram gehad, op hoope daarmet te sullen mogen bestaen,
om niet genootsaeckt te worden in persoon ten hove te comen, maer
de Sousouhounang en heeft deselve niet geadmitteert, maer met
smaet teruggesonden; wat hier uyt groeyen sal, sal de tyt leeren.
In de maend Junio (1668) is hier (te Batavia) verscheenen een
persoon, genaemt Sampoera, hem intitulerende Radja ofte Landvoogt
van de eylanden Ban ca ende Jiililonrj, te kennen gevende eerst
mondeling ende daernae schriftelyck, tot ons overgecomen te syn om
hem met de voors. syne eylanden ende onderdanen te begeven, onder
de protectie van de Gompie, tegen de zeeroveryen der ommeleggende
volcken, die hy niet machtig en was te weeren, welck versoeck in
achting genomen synde, nae deliberatie in Raade van India goet is
gevonden te amplecteren ende den gemelten Radja met syn landen
en subjecten onder bescherming te ontfangen, onder conditiën by
schriftelyck contract, soo in Nederlandse als Maleytse tale gespecificeert ende in ’t resolutieboeck geteeckent onder 10cn July, ende
hebben dienvolgens nevens densclven, mettet fluitje de Santlopcr,
derwaerts laeten gaen een ondercoopman, genaemt Joan de Harde,
taelkundig ende ervaeren met dese natiën om te gaen, die 11 July
van hier vertrecken en 15 Sept. wederom gccomen is met een om
standig dagregister van syn wedervaren en verrichten, dat UEd.
t’syncr tydt toegesonden wordt. Nae het scliynt heeft de gemeltc
Sampoere hem alhier wat hoger uytgegcven, als hy dacr bevonden
is te syn, synde niet meer dan een mederegent nevens vele andere
en onder dewelcke eenige van vry grooter acnzien syn dan hy,
sonder dat hy oock last van deselve gehad heeft, dan t’ is evenwel
soo, dat sy allen, sonder exceptie van iemand, desselfs gebesoig-
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neerde met ons, seer geerne hebben aengenomen ende geapprobeert
als een saeke, daer sy all lang om schenen gewenscht te hebben,
en hebben daerom oock terstont, sonder eenige cavillatie ofte tegen
spreken , seer bereydwillig het gemeltc contract alhier gemaekt
geagreert ende onderteekent, te zamen 12 personen. 1
Na de eenpaerige verklaeringe van dcselve heeft het genoemde
eylandt Banca te voren eenen Radia ofte Souverain Vorst gehad ,
welcker leste met name Ourata tot Palembang getrout en woonach
tig geweest synde, door de Pangerans aldaer verradelycken ver
moord soude syn, geleden omtrent 25 jaeren, en ’t sedert welcken
tyt, die van Palembang ook getracht hebben liaer met eenen meester
van het eyland te maeken, gelyck sy dan aen de westsyde van hetselve, tegenover Palembang als noch een notabele plaets in besit
hebben, uyt dewelcke sy de ingesetenen dagelycx veel overlast en
geweld aendoen, sonder eenig ander recht, dan dat de voors. leste
Radja tot Palembang gewoont heeft. Hoe nu dese onse protectie by
deselve genomen sal worden, sal de tyt leeren. Nae ’t rapport van
genoemde ondercoopman en geven deselve eylanden sonderling geen
waeren uyt als schilpadslioorn , vogelnestiens, wasch en yser, die
wy sullen laten raffineren , om te sien wat er van te maeken sy,
soo dat wy niet kunnen sien, dat de Compic. van de voorz. aenge
nomen protectie groot voordeel heeft te verwachten, dan alleen dat
daermede voor sy gecomen, dat sy haer onder geen ander en komen
te begeven...............................................*..........................................
{Batavia.) Dese koofdplaetse van de Comp. is ’t sedert onse jongste
in goeden welstand en buyten ongeluck of swarigheden gebleven
......................uytgesondert alleen, dat die van Bantam de goede
ingesetenen deser stede seer grooten afbreuck doen, met het ont
voeren en aenhouden der lyfcygenen ende ’t welck wy om redenen
in onse vorige vermeit genoodsaekt worden noch soo aen te sien
{Bantam.) Mettct fortificeren van de stadt aen de zeecant gaen
sy noch voort, doch soo yverig niet als in ’t begin; maer ’t is ver1 Banka eu Billiton waren dus reeds sedert 1GG8 onder bescherming en suzereinitcit van Nederland; toch werd Banka bij art. 2 van de conventie van 13 Augustus
181-1 door Kngelaud in ruil voor Coclnu aen Nederland afgestaan, als of Nederland
«ante helium”, d. i. voor 1 .Tanuarij 1803, hoegennamd geen regt op Banka had!
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drietig dat wy sien moeten dat sy liaer verstercken tegen ons,
met onse eygen volck, naementlyck de lyfeygencn van bier fugityt
geworden...............................................................................................
De Sultan en grooten tot Bantam scliynen baer tot de negotie te
willen stellen, hebbende verleden jaer een scbeepken nae Manilha
gehad, met lywaten en peper, dat in December weder terugge is
gecomen, met goede partye realen van achten en waardoor sy dan
gemoedigt syn geworden, t’selve in ’teynde van May weder derwaerts te senden met een ladinge van 2000 picol yser ende over de
700 packen cleeden............................................................................
(.llataram.) De resident Juriaen de Profeet, van wien wy verleden
geschreven hebben, dat tot Japara was geplaetst, is onlangs over
leden, in wiens plaetse wy dan weder derwaerts hebben gesonden
den ondercoopman Amelis de Vale, een persoon van beproeft comportement...............................................................................................
Uyt onse naest leste, sullen UEd. gelesen hebben van de legatie,
die wy nae veel aenmanen genoodsaekt waeren geworden, nae den
Sousouhounang Mataram te doen, mettet bedraegen van deselve ende
het wedergeschenck, dat ons de vorst had toegepast, metwelckebesendinge wy doen dachten voldaen te hebben voor ettelycke jaeren
tyt; maer dat is gemist , alsoo hier in ’t begin van de maend Augusti
weder aengecomen syn afgesanten van denselve, met een seer beleefden
brieft’; doch sonder liet minste present, by dewelcke liy te kennen
geeft syn genegenheyt om broederlycke vrundschap met ons te houden
ende voort hoe dat onse jongste gesant, namentlyck den E. Wagcnaer,
geen Maleyts hadde geconnen,om met hem te spreken, met versoeck
dat wy daerom nu een persoon hem wilden senden, die taelcundig
waere tsy Javaens ofte Maleyts, ’t welck ons vremd voorgecomen is y
als niet anders denekende, dan dat het hem weder om een groot
geschenck te doen waere ende daer wy meenden, dat geensints om
gedacht mochte worden, om ons aen geen jaerlyckse homagie vast
te maeken; maer als naderhandt de voors. gesanten ons versekert
hebben lietselve, Syn Mayst. meyninge niet te syn; maer alleen om
een persoon te mogen hebben met wien hy saeken van importantie
conde verhandelen, sonder dat sy evenwel wisten wat saeken soo
hebben daernae beginnen te luysteren ende nae overlegh van saeken
goed gevonden, hem daerin te wille te wesen, offer misschien aen
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gelegen mocht syn, ende daertoe uytgecosen den E. Abraham Versprect, UEd. nyt de vorige brieven bekent, die dan 19' September
mettet jacht den Erasmus nae Japara gegaen is; om van dacr voort
op te reysen, evenwel en hebben wy niet connen nalaeten hem eenige
kleynigheden mede te geven, om nevens onsen brieff aen den vorst
te presenteren; doch en bedroegen deselve niet meer dan f 1317.16.4...
ofte gemelte vorst hem bier met nu vergenougen en wat syn meyninge eygenlyck sy, sal de tyt leeren en UEd. misschien in December
of met de laeste besendinge connen geadviseert worden...................

XXVIII. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. 0. I.
Comp. (Heeren XVII).
Batavia, dd. 1 December 1668.
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Edele Erntfeste, enz.
Mette Engelse schepen, enz..............................................................
De gesanten die de Pangeran (van Palembang) nae de Mataram gesonden bad, waeren weder teruggecomen sonder audiëntie gehad te
hebben, maer excuseren ’t selve, op de droeffheyt van den vorst over
bet overlyden van een syner wyven, die hy lief hadde gehad, soodat
noch al redelyck vergenoegt waren of gelaeten baer ten minste soo.
De saeke van den Radia van Banca ende Belliton, daer in onse vorige
van is geschreven, den Pangeran van Palimbang ter kennisse gecomen syndo, apparent door syn gesanten, die doe bier waren, bad
hy daerover door don Sabandaer syn becommering getoont, ingevalle
wy daer residentie quamen te nemen, omdat bet een zeer moordadig
volck was, by hoedanig voorvall hy beducht ware, lietselve baer (hem)
le laste sonde connen worden gebracht, als van outs door recht van
oorlogh onderdanen van Palembang synde geweest ende die noch
jaerlycx liaere regenten van daer mosten ontfangen, sonder welcker
kennis, sy niet en vermochten aen iemand handel ofte woonplaets
te vergunnen, behalve dat deselve eylanden oock niet weerdigs nyt
en geven, waerom de Compagnie daer een residentie sonde begrypen
VI.
8
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ofte oneosten willen doen ende soo voort; maer als syn Hooglieyt
naderhant verstaen liad, dat de ondercoopman de Harde, die wy
mette Sandloper ende een chialoup derwaerts gesonden hebben gehad,
weder nae Batavia was vertrocken, heeft hy aenstonts eenige oorlogsvaartuygen derwaerts geschikt onder voorgeven om de regenten te
vermanen ende te waerschouwen, nae desen soodanige lichtveerdigheden niet meer by der hand te nemen, waerdoor sy met de Compie.
in onlust souden konnen geraeken, maer de resident meent, dat het
soo gemackelyck niet sal aflopen; maer dat het wel coppen soude
mogen komen te costen, dat ons leed en ook geen eer soude wesen
om de aengenomen protectie..............................................................
(Batavia.) D’Ed. Verspreet, die wy geschreven hebben, dat in
legatie aen de Sousouhounan Mataram gesonden was, is hier over Japara
metiet jacht Domburg weder teruggekomen den lln November, dat
wy soo goet niet genomen hadden. Nae het schriftelyck rapport door
denselven aen ons overgegeven, was hy 5 October mettet jacht de
Erasinus van Japara verseylt naer Samarang, daer hy door expres
afgesonden gecommitteerdens met een groote statie was ontfangen ende
getracteert tot den 12", als wanneer voort op was gevoert met een
suite van wel 1000 menschen, soo te voet als te paert, daer se drie
daegen met toebrachten. In de Mataram gekomen synde, wierd hy
gelogeert in een woning, dicht by het palleys van den Coning expres
op syn koraste geprepareert ende creeg des dacgs daeraen, op een
seer pompeuse wyse audiëntie voor denselve, siltende onder een open
dack, in een slecht Javaens cleet, het bovenlyf naekt, omringt met
25 of 30 vrouwen, syn wapenen, tabac ende pinang dragende ende
buyten deselve alle de grooten, hovelingen en hoofwaeht, nae gissinge
wel 4 of 5000 sterck, alle op de aerde zittende en dat in sulcken
sedigheyt, dat het eer beelden dan menschen schenen. De Vorst had
een vrundelyck gelaat en deed de gesant tot omtrent 10 a 12 schreden
voor hem in de open lucht nedersitten, als wanneer onsen brieff gelesen ende het coffertje met de geschenken geopent werd sonder dat
men heeft konnen vermereken, eenig misnoegen over de geringheyt
of eleyne waerde van deselve, gelyck wy daer al over bekommert
syn geweest ende daermede cregcn se weder licentie nae liaer logiement te vertrecken, sonder dat doe ofte oyt daerna eenig vermaen
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is gedaen van iet, dat Syn Hooglieyt te seggen soude hebben gehad,
gelyck syn brieff had geschenen te kennen te geven; eenelyck was
Syn E. van tersyde te verstaen gegeven; syn begeerte te syn alle
jaeren met een legatie van ons besocht te worden, ende dat hem
bovendien jaerlycx souden worden uytgekeert de tollen ende gerech
tigheden, die de Javanen hier voor haere coopmanschappcn syn bctaelende, deselve begrootende op een somma van 10 duysent Ryxd.
soo het schynt tot een liommagie, die wy vaststellen, dat ons geensints mogen onderwerpen, soo andersints, als omdat versekert syn,
dat het dan daerby niet en soude blyven. Buyten die eene reys en
heeft Syn E. den Coninck geen (sic) (niet) meer gesien; maerwierd
hem den 22en daeraen desselfs brief in antwoord aen ons ’t huys
gesonden, met dimissie om noch dien dagh te mogen vertrecken,
omdat in onsen brieff was versocht, dat hy niet lang mochte werden
opgehouden, gelyck dan oock voort op weg geslaegen ende weder
met een honorabel convoy nae beneden gebracht syn. Het gemelte
rapport gaet in copye hiernevens l, waeruyt UEd. alles breder sullen
kunnen naelesen, soomede de brief die de Vorst ons in antwoord
heeft geschreven niet onvrundelyck van inhoude synde, dan alleen
dat hy daerin mede vermeld van een jaerlyckse begroetinge; maer
van de tollen spreekt hy niet; wat nu een jaerlycxse begroetinge
aengaet daer en souden wy sooveel niet tegen hebben, byaldien hy
reciproce geliefde te doen, dat syn meyninge niet schynt te wesen.

XXIX. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gener. 0. I.
Comp. (Ileeren XVII.)
Batavia, dd. 17 November 1669.
<r

Edele, enz.......................................
De ir. schepen, enz. .
.........................................................
. . . liet roven en aenhouden van onsc lyfeygenen door die
van Bantam (neemt) geen cynde, en dat wy oock tot noch toe niet
1

Zie hierachter, N°. XLI, 11.
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hebben connen goet vinden, lietselve met openbare feitelykheden
tegen te gaen, om de swaricheden, die daoruyt souden connen volgen
en bier niet en behoeven uytgedruct te worden, evenwel sal het
op die wyse niet veel langer connen gaen, om de groote schade, die
de goede ingesetenen dacrby lyden, de langwyligc oorlogh tot
Macassar en de sterfte die daer gegrasseert lieeft, heeft onse militie
een tyt langli seer t’ onder gehouden en sal nu oock goet getal soldaten
moeten afgesteecken worden tot versterckinge der swacke guarnisoenen in de provinciën om de Oost, Amboina, Banda en Ternate,
besyden degene, die UEd. hierboven hebben gelezen, dat na Ceylon, Malabar en Malacca syn gesonden...........................................
De Sultan tot Bantam begint het equipperen van schepen meer als
voor desen by der liant te nemen, hebbende dit jaer twee scheepjens tot Rembang om de Oost doen maken en daer van één na
Manilha gesonden en onlangs één na Moclia..................................
De Sousouhounan Mataram schynt weder nieuwe grillen in ’thooft
gecregen te hebben, door aenhitsinge, soo men meent van eenen
Wira dica, gewesen Gouvernr. van Japara, daer hy anno 1667 met
oneer uytgeset was, en nu weder in herstelt is; met de naem van
Wira Dicara, 1 een snoode gast en die den vorst, syn dochter tot
een bywyf en daer een kinl by gewonnen hebbende, soo het schynt
veel dingen tot nadeel van dese plaets weet wys te maken, als
onder anderen, dat wy souden schuldig syn, hemjaerl.eengeschenck
ofte tribuyt op te brengen, van ten minsten 20,000 realen, volgens
belofte voor desen, namentlyck a° 1646 dacrvan gedaen en dat hy
lietselve by ons wist te wege te brengen en soo voort; tot welcken
eynde hy dan oock syne boden acn ons heeft gesonden, met een
brief, waerby te kennen geeft, dat de Sousouhounan onse gesanten
was verwachtende en dat die hoe eer hoe liever dienden te comen,
of dat hy niet soude connen staende houden de vrede tusschen de
Mataram en Batavia, oock soo en hadden wy niet te vreesen , dat
degene, die gesonden soude worden niet nae behoren souden worden
ontfangen, gelyck voor desen, door quade oorblasers was geschiet,
maer syn heer was daer nu beter van bericht
Cll
als wy daertoe soo terstont niet gereet en waren; raacr de besen1 Zie ook de berigten uit Japara, del. 28 Junij—23 Sept. 1669 hier achter.
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dingo geern noch eenigen tyt hadden uytgestelt, soo syn hier 7
Angusti nocli 2 sulcke boden aangecomen met een nader brief van
deselve Gouverneur . .
waar by hy die saeck andermael
aenbint, daerby voegende dat syn heer, gelioort hebbende, dat wy
die van Macassar den oorlogh hadden aengedaen , sonder liem daer
kennis van te doen, hetselve genomen had voor een teecken van
cleyn vertrouwen tusschen beyde en waren ondertusschen daernevens
oock overgecomen, eerst geruchten en daernae oock sekere tyding,
dat het uytvoeren van rys verboden ende havens gesloten waren,
om ons door dat middel te constringeren haer begeren te doen,
alsoo genocgli weten, dat dese volckrycke plaets veel van doen en
haer behoefte eenige jaren herwaerts meest uyt syne havens genoten
heeft en alhoewel op die wyse van haer gedwongen te worden, hem
jaerlycs met een legatie geaccompagneert met een ryck geschenc te
begroeten, seer nae een tribuyt te gelycken scliynt en wy dacrom
seer grote redenen hadden, hetselve te declineren en af te slaen,
soo hebben evenwel nae gemaecten overslagh van den voorraet van
het genoemde graen, soo by de Comp. als de particuliere ingesetenen
berustende, en alles wel overwogen synde beter geoordeelt, voor dese
reys, wat toe te geven, dan met al te seer op het respect te staan,
de goede ingesetenen in perieul van gebreck te stellen en schade
te doen en diensvolgens goetgevonden een gesant met een aensienlyck geschenck na Üamarang te stieren, om van daer na den Mataram op te reyzen; waertoe genomineert is de E. Maximiliaan de
Jongli, jongst president in Ternate, en die nevens het aensien van
de voors. qualiteyt, oock goede ervarentheyt heeft met dese natiën
om te gaen; synde van hier vertrocken den 18den Sept. met het
jaght Vleerdinge, verselt met het bootje de Papegay, medenemende
om tot schenckagie te gebruycken aen diverse coopmanschappen en
andere goederen, een bedrag van 40398 gl......................................
maer het is met dese besendinge geheel anders uytgevallen, dan
wy hadden verwacht, misschien beter: maer het soude oock wel
anders connen syn , dat de tyt in corte sal moeten aen den dagh
brengen. 800 haest en was de seeckerheyt van de comste van een
legaet daer niet aengclant of de liavens wierden terstont weder opengestelt en de uytvoer van rys en andere waren toegestaen, gelyck
hetselve alsnoch soo blyft continueren en was oock de legaet op
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syn verscliyninge tot Japara en Samarang van de Regenten, voornamentl. van eenen Kentol Soutananga, sone van de voors. Gouvr.
en die de plaetse van syn vader, ten liove synde, tot Japara was
waernemende, seer minnelyck en honorabel verwellecomt en ontfangen , dat al goede teekenen waren; maer als nae eenige dagen waclitens de meergen. Wira Dicara met noch eenige grote personen uyt
het hoff beneden tot Samarang, en voort aen boort van het jacht
Vleerdingen was gecomen, soo men meende om den gesant te ontfangen, en na den Mataram te geleyden, soo heeft deselve buyten
alle verwachtinge, met eenige complimenten over en weder, bekent
gemaekt en aengeseyt, dat de Sousouhounan seer aengenaem was
dat de Hollanders weder een ambassadeur aen hem hadden gesonden, die hy oock daervoor geern aennam ; maer omdat hy tegenwoordich eenige onlusten met syn sonen , en andere moeyelykheden
omtrent de groten had, soo quam het hem nu niet gelegen gesan
ten ten hove te ontfangen; maer versocht, dat hy wederom wilde
gaen en sulcx den Generael bekent maecken, met belofte , dat wan
neer alles weder in rust soude syn gebracht, hy dan een gesant nae
Batavia soude senden, om hetselve te verwittigen en dat de Ambas
sadeur alsdan soude mogen wederom eomen, alles met beleefde en
vrundetyeke woorden, en sonder over eenich dingli het alderminste
misnoegen te toonen; waerop Syn E. dan oock na genomen afscheyt
noch dienselfden avond aneker gelicht heeft, en over Japara weder
herwaerts gecomen is, met alle de medegenomen goederen en sonder
dat wy alsnoch recht weten, wat misterie daeronder sy schuylende.
Tot Japara had Syn E. seer neerstigh laten ondcrsoecken en om
horen wat de reden mochte zyn, waerom niet hadde mogen opreysen; maer de rapporten waren soo verscheyden, datter niets sekers
uyt te besluyten was; maer dewyl al geruymen tyt to voren ge
ruchten gelopen hebben van ongeneuchten tusschen den Coning en
syn outsten soon, wiens huysingen oock onlangs in de Mataram
verbrant syn, soo men heeft willen seggen door toedoen ofte last
van den vader self, soo soude wel connen zyn, dat het de rechte
oorsaec ware. In allengevalle en connen wy tot noch toe niet vermereken, datter iet anders in til zy, alzoo de havens als gescyt
ongesloten blyven en alles onverhindert uytgevoert wort . . . .
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XXX. De Gouvemeur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indie aan de Bewindhebbers der Geil. O. I.
Comp. (I-Ieeren XVII).

!

)
Batavia, dd. 19 December 1671.
Edele Erntfeste, enz..........................................................................
De 14 retourschepen, die wy het jongste saysoen in drie besendingen, naer liet lieve vaderland! hebben afgevaerdight, met een
capitael van 4061588 guld8., willen wy gantschelyck verhopen dat de
Heere (JWEd. behouden sal hebben laten toecomen, enz..................

i

(Batavia.) Van dese plaets hebben wy UEd- by onse voorige met
generale woorden bekent gemaekt, dat, ten principale alles in goeden
doen sy gebleven, wat besendinglien van schepen ende cargasoenen
gelycx oocq aenhebben laten afgaen
wy van hier
gaende de particuliere schepen enz., vervolgens aengecomen ende
afgegaen met de coopmanscliappen en goederen, die deselve aengebraclit ende uytgevoert hebben (gedragen wy ons) tottet overgaende
dag hregister, in ’t welc op ’t uytgaande van yder maendt, daer per
o. a. sullen UEd.
tinent relaes van gedaen werdt
daerby, des curieus synde oocq connen lesen, wat equippagien eenige
burgers ende ingesetenen nu weder gedaen hebben, naer Macao
ende de cust van China, mitsgaders wat ladingen daer met afgesonden hebben .................................................... > ........................
Met den Sousouhounangh Mattaram blyven wy als vooren in goede
vrede, de vaert uyt en op syne haven onbecommert, dat voor dese
plaets geen cleyne saecq en is, neringli en welvaren gevende, oocq
goetcoop allerhande leeftoght ende ander gerieff, als o. a. van tim
merhout , dat wy al qualycq souden connen missen ende waerdoor
nu Siam te min noodig hebben, by de masthouten bevinden wy ons
wonderwel, een seer durabel hout synde...........................................
De gein. Sousouhounangh hout hem geheel stil; maer van de twee
zonen crygen allernet een briellie, waerby dese ende gene rarieteyten
ende costelyckheden syn versoeckende ende die wy dan oocq naer
gelegentheyd beantwoorden, sacken van cleyn belang synde, sooals
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UWEd. des curieus synde by het overgaende daghregister ende
briefboeck sullen konnen sien 1.........................................................
Het bouwen van schepen en inlantse vaertuygen heeft sedert een
tyt, in de Mataramse havens meer ende meer toegenomen ende daer
die van Bantam, Engelsen, Deenen, Portugeesen en Chinesen haer
van weten te dienen, ende wy niet tegen weten te doen; maer hebben
tot Rembangh mede een timmerwerff doen aenstellen tottet maeken
van chialoupen, boots, champans &c....................................................
Van de gebuyrstad Bantam en weten wy sooveel deuglits niette schryven; maer wel dat deselve ons seer schadelycq sy ende dagelyx veel na
deel doet, soo mettet roven, vervoeren ende aenliouden van tyfeygenen,
sonder dat daer onse claghten tegen aengenomen worden, als dat de
negotie daer nu oocq meer ende meer toeneempt, soo door de vaert
van Engelsen, Francen, Deenen ende Chinesen als des Sulthans cygen
equipagien, daer hy hem nu geheel toe schynt te setten, ’t eerste
(het roven der lyfeygenen) de goede ingesetenen seer schadelijcq,
en ’t ander (de vermeerdering van den handel te Bantam) eygentlyck
de Comp. ende waerom wy al genootsaekt zyn geworden, hier ende op
de cust van Java in ’t vercopen der lywaten, de hand te lighten en
deselve tot minder prys af te staan, als voor desen. Het eerste sal
soo niet wel langer connen verdragen; maer hoe eer hoe liever moeten
als wanneer misschien het ander oocq
tegengegaen worden
met eene wel sal connen worden gestut.
By de negotieboecken van ’t hooftcomptoir Batavia weder naer
gewoonte gesloten uit0. Augusti verleden, is blyckende dat de winsten,
incompsten ende confiscatien in 12 maenden gevallen comen te be
. . /' 1771191.8.8
lopen, met malcander eene somma van . .
daerjegens de betaelde soldyen, interessen, ordinaire
rantsoengelden, oncosten van schepen, fortificatie
ende andere timmerragie.......................................... /' 1604879.9.6
somma te vooren

/

166311.9.2

Daer, enz

1 Zooals door mij reeds vroeger is herinnerd, herhaal ik hier, dat de Dagregisters,
njet in het Itijksarchief tc ’sllage berusten; maar te Batavia op de Algcin. Secretarie.
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XXXI. De Gouverneur-Generaal Joan Maëtsuyker en Rade
van Indie, aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Heeren XVII).

I
ï

Batavia, dd. 31 January 1672.
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Edele Erntfeste, enz...........................................................................
Naardat, enz......................................................................................
(Batavia.) UEd. consideratien aengaende de stad Batavia en het
groot getal onderdanen, die door gebreck van plaets binnen de mueren
genootsaeckt worden blijden te woonen ende op wat wyse deselve
metter tyt bequaemst sullen konnen worden beschermt, hebben wy
gelesen ende bevonden met de speculatien, die wy daer al dickmael
op hebben gehad, geheel overeen te comen, namentlyck dat men de
stadt met haere mueren en bolwercken, sal konnen houden en laten
gelyck se jegenwoordigh zyn en tot bescherminghe der geroerde on
derdanen , buyten de mueren wonende, connen doen graven, soo aen
de oost- als westzyde, een groote wyde gracht , op de wyse als by
UEd. wordt gestelt................................................................................
Van de Latynse schoole sullen UEd. by onse brieven des verleden
jaers gelesen hebben, dat deselve eyndelyck geheel tot niet gelopen
ende afgeschaft was,' alsoo het niet dan vergeefse oncosten waren,
sonder eenighe hoop van beter vrucht..........................................
Dewyl de scheepen, die hier te lunch van jatifioul gemaekt worden >
veel langer, jae meer clan cens solang connen vaeretij dan die in 't
vaderland van eykenhout worden getiminert, soo hebben wy, al een
tyt geleden tot Rembangk gelycq' in onse vorige is geseyt, een tim
merwerf doen aenstellen, om daer door 2 a 3 nederlandsche timmer
lieden, voort Javaense huerlingen, die voor een geringh loon zyn te
crygen, eenighe chialoupen, chiampans, boots, gontings en andere vaertuygen te laten bouwen....................... ...............................................
De burgers, die haer buyten laste van de Comp. erneren ende des
niettemin tot geen cleyne versterekinge van de colonien zyn dienende,
de hand te bieden ende in voorvallende gelegentheden gunst ende
faveur te bewysen, is hier altyt voor een vaste maxime gehouden,
als waeraen gemeent wordt, dat de Comp". dienst geschiedt ende is
ons daerora oocq aengenaem geweest te lesen, dat UEd. hebben ge
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lieven te ordonneren, dat deselve, te weten, die liaer met genoegen
van de rcgeringbe u}rt den dienst in vrydorn sullen begeven, sullen
blyven behouden de rangli, die sy in den dienst hebben gehad, verstaende naest de jongste van die qualiteyt.......................................
Uit0. December verleden hebben wy nae ouder gewoonte weder in
’t openbaer aen de meestbiedende doen verpaghteu, de gereghtigheden,
ende incomsten van de Comp. en hebben deselve gegolden als volght:
Het liooftgelt der Chinesen............................. Rd". 960
1580'
De groentecramen en winckeliers...................
910
De incomende rys..........................................
550
De incomende suykeren.................................
650
’t Handelen aen de schepen.............................
830
De vischmarckt...............................................
460
De tappers binnen de stadt............................
190
De tappers buiten de stad.............................
n
720
De gerechtigheyt van de waagh...................
n
370
De vleeshal ofte ’t slaghten van vee ....
310
De eorenmolen...............................................
140
De waxcaersen...............................................
210
De siriboomen...............................................
65
De vaert Molenvliet...........................................
110
De vaert naer Ancké......................................
n
60
'T kerven der Chinese toeback........................
33
De ryspasser....................................................
12
De clappusboomen..........................................
22
De koutsageryen...............................................
n
De oesterbancken in Antsjol............................
5
De cledenpasser...............................................
95
70
De vaert naer Antsjol......................................
n
’T opdraeghen van de peper met het leveren
van de sacken....................................................
80
n
T>

D

7)

Somma bedragen de verpachtinghen ter maait Rdr\ 8432
Zynde in ’t jaer, Rxd. 101184 1....................................................
Mette gerughten van den oorlogh, die de Francen onsen staet dreygen
1 liet toppen of tnysschen der Chiucscn, l)ij rcsol. 27 Dec. 1671 geheel verboden
en dus niet meer verpacht.
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aen te doen, boven meermalen van gesproken, is onse becorameringhe
onder andere oocq gevallen over het eyland Onrast, van geencleynen
off geringen omslagh ende tot nog toe geen bcsondere gelegentheyt ter
defentie gehad hebbende om eeue vyantl. maght af te keeren, waerin
nootsackel. dient te worden voorsien en hebben dien volgens goetgevonden ende nae genomen oeulaire inspectie, vastgestelt, omtrent
in ’t midden van ’t selve, daer het een hoogte heeft, te doen extrueren
een steenen bolwerck met 5 hoeken....................................................
By dese occagie, dat onse gedaghten nu een wyle meer dan te
voren geoceupeert zyn geweest met preparatien ten oorlogh ende om
te water soowel als te lande in nodighe defentie te geraken, is ons
o. a. oock te voor gecomen, de soberheyd van nodigh canon . . . .
en hebben daerom naer overlegh goetgevonden, daervan een eysch
te doen van 200 stucken metale canon, te weten 50 van 24 en 150
van 18 en 12
bals, enz..................................................................

XXXII. De Gouverneur-Generaal Joan Mactsuyker en Rade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I. Comp.
(Ileeren XVII).
Batavia, dd. 17 November 1674.
Edele Hoogachtbare, enz..................................................................
Mettet schip den Arent, enz. .........................................................
(Batavia.) By onsen dicb(wyls) gemelte voorige hebben wy UEd.
met corte woorden gepreadviseert, hoe dat de saken te deser plaetse
meest ofte ten principale in vorigen toestand waren gebleven, sonder
eenige merekelyeke veranderinghe, alsmede dat met de wedersytse
gebuyrconingen in gewenschte vrede ende goede correspondentie, syn
continuerende, dat in desen swaren tyt al een groote saecke is geweest, insonderheyt ten respecte van die van Bantam, daer de Engelschen en Francen liaer residentie syn hebbende.............................
bovendien, soo hebben ook onse schepen, die in de straet Sunda en
genoegsaem voor Bantam gedurende den oorlogh op de v/agt hebben
gelegen tegen d’aancoinste van Engelsen ofte Francen van tyt tot
tyt overvloet van allerhande goede verversinge genoten...................
i
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Dogh Syn gein. Hoogheyt (de Sultan van Bantam) begint hora van
tyt tot tyt meer en meer te engageren met het equiperen van schepen
ende joneken ter negotie, als op Manilha, China, Japan, Siam,
Cormandel, Suratte, Mocha &c., dat ons niet dan nadeeligh sal connen
wesen, gelyck UEd. by de brieven, successive van den resident
Willem Caef ontfangen, breder sullen connen sien.............................
uyt dewelcke UEd. o. a. oock sullen lesen van de moeyte, die Syn
Hoogheyt heeft gehad met syn outsten soon, die door een Moorse
drift, met een der afgegaene scheepjes willende na Mocka (Mekka)
gaen, om het graf van haren propheet Mahomet te besoeken en als
de vader sulex niet wilde toestaen, daerdoor tot soodanige rasernye
is vervallen geweest, dat vastgestelt had amock te spelen en syn
wraeklust te boeten aen de Christenen aldaer, als veragters van
deselve propheet, soodat de regeringe genootsaeckt. was geworden
tot voorcominge van dien, onse en der Engelse logie, met een goede
wagt te versekeren ende oock den Conincq eyndelyck hem syn bose
wil toe te staen- en te laten vertreckcn; met een tweede scheepje
eenigen tyt daarnaa afgegaen, soo hy het wedercomen mogte ver
geten, ’tsou de vader misschien geen groote droefheyt geven, ook
niet de onderdanen 1............................................................................
Gelyck boven aengeroert, hebben de uytgeweken Maccassaren, die
Bantam eenigen tyd in onrust gehouden hebben en verleden jaar
weder na d’Oost geretireert waren, haar zedert omtrent en aan gene
zyde Japara onthouden en met openbare zeeroven geërneert, sonder
onderscheyt van natie ofte volck en met soodanige stoutigheyt, dat
in Julio verleden hen niet hebben ontsien de boot van ’tjagt de
Rysende Son, voor Jawana leggende, in de rivier aen te tasten ,
drie man op deselve doot te slaen en met 100 realen Comp8. geit
daarin gevonden, door te gaen, sonder dat de Gouverneurs en
regenten der zeehavens hetselve (zich) eenigsints aentrecken ofte
becreunen, ja meent de resident Couper, dat sy daer portie en deel
uyt syn genietende, sonder acnschouw van de schade en liet nadeel
dat het gemeen, jae zelf hare onderdanen, daerby syn lydende.
Die van Bantam, daar sy het wel meest op scbynen gemunt te
hebben, om het ongelyck, dat liaer principale overste Montemorano
1

Zie hierachter N°. XL, 11.
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van haar sustineert geleden te hebben, door het ombrengen van syn
soon hebben daar al eenige uitsettinge opgedaan; maer tot nogh
toe sonder eenigh nobel, effect en onse schepen sullen sy het oock
altyt weten te ontleggen, ligte snedige vaartuygen hebbende om haar
als ’t nood zy in d'een of d'andcr haven te salveren, daar se dan
geprotegeert schynen te worden, soodat qualyck weten te bedeneken,
door wat middel de zee van die schuymers te suyveren, daer egter
nader op sal worden gespeculeert.
De Sousouhounangh continueert nogh als vooren, laat hem (zich)
nooyt publyk sien; maar alles regeren, door eenige groten, die daertoe
gebruijet en dewelcke dan oock dickmaal om de minste foute perieul
loopen van haar leven, de vorst seer moortdadigh en wreet zynde,
voort sullen ons onder UEd. welmenen gedragen aan de brieven
successive met de genoemde resident gewisselt, enz......................
Dat UEd. (goedkeurt) onse verkiesinge van de persone van de Hr. Cornelis Speelman, ordinaris raadt van India, tot admiraal, om by overcomste
van eenige vyandtlyke zeemagt daar toen niet weynigh voor waren
becommert, in die functie met Comp9. oorlogsvloot tegen deselve te
ageren, is ons aangenaam geweest om te lesen.................................
De Gouverneur-Generael doet UEd. gansch eerbiedigh bedanken
voor de ecre, dat hebben gelieven werek van syn dienst te maken
en waardoor daar te meer toe blyft verobligeert, met hope egter
dat UEd. nu met de veranderingh des tyts ten goede niet veel langer
reden sullen hebben syn versoeck om verlossingh uyt te stellen.
Het voortsetten van de Nederlantse tale, soo hier als in andere
plaatsen van Comp3. gebiet, hebben wy doorgaens behertigt, als
wetende, hoeveel de vastigheyt van den staat daaraan gelegen zy,
dogli tot nogh toe, soo het schynt, alles te vergeefs, alsoo de Por
tugese tale daartegen aangroeyt ende genougsaam de overhandt behout, meest door een dwaaslieyt van onse eijgen Nederlanders, die
het voor soo groote eerc houden een vremde taal te connen spreken,
hoe vuyl en corrupt die oock zy, dat geen interest van staat nogh
eerc van onse natie daartegen in consideratie connen comen en daarom
mot hare lyfeygcnen geen andere tale en spreken dan Portugees;
ofschoon de mecstcn dersclve van de Oost comen en die spraak nooyt
gehoort en hebben, soodat wy wel sullen genootsaact worden, om
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dat soo nodige ooghmerk te bereyken en ons van de getrouwighcyt
van de inlantse onderdanen wat meer te connen versekeren op
efficacer middelen te denken, dan tot nogli daertoe syn gebruyct.
Uji: UEd. missive van 30 September en 4 November voorleden
jaars is ons gebleken, wat en hoeveel schepen, fluyten en hoekers
hadden goedgevonden en vastgestelt te equiperen en naar India te
de Ileere wil gunnen, dat deselve schepen
senden
hier behouden aanlanden, en gesont volcq in ;t land mogen brengen
tot versetting van onse presente swackheyt, de jongsten hebben al
vry veel doden onderwegen gehad; hadde UEd. de somme der gel
den wat rycker connen nemen, het sou ons seer aangenaam syn
geweest, om de sware verlegenheyt daer (wy) in sitten, qualyck
raet wetende hoe het langer te stellen en het werck gaande te
houden ................................................................................................
Met dese boven genoemde seven retourschepen staat UEd. by
behouden varen, dat de Heere wil gunnen, toe te comen een gesorteert cargasoen coopmanschappen deser landen verdeeld en bedra
gende als volgt:.................................................................................
makende te samen een somma van f 1.862545.4:3. Deselve cargasoenen bestaan in de volgende coopmanschappen: diverse Souratse
en Custbastas in packen 1, mamoedys in packen, chiauters derryabys in packen, divers Guinees lywaat in dito; fyne gebleecte moeris
in packen; fyne gebleecte parcallen in packen; fyne gebleekte en
ongebleekte Salempoeris in dito; Betilles Ternatanes in dito; diverse
gingams in dito; blaauw zeyldoek van de Gust in dito; Souratse
breede en smalle Tapechindos in dito: diverse dekens in dito; wit
cattoene garens in balen; gommelack op stokjes in sacken, Bengaelse Borax in blazen; geconfyte mirobolanen, Aloa de Saccatora
in kisten; Malax tliin in
en schuijten (155000 flj); geraffineerde salpeter gestort; Japans coper in kistjes (6672651- f$) ;
diverse poeyer suyker in kisten (471651 {$); witte peper; fyne
Cheylonse caneel; foely of macis (160622 f$) ; garriofel nagelen
(420455 fg); vette noten muscaten; geconfyte noten muscaten;
diverse moten Mauritius ebbenhout; sappanhout (347513 f$); dyaman-

1 I)e cijfers der hoeveelheden laten wij achterwege.

-i
127
i

:

ten (2139 pcs.) garrassen; Palimboangse rotting of camermatten;
erts of mineraalsteen; out en onbequaam geschut enz.; Toncquinse
muscus, swartc peper........................................................................
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XXXIII. De Gouvernenr-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indie, aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Ileeren XVII).

Batavia, dd. 31 January 1675.

r

Edele Erntfeste, enz.
18 Novemb. jongstl. hebben wy, . . . . tot UEd. laten afgaen de
schepen, enz ......................................
Met onsen laetsten hebben wy UEd.
ampel beright gedaen...
dat de uytgeweken Maccassaren langs hoe baldadiger wierden, sulx
men wel genootsaekt soude werden daerin te voorsien, waarvan in den
brieft’ van den 26 Dec., per de Hannibal naar Maccassar gesch., naarder
werl gemelt en off wel de capiteyn in den syne van 3C Sept. 1674
hadde aangevoert verstaan te hebben, dat Dayen Mangappa en Crain
Glisson, hun met een gros van 400 vaartuygen, staande syn aanwesen op Sambauwa naar Baly geretireert en haar daar op een gekoght stux lants, ter neder gestelt hadden, soo gelyqt ons evenwel,
dat deselve dieswegen niet wel beright sal syn geweest, want behalven
dat niet te geloven sy, dat de Balyers, die noyt haar reght van
oppergebicdt hebben willen verliesen, noch hun onder iemants authoriteyt buygen, sooveel Maccassaren souden willen admitteren, hebben
wy sedert vernomen, dat die hoop sigh meest onthielt in ’t naauw
tusschen ’t eylant Java en Madure in versclieyde negryen, waervan
dan genoemde Dayen Mangappa den 10 Nov. met 12 20 vaartuygen
en ongeveer 700 coppcn tot Bantam verschcenen waren om van dien
Coninq assistentie tegen Bima en Dompo te versoeken, die hy seyde
den oorlogh te willen aandoon, daar de Bimancsen in hare briefgens
ook al getoond hadden seer voor bekommert te wesen en dienvolgens
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eenige protexic versoglit, synde wel door den resident Willem Caeff
in den zyne, dd. 14 Dec. van Bantam aen ons geadviseert, dat de
Bantammer liet afgeslagen en hen (i. e. de Macassaren) naar her
waarts aan ons gerenvoyeert liadde, maar des cgliter syn sy daar
nogli continuerende, sonder dat wy konuen weten, ten welcken eynde.
’T voorgeven is, dat sy met dees nieuwe maan willen vertrecken en
de voors. resident schryft oocq in een brief van den ÏO deser maant,
dat de gTOoten na den vervaarlycken brant op Bantham den 5 d°.
ontstaan, expres voorgeslagen en aan haren Coninq versocht hebben,
dat hy dat volq sjm lant ontseggen woude; maer het was hun afge
slagen en de Sultan daertoe niet te bewegen geweest, nogtans wort
door het gemeene volq gelooft, dat syl. en geen andere ongevallen
den brant veroorsaekt hebben en wie weet off sy niet misschien expres
ten dien eynde en met dat dessein daer gekomen syn, om te wreken
de moort aan Montemarano’s soon gedaan, waarover hy in synen
brieff aan ons soo seer klaagt, wat nu van dit alles sy, is duyster
te raden; ondertusschen is liet van ons goetvinden geweest, vermits
dese Mangappa, te vooren aan den president op Maccassar licentie had
versoglit, om met het lycq van syn broeder weder te mogen thuys
komen___hem en de synen alnogh te laten presenteren door een mon
delinge bootschap, dat soo hy sigh met de synen naar liuys woude
begeven en in stilte nedersetten, wy daertoe wel licentie souden
dragen tot syn eygen beste, ’t welq daernae met een brieffken is
gereitereert en uyt onse name door d’E. Speelman aan hem geschreven,
synde daarop het antwoort al wat arrogant geweest en eygentl. daartoe
tendeerende, dat hy sonder voorkennisse van Crain Glisson, daar niet
in disponeren koude, wanneer hy nu van ginder (i. e. van Bantam) sal
Naardien wy aangescheyden, staat ons door den tyt te ervaren
merkt hebben, dat dese gasten, by vervolg van een onverhinderde voort
gang in haar gedoente, door den tyt, bedenckelycker souden kunnen
worden als nogli jegenwoordigh, insonderheyt wanneer sy op ’t lant
van Sumbauwa een vasten voet kregen en daerby geconsklercert der
Bimanesen en Domponesen versoeq van bescherming, soo is al in
dato 18 December naar aandaghtige deliberatie verstaan en geresolvecrt
tot affbreucq van die uytgewekene en tot assissentie van onse bont
genoten te doen verveerdigen de jachtjcns Corea, 't Gasteel Rotterdam
de hier gemaakte Snaauw, met de chialoupen Calkoen, Dorados ende
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de Welcomst, t' samen gemonteert met 11 stuckjes canon, 116 zeöluyden en 68 militairen i
(Batavia.) Nae ’t afgaen van den dickmael geciteerde eerste besendinge en is te deser plaetse geen besondere verandering voorge
Tot Banlam is 4e deser een groote brant geweest,
vallen
die ï’uym twee derde van de stad beeft weggenomen ende daar de
ingesetenen geen kleene schade by sullen hebben geleden..............
Met den Sousouhounang Mataram ende de havens om de Oost
blyven wy mede in vorige termen, groot gerieff uyt deselve genie
tende; maar de rys begon daarmede door gebreq van regen veele
maanden lang al wat dier te worden, enz. .......................................
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XXXIV. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indie, aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Heeren XVII).
dd. Batavia, uit0. Febr. 1675.
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Edele Emtfeste, enz. De schepen, enz..........................................
De vaart der Mooren en anderen van Bengale, Cormandel, Suratte
en andere landen op Bantam neemt van jaar tot jaar seer toe, daer
wy selfs oock eenigsins oorsaek van syn, omdat (wy) haer alhier
niet willen admitteren, om het nadeel dat sy ons souden doen, voornamentl. in den handel der lywaten ende de deden; doch aengesien
sulx tot Bantam oocq al meest hetselve bescheyt heeft, soo is by
eenigen ofte de meesten van ons altemet all begonnen in twyfel te
komen, of al dienstigh sal syn voor de Comp. by die ordre te blyven
persisteren, dan of niet al soo goet soude wesen die handelaars dese
plaats mede open te stellen. Dat deselve negotianten, ons by admissie
alhier in den voors. handel seer schadelyck sullen wesen, kan niet
tegengesprooken worden, maar dewyl sy sulcx tot Bantam oocq sullen
1 In een volgenden brief, dd. 29 Augustus 1675, leest men omtrent deze expeditie
slechts deze weinige woorden: »De uytrustinge by ons gednen om de Maccassaersc
«rovers tegen te gaen, ende tot bescherming van die van Bima en Dompo te dienen
" en is van het grootste effect niet geweest; maar sullen deselve vagebonden daeraen
» eghter hebben gesien, dat wy voor hebben haer boosheden met gcwelt te stutten en
" de goede bondgenoten te beschermen. ”
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kunnen doen, endc de’ vaart deser omleggende landen derwaarts
trecken, mitsgaders deselve overall met lywaten, cleeden en andere
coopmanschappen vervullen, waardoor deselve stadt in korten sal
kunnen aengroeyen tot een groote coopstadt tot verkleyningh en
groot nadeel van dese plaets en de goede ingezetenen van dien,
soo meenen eenigen ende de meesten van ons, dat met reden getwyfelt kan worden of sulx niet hoe eer hoe liever ende eer het te
laat is, behoort tegengegaan en deselve negotianten den handel oock
alhier open en vry gestelt te worden, om ten minste tegen de aan
geroerde schade van haar te genieten de tollen en gereghtigheden
van den in- en uytvoer als andere voordeelen, die de commercie,
de plaetse en ingesetenen plagh toe te brengen, daar die van Bantam
anders met sullen blyven doorgaan. De geroerde Mooren en anderen
zeebrieven ofte passen te weygeren om naer Bantam te varen, dat sou
kunnen geschieden; maer sullen (wy) liet eghter doen en haer alsdan
by ontmoeting in zee daarom aantasten of eenig leed aandoen? daer
is grootelycx aen te twyfelen of de Comp. (er) al toe bevoeght soude
syn, en off de Hemel sulcken werek al soude kunnen segenen, waerop
wy UEd. ordre te gemoet sien..........................................................

XXXV. Praeparatoire Consideratien ende advys wegens de
Nederlantse Colonie in dese Indische gewesten, tot
examinatie en correctie voorgestel! aen d’Ed. Heer
Gouverneur-Generael Joan Maetsuyker en d’Ed.
Ileeren Raden van Indie, door d’E. Pieler van Hoorn.
Uit India overgekomen a°. 1675.
Het woort Colonia of Colonus beteyckent eygentlyck Lantbou ende
Lantbouwer, sulex dat het stichten van Colonien is raenschen over
te brengen ende te stellen, om landen, die reets becpiacm syn of
bequaem konnen gemaeckt werden, te bearbeyden, te beplanten ende
te cultiveren.
Waeruyt dan by aenwas dorpen en vervolgens steden en rycken
voortcomen, ende soodanigh syn wel de eerste en natuyrlyckste Colo
nien ende rycken gestight ende geformeert.
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Evenwel schynt benevens den landbouw de commercie (bysonder
in de laetste eeuwen) tot volvoeringe ende successen der Colonien
veel te hebben gecontribueert, als in ons Vaderlant komt te blycken,
alwaer door de commercie de toevloeij der menschen van tyt tot tyt
niet alleen; maer oock de landbouw merckelyck is bevordert, soo
in bet drooghmaecken van waeteren, meeren, dyckasien als oock
zandige en onvruglitbare gronden tot vrughtbaerheyt syn gebraght
ende bequaemt; want ook geobserveert wert, dat de lantbouw de
menschen natuyrlyck is ingeboesemt en als aengeboren, dewyle der
selfs weynigh cooplieden zyn, die niet soo wanneer tot eenigh ver
mogen geraecken tot tuynieren ende den landbouw veel tyts komen
te neijgen.
Invoege dat een Colonie ordentl. kan worden aengemerckt in een
Colonic van lantbouw en van commercie of liever den lantbouw ende
commercie te samen, gelykerwys in de vervolgende positive stellin
gen sal komen te blycken, dat in bet stighten der Colonien niet
alleen op den lantbouw; maar oock op de gelegentheyt der com
mercie wel aghtinge moet worden genomen.
Onder de oude ende uytsteeckende daden der voornaemste mannen
werden oock gestelt ende geacht de Colonien, ofte het stighten derselven.
De Colonien werden verdeelt ende onderscheyden in de navolgende:
Een Colonie wert gesticht door diegene, die in lietselve lant gebooren syn of door nacomelingen en vremde, die van buyten incomen.
Deselve syn of vrij ende liber, of wel een anders regeringe, ryck
of gebied onderworpen.
Een vrye Colonie kan geseght worden, die hun oorspronck hebben
van soodanige menschen, die door ziekte, honger of oorlogen verdreven ende veijaegt synde, gedwongen werden hun Vaderlant te
verlaten, ende andere plaetsen te soecken ende te vinden, hetzy
sulx komt te geschieden door haer selve, off daertoe een geleyder
ende bestierder uytkiesende.
Een Colonie onder een anders heerschappye wert gesticht en uytgebrcyt in het selve lant en onder deselve jurisdictie en heerschappye
daer de moeder der Colonie resideert ende regeert; off een Colonie
wert gesticht, ende uytgebreyt buyten een lant, jurisdictie ende
heerschappye van de moeder der Colonie en waer die moeder niet
resideert.
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Dese laetste slagh syn die Colonien, die alsints van een maghtigc republicq off monarch op seeckerc plactsen geplaetst of gestiert
werden, om of tot bolwereken ende verseeckeringli van nien ver
kregen rycken te dienen, off om die steden van dewelcke soodanige
Colonien werden uytgesonden van den overvloed ende menigkte der
ingesetenen te verlichten.
Dogh overmits soodanige Colonien geen vryen oorspronck hebben,
maer van haer eerste beginselen met dicnstbaerheyt werden gedrukt,
soo konnen deselve seer selden tot een hoogen ende gcwenschten
top gebracht werden.
Ende alsoo dese voorgenoemde laetste soorte van Colonien diegene
alleen is, die in dese Indische gewesten door de Comp. onder den
Nederlantsen Staet is begonnen, vervolght ende bysonderlyck tot
Batavia soo verre is gebracht als deselve tegenwoordigh werd be
vonden, soo dient hierby aengemerckt, dat alle hetgene hier vervol
gens over de Nederlantse Colonie in dese orientaelse' conquesten sal
worden geseght ende ondersocht, altyt van dese gesegde laetste soort
der Colonien moet verstaen worden.
Het sal in desen niet nodigh syn, de commoditeyten, vrughten ,
advantages ende verdere requisitien der landen ende plaetsen,
omtrent het verkiezen ende stabilieren van een Colonie te onder soecken off alhier te beschryven, aengesien de stad Batavia op liet
eylant Java tot die eynde onveranderiyck door de Comp. is vastgestelt, begonnen, vervolght ende sooverre gevordert ende gestiglii,
dat de swaerste beginselen in het stichten van een Colonie reets
meest te boven gecomen syn, en waeromtrent sigh oock bevinden
ende ontmoeten, soodanige requisitien ende commoditeyten om een
Colonie te stabilieren en te perfectioneren, als men bykans soude
konnen beschryven ofte konnen wenschen. Waerom nu maer eenige
vordere eygenschappen en effecten tot en aen oene Colonie gehorende
sullen voorstellen:
1. Het planten der volckeren is, wanneer mcnschen in landen cn
plaetsen werden overgebracht en ingevoert. (Hier volgt nu eenc her
innering aan de kolonisatie onder de Romeinen.)
2. Zulks dat het vernielen en verderven der mcnschen, eerder eenc
uytroeying als voortplanting der volkeren is.
3. Het planten der staaten en rycken, is niet ongelyck het planten

'

133
der bosschasien ende boomen, in dewelcke voor den tyt van twintig
jaren, om profyt te trecken, niet is te dcncken.
4. Maer de vruchten ende profFyten daervan, moeten in het cijnde
van ’t werck worden verwacht.
5. Want dit is seecker, dat hetgene, waerdoor voortreflelycke
Colonien, dewelcke anders wel souden hebben geluckt, verdorven
en vergaen syn, geweest is de vuijle en al te groote begeerlyckheyt ende winsuclite gierichheyt in den beginne der Colonien.
6. Ende waeruyt schynt gevolglit te wesen, 'i gene in de volgende
stellingen van de bestieringk wordt gesegd, dat de Colonien eerder
en beter door voorname ende rjenereusc macjhlen werden bevordert
ende bestiert als door cooplïcden, alzoo die presente voordeelen te
veel najagen en betrachten.
7. Het is yets onwaerdigs ende veeltyts ongeluckigh als het
schuym van menschen, lantloopers , gebannenen, gesententieerden
ende diergelyken tot een seminarium der Colonien werden genomen,
ja, daermede worden de Colonien bedorven ende verloren.
8. Ende beswaert ol overlast een Colonie niet met steeds anderen
tot andere Coloniers te senden; maer tracht een naerstige informatie
te houden, sooveel hoofden van tyt tot tyt verminderen, om die
nae proportie wederom te suppleren, soo noghtans, dat de Coloniers
wel leven konnen, ende met geen nootdruftigheden worden bekommert.
9. De Colonien in het lant daer barbaren woonen, moet men tot
securiteyt de nodige voorsieninge niet naelaten; maer en tracht de
goetwilligheyt der barbaren niet te bejagen met haer te helpen
tegen hunne vyanden; maer eenige hulpe tot haere defensie is niet
ondienstigh.
10. Het bouwen of stichten van Colonien, moet of mach men
beginnen in moerassige plaetsen dicht aen de zee ende rivieren;
maer allenxkens trachten te klimmen tot de binnenste ende hoger
doelen der lantschappen.
11. En vertrout niet te veel op de mineralen, voornamentlyck in
den beginne; want de mineralen syn kostelyck ende bedriegclyck
ende met eene schone hope aenlockende; maer maecken de Colo
niers omtrent andere saeken luy en traagli.
12. De vorderc dienstigheden ende nuttigheden, die tot eene Colonie
en haren aenwas soo om den lantbouw als andersints belmoren,
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syn op en omtrent Batavia soodanigh, dat deselvc onnoodig beschre
ven 5 maer reets genoegsaem blyckelyck en nog meerder door industrieuse menschen maer behoeven ondersoclit, om gevonden te worden.
13. Een Colonie moet exempt ende vry syn van alle tollen off
schattingen, totdat deselve bejaert en gegroeijt is.
14. Ende niet alleen moet deselve werden vergunt geene betalinge
van gelden te doen; maer oock de vryheyt genieten, om allerhande
gewassen ende coopmanscliappen te mogen invoeren en uytvoeren,
naer wat plaetsen het soude mogen wesen ende sy sullen willen.
15. Naedat een Colonie is gegroeyt en krachten heeft verkregen ,
dan sal het tyt wesen om vrouwen te sendcn, opdat de Colonie
uyt haer selve voortspruyt, ende niet altyt van vreemde off aenkomende hoeft te bestaen.
16. Voor ende bovenal is het schandelyck een Colonie te verlaten ,
die eenmael is overgebracht en gesticht, want behalve de onbetamelickheden, soo is sulcx een waere verraderye en bloedstorten
van veele miserable menschen.
17. De bestiering of regering der Colonie aan te bevelen , ofte
committeren aen een persoon, die nogthans eenige Raden of raadspersoonen sy bygevoeght ende dewelcke met gerequireerde authoriteyt
werden voorsien en gemunieert, naar het voorbeeld der crygsrechten; doch eenigsints gerestringeert.
18. Vooral moeten de menschen die te lande of in de woestyne
leven, die vruglit uytkippen om altyt God en den godsdienst voor
oogen te hebben.
19. Een Colonie moet niet dependeren aen een raet in al te veel
persoonen bestaende, te weten in een ryck of land daer de moeder
der Colonie resideert.
20. Magh oock door de veellieyt van cleyne contributien niet werden
onderdruckt; maer het getal dergenen, die de colonie procureren en
ordonneren sy matig en eerder van de genereuse en voornaeinste, als
cooplieden; want cooplieden ordinaris meer als behoort de presente
profijten najaagen ende belraghlen.
De vordere consideratien omtrent de conduite en bestieringe der
Colonien vermeynen meerder ende eerder uyt de industrie der be
stierders nae de gelegentheyt en constitutie der tyden, situatie ende
bequaemkeden der landen ende plaetsen sullen konnen worden uyt-
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gevonden, als uyt de scribenten ofF eygen concepten te bcscliryven
ende sulcke beschryvinge te achtervolgen. (De schryver gaat, geheel
in den geest van zynen tyd, nu over tot een onderzoek naar de wyze
van koloniseren der Romeinen bfiiten Italië, welke beschouwing wij
zonder bezwaar kunnen achterwege laten. Daarna komt hij terug op
de kolonisatie door de Nederl. Oost-Ind. Comp.)
,
Den staet ende toestant van de voortreffelyke ende beroemde Nederlantse geoctroyeerde Oost-Indische Comp. en sal niet noodigh syn,
wytloopigh te beschryven, alsoo UEd. deselve ten volle is bewust en
bekent; maer de maximes, intentie ende ooghmerk van de Comp.
soo in den beginne als in den tegenwoordigen toestand der saeken
soude misschien dienstigli syn, dat te deser plaetse distinctelyck
en exactelyk konde geëxpliceert ende beschreven worden, om daerdoor te klaerder de verklaring wegens het ondernemen en bevorderen
der Colonien in dese gewesten te konnen bereyken; doch vermits be
vonden wert, dat de maximes, oogmerk ende intentie van de Comp.
explicite soo gereet niet schynen of immers in generale termen door
ons soude konnen worden voorgestelt, soo sullen alleen dit weynigh
daervan seggen namentl.:
Dat vermeynen, de intentie ende ooghmerek, van Compie. in den
beginne niet is geweest colonien te stabilieren ende waeromme hunne
maximes en conduite tot dien eynde oock niet syn gereguleert geweest,
maar eenlyk tot de simpele commercie; maer by vervolgh der tyden
ende veroveren van verscheydene importante conquesten, dewelcke
wellight buyten of boven d’eerste intentie ende ooghmerek komen te
rcycken, soo syn de colonien en de consideratien dierwegens, eerst
als van selfs ende bykans als een nootsakelyk gevolgh voortgekomen,
sulx dat al voor lange en van tyt tot tyt het point der Colonien en
het bevorderen derselve door verscheyde Heeren Generalen ende In
dische regenten in overlegh is genomen ende by schriftelycke advysen
ende remonstrantien op het tapyt gebracht en aen de Ileeren Seventhienen verthoont ende waeronder misschien de laetsten en voornaemsten
syn, die de Heer Generaal Cornelis van der Lyn met eenige raden,
mitsgaders den tegenwoordige Heer Johan Maetsuyker, daertegen
schriftclyck hebben voortgebracht.
Doch gemerkt de Comp. eerste intentie ende oogmerk, mitsgaders
de daertoe dienende maximes omtrent de commercie doorgaens syn
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en alsnog ten principale blyvon continueren, soo hebben sig'h omtrent
de colonien insonderheyt de Nederlantse en het bevorderen derselven
verscheydene obstaculen en verhinderingen ontmoet en waeruyt dan
wellicht de verscheydenheyt der advysen en opinien schynen voort
gekomen te syn.
Maer vermits de stadt Batavia voor een onveranderlyke hoofdplaatse
in dese Indische gewesten door de Compic. verkooren, aangevangen,
bevestigd en reeds seer verre is gebracht, soo is de colonie in dese
plaets oock meest in aght genomen. Dogh wy vermeynen, dat staende
en blyvende de eerste intentie ende ooghmerck van de Comp.,
mitsgaders de maximes daertoe dienende, de stadt Batavia en de
verdere gelegentkeden van dien eerder ende meerder heeft konnen
werden geprepareert ende bequaemt tot een Nederlantse colonie, als
dat effectieve een soodanige Colonie nae proportie der tyden soude
hebben konnen worden geperfectioneert, uyt alle lietwelck men sou
konnen oordeelen, dat de versclieyden opinien en gevoelens over de
saeke der Nederlantse colonie niet eygentlyck nogli directel. tegen
den anderen strydigh syn geweest, als wel ten aensien en in versclieyden opsighten (sic); want degene, die de Nederlantse colonien alhier
op Batavia bysonderlyck hebben getirgeert en met bondige ende ge
wichtige redenen gepatrocineert, schynen ons bedunekens wat meerder
in ’t generaal de zaeken der colonien te hebben aengemerekt en
wederom diegene, by de welcke de Nederlantse colonie of voor ondienstigh of impracticable is geoordeelt, die vermeyne, dat meest
op d’eerste intentie ende ooghmerck van de Comp., mitsgaders de
maximes daertoe dienende, hebben gereliecteert. Sulx, dat de discrepantien niet eygentlyck in de saecke selfs, maer in de versclieyden
opsighten der saeken resideren, want dat nae de veroverde ende in
possessie genomen conquesten, insonderheyt Batavia, ’t welck als
gesecht voor een onveranderlycke hooftplaets vastgestelt syndc, de
Nederlantse colonie, dienstigh, voordeeligh en tot securiteyt ende
verlichting der swaere en lastige guarnisoenen nodigh sy, vermeyne
dat niemant in dese termen sal ontkennen. Maer dat staende en bly
vende ’s Comp8. eerste intentie ende ooghmerck, mitsgaders de daertoe
gehorende en gehoudene maximes, de Nederl. colonie alhier op Batavia
seer beswaerlyck of wel geensints tot eenigen luyster of perfectie sal
konnen worden gebracht, vermeynen wy dat door den aenwas van
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sooveel Indise natiën op Batavia en den soberen aengroey der Nederlantse coloniers in soo veel jaren en den tegenwoordigcn toestant,
genoegsaera by ervarentlieyt werd ondervonden.
Gelyck dan oock uyt de voorgestelde positiven niet duysterlyck kan
worden geconcludecrt, dat veele eygenschappen ende praerogativen die
tot een colonie ende coloniers werden gerequireerd, met de practycque van ’sComp”. eerste intentie en ooghmerck, veelmin met de
maximes daertoe gehorende gans niet kunnen worden overeengebracht,
dewelke niet noodigh ach te by des en singulatim te pluysen of te
examineren, alsoo sulcx seer lichtelyck uyt vorengenoemde positive
stellingen kan worden gecolligeert en geconcludeert, invoege dat de
staat der questie wegens de Nederl. colonie aldus soude mogen en
moeten worden geformuleert, namentl.: Of het in den tegenwoordigen
toestant der saecken voor de Comp. best, dienstigst, sekerst ende
profitabelst soude wesen, by haer eerste intentie ende ooghmerck ende
daertoe gehoudene maximes tot een eygen commercie te blyven con
tinueren; dan off het voor de Comp. dienstigst soude wesen het op
een Nederlantse colonie, bysonder vooreerst op Batavia, toe te leggen
en vervolgens soo verre ende sooveel van haer eerste intentie en
ooghmerck ende maximes tot een eygen commercie dienende aff te
wyken, als tot het bevorderen en perfectioneren van de Nederlantse
colonie, soude bevonden worden te vereyschen. Tot illucidatie van
de questie sal ons bedunekens niet ondienstigh syn, de conquesten
en colonien te onderscheyden en te distingueren.
Het onderscheyt tusschen een conquest ende colonie bestaet bysonderlyck hicrinne, dat een conquest somtyts kan en magh verlaeten
worden; macr eene colonie eenmael overgebracht en geplant synde
kan en magh niet verlaten worden; ende waeruyt aen te merken is
dat men niet soo lichtelyck, maer seer voorsichtelyck met het planten
ende oock overbrengen der Nederlandse colonien dient te handelen.
Want liet casteel Tayouan met onse cryghsmachten sedert synde
verloren en aen de Coxinsc overgegeven, is op verre na soo schandclyck
niet geweest, als dat men de coloniers op liet eylant Formosa hebben
moeten verlaten en laten dryven volgens de meergemelte positive
stelling art. IC.
Ben conquest wert somtyts in veelen ende somtyts in allen deele
bequacm bevonden tot cene Nederl. colonie en oock daertoe bevordert
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gelyck Batavia ende dewclcke dan niet kan nog'li magli verlaten worden,
ende off wel de conqueste van Macassar bequaem moglite syn, soo
vermeynen liet op een Nederl. colonie niet sal konnen of mogen wer
den toegeleyt, vermits de frequentatie ende commercie te dier plaatse
' niet gesockt; maer veel eer geweert staet te worden.
Ende off Amboina, Banda ende Malacca tot objecten van eene
Nederlantse colonie mogen worden gehouden ende aengesien, twyffelen grootelyx, vermits de principale requisiten tot bevorderinge
der colonien in die quartieren mancqueren of niet souden kunnen
worden gepermitteert, gelyck uyt de meergenoemde positive stel
lingen insgelycx sal konnen afgemeten worden.
Hoedanicli liet verder met dat groote ende uytgestreckte eylant
Ceylon ende de cust Malabar is gelegen, en van wat importantie ,
apparentie en verwachting het met de Nederlantse colonie aldaer
is ende soude wesen, konnen niet wel seggen, alsoo wy gaarne
bekennen de concepten omtrent die conqueste ende omslagk, nogli
niet genoegsaem penetreren, alleen dat in sooverre de vooren ge
stelde positive stellingen wegens eene colonie, in die gewesten
sullen bevonden worden, dan ook sooverre de Nederlantse colonie
sal connen worden versorght, bevordert ende betracht. Maar dat de
hoofdstadt Batavia ende den omsïagh van dien in verscheyde opsighten de eerste, voornaemste, bequaemste is en behoort te wesen,
om eene Nederlantse colonie te performeren en te perfectioneren,
als synde meest daertoe reets geprepareert, vermeenen (dat) buyten
tegenspreecken is, ende dat het oock ordentlyckst sal syn die hoofd plaets vooreerst en vooral in de vereijste posture ende perfectie van
eene Nederlantse colonie te brengen, vermeijne oock sonder con
tradictie behoort te wesen; want om soo veel uytgestreckte en wyd
verspreyde conquesten van landen, forten en steden, gelyckelyck in
eene eeuw met Nederlanders te beplanten ende te coloniercn, ver
meijne ondoenlyck ende onmogelyck is, ende werd dickwils waeraghtig bevonden: Plunbus inlentus minor est ad sinrjula sensus.”
Het en is ons beduncken de principale misslagh der Portugescn
niet geweest, dat die Natie zich te veel op haar colonien hebben
vertrouwt; maer nae wy meijnen heeft haer swackheyt daerinne
bestaen, dat sy al te veel en te wyd syn verspreyd ende meerder
omslagli van steeden en landen hebben ondernomen ende willen be-
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heeren als sy in hondert, ja al was ’t drie hondert jaeren hebben
konnen bevolcken ende dese klip scliynt de Comp. oock niet wel
heeft konnen mijden , maer allenxkens in die selfde stroomkavelinge
of miswysinge is geraeckt, ’t welck ons bedunekens wel in achtinge
magli genomen worden om deselve schipbreuke oock niet te wedervaeren.
Ende hieruit soude schynen te volgen, dat het eylandt Ceylon,
Mallabaer ende Batavia in geen honderden jaeren, tot een volmaeckte
Nederlantse colonie kan worden gebraght, schoon genomen, dat de
Comp. al wilde resolveren, sooverre van haer eerste intentie ende
ooghmerek der eygen commercie ende maximes daertoe dienende
af te wycken, als tot het bevorderen der Nederlantse colonie soude
mogen worden vereyst, ende hieruyt soude dan mede schynen te
volgen, dat dan soodanige ende sooveel militie, als tot securiteyt
ende bewaringe van het eylandt Ceylon en Malabar wert vereyscht,
doorgaens sal moeten worden onderhouden en gerecruteert, tensy
aldaer een militaire colonie konde worden uytgevonden ende in ’t
werk gestelt. Patercul. Lib 1, 14, 1.
Daerenboven sonde hieruyt insgelyks gcinsereert konnen worden,
dat het vooreerst noodigst en dienstigh sal wesen te betraghten ,
om de stadt Batavia tot een lioofd-colonie in alle manieren te be
vorderen ende te perfectioneren, opdat die met der tyt maghtigh
moglite werden , wederomme andere conquesten te voorsien, of wel
by alle toevallen tot adsistentie en defensie te konnen dienen. Dit
nu dan soodanigh tot illucidatic van de voorengestelde status quacslionis, aengemerekt synde, soo sullen de questie selve kortelyck
examineren. Ende hetwclcke misschien veyliger sal syn, als die te
termineren, dogli dat de voorgestelde questie naauwkeurig werde
ondersoght, vermeyne niet oudienstigh, maer nodigli te wesen, soo
ten aensien van de E. Comp. als het gemeyne Vaderland t, omdat
de interesse van onsen staet, mitsgaders alle goede ingesetenen van
dien in verschcyde relatien ende opsigliten met d’Ed. Comp. en
’h Comp8. welvaren, niet weynigh door en met malkanderen syn
verinenglit; want behalve de algemeene beooginge van d’Ed. Comp.
omtrent de profyten van haere ^participanten, soo syn de relatien in
opsiglit der gemene commercie, employ van soo veel duysent mensclien , voor de plantingc van den waren Godtsdienst, ontlastinge van
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overtollige bedructe ende beswacrde mensclien &c. van geen kleene
importantie en verseeckeringe voor den staet. Sulcx, dat wel to
regkt gemejmt ende gesegbt werd, dat de Comp. een der voornaemste
pilaren van den staet magk geliouden werden, ende lietwelcke by
de benyders derselver ook wel begrepen ende waertegen allesints
niet weynigk gemackineert werd, gelyck nu aen de desseinen van
de France Croone klaerlyck komt te blycken.................................
(Wy) sullen alleen tot besluyt der voorgestelde questien dit zeggen:
dat, indien verstaen wert de veranderingen in den tegenwoordigen
toestant van saecken. van ’s Comps. interesse , oogbmerck ende
maximes in dese Indische gewesten, sorghelyck sy ende dat men
vervolgens by de oude intentie, oogbmerck ende maximes moet ende
behoort te blyven continueren, dat alsdan vermeynd werd op de
Nederlantse Colonie tot Batava ende elders in dese gewesten weynigh of geen staet behoeft gemaeckt te worden; maer dat men in
dien gevalle hier alomme ende selfs op Batavia tegens buytenlandse
als inlandse vyanden, ende inlandse inwoonderen , die volgens de
stelling van den Heer Joan Maetsuycker, niet veel te vertrouwen
syn, met competente militie sullen moeten blyven voorsien, ende
bij aldien verstaen soude mogen worden, sulx omtrent zooveel aengegroeyde ende uytgebreide conquesten difficil ende lastigh voor de
Comp. staet te worden, ende dat men het vooreerst en vooral tot
Batavia op eene Nederlantse colonie soude willen toeleggen om dan
by vervolgk van jaren ende aenwas, derselve de seeckerheyt, nuttigkeyt ende proflyt daervan af te waghten, zoo zullen de middelen
daertoe moeten gebruijcken ende aengeleyt worden, die daertoe
worden gerequireert, dewelcke bij de meergenoemde positivo stel
lingen hierboven ende ’t gene wyders dienaengaende in desen is
gededuceert en aengemerckt, genoegsaem sullen connen worden uytgevonden.
Ende hiermede sullen dan voor ditmael dese praeparatoire consideratien afbreecken, ende UEd. ootmoedigh en eerbiedigh versoecken deselve by dese vergadering niet alleen magli werden gelesen
ende geexamineert; maer oock gecorrigeert, "enz. (volgt eene captatio benevolentiae, die wij kunnen achterwege laten)...................
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Voor en aleer de voorgestelde questic naauwer te ondersoeckcn ,
soo is aen te mercken , vermits de toestant van de Comp. tegen woordigh met soo veel aensienlijcke conqnesten is vergroot en ver
andert, of dan oocq Comp9. eerste intentie ende oogmerek en maxi
mes nu mede niet een ander aensien behoorden te hebben; want
gelyckerwys waeragbtig is, geen minder deugd te conserveren als
te conquesteren, soo werden veeltyts andere maximes tot de con
servatie vereyst als tot een overwinninge.
De Spartanen en Atkeniensers syn om geen ander oorsaeck soo
haestelyck verdestrueert geworden, als (om) dat sy grooter conquesten en heerschappyen hebben gewonnen en verkregen, als haer
maglit was, want het is in zigfi selfs een sware saccke door gewelt
te heerschen.
Vastgestelt synde, dat de eerste intentie, ooghmerek en maximes
van de Comp. in den beginne. maer syn geweest een simpele commcrcij, soo volght, dat de Comp. reets van haer eerste beginsel sooverre is afgeweken en met sooveel importante conquesten is vergroot,
dat deselve nu al tot een uytgebreyde en aensienlycken staet is
veranderd.
Igelycke dingen, hebben een bysondere aangeboren craght ende
begeerte om sigh te conserveren, den ondergangh te vreesen, de sekadelycke veranderinge te vlieden en ter contrarie de heylsame te
omhelsen. Tndien de republicquen noyt gesuy vert worden, soo connen
zy niet lange duren, omdat alles allenxkens tot erger vervalt, zoo
lange tot dat alles werd oragekeert. De beste manier om eene republicq te suyveren, is dat men deselve tot haer eerste beginsel
brenght, ja zoodanigh, dat men de eerste gewoonten en zeden we
derom invoert en in gebruyck herroepen worden. Indien nu dit omtrent
den toestant van de Comp10. mogelyck ware, wy souden vermeynen
het dienstigh soude wesen; want soo de Comp. wederom tot haer
eerste beginsel van een simpele commercie konde worden gebraght,
met soodanige versceckeringe als tot haer commercij wert vereyst,
o! wat een verlightinge soude sulx in de nu bykans onverdragelyke
lasten toebrengen. Amboina en Ihinda zyn nootsakelyck en profytelyck,
Tenialen kan als een socius worden aengesien, het is te wenschen,
dat Cochin, Mallabar en Macassar voor socii moghten of conden
werden gehouden.
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Malacca soude, ons bedunckens, reductie konnen lyden. De gelegentlieyd en toestand van liet eyland Ceylon is bekent.
Het eonquesteren van Colombo, Gale,. Negombo en Jaffenepatnam
heeft, ons bedenekens, gesien op twee ooghmereken, als eerst op de
verswacking der Portugesen en ten tweede om meesters te syn van
den caneel. Beyde de ooghmerken syn daerdoor verkregen; maer
nae het veroveren van de voornoemde plaetsen, soo scliynt, dat men
tot soulagiement der groote lasten, gesoght en getraght heeft ojn boven
den caneel, andere en meerder voordeelen uyt dat eyland te trecken
en omme die te vinden, alsmede tot verder verseeckering van het
gemelte eyland Ceylon, soo syn daertoe noodich geoordeelt, verscheyde posten, als Tutucorin, Manaer, Calpentyn &c. bovendien is
by vervolch verstaan, de gantsche zoom rontom des voors. eylant
te verseeckeren of ten minste met recht van possessie te bevestigen
en waeronder dan Cotjaar en Batticalao en nu Trinquenemale syn
gereeckent en gestelt.
De saecke soodanig leggende, als die nu leyt, resteren maer de
middelen uytgevonden te worden om de lasten te cunnen supporteren
of te overwinnen en de caneel vry over te houden, hetwelck, nae
vermeynen, de hoochste beooging is, die men van het eylant Ceylon
heeft gehad of soude connen hebben. Diegene, die van dat ver
stand zyn, die konnen de betrachting daeromtrent selfs niet wel
inschikken, jae schynen te meenen, dat de proffyten daerdoor te
minder worden, alsoo de lasten soodanich worden vergroot, dat de Comp.
niet machtigh soude wesen, om deselve uyt te voeren; maer hier dient
men aen te merken, dat gelyck diegene, die het eonquesteren van
de voorschr. plaetsen op Ceylon hebben goetgevonden, misschien niet
hebben gedacht op soo een beswaerlycke oorlogh tegen de France en
Engelse Croonen, alsoo diegenen, die alsnu in debetrachtinge omtrent
de voordeelen ende verseeckeringe van het eyland Ceylon hebben
gelaboureert en als noch laboureren, misschien op dien oorloch niet
hebben gedacht.
(De schrijver gaat nu verder na, hoe onder de bestaande omstan
digheden, omtrent Ceylon moet gehandeld worden en komt tot het
besluit, dat na het herstel van den vrede in Europa, op Ceylon zoo
zuinig mogelijk moet worden bestuurd, ten einde de lasten, de vruchten
aldaar niet zouden overtreffen; hij eindigt zijn betoog over Ceylon
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aldus: „ maer dat de gclegentheyt en possessie van het eylant Ceylon
present de Comp. ten liooclisten importeert en haar luyster cn repu
tatie, capitalyck daeraen dependeert, is absoluyt en resoluyt, by
diegene die den staat van de Comp. en de importantie van den han
del in de Moorse landen meynen te begrypen” en nu terugkeerende
tot Batavia vervolgt hij):
Batavia is een fondamentele onveranderlycke hooftplaats en tot een
colonie reets geprepareert en bequaemt, zoo het nu onmogelyck en
ondienstigh zal geoordeelt en bevonden worden om den toestant van
de Comp. (in sooveel als lydelyk en doenlijk is) tot liaer eerste be
ginsel van een simpele commercie te herstellen, soo sal de voorge
stelde questie der Nederlantse colonie wellicht alleen op Batavia
redunderen en vervolgens veel minder umbragie hebben en lichter
syn te solveren.
Maer by sooverre het onmogelyck ofte ondienstich werd geoordeeld
om de Comp. wederom op haer eerste fondamenten en beginsel te
brengen, zoo vermeynen de solutie der voorgestelde questie niet genoech sal syn om de Comp. van sooveel lasten en bedenckelycke
inconvenienten by vervolch der tyden en saecken te bevryden.
Hetgeene voorheen en dusver is gesecht, zal ons bedimckens,
hierop uytkomen: ofF het voor den dienst van de Comp. niet grootelycx importeert, om de hoofdstad Batavia tot een Emporium van
gants India voor haer te maken, hetwelk, soo vertrouwen, al voor
lange de meyninge en intentie is geweest van diegenen, die het
bestier van ’sComp". saecken in ’t vaderland hebben gehad en waerop
de betrachtinge der Nederlantse colonien wel meest heeft gespecteert,
gelyck mede hoeverre de Comp. soude moeten en mogen afwyeken
van haer eerste maximes der eygen commercij.
Zulx, dat het bevorderen der Nederlantse colonie en vervolgens
de stadt Batavia in luyster en aensien te queecken en te doen aen
groeyen, altyt buytcn dispuut is geweest. Maer omtrent de middelen
daertoe dienende, heeft het meest gehapert, want den vryen handel
ten principalen aan de Nederlantse inwoonders tot Batavia over te
laeten is de voornacmsle steen des aanstoots en hinderpaal altyt ge
weest , en waeromme wy eens sullen trachten te ondersoeken, wat
nadeel en schade de Compagnie by een ordentelyckcn vryen handel
der Bataviase Nederlantse ingesetenen soude comen te lyden, te

:F
■I

144
weten vooreerst, alhier in Indie, sonder het vaderland hierinne
te begrypen.
Hiertoe sal diensticli syn, dat men wete, wat handel tegenwoordicli in India, door de Engelscn, Francen, Deenen, Portugeesen,
Bantammers, Mooren, Siammers , Chinesen, alsmede door de Batavise ingesetenen wordt gedreven.
De vrye Nederlantse ingesetenen tot Batavia hebben thans de
vrye negotie op Canton in China, ’t welck nu wel hun principale
handel is. De Chinese ingesetenen en andere Chinesen hebben dien
handel niet alleen insgelycx; maar ook de vaart op Japan, dat ons
bedunckens soo wel niet quadreert.
De verdere commercie op Batavia, soo binnen als buyten, is van
geen besonder belang en wert meest door de Chinesen en inlantse
vryeluyden waergenomen.
De Bantammers onder den naam van dien Koninck en met behulp
der Engelsen vaeren en negoticren in Persia, Souratta, Cormandel
en Bengale en met behulp der Chinesen equiperen naar Tonquin,
Siam, China, Manilha en oock selfs op Japan, en naer men meynt
souden sy het wel mede op de Bengaelse zydenhandel toeleggen
en waeronder onse Chinese ingesetenen wellicht somtyts participeren,
hetwelk door de Comp. niet wel te beletten is, als met de oorloch
of ’t conquesteren van die plaats, ’t welck al vry bedencklyck en
ombragieus soude wesen; want men bemerckt, nu Macassar is gedestrueert, dat veel negotianten op de cust van Java en op Bantam
hun ter neder stellen, en soude misschien met de ruïne van Ban
tam • wederom andere handelsplaatsen voortgebracht worden, behalve
dat, by de meeste leden der regering de oorloch met den Coninck
van Bantam, jae selfs die conqueste, al vry bcdenckelyck voor dc
Comp. schynt te wesen, soo ten regarde van dc Mataram, als andere
Europesche en Indiaense vorsten.
D’Engelse, Deenen en Fransen hebben nu gestabilieerde comptoiren op Bantam; doch de laatsten ende eersten staan nu by desen
oorloch in negotie genoechsaem stil; maer de Deenen varen op
vracht met Mooren en Moorse kleeden, en vervullen Bantam niet
alleen; maer ook dese omleggende quartieren soodanich , dat sulex
by de Comp8. eygen sleet der doecken alhier op Batavia al merkelyk wordt gevoeld. Gelyk de aanbreng der Moorse kleeden op
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Malacca, oock al alteratie daarinne schynt te causeren. De Mooren
onder de Deenen, varen dan op Bantam en op de Javaanse kusten ,
Malacca en Siam en retourneren met koper, spiaulter, enz. De Engelscn
soecken den tinhandel tot Quéda en anderen tinquariieren en die
negotiëren mede ten principale in Persia, Suratte, Bengale en Siam
en hebben op Tonquin en Japan getendeert- De Portugeesen schynt
hun handel meest op Maccauw, Siam ende Manilla te bestaan; van
den Fransen handel in India, is nog niet veel te seggen. De Siamse
Coninck schynt het in dese tyden al vry op de commercie toe te
leggen, soo naer de cust Cormandei, Persia, Suratte, Tonquin en
Japan, en waerom die Coninck onse vrimdschap te meer extimeert,
opdat daerinne van ons niet bekommert soude worden, ’t welk
wellicht mede plaats grypt met den Coninck van Bantam. Hierby
nu gedaen de particuliere handel van Comps. cygen dienaren, soo
soude al vry te bedenken komen of Comp3. onderdanen en vryeluiden
op Batavia, meer schade aan Comp3. handel sullen kunnen toebren
gen, als alle deze verscheyden trafliquanten.
Want of wel gemeynd wordt, dat de Comp. door bovengenoemde
verscheyde traffiquanten reets schade genoech komt te lyden, ’t
welck sy niet kan verhinderen en dat by vergtmningh van den vrye
handel op Batavia, dan noch meer nadeel stond te verwachten,
soo dient daerop vooreerst aangemerckt, dat de stad Batavia wederom
daerby opluiken en de Colonie eerst rechte stant sal grypen en de
incompsten van Batavia doen accressercn; daerenboven is het seer
apparent, dat de andere voorgenoemde negotianten daerdoor niet
weynich sullen worden gestuit en verhinderd, ja genoechsaem uyt
het vaerwater staen te raken, en indien de bovengesegde vreemde
negotianten en Indische vorsten de smaak en winsten der negotie
eens recht komen te krygen en door de oefening van hun volck
daartoe werden bekwaamd, zoo zal het misschien te laat wesen om
den handel op Batavia te trekken. En wat schade kunnen doch de
particuliere Batavise negotianten, de Comp. aendoen; want grooto
equipagie is vooreerst niet te vreesen. De speccry plaatsen moeten
gesloten blyven , tot de lynwaden op Cormandel en tot de zyde in Ben
gale worden vereyscht groote capitalen, die alhier onder de vrye nego
tianten op Batavia in de eerste tien jaren, soo overvloedig misschien
niet te vinden syn of zullen wezen. Voor waar indien do winsten en
VI.
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I
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avantagien zoo ten aanzien van de stad Batavia, den aangroeij der
inwoonderen, alsmede de sluiting van zoo vele inlandsche negotianten, liet weren des particulieren handels van Comps. dienaars,
de mesnagie van Comp. eigen equipage, de vermeerdering, verster
king der particuliere schepen, den omslach en verdere gcvolgenvan
dien eens recht werden ingesien, zoo vermeenen zulks zoo schadelyk niet voor de Comp. zou bevonden worden, als wel ten eersten
opzicht vermeend wordt en in allen gevalle houdt de Comp. het
hecht in de hand en kan geven en nemen , naar dat de successe
van zaeken zich zal vertoonen. Doch om de Nederlandsche colonie
te bevorderen, moest men de vryigheden die men den handel zou
willen vergunnen, alleen (moeten) appliceren aan de Nederlandsche
geseten borgers tot Batavia, als wanneer de Comp. wel haest zou
vernemen, (dat) vele van hare overtollige gagietrekkende dienaren tot
vrye ingesetenen veranderen en vervolgens van geen kleync lasten
worden verlicht.................................................................................
Men mogt hier tegenwerpen, dat Comp\ ministers met de vrye
luyden souden aanspannen en de beste soort van koopmanschappen
voor zich aanslaan en de slechtste aan de Comp. overlaten, alsmede dat de vrye luyden, de prysen der coopmanschappen, soo in
verkoop als inkoop, zouden verderven en kladden, dese reden soude
wat schynen, by soo verre de Comp. op alle die plaatsen alleen
handelde; maer (niet) nu die quartieren alomme van zooveel vreemde
negotianten worden bevaren en genegotieerd..................................
Hiermede achten by desen ten minste eenich licht tot bevorderingh der Nederlantse colonie op Batavia sal wesen toegebragt en
aengesien UEd. het manieren der saecken in dese Indische ge
westen, soo lange en lolfelyck hebben gedirigeert, soo vermeynen
niemant met meerder bequaemheyt en afficasieuser effecten, dese
onse vorengestelde redenen en motiven sullen connen overwegen,
balanceren en corrigeren of versterken en waeromme desclve aan
UwEd. hoogwyze vergadering hebbe opgedragen, te meer deze
materie, niet zyn onze eygen of particuliere concepten, maer waeroratrent als in desen reeds is aangehaald, den. Ed. Heer Generaal
Joan Maetsuyker al voor lange niet alleen heeft gclaboureert; maar
ook sooverre in aclitinge en opmerkinge is genomen geweest, dat de
Ileeren Majores in den jare 1G62 en 1663 wegens dese materie
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expresse besoigncs en beradinge hebben aangesteld, gelyk UEd.
is bewust.
XXXVI. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (Hoeren XVII).

'

Batavia, dd. 7 February 1676.
!

i

Edele Hoogh Agtbare, enz...............................................................
Voor de eerste besendinge hebben wy dese mael, in den name
des Heeren 20 November jongstl. onder de vlagge van den Heer
Nicolaas Verburgh tot UEd. laten afgaen 10 schepen . . . hebbende
met malcander van hier weggesleept een retour over de respective
cameren verdeelt, te samen bedragende een somma van fl.399653...
(Batavia.) Van den genisten ende goeden toestandt der saecken
te deser plaetse hebben wy UEd. by onse voorige geadviseert, uytgesondert dat onse magasynen van rys ende de cassa van geit vry
sober versien waren
dogh leven in hope, dat ons het be
loofde ontset van Canara, Bengale &c. boven gespecificeert, niet
ontstaan sal, Godt gunne dat de schepen behouden mogen varen en
hier staat het gewas ongemeen van schone apparentie, soodat ver
hopen buyten groote necessiteyt te blyven.
Tot styvingli van de geltcasse heeft de IT. Directeur eenige venditien gehouden ende daerby o. a. aen den man geholpen parthye
cleeden, die veele jaren de packhuyzen alhier bewaert hebben, omdat
ze de gewenschte voordeelen niet hebben connen halen, dat een abuys
is geweest, nacrdien daer togh geen beterschap in was te gemoet
te sien, geen groote winst gegeven hebbende; maer eghter al een
goede somme in cassa; dogh de aftreek schynt hoe langer hoe meer
te verminderen, veroorsaect door de groote vaert van Engelsen,
Deenen, Portugesen ende inlantse cooplieden op Bantam ende an
deren hier om her gelegen plaetsen, die de landen, overal met deden,
lynwaeten ende andere coopmanschappen overeroppen........................
De Maccassaerse vagebonden syn tot Bantam uytgeseyt, uytgesondert die haer onder de protcxtic van eenige dor grooten hadden
begeven, maer om de Oost bedryven desclvc door de slappe regeringe
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van den Sousouhounangh Mattaram groote moetwilligheden, hebbende
soo der gesegt wert onlangs de stadt Grissée ende eenige andere
plaatsen afgelopen ende waerdoor de gen. vorst dan was opgeweckt
geworden parthyc crygsvolcq nae beneden te senden, om deselve te
verdryven, onse adsistentie en heeft hy tot nogh toe niet versoght,
sullende ons anders ter zee gaerne daertoe laten gebruycken, nadien het
dogh oock onse vyanden zyn ende om dacrdoor waer ’t doenelyck
te bewerken wat meer confidentie, als tot nogh toe tusschen hem
ende de Compic. is geweest, dat te wenschen ware.
Na gewoonte , enz.............................................................................
Sooals UEd. by de overgaande negotieboeken van Batavia weder
na oude gewoonte gesloten uit0. Aug°. verleden jaers, sullen connen
sien, belopen de ongelden ende lasten in de 12 voorgaende maenden
weder een somma van f2302616:2.11, als te weten:
De betaelde zoldygelden . .
603236 :18. 6
De betaelde interestpenningen
260375: 5.—
De maendtlycke rantsoengelden
198230:12.—
De oncosten van het hospitael
10887 :17. 7
De equipagie van schepen .
888462 :19.13
De timmeragie...................
59498:15. 7
De fortificatiewercken . . .
28170: 3.12
De oncosten van de paerdenstal
15760:13.—
De gemene oncosten ....
237992 :17.14
Somma monterende lasten en ongelden.
2302616: 2.11
Synde by de 200.000 gl. meer dan het voor
gaende jaer.
Daertegen belopen de incomsten in den voors.
473754:15.--tyt
Maer de advancen van de ne
gotie, leyden niet meer dan . 799814:13.—
1273569: 8. 1
Somma meer verteert, dan gewonnen . . f 1029046 :14.10
dat wy UEd. sonder smertelycq gevoelen niet connen bekend maeken,
ten principaele ontstaende uyt de sware costgelden ende soldyen der
menigte ministers, groote ommeslagh van equipagie van schepen9
lastige interesten der gelden onder de Comp. a deposito staende ende
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daertegen de slegte negotie ende de sobere aftreek in de coopmanschappen, eenigen tyt herwaerts veroorsaekt, gelycq boven geseyt,
door de stereke vaert van Engelsen, Deenen, Mooren, Portugesen
ende andere op Bantam ende andere plaatsen, die bet overal vercroppen, voornamentlycq met lywaten, deden, amphioen &c...........
Tot het examen van ’t poinct van mesnagie syn nu versogt geweest
de Heeren Constantin Ranst ende Pieter van Hoorn, ende hebben
haer gem. EE. daervan dan oocq gedaen ende schriftelycq overgegeven
soodanigen rapport als hiernevens overgaet 1
Soo is ons van den resident tot Japara, JacobCouper, ondertussclien
oocq een nader brief geworden, geteekent 28 December verleden, waerby ons is comen te blycken, dat de uytgeweken Maccassaren met haer
roven en stropen voortvarende en hoe langer hoe stouter wordende,
nu oocq de groote coopstadt Surbaya hadden ingenomen en in de
asche geleyt, nevens verscheyde mindere plaetsen, ’twelcq oocq tot
Japara soo groten verslagentheyt had gegeven, dat de grooten en
andere bemiddelde ingesetenen haer goederen al gepact en gereet
hadden, om by overcomst van (den) vyandt, daermet in 't boscli te
vlugten, alsoo van geen ammunitie en instrumenten van oorlogh versien en consequent tot geen resistentie bequaem waren, maer de
Maleyers, Chinesen en Portugesen, deden haer kisten en goederen
bergen in Comp\ logie, van meyninge om deselve met ons in te
houden en te defenderen; de Sousouhounan van de voors. invasien contscliap hebbende gecregen, soude gesegt hebben: de Hollanders hebben
met het innemen van Maccassar oorsaek gegeven tot die stroperyen en
dat most hy nu ontgelden; alsof wilde seggen, dat wy hem daervan
weder schuldig waren te bevryden, zynde ondertussclien egter
eenig'h crygsvolcq nae beneden gesonden, oocq getal vaertuygen byeengebraght om deselve vyanden te vervolgen; maer wat sullen se
veel connen doen, van geen geweer en noodige ammonitie van oorlogh
versien synde, welq een en ander by ons dan in nader overlegh genomen en geeonsidereert zynde, dat deselve vagabonderende Maccassaren
niet stereker en behoorden te worden of souden ons mettertyt oocq
schadclycq connen worden, voornamentlycq ter zee met ’t onveyl
macken dcrselve voor de particuliere handelaers, soo is nae rype
1

Dit rapport tot nu toe niet teruggevonden.
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overweginge van de saeke, om hetselve voor te comen ende te stutten
mitsgaders oocq om de Mattaramse Vorst, soo ’t doenlycq zy tot wat
confidenter gebuerscliap te bewegen, dan tot nogh toe tusschenbeydo
scbynt geweest te zyn, in Rade van India goetgevonden, daerop
uyt te setten de jagten: Experiment, Laren, Nuysenburgb onde
Grotenbroek met een snauw, een corcor ende chaloupen Egmondt,
Granaetappel en de Nagtegael, gemand, boven liet noodige varendtvolcq met 300 fluxe soldaten, de helft Nederlanders en de helft in
boorlingen deser landen, onder het gesagh en beleyt van den Capt.
Jan Francen, die jongst de expeditie na Bima &c. aenbevolen is
geweest en bequaemheyt heeft met dese volckercn om te gaen.
In den aenvangh deses, enz..............................................................
De Gouverneur-Generael vindt hem genootdruckt, UEds. mits desen
andermael op het eerbiedigste te versoeken om syn verlossinge, soo
’t nogh niet en zy geschiet, uyt dit swaerwigtige en wyd uytgebreyde
Gouvernement, naerdien syn jaren inderdaet hoogli lopen en die dan
consequent oocq hare swackheden medebrengen, dewelcke de Comp.
mettertyt souden comien comen naerdeeligh te werden, ’t welcq hem
van herte leet soude wesen...................................................................
Hiermede, enz....................................................................................

XXXVII. De Gouverneur Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. 0. I.
Comp. (Heeren XVII.)

Batavia, dd. 3 October 1676.
Edele, enz. Door de Edele Heer, enz...........................................
(Halavia.) Te deser plaetse en is na het affgaen van onse boven
geciteerde jongste geen veranderinge van importantie voorgevallen
immers niet veel ten goede..................................................................
By aengeroerde onse vorige sullen UEd. gelcsen hebben van de
stroopende Macassaren, roovers op ende langs de custe van Java om
de Oost ende dat deselve al eenige Mattaramse steeden ende plaetsen
hadden ingenomen en gespoilleert en dat wy om deselve schadclycke
roovers tegen te gaan ende de zee te veyligen, goetgevonden en
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vastgcstelt hadden daerop uit te setten vier schepen ende ettelycke
mindere vaertuygen, gemant boven het nodige zeevolck met een getal
van 300 soldaeten, gelyck dan ooek gevolglyck geschiet is, onder
het beleyt van den Capiteyn Jan Francen ende cenige andere kloecke
officieren, maer de tyt heeft aengewesen dat by desclve uytrustinge
het devoir niet en is gebruyckt geweest, dat wy hadden verwacht,
de tyt meest doorgebracht hebbende met suckelen ende semmelen,
sonder iets met ernst tegen de gemelte vyanden by der bant te
nemen ofte in ’t werck te stellen en waerdoor dan de Javanen ook
te meer schynen gestyft geworden te zyn, in liaer sinister gevoelen
van dat wy het met de Macassaren souden eens zyn om de landen
van de Mattaram t’ onder te brengen ende te verwoesten, soodat
wy om het contrarie te doen blycken ons genootdruckt hebben ge
vonden op de gemelte vyanden noch een nader uytsetting te doen
en daertoe te gebruyken de schepen Experiment, Peguw ende Muyderberg met noch 300 soldaten, synde zy den 6e Augusti uyt dese
rheede vertrocken onder het oppergebiet van den E. majoor Christiaan
Poolman, die ons vry beter preuven van zyn goet beleyt, ernst ende
manhaft heeft gegeven dan den ander bovengenoemt. Soo haest niet
by de voorgeroerde vooraff gesonden macht voor eene plaets aen geene
zyde Japara, genaemt Domong, daar de vyanden liaer meeste macht
byéén hadden, verscheenen zynde off hebben met gemeene resolutie
van den raet, de militie, stercq met de Marine omtrent 700 man, doen
landen ende den vyand niet alleen, uyt die genoemde, maer ook
nae eenige rescontres voort uyt alle zyn verdere vastigheden ende
plaatsen verdreven, mitsgaders deselve dan ook voort met alle voorraet
van provisien, ammunitie van oorlogli &c. daer in geborgen, in de
assche geleyt ende verbrand nevens niet min dan 1000 vaerthuygen,
die mede geen klecne quantiteyt allerhande behoeften ende nootsaacklyckheden in hadden ende waerdoor zy buyten twyffel in geen
kleene verlegenheyt sullen zyn geraeckt, de vlucht genomen hebbende
nae ’t geberghte lantwaert in, daer d’onse niet geraden was, met
liaer soo kleenen leger te volgen ; maer sal sulx nu voort de Mattaramse
Javaenen moeten aanbevolen blyven, ende dewelcke nu by die actiën
ook wel is comen te blykcn, hoe valschelyck men ons heeft verdacht
gehouden alsoff liet met de Macassaren waren houdende, tot nadeel
van de Mattaram ende waertoe ook de Pangeran Aria Anum, oudste
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soon van den Sousouhounang, well te pas afgecomen was met niet
min dan 60000 man, byaldien sy maer ook eenige couragie over
hebben, hun tegen de nu genoechsaam ontwapende ende gedevaliseerde
vyanden in postuyr te stellen, in alle gevalle willen wy geensints
twyfelen oif de gemelte Sousouhounangli Mattaram sal hem door dese
onse actiën ten vollen moeten overtuyght vinden van onse oprechtlieyt
ende vroomheyt ende consequent daerdoor hem ook verobligeert voortaen wat confidenter vrundt- en gebuyrschap met ons te houden,
als tot noch toe is geschiet, ’t welck een gewenschte saacq sal wesen.
De Gouverneur van Japara, Angeby WangsaDipa, die altyt een vry
beter gevoelen van ons heeft gehad, dan veele anderen, had geern
gesien, dat de gemelte E. Poolman met de voors. militairen en
zeemacht daer noch eenigen tyt hadden willen continueren om het
werk vorder by te woonen, maer alsoo aan de zeekant off ook op het
eylant Madure geen vyanden meer gevonden wierden en Zyn E. geen
last en had om hem verre lantwaert in te begeven; maer wel expres
om tegen medio October weder hier te moeten wesen, om de schepen
tot ander employ te connen gebruyken, soo heeft syn E. hetselve
daerop geëxcuseert en is gevolgelyck 29 September weder te deser
rlieede verscheenen, met de schepen Experiment, Peguw, Muvderberg
nevens de chialoupen &c., mette eerste besendinge afgcgaen ende
waermet ons het gros der boven gespecificeerde militairen weder is
toegecomen, zynde in de krygsactien geen meer gebleven dan drie
man, maer door siecte vry grooter getal; doch meest van de eerste
besendingh, ’t welck die lange suekelingen veel plegen onderworpen
te wesen. De Heere sy gedanckt voor het gewenscht succes, de
verdere bodems verbleven daer noch om elck eene goede houtlading
in te nemen ende dan mede herwaerts, te comen, die wy al beginnen
in ’t gemoet te sien. De resident Jacob Couper had ons hoop gegeven
van mette selve schepen een merckelyke parthye rys te sullen be
komen; maer die schynt nu verdwenen te zyn, apparent door liet
swaere leger met de Pangeran Adepaty Anum afgecomen, dat van
groote consumptie sal wesen en hadden ook de stroopcnde Macassaren
in de rysvelden meest overal geene kleyne schade veroorsaekt en
waerdoor dat graan langs deselve cust al op een ongemeen hooge
prys is gesteygert en daer dese populeuse plaets ook al een srnertelyck gevoelen van heeft, zynde besyden die incidenten, waerdoor
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hier weynigh rys aengebracht wort, daer noch bygecomen, dat wy
hier ende in de omleggende landen in ettelycke maenden bykans
geen regen van den hemel hebben gehad, waardoor liet gesaay op
de velden verdort is en door ongedierte opgegeten wort, ’twelck ons
in geen kleene bekommeringe hout, te meer omdat de Oostersche
provintien oock eerlangh van hier sullen moeten besorght worden;
wat ordres wy mette afgegaene schepen nae Siam, Bengale, Oormandel ende Canara hebben gegeven, om van deselve plaatsen van
goede quantiteyt rys geprovidieert te mogen worden is (JEd. boven
gebleeken..............................................................................................
Mette Sultan ende de Heeren Engelse ende Deense residenten tot
Bantam, continueeren wy in confidente vruntschap. Syn gemelte
Hoogheyt schynt hem meer ende meer totte negotie ende t’ equiperen van
schepen nae dese en geene plaetsen te begeven, maer door de stercke
vaart van Mooren ende andere om her gelegen plaetsen wort de
negotie alhier genoechsaem als tot een stilstant gebracht en waertegen
de swaere lasten ende de oncosten, echter onvermydelyk blyven
voortloopen, sonder dat wy ook eenigh efficas middel connen be
deneken ......................................................................................... ....
Van de vordere toestandt, enz........................................................

XXXVIII. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Rade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I. Comp.
(Heeren XVII.)

Batavia, dd. 28 November 1676.
Edele Erntfeste, enz.
Om geen gelegentheden voorby te laten gaan, enz........................
(Batavia.) By onse dick(wyls) geciteerde over Engelandt afFgegaen,
hebben wy (JEd. geadviseert van de uytgeweken Macassaren ende
derselver bedryff langs de cust van Java, om de Oost tegen de
onderdanen van den Soiisouhounangk Mataram, soo te water als te
lande , de landen overall verwoestende ende de zee onveyll makende,
waardoor alhier groote schaarshcyt in de rys ende andere levens
middelen wiert veroorsaakt, om welck voor te eomen ende met eenen
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te laten blycken van onse goede genegentheyt om de gemelte Sousoukounangli Mattaram nae vermogen te adsisteren, wy tot twee
malen uytrustinge van schepen ende militie derwaarts gedaan hebben,
te weten: de eerste in ’t. eynde February verleden onder 't gebiet
van den captu. Jan Francen ende de tweede onder het commando
van den heer Christiaan Poleman, major deses gnarnisoens, 6 Augustii
uyt dese rheede vertrokken, ende die hem in deselve expeditie
zoowel ende manhaft heeft gequceten , dat voort met syn verschyninge aldaer de gemelte vyanden niet alleen geslaagen, uyt hare
vasticheden verdreven ende verjaaght; maer ook ter zee en in de
rivieren, alle haere oorloghsvaertuygen, amunitie ende provisie
prauwen vernielt, en in de kooien gelecht heeft. Ende alsoo ondertusschen des Sousouliounangs soon, de Pangeran Adepaty Anum ,
ook met een groot leger van over de 60000 man stercq affgecomen
was, om deselve vyanden te verdryven, soo en hadden geen andere
gedachten off hetselve soude voort soodanich zyn gevolgh hebben
genomen; doch hebben ons naderhant tot verwonderingh in die
hope bedroogen gevonden, zynde by deselve prins, nae het vertreck van gemelte rnayoor Poolman herwaarts, in alle voorvallen
soodanige flaauhertigheyt en wanordre bevonden, dat niet alleen
de couragie niet en heeft gehad, deselve gedevaliseerde en genoechsaem overwoimen vyanden aan te tasten en te slaan;
maer sich oock niet en heeft geschaamt van deselve, maer een
kleyne troep byeen hebbende geattacqueert wordende, de vlucht te
nemen ende meest alle de steden, by oosten Japara gelegen, aan
genoemden vyanden Macassaren ende Madureërs ten proije te laten,
soo schandelyck, dat by veele daerover quade gedachten zyn ge
weest , dat hy het met zyn Heer Vader, de Sousouhounangh, niet
recht soude meenen; maer met de vyanden collusie hebben, te meer
omdat al eenigen tyt de beste confidentie tusschen beyde niet en
zy geweest, wegen de successie des rycx, die den gemclten Pan
geran meent, dat hem behoort toe te comen, ende daar de vader
echter een ander zoon toe zoude hebben geprojeet eert; wat er van
zy is den Hemel bekent. Maer zyn 5 deses hier comen aen te landen
gesanten van den vorst van Madure, genaamt Radccn Troenadjaja,
met een brief van deselve en des daags daaraan ook eenigen met
een brief van den Pangeram Adepaty, waerby zy ons bekent maken,
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te weten, die van Madura, dat de Sousouhounangh voor hadde hem
t’onder te brengen en dat tot dien cynde, den Pangcran Adepaty
was afgecomen daer ky hem niet hadde connen nalaten tegen te
stellen, versoeckende tot dien cynde van ons adsistentie van geschut,
cogels en buscruyt, ende dat gemainctineerd mocht werden, by
het besitt der plaatsen hem van outs toebehoorcndc. De briefF van
Pangeran Adepaty hout in, dat zyn oom Pourbaija in een slagh
tegen die van Madura ende Macassaren doot was gebleven, ende
syne Matterammers op de vlucht geraackt, van gelycken onse adsis
tentie versoeckende, ende dat doch die van Madura niet van ons
mochten worden gepatrocineert. De Sousouhounangh schreeff daerover selfs aen ons niet; maer had alles aen hem opgedragen ; doch
is hier ondertusschen 7 deses van Japara comen te verschynen, met
de schepen Batavia en Saxenburgk, de resident Jacob Couper, uvt
wiens sckriftelyk rapport ons o. a. is gebleecken, dat op zyn vertreck tot Samarangh uyt de Mataram aengecomen waren, gesanten
van den Sousouhounangh met brieven aan ons , ende dat tot over
voeren van dcselve eenige vaertuygen wierden gereedt gemaeckt;
doch was middelerwyle ook ordre van den gem. Sousouhounangh
affgecomen dat de Pangeran Adepaty ten hove op most comen, om
nader met zyn heer vader te spreecken, en waerna dan de voors.
gesanten ook wierden opgehouden. Of deselve nu noch te comen
staen of te niet, sall de tyt leeren, en waerna wy dan ook onse
finale resolutie en antwoord aangaande de voorschreven reciproque
versochte adsistentie van den een en van den anderen hebben uytgestelt. Dat de Macassaren op het eylant Java tegengegaan, en geen
voet gegeven en werde liaer op ’t selve verder te verbreyden en
vast te maken, daar mcynen wy, dat dese hoofdplaats ende de
Comp. niet weynich aen gelegen zy; maer wat de questie aengaet
tusschen de Mataram ende de vorst van Madure, daar souden wy
ons soo ’t geschieden con liever buyten houden, ofi’ ten waeren
parthyen weersyts conden werden gedisponeerd, die in der minne
te verblyven aan een arbitrage, daer misschen wel apparentie toe
sal wesen, de Mataram, een oud en afgeleeft man, ende den ander
van ouds dcsselfs vasall geweest zynde, ende die nu ook voorgeeft
niette Macassaren geen doen ofte gemeenschap meer te willen hebben,
wellicht deselve ook niet te veel vertrouwende. Ondertusschen hebben
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wy evenwel om de gemelte Pangeran Adepati eenicli vergenoegen
te geven, en om te dienen tot wat meer gerustlieyt voor Comp8.
residentie tot Japara den 3dcn deser, nocli derwaarts gesonden de
schepen Brederode, Nuyssenbnrgh en Corea, met een getal van 200
soldaten, ende waermet ook is overgegaan den coopman Everliard
van der Schuyr, om te treeden in de plaats van den coopman Jacob
Couper, die op syn instantigh versoeck toegestaen is op te comen.
De Gouverneur tot Japara, Wangsa Diepa en laat niet anders
blycken, dan het wel met ons te meenen, sooveel in zyn vermogen
is, hebbende ons in ’t eerste van October ook met syn gesanten
en een beleeft briefje begroet, waerby versocht dat d’E. majoor
Poleman noch eens daer moclite comen, om het werck tegen de
Macassaeren te vervolgen, ende tot een goet eynde te brengen,
alsoo daer anders geen kans toe sach...........................................
(Banlam.) Met de Sulthan en de regeringe tot Bantam hebben
wy by onse vorige geadviseert dat in goede ende nabuyrlycke vreede
zyn continueerende, maer off hetselve van hare zyde soo oprecht
all gemeent wort, daar dunct ons dat met reden aan connen twyfelen; maer dat het eer geschiet, ten respecte van de groote vaart
ende commercie, die ter zee hebben, meer dan oyt te voorcn, en
dewelcke well weten kaer door ons soude connen geincommodeert
en verhindert worden; maer het aanhouden en protegeren van onse
fugitiven, laaten sy daerom egter niet na, selfs met onse eygen
inlanders als se haer maer willen tot haer geloof begeven, ende
laten besnyden; gelyck noch onlangs geschiet is met een matroos.
Van de groote vaart van allerhande natiën ende quartieren op Ban
tam , tot groot nadeel van de negotie tot Batavia, hebben wy uyt
de missive van 28 Sept. verleden jaers, Uw.Ed. hoogh. achtb. sen
timent en gevoelen gelesen, ende na hetwelck ons oock voortaan
sooveel doenlyck sullen trachten te reguleren; maar tot de sluykcryen, zyn soo menichte gelegentkeden, dat qualyck raat connen
sien, deselve voor te comen, hoe naauwe toesiclit daer oock op
wort genomen. Onse nadere consideratien, dat werk aengaende, sullen
wy UE. met de volgende laten toecomen, van veel ende groot be
deneken zynde ..................................................................................
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Dat het gebruyck van de Nederlantsche in plaets van de Portugeese taaie, alhier veel tot te meer vastichoyt van onsen staat
sonde geven is buyten twyfel; maer daer schynt weynich kans toe
gesien te worden; de Portugesen te diep ingewortelt, en by de
meesten self van onse eygen natie te seer bemint zynde. Wy sullen
echter volgens UEd. ernstige recommandatie niet nalaten, dacrtegen
te gebruycken alle sortabele middelen, die uyt te vinden sullen wesen.
De Batavische negotieboeken zyn noch niet gesloten, maer wy
connen niet anders te gemoet sien, dan dat nu al weder geen kleyne
somme sullen comen ten achteren te staan, om oorsaeke van de
slechte negotie, door de groote . vaart op Bantam genoechsaam in
stilstant zynde geraakt, insonderheyt in den vertier der kleeden, en
blyven de sware lasten insonderheyt van de equipagie der schepen,
ondertusschen egter onvermydelijk voortlopen......................................
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XXXIX. De Vergadering der XVII Bewindhebbers van de
Gen. Oost-Ind. Comp. aan Gouverneur-Generaal en
Rade van Indie; dd. Amsterdam, 21 October 1676.
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„ Wy hebben met seer groot leetwesen gelesen het gansch schadelyck ,
jae genoegsaem ruineus verval van Comp3. cledcnhandel, soo tot Batavia
als elders, en ’twelk ons heeft opgeweckt om een serieus besoigne
acn te stellen om op middelen te practiseren en die uyt te vinden,
waerdoor die handel en vervolgens mede de inlantsche handel, die
door den particulieren handel van Comps. ministers in dier voege
wordt ondermynt, dat se mede nae eenen totalen onderganck schynt
te hellen, weder soude kunnen worden herstelt en in syn vorigen
wesen gebragl. Dit verloop van den kleedenhandel wort ten princi
palen toegeschreven aan de groote vaart der Mooren, Engelschen,
Decnen en Portugesen, bysondcr op Bantam, waardoor de landen
daer alomme soo met deden worden vervult en dat voor seer lage
prysen dat de Compie. mette haere blyft sitten en deselve als onvercopelyck acn de hant hout en vervolgens compt te missen, die
voordoden, die deselve voor desen plachten te geven en waerdoor
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Batavia jongst over de tien tonnen ten achteren is geraeckt. Dat de
cleedcn in soo grootcn quantiteyt tot Bantam worden ingebraght en
vandaer naer alle de omliggende gewesten vervoert, daer voor desen
geen anderen als Comps. deden wierden getrocken is eene saecke,
die wy directelyck niet wel kunnen beletten; maer dat hebben wy
in onse maglit, om in allen gevalle tegen te gaen, dat onse eygen
stadt daermede niet wordt overcropt, alwaer wy verstaen, dat op
de publycque merct, dagelycx meer vreemde als Comps. deden wor
den gesien en vercogt, voortcomende dat men de placcaten daertegens leggende t’ eenemale in disobservantie heeft laten comen en
dat is het gene, die andere natiën, tot die vaert en handel te meer
aenmoedigt en waerin sy soo langh dien aftreek continueert, sullen
trachten te volherden.
ïïetwelck ons dan heeft gemoveert om CJEd. te ordonneren dat
UEd. de vaert en handel van Batavia op Bantam en vice versa,
die ten principale oorsaeck is van den aenbreng van alle die vreemde
lywaten tot Batavia voor eerst sullen hebben te verbieden en voort
soodanige andere middelen daartegen te gebruycken, als in het bygaende reglement, dat wy nae serieuse deliberatie hebben opgestelt,
staen vervat en UEd. nogli naerder of verder souden weten te excogiteren. Wy kunnen seer wel begrypen, dat veele van onse burgers
en ingesetenen hierdoor sullen comen te lyden, immers altyl, dat haer
door dit verbot sullen worden benomen of onttrocken vele voordeelen,
die sy voor haer daeruyt imagineren, oock in de daet genieten;
maer als een van beyden moet klagen, soo is ’t veel beter, dat sy
dat doen, als de gansche Compic., ’t welvaren van ’t gemeen moet
daarin voor dat van particulieren gelden, belialve dat de ruine van
de Comp., die daeruyt onfeylbaarlyck soude moeten volgen, bygevolgh
ook de haere soude nae sigli trecken. In Malacca sal dit mede geen
cleyne diversie veroorsaeken, ook de Comp. comen te missen do
voordeelen van de tollen, die deselve uyt den aenbreng van die
vreemde cleeden quam te trecken; maer wy laten ons voorstaen,
dat in andere gelegentlieden, dat ons weder vry te baat sal komen.
Een hand vol tollen, over ’t generael gerekend, kan ons niet veel
helpen; de voordeelen, die ons moeten doen bestaen, moeten uyt de
negotie proflueren, die ons door ’t aenbrengen van alle die deden
tot Malacca niet alleen daer, maer in alle omleggende gewesten selfs
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mede voor een groot gedeelte tot Batavia infructueus wort gemaakt.
Dat in de Oostersche gewesten in Comp8. kleden soo weynigh aftreek
is, sal voor een groot gedeelte, daeruyt mede voortkomen, sulx dat
meer als tyd is, dat daertegens in manieren voors. wort voorsten.
De groote handel, die van Bantam op Batavia, in bieren, mom,wynen
en andere drinkwaren, voort Europesclie coopmanscliappen wort ge •
dreven, heeft mede geen cleyne aenleydinge tot het verbod gegeven;
in het dagregister van Batavia is ons voortgecomen wat groote som
men geils de Deenen op haeren drank hebben geprofiteert. In de
licentboecken is te sien de quantiteyt, die van tyt tot tyt van Bantam,
daer wort aengebragt, die niet gering is, bovendien gefraudeert en
gesloocken wort. Soo wy werden berigt zyn d’Engelsen voornemens
drie schepen derwaerts te senden en die ten principaelen met soodanige drinckwaren af te laden. Wat aeumoedigingli soodanige profyten aen die natiën moeten geven is haest te vatten en dat is ’t
gene wy oordeelen , dat hoe eer hoe liever moet worden gestuyt en
dat om die natiën met haren voors. dranck en andere waren te laten
sitten en sulx haer die vaert voor sooveel onvrughtbaer te maken en
waerdoor wy dan ons geit oock te meer tot Batavia sullen blyven
houden, weshalven UEd. die ordre sullen hebben te stellen, dat die
vaert en handel voort op den ontfangh deses seer strictelyek worde
verboden, die van Bantam alleen permitterende om met hare viscli
en kleynigheden in conformité van het nevensgaende reglement tot
Batavia ter merekt te komen en dat UEd. voort soo haest doenlyck
de verpachting van den boom daerop mede doe volgen.
De vaert en handel van onse vrye burgers en ingesetenen heeft
de tyt geleert, hoe schadelyck jae ruineus, die mede voor de Comp.
is en waeromme wy goetgevonden hebben deselve soodanig te limi
teren en restringeren als het reglement is mede brengende.
De particuliere handel die ons mede niet weynig hinderlyck en
naedeelig is, oock als een pest en kanker in Comp\ lighaem, moet
worden acngesien, bevinden wy, dat mede sooseer komt in te kruypen
en d’overhant te nemen, dat soo die niet met een vigueur wort tegengegaen, de mine van die van de Comp. mede sal comen met sigh
te slepen. By goede placcaten is daertegens genoegsaem voorsien;
maer wat baat liet wanneer men die bynae buyten practycq en obser
vantie hout. Weshalven UEd. sullen weldoen, die voort op den ontfangh
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deses te resumeren, oock desnoot synde met swaerdcr straffen en
anders te amplieren en op nieuw doen promulgeren en rigoureuselyck
executeren.
De yerpaclitinge van den boom en dat op de wyse in het voors.
reglement uytgedruckt, houden wy dat mede een van de beste remedien
daertegens sal wesen. De Chinesen, soo die de pacht krygen of ’t
meeste, gelyck wel apparent is, daervoor komen te bieden, die wy
oock verstaen, dat in alles de hant sal moeten worden geboden
sullen daerin wel redding en ontsagh brengen. Volgens den brief,
die by onse predecesseuren in November 1631 aen de Hooge
regering is geschreven, isser bynae een gelyck verloop van saeken
als tegemvoordigh geweest, dan de ordres doenmaels daertegen beraemt, syn van geen quade operatie geweest en hebben vruchtbare
effecten gebaert. Wy willen vertrouwen, dat onder Godes zegen,
dese niet minder sullen doen. By den voors. brief wort mede seer
geklaeght over de groote praght en kostelyckheyt, die toenmaels tot
Batavia en andere plaetsen van ons gebied was dominerende, en ’t
welk wy van dese tegenwoordige tyden mede wel mogen seggen,
jae houden deselve nogh vry hooger als doen gesteygert te wesen.
Wat wy in opvolging van de goede ordres, doemaals daertegen
beraerot, tot gelycke inbinding en besnoeying van dien hebben ter
neder gestelt, wort in ’t voors. reglement mede naerder gedeclareert &c.

XL.

Onlre en reglement ter Vergaderinge van de Sevenlienc,
de Generale Ncdcrlanlsc/ie gcoctroycmle 0. I. Com
pagnie representerende, opgcslell en gcarrcslcerl op:
den inlanlsen handel in lndie en bysonderlyck van
cleeden en lywalen; voort vaderlanlse drmchwaren en
coopmanschappcn; item tol wecringe van den particu
lieren handel van Comp. Ministers; soo oock tegens de
praght en costelychheyl en cynlelyclt inbindingc en
besnoeyinge van vele uncoslen en lasten, dd. 16 Oct. 1676.

Alsoo d’ordre en placcaten van de Compagnie, houdende verboth
yan geen cleeden of lywaeten, van wat plaetsen sulex ook soude

5

161

f

mogen wesen tot Batavia in tc brengen, t’ eenemale in disobservantie
en verval syn geraekt, sullen desolve niet alleen moeten worden
gcrenoveert; maer selfs op een nieuw en sulx door naerder te con
cipiëren placcaten, den aenbrengli en invoer van dien, buyten de Comp.
verboden en dat niet alleen tot Batavia, maar oock in Amboina, Banda,
Ternaten, Macassar, Timor, Malacca, de westcust van Sumatra,
Ceylon en de cust van Malabar, synde alle landen, steden en plaetsen
daar de Comp. liaer eygen gebied heeft of jurisdictie exerceert, alsoo
wy den voors. cleedenhandel in de voors. plaetsen pvivative voor
de Comp. met seclusie van allen anderen willen gehouden hebben
en dat sonder daerin eenige de minste indraght te gedoogen. ï
Des sal men, voor sooveel als Gale op Ceylon belanght, aen de
Bengaelse Mooren, daer met haere schepen comende trafiqueren toestaen
neffens de rys, boter en andere levensmiddelen daer noodig synde,
oock aen te brengen grove lywaten, om deselve tegens Eliphanten
by de Compic. om te setten.
Van gelycken sal men op seeckere hooge poene verbieden, den
inbrengli soo tot Batavia, als in de voors. genomineerde plaetsen,
anders als met de schepen van de Comp. van mom, wynen, bieren
en alle andere Europesche coopmanschappen en provisien. 2
Tot welcken eynde strictelyck sal worden verboden, de vaert en
handel van Batavia op Bantam en vice versa, van wie sulx oock
soude mogen wesen, Compagnies vaartuyghen, die deselve sonde
mogen goetvinden tot noodige diensten nu en dan derwaerts te senden
uytgesondert, alleen permitterende visschers en andere met hare
1 Aan dcsen last werd door GG. en ltaden voldaan by resol. van 29 Dec. 1677
en 18 Fcbr. 1678. Op 5 Aug 1678 werd nog een nader plakkaat uitgevaardigd en
geamplieert, 22 Januarij 1680. Intusschen bleef het buiten bereik van de Comp. om
de Moorschc, Decnscbo en andere klceden ha adelaars, concurrenten van de Comp , te weren,
uit plaatsen, waar zij geen jurisdictie had. Het groot verval van Comp3. kleedenhandel
werd nog in 1680, door de Hooge regering, toegcschrevcu daaraan, dat de markt
gevoed werd door Moorschc doeken, die voor ’t meerendeel eerst op Bantam en dan
zoo vervolgens naar Sumatra, Jambi, Palcmbang, Borueo, Java, &c. werden gebragt,
wat niet te voorkomen was, dan door negotie van de zyde der Compagnie; doch
daartoe waren schepen en kapitaal noodig.
2 Sedert werd daaraan streng de hand gehouden, zooveel althans eenigzins mogelijk
was. Altijd was het niet mogelijk, als bijv. de uit het moederland komende sche
pen der Comp. geen voldoenden voorraad aanbragten. Intusschen werd, bij resol.
vau 28 Junij 1678, het Eugelsch bier en mom uit Bantam, bezwaard met ecu invoerregt
van 60 en 30 Bijksd. resp.
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vaartuygen en kleyne coopmanschappen van Bantam tot Batavia te
comen, mits als geseyt is, geen cleeden off Europisclie waren, daeraen
brengende, op poene van confiscatie, van schip of vaertuygen en inliebbende goederen, mitsgaders vordere straffen daertegens te statueren.
En alsoo van alle tyden is geoordeelt en cTexperientie nogli dagelycx meer en meer leert, dat de vaart (ter vnje luyden, soo tot Ba
tavia als in de voors. andere landen en plaatsen onder bet gebied
van de Comp. staande, deselve Comp. niet als ten hoogste nadeelig
is, alsoo deselve doorgaens daerop uyt syn, om de Comp. in haren
handel, daerby deselve nogthans alleen can en moet bestaan, alomme
te ondercruypen en de voordeelen, die sy daeruyt billyck behoort
te gauderen, tot haer te trecken, wat goede ordres daertegens oock
syn beraemt, sal die alomme sooveel doenlyck worden ingebonden
en besnoeyt en sulx deselve vrye luyden en ingesetenen van Batavia,
voor sooveel (sy) buyten den dienst van de Comp. syn, tot dien eynde
alleen gepermitteert en dat tot weerseggens toe, om van daer met
hare schepen en vaartuygen te varen en te handelen op Molucco,
Amboina, Banda, Macassar, Timor en Solor, mits dat sy niet sullen
vermogen eenige cleeden, derwaerts te voeren, en dat op seeckere
hooge poenen daertegens te statueren. 1 Nogh oock van of uytte voor
schreven Oostersche gewesten overbrengen eenige speceryen van na
gelen, noten off foulie, op poene en straffe als by de placcaten; tot
welcken eynde van Amboyna en Banda comende, gehouden sullen
wesen, directelyck tot Batavia te retourneren sonder onderwegen, ’tsy
op de custe van Java of elders eenige plaetsen aen te loopen, gelyck
als de placcaten daertegens geëmaneert insgelycx syn luydende en sonder
dat daerin eenige de minste conniventie sal mogen werden gepleeght. ‘l
Maer belangende t’ eylandt Borneo 3, item Palembangh, Cambodia,
Pegu, Arracan, Tanassery, voort de custe van Java, verstaende be1 Hieraan werd sedert, vooral onder den GG Iiijklof van Gocns, de hand ge
houden. By resol. 3 Mei, 12 Ang. en 28 Nov. 1079 werd oock de vaart op Palcmbang,
Jambi, Indragiri verboden; sedert werd zy weder locgcslaan, maar toen luid niemand
daarin meer lust. In 1678 was trouwens een contract gemaakt met den Sultan van
Palembang, waarby de invoer van kleedeu en ampkioeu en de uitvoer van peper, voor
de Comp. eu den Sultan waren gemonopoliseerd.
2 Zelfs het aanloggen te Makassar werd verboden.
3 Met Borueo’s westkust was geen handel te drijven, omdat daar vooral in Laudak
niemand werd tocgelatcu, zonder pas van den Sultan vau Bautain, Met Cambodia
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oosten Batavia, mette eylanden daerby en omtrent gelegen, sullen
sy den handel op deselve mede tot wederseggcns toe, mogen dryven ,
oock in cleeden en tot dien eynde, die derwaerts voeren, mits de
voors. cleeden van de compagnie coopende, oock met de peper en
andere waren, in die plaetsen in te coopen, tot Batavia retournerende. 1
De vrye burgers en ingesetenen in Amboina, Banda en Ternaten
liaer residentie liebbende, wordt insgelycx toegestaen met hare schepen
en vaartuygen directelyck van daer te comen tot Batavia om haren
handel in gepermitteerde waren aldaer te dryven en in manieren
voors. te retourneren.
De vrye burgers en ingesetenen van Malacca wort van gelycken
toegelaten om te bevaren de landen en plaetsen in en aan de straat
van Malacca gelegen, voort Tanasscry, Pegu en Arracan, item Atchin,
Johor, Ligor, Borneo, Manilha, mits de cleeden, die sy derwaerts
voeren, van de Comp,e. als vooren coopende.
De vrye burgers en ingesetenen van Ceylon sal het vrystaan te
bevaren, Tanassery, Pegu , Arracan, de Maldives, Canara en de
cust van Malabar; gelyk als die van de cust van Malabar, dat
insgelycx sal syn gepermitteerd.
Maar vooral sullen de voorschreven vrye luyden; alotnme sooveel
doenlyck moeten worden geanimeert tot den lantbouw, voort het
oefenen van allerley ambaghten, het doen van coopmanschap en
winckelneeringh inde voors. plaetsen van hare residentien. 2
Belangende den particulieren handel, dewelcke niet anders is,
was go.cu noeraenswaardigen handel. In 1^ jaar werd er niet meer dan + 1800 picols
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peper, door particulieren te Batavia acngebragt.
1 Hoewel de lloogc regering genoodzaakt werd om in 1679 dit bevel niet z66
streng'te handhaven en do vaart met Beliepen van 30 lasten langs de kust van Java on de
kleine Socnda-eilandcn loc te laten, verviel de burgervaart op de oosterkwartieren door
het verbod van den klcedcnhandcl tot vroeger ongekende laagte. In een jaar werden
slechts 4 passen naar Bsuda, 7 naar Amboina, 7 naar Makassar en 1 naar Tcruatc
uitgereikt, te zamen voor niet meer dau 570 last.
2 Omtrent de uitvoering vau dit voorschrift, schreven op 13 Maart 1680
Gouv.-Gen. en Kaden, als respons, marginaal op dit reglement, aan het Opperbestuur
het volgende: De lantbouw alom me, daar ’t plaats heeft, wordt genoegzaam gere
commandeerd; maar dat komt alle burgers uict evenwel gelegen, noch met haar
vermogen. noch met hunne magt overeen. De ambaehtsluydcu hebben hunne vrye
exercitie, elk in zyn ambacht, soo ook in ’t houden van winkelnering, tapucring,
baknering, enz Ook is aan dicuacrs op hun verzoek nooit vrydom verleend, dan
ouder conditie, dat zy zich moesten onderwerpen, aan de burgerlyke orders, die
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als een pest en canekcr in ’s Comp3. lichacm, en nogthans tegens
alle gestatucerde ordres en geëmaneerde placcaten groff en groot
alomme wert gedreven, sal deselve met alle vigueur moeten wor
den tegengegaan en geweert. 1 En om alle de frauden en sluykeryen die -met en door ’t inbrengen van cleeden en lywaten,
voorts Yaderlantsche drinckwaren, provisien en coopmanschappen
soo door vrye luyden, als Compagnie’s dienaren souden cunnen of
mogen worden gepleeght, te meer voor te comen en te weeren,
sullen de tollen en licenten soo tot Batavia, als in alle andere landen
en plaatsen, daar de Comp. liaer eygen gebiedt heeft, in plaats dat
se tot nogh toe syn gecollecteert, aen de meestbiedende, worden
verpaght, aen Nederlanders, Chinesen of anderen, metspeciaelverbodt aen den paghter met niemand te accorderen of composeren ,
op poene des dools, en sal den paghter of paghters alomme wesen
gepermitteert om op alle schepen en vaertuygen tot Batavia en in
de voors. andere gewesten aencomende, yemant van liaer volck te
stellen om opsicht op alles te nemen en te houden, ter tyt toe
deselve eenmael sullen wesen ontladen, des sullen den Generaal en
Raden tot Batavia, en in de voors. andere Gouvernementen of Commandementen, de Gouverneurs, Commandeurs en derselver bygevoegde Raden die ordre hebben te stellen, dat de voors. paghters
of die by liaer op de voorschr. schepen of vaertuygen ten eynde
voors. sullen worden gestelt, niet mishandelt of qualyck getracteert
worden, op seeckere groote poene, daertegens te beramen, en
sal voorts de omschreven paghter of paghters worden geaccordeert
en toegekend een derde part van alle ’t gene hy of sy sullen comen
te ontdecken of ’t agterhalen en by sententie van den regter sal
worden geconfisceert, des sal moeten worden besorght, dat by of neffens
den voors. paghter of paghters altyt een of meer dienaers van de
Compis. op den boom en andere toesicht vereyschende plaetsen
worden gevoeght en gehouden, om op alles wel toe te sien, ooclc
dat die om de weeck worden verandert en verwisselt en souder dat
men derselver beurten te voren sal mogen weten.
reeds in praktyk waren. Tegenwoordig krygt men weinig aanzoek om vrydom, maar
wel om weder in dienst te mogen komen.
1 Alle reeds geëmaneerde plakkaten hiertegen, werden hernieuwd en geauiplieerd
afgekondïgd, op 22 January 1680,
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Voorts sal op poene des dóols, ten minste van publieque gcesselinge en bannissement, worden verboden aen de schepen, uyt het
vaderland in straat Sunda, of omtrent Batavia comende, eenige
vaartuygen te admitteren, anders als die met speciale ordre of con
sent van de regering syn afgesonden, veel min aen deselve over
te geven, eenige cassen, packen, vaten, brieven of wat des meer
soude mogen syn.
(Volgen nu een aantal voorschriften, voor de fiskaals, officieren
van justitie, Gouverneurs, commandeurs of opperhoofden, in Indie
en de Kaap de Goede Hoop, voor de opperhoofden van schepen,
voor het scheepsvolk, enz. allen de strekking hebbende, om den
verboden particulieren handel en de sluikerij te beletten.)
En gemerekt tot Batavia en eenige andere plaatsen van de Compic.
de praght en cosUlyckhcyt seer d’overhand heeft genomen, sullen
de Generael en Raden een serieus besogne hebben aen te stellen,
op hoedanige wyse en door wat middelen deselve sal connen worden
ingebonden en besnoeyt, en sal tot dien eynde vooraf worden ver
boden ; 1°. het houden van carossen of overdeckte calessen, verstaende buyten den Gouverneur-Generael, mitsgaders de Raden
ordinaris, aen dewelckc sulex alleen by desen werd gepermitteert;
2°. by renovatie van 't gene by missive van desen vergadering in
November 1631 naer Indie is geschreven en geordonneert, het dragen
van eenige peerlen, diamanten of andere costelycke gesteenten,
voort silvere en gouden kanten, item cnoopen of andere geinventeerde wereken of draghten van gout of silver. 1
De mesnnge, neffens de vermindering en besnoeying/an de lasten,
die de Compagnie is dragende, mede een hooghnoodigli en essen
tieel poinct synde, die voor een groot gedeelte mede daarin consisteert, dat geëxcuseerd en geëviteert mogen worden, alle onnoodige fortificatiën en timmeragien, wyders dat die fortificatiën en
besittingen, die buyten nootsackelyckheyt syn, mogen worden ingetrocken en verlaten, sal ’t selve in bysondere aghtinge moeten wor
den genomen, soo oock dat alle onnoodige, onnutte en onbequame
1 Bij responsief marginaal, 13 Maart 1680, antwoordde de Hooge regering hierop
met de veel bctcekenende woorden: «Hierover sullen nan de lieercu Majores geen
byzonderc klngtcn meer tockomcn, omdat de armoede welhaast ieder zijn eigen reke
ning zal leeren maken.
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dienaers buyten den dienst werden gestelt, opgesonden, of onder
de militie gebraght naer gelegenheyt van saecken en voort, dat die
gene, die in de negotie en tot de penne werden gebruykct, immers
soo nae doenlyck tot en op een gereguleert getal mogen worden gebragt en gebonden, met vaststelling van de qualiteyt en tractement
tot yder bediening noodig en dat, in alle plaetsen, rcsidentien en
comptoiren van de Compie.
Aldus gedaen on gearresteert ter gemelte Vergadering van de
Seventiene in Amsterdam, den 16den October 1676.

XLI. De Gouverneur-Generaal Joan Maetsuyker en Kade
van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. O. I.
Comp. (ïïeeren XVII).

Batavia, dd. 5 July 1677.
Edele Erntfeste, enz..........................................................................
Verwitticht zynde, enz......................................................................
(Japara en Java's Oostkust.) De nootwendige uytsetting op diverse
tyden ’t verleden jaar en specialyck in ’t laatst van December jongstl.
onder ’tgesag van d’Hr. ordinaris-raat en admiraal Cornelis Speel
man, nae de oostcant deses eylants gedaan, heeft ons een groot
werk op den hals gehaalt..................................................................
ende ten eynde UEd. wat claarder begrip van dit wercq mochten
hebben, sullen wy de saké, wat hoger ophaelen.
De Sousouliounan nu out wordende en door onmatig vrouweren en
drineken, in de regering verslappende en met veel kinderen by
besondere vrouwen versien zynde, schynt het, dat dese slapheyt,
deselve aengeset heeft de gelegentheyt waar te (doen) nemen, ’t welq besonderlyck betracht hebben zyn vier outste sonen, in ordrc genaarapt:
Pangeran Adepatty, out omtrent 38 k 4.0 jaren; Pangeran Martasana,
omtrent 32; Pangeran Pugar, out omtrent 30, en Pangeran Singasary, die voor de jongste en mede omtrent de 30 jaren out en wel
den dappersten en meest beminden van ’t gemeen gehouden wert,
hoewel de outste, uyt lioogcr vrouw, van ’tConinckl. geslacht ge-

T:
!
)
167

I

f

boren, voor den wettigen erfprins wert gerekent; doch van den
vader soowel als van ’t gemeen minst bemind. De jalousie deser vier
princen onder malcanderen vermeerderende, heeft den outsten al
voor eenige jaren, aangeset door syn outoom Pangeran Porbaya, yets
quaats beginnen te brouwen ende te corresponderen met den Pan
geran Madure, mede uyt het bloet der Mataramse princen gebooren
en aan ’t koff van desen ouden Sousouhounan opgcvoet 1 en ’t gebied •
voerende en residentie houdende op ’t eylant Madura, dat scer vrucht
baar van menschen, rys, vee en andere levensmiddelen zynde, hem
gelegentheyt gaff den eersten prins Pangeran Adepatty toe te vallen
en syn quaet voornemen te amplecteren onder eenige seereete con
ditiën, die meer uyt de omstanders en uytval van zaken connen ge
presumeerd dan na waerheyt beschreven werden. Staande nu dese
correspondentien en morseryen tusschen dese Pangerans aan ’t hofï
en op ’t eylant Madura, comen aldaar aan ’t voorsz. hoff op Madura
d’uytgeweken Macassaren en Maleyers, na alle apparentio van den
Pangeran Madura geroepen ofte anders door haar omswerven dit
vruchtbare lant aensoeckende. De hooffden deser Macassaren waren
de bekende Crains Montemarano, Glisson, Mangappa, Panaragan
en anderen , die liever haar vaderlant verlaten hadden, dan ’s Comps.
vruntschap aen te nemen; doch dat se eer geroepen, dan uyt haar
selfs gecomen waren sehynt vryel. te blycken aan liet huwelyck
tusschen de dochter van Madura en Crain Glisson, ’t welck geslooten
en gecelebreert zynde, trecken eerst de Macassaren en de Maleyers
haeren aanhangh en beste crygsluyden met groot getal vaartuygen
van Madura over,, op 't vaste lant van Java, ende nemen aldaer
op haar eygen naam een groot deel van de stranden tegen over
Madura gelegen in, ja, destruerende en veroverende verscheyden
vaartuygen der Javanen, gelyck zy ook goet gedeelte van de zeesteeden en dorpen in liaer possessie namen en d’inwoonders onder
haar gehoorsaamheyt gebracht hadden. De Javanen nu, door gedu
rige vreede van ’t gebruyck der wapenen geheel ontwend, hadden
noch hert noch couragie met duysent man, 50 Macassaren of Maleyers
1 Deze mcdedccling omtrent Adipati Anocm cn Trocno Djojo is onjuist. De hoogc
Kcgcring tc .Batavia was nog niet goed ingclicht in 1677, eerst later verkreeg men
beter en naauwkeuriger inlichtingen omtrent den stand der zaken in Mataram. Cf.
hierboven Jioofdst. XII.

168
tegen te staan; maar lieten haar als wyven en kinderen dwingen
tot der vyanden believen, waardoor de Gouverneur van Japara,
Wangsa Diepa, verschrikt en van ’t beroerde hoff geen prompte
ordre, (als alleen den Gouvemr.-Generl. op Batavia om liulpe (te)
versoeken) over crygende, wierden wy alhier by diverse boden
brieven en gesantschappen van opgem. Gouvernr. versoclit, den Sousouhounan volgens het geslooten verbond van a°. 1646 by te staan en
mits wy doe zelfs noch geen kennisse van eenig verraet hadden en
dese Macassaren, ’s Comp3. bittere vyanden zynde en dienvolgens
in generley wyse, zoo naby Batavia conden gedooght werden , ’t
welcq daardoor ook van levensmiddelen en veel andere nootwendigheden niet alleen ontbloot en voor den toecomende tyt verset conde
worden; maar dit volcq meester van de stranden werdende en de
strantheeren haar toevallende, zouden ons in een gedurigen onrust
en oorlog bedraijen, daar in lange niet door te comen ware; uyt
alle welcke redenen UEd. lichtelyck zullen connen apprehenderen, dat
wy genootsaect zyn geweest, de rechtvaardige zyde en waartoe wy
by open contract verplicht waeren , hebben moeten kiezen, zulcx
successive ’t verleden jaer, soodanige uytsetting, eerst onder den
cap1. Jan Fransz. en naermaels onder de Maijoor Pooleman is ge
schiet , als UEd. in onse voorige van den 28 November, ’t verleden
en 13 Febr. deses jaars bekent gemaakt is, welcke uytsettinge en
’t succes onder gem. maijoor, in ’t begin van September verleeden,
ons eerst heeft aangewesen, datter vry wat anders schuylde als ’t
gewoel der Macassaren, want de Pangeran Madura ziende de Macassaarse wapenen veel te swack tegen ’s Comp3. macht, meynende ons
met list af te leyden van de hulpe aan de Sousouhounan gedaan cn
noch te doen, doet insgelycx besendinge aen ons, met versoeck ons
(zoo wy hem niet wilden adsisteren) ten minste stil te houden,
zendende voort alle zyn macht over op ’t vaste land, en volcht
selfs in persoon, stellende in zeer corten tyd, onder syn macht,
alle de landen aan strant en eenige mylen lantwaart gelegen van
Sourabaya en noch daar beoosten tot omtrent de landen van Japara
toe, ’twelcq ons openbaarlyck dede sien het verraat, dat omtrent
den Pangeran Porbaya 1, Pangeran Adepatty en desen wel gem.
X Hij moet dan wel een zonderling verrader zijn geweest, die zich dood liet
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Teroena Jaja tegen haar Heer cn Souvereyn , den Sousouhounan
Mataram gesmeet was en noch meer bleek de onkunde van desen
ouden vorst, dewelcke desen ouden Pangeran Porbaya en zyn outsten zoon met groote macht afzond, om het quaat aan de stranden
te stutten , dewelcke afgecomen zynde; lieten haar van Teroena
Jaja en de synen wegh jagen, hoewel zy wel op 50 k 60.000 en
den anderen nauwlyckx op 10 i\ 12.000 man gehouden wierden.
Omtrent desen tyt, dat de voor§. Porbaya en Adepatty gerucht
wierden af te comen tegens de Madurezen, docht ons mede de rechte
tyt te wesen den ouden verlegen vorst in zyn rechtvaardige zake
met ’s Comps. wapenen te hulp te comen, en met ernst ter bant te
nemen, zooveel eenigsints in ons vermogen ware, te meer omdat
opgem. Ilr. ordinaris raat en admiraal Cornelis Speelman, genereuslyck zyn dienst, als beleyder van dit moeyelyck wercq daartoe
aanbood en welckers ervarentheyt, conduite en cloecke manhaft ons
bekent zynde, hebben ’t selve met te meer gerustheid voortgeset en
ZynE. becleet met soodanige macht en authoriteyt als lot uytvoeringe van soodanigen bekoramerlycken werek, gans noodig was en
zynde ZynE. 29 December jongstl. van hier vertrocken met de
schepen: Yeluwe, ’tHuys te Cleeff, d’Experiment, item de hoecker
Goutvincq , chialoupen: Granaatappel, Egmont, Brack, Nachtegaal,
Nassauw enz., bleeck het alsints hoe nodig het was geweest dese
uylzettinge te doen, dewyle ons dagelycx de verdere progressen van
desen rebel ter ooren quamen, ja dat zyn volcq als een loopent
vuur langs de stranden al tot omtrent de Jacatrase limiten genadert
zynde, selfs de Mataramse hooffden over de Crawangse revier
b’oosten onse grensen residerende, hen al gesubmitteerdhadden, niet
alleen tot een schande van de grooten der Mataramse Javaenen; (die
altyt voor belliquieux zyn gehouden geweest) maer selfs tot onse
groote verwondering hoe soo machtigen en gevreesden vorst soo
plotselyck, door een stouten rebel conde gcdeclineert worden en
hoe een volcq eenige eeuwen aan het geslacht en autecesseuren van
desen Sousouhounans vader ende grootvaderen gewoon zynde met
groote preciesheyt te gehoorzamen, haar soo lichtvaardig sonder*
slaan in ccn gevecht tegen Trocn Djojo. GG. en rade verhalen hier slechts wat op
Java destijds werd uitgestrooid, om in Mataram nog meer wantrouwen en verwarriug te stichten.
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cenigen tegenstaat te bieden van haar schuldigen plicht lieten aflei
den en desen rebel, sonder eenigen nootdwancq van wapenen te zien, off
eenigsints daertoe geconstringeert te wesen (toevielen); doch dese voorspoet is met het uytsetten van voors. jongste crygsmaclit gestut; want soo
haast d’Hr. admiraal Speelman om en omtrent Tegal tussclien Cherebon en Japara gelegen, do cust begon aan te doen, hebben hen
die van Tegal, onder ’s Comp8. besclierminge begeven, en tot teecken
ontfangen een Princevlagge sonder iets meer, welcq exempel de
aangrensende zeeplaatsen oostwaarts tot Japara toe meest zyn nagevolght, en daardoor meerendeels onder den Sousouhounan verbleven
syn, except de voorname plaatsen van Damacq en Samarang,
twelcq by de Maduresen niet is verlaten, voor en aleer Teroena
Jaja door UE. wapenen onder ’t beleyt van opgem. Hr. Speelman
binnen zyn vesting door gewelt opgeslagen, en van daar lantwaart
gevlucht is, grootelycx te vreesen zynde, dat wy met naeloopen
veel moeijte noch zullen subject wesen. Echter zyn dese successive
victorien, soo op de Macassaren, als den rebelligen Troena Jaja
bevochten van sóodanigen operatie geworden, dat de vluchtende
Javanen weder naar hun huysen en plaatsen beginnen te comen
ommesien, en van Zourabaija westwaart het lant sigli allengs weder
tot gehoorsaamheyt onder den Sousouhounangh begint te schicken;
maar het grootste quaat zit noch in ’t Matlaramse lioff verborgen,
alwaar den outsten prins Pangeran Adepatty onder de bant ver
moed wert de zyde van dezen rebel Teroena Jaja noch te hou
den en te favoriseren en geholpen van zyn oom Porbaya 1 en
anderen zyner aanhang veel quaat berockenen, waartegen aan
d’andere zyde het quaat noch vermeerdert wert door d’oneeniglieyt van d’andere drie gebroeders Martasana, Pugar en Singasary,
ende den ouden vorst hout sich binnen ’t hof beslooten , (die) zich, zoo
men ons rapporteert, met eenige geyten te weyden en te voeden en
alsoo in sinneloosheyt zyn tyt zoude doorbrengen ; saken die ongelooflyck schynen cn die men nochtans door de daet en alle omstanden moet aannemen, in effecte zoodanig te wesen; de gewisselde
brieven tusschen ons en d’ Hr. Speelman en raat zullen UEd. met
de naaste besendinge van hier speciaelder bescheyt geven. Zynde
1

Deze was reeds gesneuvold.
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wel alderraeest to beclagen, dal ons volcq omtrent Sourbaija en ook
selfs op Japara met siecte van God de Heere besocht syn, zulex
reets over de hondert mannen op den tocht overleden en wel 200
en meer siecken opgesonden, en na herwaarts terug gebracht zyn,
welcq getall wy nu weder met 250 coppen uyt ons swacke guarnisoen hebben moeten vervullen, staat makende Zyn E. met opgem.
250 man niet min dan 1000 militairen, onder ZijnE. bestier heeft,
behalven 't bootsvolcq op de schepen Veluwe, Brederode, Nuysenberg, Corea, Batavia; d’ Engelse Anna, Snaauw, de hoeker Goutvinek en voorsz. chialoupen Egmont, Nassauw, Granaetappel enz.
en dan noch omtrent 500 inlantse soldaten, bestaende uyt Batavise
mardyckers, Javanen, Baliers, Amboinesen en anderen, een macht
die na proportie van ’t groote werk seer cleyn is en waarmede
wy echter verhoopen, dat gem. Ed. Speelman ’t werek zal connen
uytvoeren, zynde ZynE. voornemens by zyne en des raats jongsten advys van 14 pass°. om persoonl. het eylant Madura eerst tot
0
rust en order des Sousouhounans gehoorsaamheyt te stellen om
dan te arbeyden de resterende Macassaren en haren aanhang (die
noch omtrent 800 man zoude stercq zyn) tot devotie te stellen en
onderwylen Sourabaya met een propre crygsmagt beset te houden,
om den vyant geen gelegentheyt te geven, aldaer weder te comen
nestelen, zynde den Captn. St. Martyn met eenige Nederlantse en
inlandse soldaten, gesterct met 500 Javanen te landewaart ingetrokken
om Teroena Jaja op te zoecken, soo dat op den uytslag en hoelang
deese tocht wel mocht duren geen staat te maken is, doch wy hebben
ZynE. by onse jongste van uit0. pass°. bepaalt, om met het uyteynde
van dit Oostersaeysoen weder met de chrygsmacht hier te wesen,
en waarop wy ZynE. en des Raats advys becomcn hebbende, nader
positive ordre sullen geven.
Naar liet voorgaande, enz................................................................
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XLII. Uittreksels en aanteekeningen, uit de brieven en pa
pieren, van Japara en Java’s Oostkust bij Gouverneur
Generaal en Rade van Indie ingekomen (1665—1676)»
:

■

1. Japara 19 Nov. 1665. Sr. van der Stralen aan de Hooge
regering le Batavia, berigt: dat 100 pcl9. brood- en 400 pcls. poedersuikeren, volgens overeenkomst met Javaansche leveraars gesloten,
worden geleverd. Jacob Couper is te Japara aangekomen als as
sistent in plaats van den boekhouder Keyts. „ Coopluyden van suyker
syn van boven uit den Mattaram nevens eenige anderen als commis
sarissen naar beneden gesonden om de respective comptoiren der
Gouverneurs te visiteren en hebben alhier, soo my selfs hebben verhaelt, tot den Gouverneur Racza Bengale 1 seer slecht diesaengaende
gevonden, want van 10000 Ra-, synde het capitael dat den Soesoejioenang over jaer en dacli om winst daermede te doen, aen hem
heeft verstreckt, is, noch 3000 ra. aan mancquerende, soodat, indien
’t in corten by hem niet en wert opgebracht, wel een slecht eynde
met hem mocht nemen. Is by provisie by de voors. commissarissen
syn gout, silver en wat eenigsints kostelyck is uyt synen huyse
gehaelt en publycquel. alhier vercoght.”
2. Japara, 18 Fcbr. 1666, Dezelfde aan dezelfde: „Men heeft ons
voor de waerheyt willen verhalen dat de voors. Wiera d’Jaja 2 (van
wien elders gezegd is, dat hy was de tweede persoon naast den
Soesoehoenan, o. a. ook gebied voerende over het boschryk district
Dypan (vermoedelyk Djipon, afd. Blora) in disgratie van den Soesoe
hoenan sou wesen geraekt en van syn vorige macht berooft, vernamen
oock, dat . . . . op den 28st. Dec. brieven van Soesoehoenan met
eenige expressen waren afgecomen met volcomcn last om, soo de
Gouverneur (van Japara) Racxa Bengale in ’t opbreken soude syn,
van op stondt de achterstallige penningen te comen betalen, denselven
de facto uyt syn gouvernement te stooten en datelyck syn huysen,
meubelen en anders te vercoopen, gclyck oock noch denselven daegs,
dewyl niet magtigh was de voors. penningen te voldoen, al syn goet
is aengetast en vercoght.......................................................................
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2 Wiro Didjojo.
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Op den 11 deses (i. e. Febr.) is alhier uyt de Mattaram aengecomen de nieuwe Gouverneur Wiera Dycka, dewelcke met een groote
meeniclite van volck soo te voet als te paerde werde ingehaelt en
heeft syn logiement in het ordinaris palleys van de Gouverneurs ge
nomen , daerin sedert den doot van Martanata nyemant heeft mogen
wonen. ”
3. Japara, 27 Maart 1666. Dezelfde aan dezelfde. (Handel in en
verbruik van opium). Wat aengaet ’t vercoopen van de amphioen,
hebben UEd. ons wel den prys wat op Batavia had gegolden gelieven
aen te schryven, namentl. als dat se tot 400 Ra. ’t picol was ver
kocht, om ons daernaer te konnen reguleren. Hadden wy deselve
één maendt te vooren gecregeu, soude tot seer hoogen prys, hier
hebben connen verkogt worden, want tegen 800 Rn. de p1. alhier is
uytgevent, daervan selfs 16 Ra. voor 2 catty om den Goevern. Wiera
Dycka op syn aencompst alhier (alsoo doen ter tyt scer raer was),
mede te vereeren, hebben moeten betalen; doch is zedert van dach
tot dach doordien hier en op de gantsche cust (van Java) een groote
quantiteyt is aengebracht, sooseer affgeslagen, dat de cooplieden
nauwelycx nu 2 Ra. voor 't catty derven presenteren........................
(Dubbel bestuur in Japara) Met de aencompste van de 4 coopluyden
regeerders, die over eenige dagen uyt de Mattaram syn wedergekeert, syn veele moeyelyckheden tusschen deselve en den Gouverneur,
de regeringk aengaende, alhier ontstaen, alsoo de cooplieden wederom
door den Socsoe/ioenan in haere voorige qualiteyt en bediennige syn
gestelt, sulex dese over een duysent man, (den) coophandel en den
boom syn gestelt en de Gouverneur over 4 duysent en het landt te
gebieden heeft, dat hier groote onrust en jalousie is causerende,
soodat wy nauwelycx weten, wanneer wat hebben te versoecken,
waer en tot wien ons te sullen keeren”...........................................
4. Japara, 8 Juny 1666. Dezelfde aan dezelfde: „Wy hebben hier
uyt den Mattaram tydingli becomen hoe de Soesoehoenangh 15 ofte
16 van syn dienaren, waeronder één van syn grooten, soude hebben laten
onthoofden en dat de 2 voornaemste van ’t ryck, met name Wira
Djaya en Nitc Ncgoro 1, gants beangstigd syn, alsoo niet en weten
hoe met liaer ooek afloopen sal. De reden waerom do voors. justitie
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heeft laten doen, sonde wesen, omdat buyten kennisse van hem ,
een groote quantiteyt pady en rys, uit syn packliuysen soude ver
voert syn, waervan geen pertinente reeckeningli hebben connen doen,
oock noch, dat al het cooper van synMissegiet; dal S}rn vader daerop
heeft laten brengen, met haere kennisse daervan gcstoolen is; Syn
soon, soo ons verhaelt is, wort hierover mede gesuspicieert.”
5. Japara, 8 Juhj 1668. De resident Jur. de Propheet en de assistent
Couper aan de llooge regering te Batavia.
„Nu eenigen tyt voorleden zyn voor Samarangh, 4 vaertuyglien
aengelant, zynde met deselve aengecomen, gesanten van den Coninckvan
Palimbangh aen 't hofF van den Mattaram gesonden, brengende tot
geschenck een Eliphant, nevens parthy costelycke clceden, ten bedrage
van 2000 RD., welcke geschencken door Sousouhounanghs ordre syn
aengenomen; maer de ambassadeurs niet toegelaten ten liove te mogen
komen, overmits te geringe persoonen (zoo de Coninck oordeelt) bennen
om soo grooten magtigen Heer als hy, zyn aengesigt te aenschouwen;
maer zoo haren Coninck, de tweede persoon van ’t ryc in ambassade,
daernevens een geschenck van 20,000 Rd. sont en zulx niet haest
in corte geschiedende, wilde met desel ve oorlogli aenvangen, is ooc
van meyningh, soo die van Jamby en J3orne(o) niet haestig hommagie komen doen, den oorlogh aen te seggen
’t schynt
de Palembangers dese vorst, die slapende was, hebben wacker gemaeckt; want, segt hy, sy moeten voor imandt in vreese wezen,
dewyl nu in sooveel jaren nooyt ten liove gecomen syn. Ic moet
liaer dat beter doen voelen, zullen my voortaen jaerl. van ijder hooft,
dat in Palembangh is, een Rd. tot hooftgelt opbrengen, soo dat niet
naer en comen, zal liaer met middel daertoe brengen; synde dit
maer loopende tydingen, de waerheyt hiervan hebben niet connen
vernemen. ”
6. Japara, 25 Jnhj 1668. Jur. de Propheet aan dezelfde:
„Dese stadtsregeerders (van Japara) hebben ons versoght om een
brieff aan UwEd., overmits eenige loeras by Raden Singa Wangsa
en Wangsa Carly uyt de Mataram door Sousouliounang’s ordi*e
affgesonden met een brieff, soo sy seggen, uyt ’s Coninexs naem aen
Uw Ed1,d. om wegens de gesanten van Palimbang, met UEd. te spreecken.
Wy hebben liaer ondervraeght wat voor ordre dito persoonen hadden,
dan off de brieff van den Coninck selfs was afgeveerdight; scyden
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van jae, dat de Coninck de Palimbangers aen UwEd. wilde op
offeren, alsoo voor desen onder liem hadden gesortcert, maer over
mits nu meerder UwerEd. als hem gehoorsaemden, wilde niet met
haer te doen hebben. Wat van de waerheyt is, sullen UwE. uyt
haer ende de brieff,. die gesloten zy en wy den inhoudt niet hebben
connen gewaer worden, gelieven te vernemen, Wy senden dan dcse
missive met deselve persoonen, die genaemt syn: Wangsa Patra,
Wiessa Mangala en Wangsa Nanga (sic); wat ik UwE. van dese saecke
sal adviseren, wete niet, vermits noyt de reghte grondt van dit werck
heb konnen uytvinden,,.......................................................................
7. Japara, 27 July 1668. Dezelfde aan dezelfde:
„ Dese weynige letteren gaen tot egene andere insighten als eenelyck de novos van 't gepasseerde aen ’tMataramse hoff, voorsooveel
hier hebbe vernomen, bekent te maken, synde gisteren uyt de Mattaram affgekomen, seker persoon, die ons voor de waarheyt heeft
vertrocken, (dat) de rijcx vertrouden Wiera Kartij van den Coninck
was uyt s}rn bedieninge verstooten en naer Passoroan, voor syn
leven verbannen, uyt oorsaecke dat geen gehoorsaemheyt genoeg
naer des Sousouhounangs sin liadde betoont; oock dat een der voornaemste groten onder den Pangoran de Patty staande, liadde laten
krissen, alsoo op sekeren tyt, wanneer ten hove geroepen was, met
eenige redenen miscontentemeut aen Syne Majest. gegeven liadde.”
8. Japara, 9 Augustus 1668. Dezelfde aan dezelfde:
Zegt: „vernomen te hebben voor waerheyt, dat groote oneenigheid in de Mattaram tusschen de Sousouhounan en syn soon den
Pangeran de Patty is geresen, soude sulex syn ontstaen uyt oorsaeke
dat de Coninck nu eenige jaren geleden belooft heeft tegens dese
Moulut 1, ofte ingaen der vasten, afstandt van ’t ryck te doen,
'twclck de Pangeran eysschende, door den Coninck geweygert was,
is dito Pangoran in syn paleys gebannen en werdt met stereke waght
wel bcwacrt; hoe dit vorder aflopen wil, zal den tyt leeren.”
9. Japara, 17 Augustus 16G8. Jur. de Propheet en J. Couper aan
dezelfde :
„'Tsedert onsc laetste aen UwEd. is alhier niet vanbelanghvoor
gevallen, als eenelyck dat hebben verstaen de gereesen geschillen
1 Moelocd of Maulocd. Moh. feeatdug ook thans nog in du Vorstenlanden gevierd.
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tusschen den Coningh en syn soon souden bygelegt wesen, ende den
verstooten rycs vertrouden Wiera Carty in' syn vorige bediening her
stelt is.”
10. Japara, 15 September 1668. J. Coupcr aan dcsclfde:
„Ten hove is alles stil; maer de Sousouhounangli laet overal om
mooye vrouwen soecken, of misschien weder eene, gelyck syn afge
storven Coningin, conde krygen, soo niet, segt Syn Mayesteit, sal
immers door ’t gedurich plagen van myn onderdanen myn jaren ver
meerdert werden; want als sy meest naer myn doot wenschen, sal
ick langst leven.”
11. Japara, 18 October 1668. Dezelfde aan dezelfde:
„d’Ed. ambassadeur Abraham Verspreet1, is op Samarangh door
d’aftgesondene van ’tHoff seer feestelijk ingehaelt en vrundelycken
getracteert geworden en op den 12den deser naer boven verreyst.
Men seght de Coninck, die naer de Zuydstrant stond te gaan playsieren, verstaan hebbende desselfs comste, heeft syn voornemen ver
andert, totdat gemelte Ambassadeur boven gecomen soude wesen,
om deselve met hem uyt vermaken te nemen en onder wylen seven
syner Heeren tot Angabys verhoogd, waeronder Tanoe Mangala,
Wanghsa Dipa en Gouverneur van Japara gemaakt is en Wiera Dyka tot
Angaby WieraDikara en Gouverneur vanLassemn enTouban gemaakt.2
12. Uittreksel uit hel Rapport aan den GG. en rade gedaan door
Abraham Verspreet, wegens zyne zending aan den Soesoehoenan.
20 Sepl—6 JSov. 1668.
Sedert, enz........................................................................................
Den wecli, die wy van Samarang passeerden, was seer playsierigh
en sagen boven in ’t land comende met verwondering toe, wegens
den overvloed van menschen door het geheele land verspreid, de
schoonheid der landsdouwe en voornamelyk wegens het wel culti
veren van hetzelve, synde waarachtich dat er boven op het hooge land
(djatybosch gepasseerd zynde) van 100 geen 3 roeden lands zyn, of
er wordt water door seer bequame leydingen overgevoerd en daarop
staande gehouden en kan telkens daar wederom afgelaten worden,
zulks dat men van eenig heuveltje een a twee mylen verre, de vel
den sien kan, met water geladen, staan blinken even of het eenigc
1 Zie hierboven, blz. 115.
2 Angaby = Ngubehi.
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kleyne zeeën waven, mitswelken en overmits nergens eenig vuyl
moeras, staande water of broekland gevonden wordt, de lucht aldaar
zoo soet en aangenaam valt, dattet een mensch verloclit, wy vol
trokken deze reis in dry dagen rydens, nemende ’s nachts in eenig
dorp t die men schier alle halve mylen ontmoet, onze ruste............
Met den avond in Mattaram komende treffen het aan, dat het dien
achtcrmiddach Passebaan geweest zynde, alle de ryksprinsen en
grooten van liet hoff, met haar overgroote suite te paard naar huys
keerende ons ontmoeteden, te hoop brengende soo een onuitsprekelyke
menigte van menschen, dat liet ons onmogelyk was verre van ons
te zien en in zulken gedrang werden wy in ons logement dichte
by het paleys des Soesoehoenans, expresse op onse comste gepre
pareerd, gebragt en straks met wacht alomme seer wel voorsien.
Het compliment werd van wege den Soesoehoenan dien avond ge
daan, door Radja Wangsa, te kennen gevende, dat de Soesoehoenan,
van onse komstc verblyd, gebood, dat wy ons dien nacht souden
uytrusten en met spyse versadigen, die op de Javaense wyse gecoockt
en magnif}7cq toebereyt, ons door den Sousoukounangh van syn tafel
overvloedig genoegh wierde toegesonden. Dese complimenteur en syn
macker Singa Wanghsa Carty verhaelden ons, dat de Sousouhounangh
seer wel te vreeden synde, liadde afstand gedaen van eene vergrootingli syner schatting, die jonghst op het voordragen van eenige
hovelingen langs de strandt was ingestelt.
Dien nacht rusteden wy ons uyt ende quamen beyde, Radin Singa
Wanghsa, Singa Wanghsa Carty, neffens Naya Sitra ende Wierat
Macka alle onse geleyders van strandt geweest hebbende, ons des
ochtends al vroegli besoeken, versoeckende te weten wat ons gesclienck
was ’t geen we luier doenmaels niet langer verbergen cunnendc,
lieten sien en daermede noch doende synde, quam ordre, dat we
len liove verschynen souden. (Nu volgt in het rapport, het verhaal
van wat er op de audiëntie ten hove voorviel, dit verhaal komt bijna
woordelijk overeen met hetgeen daaromtrent vermeld staat in den brief
dd. 1 Dec. 1608, n\ XXVIII, hierboven. Belangrijker echter is, wat in
het rapport voorkomt omtrent de bedoelingen, welken de Soesoehoenan
had met zijnen ciscli, dat hem jaarlijks een gezantschap wierd toege
zonden en omtrent de toen reeds bestaande spanning tusschen den
Soesoehoenan en zijne zonen; een en ander laten wij thans volgen.)
12
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Wy en conden noch aen den Soesoehoenangh, noch aen yraandt
van de grooten niet. bemercken de meeningh te syn, ergens van te
sullen spreecken, gelyck se oock niet en deedcn, ons anders seer
feestelyck en in alle maniere onthaelendc en alle vrylieyt toelatende.
De Sousouhounangh sondt ons tot gastos van Siry en Pinangh, alhoewel
wy van syn tafel dagelycx seer wel bedacht werden, 12000 pitjes,
maeckende 40 ryxdaelders, sonder in ’t minste ergens van te reppen,
des we van langer handt meer en meer quamen te bemercken, dat
ze dit gesantschap geern aennemen wilden, als een ordinaire jaerlyckse visite, d’Ed. Comp. in dat gebruyck alle jaer trachtende te
brengen, om welck nader te ondervinden, soo iverden met zeeckeren
Wanghsa Carty in discours te raeckeii, die (een man van conditie,
oopenhartich en voorheen tot Batavia in ambassade geweest hebbende,
als oock schryver van den Sousouhounangh synde) uyttede, dat den
Sousouliounang niet alleen voor hadde, het jaerlycx gesantschap in
te voeren: maer dat oock omtrent hem discours gevallen was, noopende seecker belofte, die d’Ed. Heer van der Lyn en d’Ed. Heeren
Raedeu van India voorheen hadden gedaen, om aan de Mattaram uyt te
keeren de tollen, die d’aencomende Javaenen tot Batavia voor hacr
waeren betalen, dien begrootende tot op 10000 ryxdldr", mits welck
verstendigen en gemerckt ons ’s anderen daeghs nae onsen hoffgangh,
synde 17en October, te kennen gegeven wiert, dat de Sousouhoiinang
voornemens was, ons in corten weder te laten vertrecken, het ons
tyt docht de Javanen sooveel mogelyck te versetten en begonden te
dien eynde ons seer te verwonderen, dat nademael by den Javaensen
brief door Radin Singa Wanghsa en Wanghsa Cart}^ uyt ’s Conincx
last voorheen nae Batavia gesonden, om dit gesantschap versoeck
gedaen was, opdat de Sousouhounang van eenige saecken discoureren
mochte en dat des niettegenstaende het scheen nergens van te sullen
worden gesproocken, item dat om geen andere reeden d’Ed. Heer
Gouverm. Generi. dit gesantschap had doen ondernemen, als alleen!,
gelyck syn Ed. brief mcldede, om te verstacn wat des Sousouhounanghs
believen mochte syn. Hierover keeken de Javanen Naya Si tra,
Sabda Carty en Wirat Macka den anderen aen, seggende op het Javaens onder den anderen, discoureerender wyse, dat de brief door Radja
Singa Wanghsa en Wanghsa Carty nae Batavia gesonden, niet en was
behelsende geweest, de rechte meeningh van den Sousouhounangh )
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die eenlyck had gesien om in gevolcli (der belofte?) van jaerlycse
besendingli, dese besendingh te verwerven en dat volgens de letter
van den brieff, dien wy haer nu voorlasen, onsc pretentie rechtmatich
was, namentl. om te weten wat des Sousouli. believen moclite syn;
maer seyden se, onder den anderen, wie sal nu den Sousouli. daervan
durven spreecken, wy hielden echter aen, dat ons versoeck den Sousouh. mocht voor ons vertreck bekent gemaeckt worden; doch en syn
wy nooit wys geworden, of sy of andere (want wy moveerden dit
discours meermael) hier van den Sousouli. oyt hebben gesproocken,
eenlyck wiert de volgende dagen van ons subit vertreck niet meer
gehoort; maer cregen ter contrarie tydingh, dat de Sousouli. be
geerde , dat wy ons in Mataram noch wat souden vermaecken, en
dat hy gesint was ons op de jacht te leyden, ’i geen van dagh
te dagh tarderende, ten laetste oock verdween. Inmiddels wierden van verscheyden besochfc, ende met landtgewassen begroet,
visjes om vissen te vangen; verscheyden soo van conlidente als
anderen waerschouwden ons, dat wy Pangeran de Patty 1 niet
souden publycq besoecken of beschencken, welcke waerschuwingh
ons in Samaram al bedecktelyck gedaen synde, soo lieten daer en
namen niet met ons nae boven, 6 conyntjes voor hem door den
luytenant Frederick Mulder aen ymandt van d’onsen tot Batavia
medegegeven, ons voorts yverigh wachtende in syn geselschap te
comen, alschoon hy op onse groeten aan hem gedaen laten, ons in
antwoord ontbieden deede, dat hy by nachttyt in een liuys achter
ons logement comen wilde om ons te spreken, zynde daertoe seer
begeerich, waervan wy ons uyt vreese van quaat gevolcli almede
excuseerden, hem bidden doende, voor dees tyt te patienteren,
ende syn gesanten nae Samaran met ons afte senden, ons aldaer
te ontmoeten en van eenige saeckcn te spreken.
By informatie is ons bekent geworden, hoe grooten ontsagh de
vader omtrent desen syn soone heeft, denwelcken gesterckt met
den aanhangh van een, zyn oudtoom, Pangerangh Pourou Bayangh,
de Sousouliouiiangh seer in achterdocht houdt, te meer omdat se
beyde jonghsmael met authoriteyt te werck gaende, buyten kennisse
van den Sousouliouiiangh seeckere gequalificeerde inlantsche dochter
l
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hadden te liaeren hove ingetrocken, hetwelek de Sousouhounangh,
die desen soon soowel als alle andere prinsen van den bloede, seer
cort en vry gelimiteert houdt, seer euvel ende voor een saeck van
schadelycken gevolge opnam ende dit voorval tot een middel nemen
willende om den bandt, tusschen syn soone en Pangeran Poerobayangh aen stucken te rocken en te vernietigen, misprees dese
saeck te dien eynde omtrent synen soon seer en flatteerde hem oock
stracx daeraen weder, hem trachtende (als door Pangerangh Poerebayang misleyt) vry te spreecken ende voorts hem tegen dcnselven
Poerebayangh in haat te verwecken, selfs tot ondernemingh van een
quade daet, waerin den Sousouhounang naderliaiult siende, misge
tast te hebben, ende dat bovendien syn voornemen aen Pangerang
Pocrobayangli ontdeckt was, soo heeft den soon nu cortelingh daer
over moeten lyden, synde hetselve de gesuste saecke in Mataram
voorgevallen en tot Batavia ten ruygen overgebragt. Behalve dien
doet de Mataramse saecken viy wat op stelten gaen, dat behalve
desen Pangeran de Patty, oudt ongeveer 35 jaeren, noch ses andere
soonen en princen gevonden werden, die afgaende tot een minderen
ouderdom van 10 jaeren op den jonghsten, allen ende voornamentl.
de outste liaeren bysonderen aenhang hebben, en ook meest allen
d’een tegen d’ander gecant syn......................................................
Daar en is dan niet anders op onse discoursen als voorschreven
gevolcht; ons versoeck om anderraael voor den Sousouhounangh te
verschynen of immer te mogen weten om wat oorsaeck ontboden
waren, syn alle sonder vrucht geweest...........................................
Ingevolge nu van ons wedervaren, soo comen op 22 Oct. des mor
gens eenige hoovelingen met een extraordinairen grooten suite in
ons logement, een van dien in syn handt opwaerts houdende des
Sousouhounanglis brief en dien aen ons, al staende met eenige
weynige ceremoniën overgevende, seyde dat de Sousouhounangh
in allen gevalle wel vergenoegt, syne gebiedenis deede doen aan syn
broeder, den Edelen Heer Gouverneur-Generael, tot wien , als uytgesonden van S. Ed. Achtb. wy vreedich retourneren mochten, synde
ordre gestelt en geleyders genomineert, opdat alles in goede ordre
en met reputatie toegaen soude, en syn wy dan sonder meer omstandicheyt te gebruyken, noch denselven dagli met Naya Sitra, be
velhebber tot Samaram, Sabda Carta, dito tot Javana en Wirat
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Macka, dito tot Damack in aftocht getrocken, volbrengende andermael onse retourreyse in drie volle etmaelen, coraende op 25 Octob.
(Godt sy lofF) tot Samaram te arriveren, allenthalven en by yder-
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een seer goed onthael hebbende gehad.
Onse, enz...........................................................................................
Onse geleyders uyt Mataram en beneffens hen de nieuwe Javaense
Gouvernr. Kiay Ngabey Wanghsa Diepa, convoyerende ons tot
Japara en hadden last ons, tot vertrocken waren niet te verlaten,
seyden, haar oock van den Sousouliounangh expres gelast te syn ,
om door ons den Ed. Heer Gouvern.-Generael by monde te doen
weten, dat de Sousouhounangh versocht en ernstigh begeerde, dat
jaerlycx een ambassadeur comen mochte in conformiteyt van de be
lofte , door den Ed. Heer van der Lyn voormaels gedaen, infor
merende ons Wanghsa Diepa quansuys confident, dat op de grootheyt van schenckagie soo nauw niet gesien soude worden, als de
besendinge maer gescliiedede.
Ses etmaelen, enz............................................................................
In ’t jacht Domburgh, seijlende langs de cust van Java, omtrent
Oudjongh Tanna desen 6dcn November a°. 1668.
w. g. A. Ve ESP REET.”
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13. Japara, 28 Jany 1669. Amclis (lc Falie en J. Couper aan de
Ilooge regering;
" Nu het voor d’ Ed. Comp. gewenst en gerust schynt liier te resi
deren ; want al de Javaense gesaghebbers door cleene gescheneken
als vrundelyck onthael geheel tot d’E. Comp. verbonden hebbende,
zoo is alles weder omverre geworpen, nademael de wispelturige
Sousouhounangh tot lantvoogt gestelt heeft eenen Wiera Dieka, dewelcke, om de menichvuldige klachten der onderdanen a° 1667, doen
d’ ambassadeur Wagenaer in de Mataram was, van ’tJapaerse gouver
nement en al zyn middelen ontbloot is geworden, daerenboven hier
noch tot groot Sabandaer door Zyn Mas1, gestelt eenen Wierat Macka,
sulex nu met de twee tirannigstc Javaenen sullen moeten te doen
hebben. D’oorsaekc waerom de twee voorhaelde persoonen, dooi
den Sousouhounangh hier gestelt syn, soude wesen, sooals door tocgedaene vrundeii ons aengedient is, dat sy aen den Sousouhounangh
belooft hebben, by sooverre dat Syne May1, hun 't Japaerse gebiet
wilde overlaten, te maken dat d' Ed. Comp. jacrl. een geschenck
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van 10.000. Rn. sal moeten doen, volgens ’t contract, na hun seggen
over lange jaren met Zyn May1, gemaect, ’t welcq de voorn. Wierat
Macka by ’t aemvesen van den E. Verspreet in October passado, hier
iu de loge wel heeft weten te zeggen, dat den inhout van des
Sousouhounanghs brief was geschreven aen d’ Ed. Hr. Gouvr. Gen1, ja dat
^.ot dien insichte doen ter tyt den gesant gemecnt hadde; zynde dan
beyde hun soonen als Kental Souta Nanga en Dja Souta over twee
dagen alhier aengecomen en heeft Dja Souta al begeert, dat van .
den tol hem reecquening gedaen wert.”
14. Japara, 1 July 1669. Am. de Vallé en J. Couper aan dezelfde:
„ Zy berïgten: dat Wiera Diekara, alleen daerom de Corap. te Ja
para bemoeyelykt om langs dien weg weder een gesantschap van
Batavia aan den Soesoeh. te verkrygen; indien hem dit gelukt hoopt
hy verheffing in rang; indien daerentegen de Hooge regering zich
door dien aendrang niet tot het zenden van zoodanig gezantschap
mogt laten bewegen, dan loopt hij gevaar van op last van den Soe
soeh. te worden gekrist en welligt ook syn geheel geslacht; doch
zeer veel scliynt Wiera Diekara by den Soesoeh. te kunnen bewerken ,
door zyne dochter, die een van de voornaamste bywyven van den
Soesoeh. is. ”
15. Japara, 9 Augustus 1669. Dezelfden aan dezelfde:
„De tyding van de verovering van Samboepo en van de geheele
onderwerping van Makassar door Corn. Speelman te Japara aangebragt.
De Nederl. kooplieden te Japara residerende, doen victorie schieten,
waardoor de ontevredenheid der Javaansche overheden wordt opgewekt.”
16. Japara, 10 September 1669. Am. de Vallé aan dezelfde:
„ De riviermonden gesloten gehouden en de uitvoer zeer bemoeyelykt.
„Men wil seggen, dat de Sousouhounangh seer t’onvreden sonde
syn over de Macassaerse victorie en soude syn Mayt. bovendien gesegt hebben, wel, eerst heeft de Comp. Palimbang verovert en van
onder myn gehoorsaemheyt afgetrocken, beneffenc dien, nu jongst
Macassar (’t gene nogtans onder ’t Javaense gebiet niet en staet)
soo doende soude het op ’t laetst wel aen my oock doen, waerom
dan nog vorder gevraegt soude hebben, of wel aen de strant 1000
baccalay prauwen in voorniet waren om met deselve na Jacatra te
oorlogen te kunnen senden; maer eerst wilde Syn May', nog afwagten om
te hooren, of een ambassadeur na Mattaram van UEd. gesonden sou wor-
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den; of sulcx soodanig dan inderdaet gepasseert sy is te twyfelen.”
17. Japara, 23 Sopt. 1669. Dezelfde aan dezelfde;
„Den 14cn de tyding aangekomen, dat Gouvcrn. Generl. en Rade
nochmael geresolveert hadden om aen den Sonsouhounan Mataram een
ambassade te doen en dat (de resident Vallé) sulcx aen Kentol
Souta Nanga soude bekent maken, gelyck geschiet is, oock dat de
havens eerder mosten ontsloten worden dan d’ambassadeur soude op
reysen. De havens,” zoo berigt de Vallé verder, „ syn hier, Damack
en tot Samarangli, tusschen den 16en en 19en deser al ontsloten ge
worden, niet op het aenschryven dat voorseecker een ambassadeur
comen soude; maer vermits de Sousouhounangh aengedient was, dat
met het sluyten der havens d’ambassadeur soo spoedigh niet comen
soude of wel lichtelyck niet comen sonde.”
18. Japara, 10 November 1669. A. de Vallé en J. Coaper aan de
Ilooge regering :
„ Twee dienaars van den Gouverneur van Japara komen in de loge
aandienen, dat de Gouverneur begeert betaling te hebben van den
grond waar ’sComp. loge op staat a 60 RD. ’sjaers, zynde 1080Rd*.
voor 18 jaren, die de Nederlanders hier gewoond hadden, waarop
antwoorden dat geliefde te vragen aan hunnen meester of hy zulks
door ordre van den Soesoeh. eischte of uit zich zelven; want indien
hy zulk een pretentie uit zich zelven maakte, waren wy hem niets
schuldig, te meer de Soesoeh. dien grond nan de Comp. nadat wel
duur genoeg betaald hadden, had verschonken.................................
19. Japara, 26 December 1669. Dezelfden aan dezelfde:
„ Het jammerlyck plagen, dat de Gouvcrn. Wiera Diekara aen syn
onderdanen nu omtrent 6 maenden met syn soon Kentol Souta Nanga
gedaen hebben, alsmede omdat buyten last Syn Mayt\ naem over
’t versoeck van een ambassadeur by Uwer Ed. gebruyckt heeft, is
eyndelyck ter oore van den Sousouhounang gecomen, die daerom dan
resolveren moeten, of dese plaets soude geheel vervallen hebben, om
’t gouvernement Wiera Diekera af te nemen, ’twelcq dan door een
missive van Syn Mayt. aen den groot Sabandaer van Damack, Wierat
Macka is aenbevolen, die op eergisteren hier is aengecomen, latende
ten eerste van alle strantsmiddelen reeckenschap doen....................
De Sousouhounangh staat het hooft geheel genegen tot moorden, synde
jonghst in de Mataram gekrist den Pangoran Salarongh, oock de soon
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van den gewesen thesaurier Niety Negare en wert noch voor meer
andere grooten swaricheyt gemaeckt.”
20. Japara, 16 Januari/ 1670. Dezelfden aan dezelfde:
„Berigten: dat Wira Dikara eerst verbannen was naar Blitar; dat
als hy zich daarheen zou begeven , zoo werd hy op ontboden by den
Soesoehoenan, alwaar gekomen zynde, „ soude Syne Mayt. tegen Wiera
Dikara geseght hebben, geduurich als Ik U in een gouvernement
stel, hoor ik klagten van Uwe onredelyke regering, om welke oorsaak
U dan te vermoorden zou jammer zyn, gaat heen in de oude bedie
ning, waarby Zyne Mayt. verstaat een bewaarder van de selioone
schilden in het Mataramsche Hof, gelyk hy daar nu is.”
21. Japara, 26 April 1670. Am. de Yallè aan de Jloor/e regeering :
„Nadat Wierat Macka afgevaardigden naar Batavia had gesonden
om aan de Hooge regering aldaar, syn optreden als Gouverneur van
Japara bekend te maken, ontvangt hy een vriendelyk schriftelyk
antwoord van Gouvern. Gen. en Kade; hy is daarover zoo verheugd,
dat hy op nieuw eene besending naar Batavia nu met eenige ge
schenken doet, en tevens om aan Gouvern. Gen. en Raden, dit on
derstaande te verzoeken: „Alsoo hy Batavia en Japara als ééne plaats
oordeelde, waarom hy dan ’sComp. residentie als zyn eygen beloofde
te beschermen, versoekt hy: eerstelycken dat UWEd. (i. e. Ilooge
regering te Batavia) geliefde aen te sehryven, of daer ook soodanig
contract tusschen den Sousouhounangk en d’Ed. Comp. voorheen ge
maeckt is, om een ambassadeur jaerlycx in Mataram te senden, soo
sulex dan niet en is, sal de Gouverneur Wierat Macka, wanneer
daerover in Mataram van den Sousouliounan geroepen wort, tegens
syne Mayt. seggen hoedanigh het daermede staet; 2° om met’sConincx
middelen, die den Gouverneur in handen heeft, soodanige winste te
doen als mogelyck sy, soo versoeckt Syn E. passen naer Aetehyn, Baros
en (Gidda?) alsmede dat Uwer Ed. geliefifde in Batavia te verleenen
een erff, alwaer synen factoor soude kunnen resideren, omme soodanige
waare, als van hier costij aengebraght wort, aen d’Ed. Comp. te leveren.”
22. Japara, 30 Junij 1670. A. de Vallê aan de Ilooge regering:
„De regering in Mataram schynt niet zeker. De soesoehoenan heeft
doen krissen den, vroeger reeds uit zyne waardigheden ontslagen
Radin Canna Rapsa (sic), met syn geheel geslacht tot 27 in getal
van het mannelyk oir; daarna nog eenen Radin Ari Wira Maligala (sic)
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broed er van den voor dezen verstooten, Pangéran Poerbaya, die
zelf de beul van zyn broeder geweest was. Ook is Pangéran Adepati
door zyn vader t’eenmaal buiten Mataram verstooten, omdat deSoesoelioenan meende dat zyn soon eene zamcnzwering tegen hem smeedde,
anderen zeggen, dat liet geschied zou zyn, omdat P. Adepati alle
nachten langs Mataram „ vagabondeerde en alsdan de vrouwen en
jonge dochters onteerde”, doch is nu weder binnen geroepen. Ook
zyn Wirat Maka, Gouverneur van Japara, Nay Sitro, Gouverneur
van Samarang, en Sadda Carti (sic) van Joanna met andere grooten
ten hove ontboden.
23. Japara, 8 Augustus 1670. A. de Yallé aan de 11. regering:
„ Seer vreemt moet de regering in Mataram jegenwoordig wesen;
want jongst heeft de Sousouliounang de regering, die hy aan zyn
derden soon Pangéran Aria Tiron 1 overgedaen had, weder selfs geaanvaert, nadat liet schynt, hy daerover berouw liaddc, welke soon
nu geheel verstooten is. Aan Pangoran Adepatty is de lantstrecck
van Toeban om te regeren van den Sousouhounangh opgedragen;
maer of de andere boven geroepene Gouverneurs ider in syn regering
sal blyven of dat aen andere sal opgedragen worden, hoort men nogh
niet, wesende de Vorst althans sóó wispelturigh, dat de Javanensclffs
verwondert syn.”
24. Japara, 19 September 1670. Dezelfde aan dezelfde:
„Het bestuur over Japara verdeeld onder vyf landsregenten.”
25. Japara, 21 September 1670. J. Couper aan dezelfde:
„ De resident A melis de Vallé is overleden.”
26. Japara, 31 September 1670. Dezelfde aan dezelfde:
„Naer berigt wordt, zou Wierat Maka weder tot Gouverneur van
Japara zyn aengesteld en de vyf landsregenten weder uit het be
stuur ontslagen.”
27. Bogl van Rembang, 25 1'ebr. 1671. Jac. Couper aan de
lloogc regering:
„ Op Japara is 't noch al in goeden doen, Keay Wirat Maka
begint nu eenighsints te declineren, alsoo de lantregenten hem niet
en willen gehoorsamen, dat volgens ’t seggen van Keay Sabda
Cary (van Jawana) tegens 's Conincx ordrc strydich is; maer ge
I l)e/,c is dezelfde, die later bingo Sari werd genoemd.
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noemde regenten worden door de stathouders ten liove gcsterckt.”
28. Japara, 21 July 1671. Dezelfde aan dezelfde:
„Men verliaelt, de Sousouhounangh soude gesegt hebben tegen
syn soon Adepatty: „Mataram is U, daerom ’t goet en ’t quaet,dat
daer in geschiet is tot UEd. verantwoording, waerdoor die prins in
grooter aensien als voor lieen soude wesen; gem. Pangoran heeft
den out Sabandaer tot Damack, den geschooren Chinees Imbassadana, doen vatten, binden en al syn middelen aenslaen ; ten aensien
beschuldigt wort, party Javanen voor 300 Ra. omgekogt heeft, (om)
seecker Chinees, die onlangs van hier naer Damack voer, te ver
moorden. ”
29. Voor Karang Ganjar, 20 Aug. 1671. Dezelfde aan dezelfde:
„ Nu weynig dagen verleden, is hier van Mandaer (Mandhar,
westk. van Celebes) alhier aengelant Craijn Cassi Djalla met een
. . Ons is onderricht >
gesleep van wel 150 Macassaren . .
dat de Pangerangh Adypatty Anoem, syne gesanten aen UEd. staet
af te senden.”
30. Japara, 13 September 1671:
Bovengenoemde gezanten te Japara aangekomen, om met een gelei
brief van den resident naar Batavia te vertrekken.
31. Japara, 31 Mei 1672. J. Couper aan de liooge regering:
„ Hier loopen de geruchten en ’t is waerachtigh, dat de Sousouhounangh Keay Wira Diekara met alle syn kinderen heeft doen
krissen; hem des morgens met d’eertytel van Tommogongh Madioen
vereerende, ende des naermiddaghs al lachende, scydc de Sousouhounangh: de Tommegongh Madjoen is een groot man, mits daerop,
ghy Mataramse volckeren, doot hem! daerop datelyck hem met alle
syne kinderen tot des Coninckx concubyn 1 incluys, wierden omge
bracht en sonder te mogen begraven werden, de rivier in zee laeten
afdryven , per advys. ”
32. Japara, 12 Augustus 1672. J. Couper aan dezelfde:
„Nu twee dagen verleden, is Keaij Wirat Macca met een grootc
swiete van Mattaramse en andere Javanen in de logie gecomen
ons twee Javaense brieven vertoonende, uyt een van welcke wy
verstonden,5 dat de Sousouhounangh over twee van syn soons )
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namelyck Pangerangh Adepatti en Radin Aria Tiron, heftigh ver
stoort was, en vierduysent liarer dienaren liadt doen binden, door
dien sy tegen malcander willende vegten, een van des Coninglis bloetvrunden of naneeven gedoot wiert
. .
(Er) komt
' een dienaer van den Gouverneur Naija Chitra van Samarangh om
Key Wierat Macca te verwittigen, als dat op Donderdagli verleden,
den brandenden bergh van Mattaram 1 gesprongen was, waerby
omtrent 3000 zielen omgebraght syn, oock dat het in de Mattaram
24 uyren doncker was geweest, in welcken tyt een grooten slaghregen en hagel was gevallen, daerover den gemelten Gouverneur
van Samarangh desen Sabandaer versockt om mede met hem ten
hove te gaen.”
33. Japara, 30 Augustus 1673. Dezelfde aan dezelfde:
„ ’T sedert onsen jongsten voors., hebben noch niets seeckers
wegens de twee Conincx soons, die oneens geworden waren, kunnen
vernemen , dan wert gesustineert, dat de Pangerangh Adypatty daer
over revengie sal nemen”...............................................................
De suycker wordt dagelycx van boven uyt het lantschap van
Coedoes te gemoet gesien. (Eenigen tijd daarna, op 16 Oct., worden
o. a. 3000 pikols suiker opgekocht en naar Batavia verzonden.)”
34. Japara, 12 November 1672. J. Couper aan dezelfde:
„ Geruchten loopen dat de havens van de Oostkust sullen gesloten
worden, voor den uitvoer van hout, ryst en zout en dat alle
overige koopmanschappen met 20°/0 by den uitvoer sullen worden
belast. Uit desen en uit vorige brieven blykt, dat Wierat Maka,
allerlei geweldenaryen soowel tegen inlanders als Europeanen pleegt.
De oftlcicele tyding, dat de oorlog door Frankryk en Engeland aan
de republiek verklaard is, te Japara ingekomen. ”
35. Voor Grisséc; dil. 12 Febr. 1674. De borger Gabriel Nache
aan Cornelis Speelman:
„ T is by dese toeval, dat ick dese weynige acn UWE. addresse,
dat de Capitain Pedro d’Alvis syn praeu nevens ons, door den brandt
van de Macassaren, die hier siropen, doorgeholpen, naer costy comt
en UEd. brenger deses vel berichten sal, hoe dat die schelmen, nu
al diverse sloepen van Ambon en Banda afgelopen hebben, synde
1 Lawoc?
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sy onder den Crain van Montemarano wel 25 a 30 vaertuygen sterk,
houdende liaer verblyf op Arosbaya, Cliiampa 1 en Samanap; de
broeder van den Couinck op Sampa is met liaer ’t samen gespannen 5
gelyck oock noch diverse strantgouverneurs van Java.”
36. Japara, 13 Maart 1674. 2 J. Couper aan dezelfde:
„ Kiay Wierat Macka, met d’ andre drie Sabandaers van Sammaraug, Damacq en Javana, is op 26 December van de Mattaram
weder tliuys gecomen, een a twee dagen daeraen, gingen we Kiay
Wierat Macka met een cleen geschenck verwellecommen, die ons
naer liaer wys vrundelycq onthaelde en vraechde naer den uytslaegh van den oorloch tegens d’Engelsche ende Francen, daerop wy
dienden, dat Godt de Heer onse wapens merckelyck soo hier als in
Europa tegen die twee rycken liadt gezegent, sulcx d’onsen ter zee
altyt victory hadden bevochten en ’t gene te lande, aen haren cant
bemachticht hadden, niet door craclit van wapens, maer verraet
was geschied, daerinne ouse staet soodanich liaer beknelt had, dat
beyde de Coningen met presentatie van restitutie, om vrede hadde
versocht, gelyck wy hem noch t’arrivement van elft' bodems jongst
uyt het Patria gecomen, bekend gemaeckt hebben................... •
De geruchten loopen hier, dat de Sousouliounangh de thollen van
14 jaren henvaerts van alle de strantsabandaers eysclit, en dat
Wierat Macka’s Quota, behalve ’tgene jaerlycx betaeltheelt, 25000
P. beloopt .... sulcx van yder een gehoopt wert, dat syn
ryck niet lang duyren sal”...................
37. Japara, 7 April 1674. E. van der Schuur aan de llovrje
Regering :
„Blyft noch all ten Hove in de Mattaram continueren dc Gou
verneur deser plaetse Wirat Macka, waervan eenige dagen geleden
een gerucht heeft geloopen, als soude hy door ordre van den Sousouhounang ter dood gebracht wesen, daeraan wy geen gelooft gun
nen , tensy het nader sal worden bevesticht, ondertusschen zyn zoon
Kentol D’jaja Souta alhier een genouelisacm onverdraaclilyckc regieringe leydende, met een ijegelyck onder gesochte deckmantels van

1 Sampang op Madoera.
2 Even als dit met dc brieven uil Bantam liet geval is
gaping in dc volgreeks der brieven van Japara.
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liet zyne te beroven, waerdoor niet alleen een vervalt in den handel
wort veroorsaackt; maer selfs den inwoonder gedrongen hare goede
ren in 's Comps. logie endc elders te salveren, latende de Sabandaer Marmagatty ons onlangs afvragen, of we syn persoon wel wil
den in bescherming nemen, ingevalle D’jaja Souta volgens gedane
bedreyging hem mochte comen overvallen, hetwelcke hem uyt goede
insichten afgeslagen hebben, niet geraden vindende ons in derselver
bysondere twistsaecken in te wickelen. De Sousouhounang Mattaram
heeft door den Gouverneur van Jawana noch al nadere seer minnelycken uytdruekselen laten doen van syne groote genegentheyt, die
syne Mayt. heeft tot de onderhoudinge van vruntschap en mutuele
correspondentie, met UEd., van meyninge wesende eerdaechs een
gesantschap naer Batavia aen UEd. te senden; met aenbiedinge van
hetgene dit Coninckryck gewoon is uyt te leveren. Wy hebben niet
nagelaten deselve sincere inclinatie van UE. tot den genoemden
vorst te betuygen en aangenomen UEd. daervan eerbieclich te be
richten .................................................................................................
Ons is mede bericht, dat onder de Oosthoeck van Madura haer
onthouden een vloote van wel 70 vaertuygen meest Maccassaersc
zeerovers.
38. Van Japara, 25 April 1G74. J. Conper en E. van der Schuur
aan de Ilooge regering:
„Op den 15 deser is de Pangerangh Damangh, jonger broeder
van den Pangeran Adepatty Anum, van Mattaram 't landt doorreysende op Japara gecomen, alwaer de heele stadt in groote schrick
was, als synde deselve, soo gesecht wert, een seer wulpse ende
uytgelaten prins, die veel, om geringe oorsaacken, het leven heeft
doen benemen. Beyde soons van Wierat Maeka begaven haer met
vaertuyghen in zee, om niet in ’t oog van gemelte prins te raacken
De
daer hy sich zeer misnoecht over toonde
Pangerangh sondt eenigen van syn grooten met twee van de lantregenten in de logie by ons, syn komst bekent maacken, die ons
raden den Prins met een geschenck te venvellecomcn, daertoe wy
ons lieten geseggen, te meer alle de Chinesen met hare gescheneken derwaerts liepen, en maacken soo aen amphioen, als cleeden
een geschenck vaardich van 50 R. waardye, daermede met fatsoen
ons naer syn logement begaven, alwaer hem op een verheven plaets
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vonden, en alle de regenten als anderen op de bloote aarde sitten ,
die ons seer vriendelyck ontfingh en liet den resident en secunde
om liooch by hem comen, alwaer naer weynicli pratens; doch van
geen belangh, seyde ons tegens den avont in ’s Oomps. logie om
die te sien, wilde bycomen; daerop wy afscheyt namen, doch hy
wat nieuwsgierich wesende, volchde ons op dc hielen met een swiele
van wel 500 menschen, ja de regenten soons levden syn honden,
daervan hy een groot liefhebber schynt te wesen, bekeek de logie
onder en boven, wy onthielden hem met een glas wyn, thee en
Ziery Pienangh , daervan niet veel, maer amphioentoebacq genoecli
nutticlide: nae een weynicli zittens, nam afscheid op haar manier,
en gingh wegh.”
39. Japara, 1 July 1674. Dezelfde aan dezelfde:
j. Berigten dat de Makassaren met klimmende vermetelheid zeeroof
plegen, langs de Oostkust van Java, zoodat zy zelfs eeneboot, met
Nederlandsche schepelingen bemand, voor de monding der rivier van
D’jawana overvallen, ledig geplunderd en de opvarenden vermoord
hadden; „men zeght dat de Gouverneur aleer naer Mattaram gingh
syn deel in de buyt van de Maccassaerse rovers voor hem heeft
. . sulcx het nu soo onveyl op de Javase
genoten . .
Oostcust begint te worden, dat men nergens schier sonder peryckel
reysen durve. ”
40. Japara, 2 Augustus 1674. Dezelfde aan dezelfde:
„Keay Sabdacarty, Gouverneur tot Djawana, die present ten hove
is, heeft sich over de begane moord der Maccassaerse rovers aen
de onsen gedaen, seer misnoecht getoont, ende de gantsche negory
in een boete van 5 R., yder huysgesin geslagen, evenwel sustineren
dat sulcx meer om geit te schrapen, als uyt pure genegentheyt tot
de Comp. is geschiet; echter sal soodanige lasten die luyden om
trent de Macassaren soo afkeerich maacken, dat se op Djawana geen
schuylkoucken inhouden sullen. ”
41. Van Japara, in H jagt de Rijzende Zon, 29 Augustus 1674.
Dezelfde aan dezelfde:
„Ten Hove verstaet men alles in goeden doen le wesen, behalve
datter eenige grooten, soo Strantlieeren als anderen, liaer aen den
Sousouhounan hebben verthoont, om over eenige ongelycken, die de
Pangerans haer souden hebben gedaan, te dagen; maer wierden op

i

\

ij)

t

i

!

191

■

•V

i
I

stont gelast te vertrecken en met cenen bevoolen, dat alle saecken
van rechten, als verschillen by den oppersten rechter (in ’tJavaens
Djaxfagong genaemt), zouden afgedaen worden ende byaldien ijmandt
voor deselve ’t recht quam te verliesen en alsdan appelleerden aen
Sousouhounan, deselve sonde verbeuren een boete van 500 R. en
alle syn wyven souden in ’t lioff worden getrocken. Pangerang Singa
Sarij, voor desen genaemt Aria Tiron, als wanneer 8 dagen de
Conincklycke stoel bekleed heeft, versouckt nu recht over 32 mannen
van syn volcq, die Pangeran Adijpatty Anum over een jaer verleden
heeft laten ombrengen; maer can noch niet obtineren, te meer hy
begeert datter van Pangeran Adypattys dienaren 64 voor de 32 sullen
moeten sterven. Als Pangerang Adypatty by den Sousouhounang ge
roepen wert, gaet hy altyt vergeselschapt met den ouden Pangerang
Pourbaija, Pangerangh Sampan en syn broeder Pangeran Damanangh,
met een groot gevolch, sulex men secht de Sousouliounan selfs hem
niet qualyck derft bejegenen.”
42. Japarat 9 September 1674. Dezelfde aan dezelfde:
„ Dese oostcust wert alomme door de Macassaerse rovers seer onvry
gemaeckt, durvende Creijn Montomarano sich selfs hier op Japara
verthoonen, daer nochtans twee Madurese vaertuygen twee mylen
beoosten dese stadt door syn volcq affgeloopen en alle de Javanen
vermoort syn, die rooffvogel is verleden acht dagen in de loge gecomen; maer vermits we hem niet ten eersten quamen verwellecomen
datelyck weder uytgegaen ende dien avont voort naer Samarangh
geseylt.”
43. Japara, 15 September 1674. Dezelfde aan dezelfde:
„ Crayn Montemorano (is) sonder afscheyt te nemen van Sammarangh verhoeken en hier weder terucli gecomen, hebbende syn volck
omtrent een myl van Sammarangh seeckere Contingh afgeloopen, die
se onder malcandeien verdeylden, liggende tegenwoordich met haer
ses vaertuygen in dese rivier, sonder dat haer ymant aenspreect,
alhoewel haer roverije gcnoechsaam omtrent dese grooten bekent sy.
De oude Portugees Joseph de Silva weet ons voor de waerheyt te
seggen, dat de Macassaren op Goumboung reets 60 stücxs bassen
ende 300 stucx schietgeweer bij den anderen opgesamelt hebben,
synde by haer vastgestelt aenstaende wester moesson Biema voor de
de tweede mael te bespringen, besloten hebbende dat Crayn Gil-
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Iisson en (leszelfs schoonzoon, dc broeder van Radja Biema, Coningen
van Biema en Dompo sullen wesen en Montomarano als opperbe
stierder van beyde rycken. ”
44. Japara, 21 Februari/ 1G75. E. van der Scliuer aan de llooge
regering:
„Voor nieuws uyt de Mattaram hebben wy, als dat de Pangeran
de Patty van den Sousouhounang geheelyck soude wesen gedisgratieerd, omdat hij soude suspitie gegeven hebben, van by ’t leven
van syn vader naer de regeringe te tragteh, waeromme dc Conincq
hem voorbygacnde- den Pangeran Singesary voor naervolger in ’t
ryck hadde verclaert, den Pangeran de Patty liet bewint van de
vlecken Grissee en Sourobaya ontnomen en Pangeran Maes Gierie
gegeven soude hebben, die de aenneminge van dien excuseerde met
verclaringe b}T desselfs priesterlyck en eensaem leven te willen conti
nueren. De Pangerans Poeger en Madure souden haer voor Depatty
verclaert hebben, met te seggen dat hem uyt craclit van syn eersten
wettige geboorte de successie naer out gebruyck competeerde, de
meeste, princen volgen den Conincq, die de ontervinge van meergen.
Depatty solemneelycq op hare Avyse soude hebben besworen.
Van Grissee en Sourobaya is tydinge, dat aldaer uyt ordre van
Mattaram verscheyde regenten om ;t leven waren gebragt, omdat se
de partye van Pangeran de Patty gehouden en op syn bevel de
Maccassaerse roverye gedoogt en toegestemt hadden ; welcke roof
vogels aldaer nu souden wesen uytgejaeght; doch sekerdcr isset, dat sv,
Macassaren, in de maendt December de negerye Garongan, een voor
name rysplaets in ’t nauw van Madura gelegen, afgelopen, gespoljeert
en verbrant hebben en buyten allen twylel is het beright, dat wy
van Candael, omtrent 10 mylen om de west van hier gelegen, hebben
becomcn, als dat aldaer drie Nederlanders door de Javanen te lande
vermoort zynde, de chialoupe de la IIoutan(?) Sr. Abraham Struys
toebehoorende, mede afgelopen, uitgeplondcrt en verbrant sy . . .
Alhier op Japara schynt nogh geen verandcringe nogh beterschap
in de regeringe (waernaer door een ygelyck seer wort verlangt) voor
handen te wesen; ondertusschen staet de negotie stil en vertrecken
de meeste ingesetenen naer andere plaetsen. ”
45. Japara, 1G Maart 1675. Dezelfde aan dezelfde:
„Pangeran de Patty Anom blyft nogh in disgratie van den Sou-
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Souhounnangh Mattaram; die sekerlycq eenige Grisseeckse en Sourobayse regenten lieeft doen dooden.”
46. Japara, 15 Augustus 1675. J. Couper en E. van der Schuer
aan de Ilooge regering:
„De Sousouhounan, soo voor de waerheyt vcrhaelt wert, is seer
sieckelyck en comt niet meer te voorscliyn, werdende derycxsaeken
meest door de tresoriers te liove verright, Syn Mayesteit heeft geseght seer becommert te wesen, dat in ’t ryck nae syn overlyden
onder syn soons grote twist en onrust soude ontstaen, dat al syn
reden heeft, te meer niet één van de jonge princen, syn soons, of
hebben haer pieken, roers als ander geweer gereet gemaect; wesende
de Pangeran Adepatty en Pangeran Singa Sarij de twee, die byaflyvigheyt van den Sousouhounan om ’t ryck eampen sullen, hoe ’t
hiermede nogh aflopen sal, als den ouden Sousouhoimansterft, leert
de tyt.”
47. Japara, 4 November 1675. J. Couper aan de Ilooge regering:
„ In ’t gebergt van Rimbangli en Patty is nu toegestaen, (een)
nieuw boscli te cappen, alwaer het voorbenen, agtervolgens ’t seggen
der superstitieuse Javanen altyt gespookt soude hebben en wanneer
in de boomen gecapt wiert, quam daer bloet uytlopen; maer nu niet
meer, gelycq ondervonden is, des eene groote menigte Calangs 1 of
houthackers............derwaerts staen te versamelen. ”
48. Japara, 14 November 1675. Dezelfde aan dezelfde:
„ De Makassaren beginnen aan de Javanen hunnen moorddadigen
aard te doen gevoelen, hebbende de negoryen Pasoeroean, Padjarakan, Gombong en Gorongan vier kloeke en wel bevolkte zeehavens
allen in de ascli gelegd. Domong hebben zy in bezit genomen en
versterkt, alwaer zy hun hoofdkwartier hebben. De bevolking van
Grisée heeft de stranden voor de stad met bamboes bepaggerd en
heeft zich daarna teruggetrokken op den berg Gieri. De Pangeran
tot Gieri heeft den Soesoehoenan dezen staet van saken geadviseert.”
49. Japara, 7 December 1675. Dezelfde aan dezelfde:
„Ook Grissee en Djolan (Jaortan?) is nu door de Makassaren
verwoest. De opperste strandheeren Singa Wangsa en Raden Sidajoe
1 Dit is voor de eerste maal dat ik iu stukken van liet oud-kol. archief melding
vind gemaakt van het Kalang-volie; om die reden deel ik dan ook het bovenst., overi
gens minder belangrijk berigt mede.
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hebben, sonder vooreerst den Socsoehoenan zulks bekend te maken,
uit Mataram den last gesonden aan den Gouverneur van Pasoeroean
om de Makassarcn vvandelyk aan te tasten. Poslcriplum. dd. 28 Dcc.
De groote koopstad Soerabaya is door de Makassaren ganscli afge
brand. Over de geheele kust is groote alteratie. Zelfs in de nabylieid van Japara vertoonen zich een aental Makassaarsche vaertuigen.
De Gouverneur van Japara, Wierat Makka, die zich in de Mattaram
bevindt, heeft een brief aan Couper geschreven, met yerzoek den
staet der saken aen de ïïooge regering mede te deelen; maar geen
Javaan durft met syn vaertuig naer Batavia in zee steken. Couper
is van oordeel, dat nu de tyd gekomen is, om met hulp en adsistentie der Comp. de Makassaren aan te tasten, de Javanen alleen
durven niets en kunnen niets. 1
50. Japara, 24 Maart 1676. J. Couper aan cle llooge regering:
„ Op 3 Maart is de vloot uit Batavia onder Jan Franssen Holsteyn
ter bestryding van de Makassaren afgezonden, hier ter reede aan
gekomen, juist toen afgevaardigden van den Soesoehoenan te Japara
waren gekomen, om te vernemen of de toegezegde hulp nog niet
was opgedaagd. Om iets met vrucht tegen de Makassaren uit te rigten,
heeft de vloot behoefte aan kleine Javaansche vaartuigen, van weinig
diepgang; maar de hulp daartoe, van de Javanen toegezegd, wordt niet
verleend. Couper heeft daarover aan den Gouverneur van Japara geklaagd:
„maar dese, mede een Javaen synde, anders van geen quaden om me„gangh, vraeghde aan d'een en d’ander of de Hollanders, den Sou*souhounangh met eene regte meeninge sochten te helpen en de
„Macassaren uitroeyen en sommigen dan, die wat meer ommegang
„met de Nederlanders hadden, seyden, dat de Gouverneur daeraen
„geen twyfel behoefde te stellen; doch anderen weer: wie weet of
„de Hollanders de Macassaren niet opgemaackt hebben, om Djawa
„te overvallen en of sy nu niet, onder pretext van ons te helpen, de
„Makassaren toevallen, als alleen niet magtig om Djawa te vermees„teren en duysent diergelycken meer, die wy, als men sulx vernam
„ scoveel doenlyck den Gouverneur uyt het hoofd zochten te praten.”
Op den 13en is een brief van den Soesoehoenan gekomen waarvan
1 Vergelijk hiermede dea brief van GG. en Paden aan de 1III. XVII, dd. 7
Februari 1076, u°. XXXVI, hierboven.
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de inhoud lioofdzakelyk was: „ lek heb verstaan, dat Haar Edelh.
„eenige schepen, tot myne assistentie hebben gesonden, daarvoor blyf
„ik dankbaer; ik laat de zee aan de Hollanders, en het land en de
„rivieren aan de Javanen om de Makassaren te vervolgen en te ver
delgen, ja, ik weet daar verder niet van, maar ik wil myn goed
„terug hebben.” Over het algemeen schynt de Soesoehoenan zich
weinig aan dit groote werk te laten gelegen liggen. Intusschen loopen
er geruchten, dat het geheele eiland Madoera, door de Makassaren
is vermeesterd en onder zekere voorwaarden is gebragt. De Gou
verneur Wierat Makka en zijne zonen, onder wiens juk de bevolking
van Japara, zoolang heeft gezucht, is vervangen door Ngabehi
Wangsa Diepa, een man by de bevolking zeer geacht en bemind,
De Soesoehoenan heeft 50.000 man over land gezonden naar Soerabaija en Grissée. De Cornp3. schepen zijn den I5cn oostwaarts opge
zeild. Japara is zeer versterkt; maar toch moeijelijk te verdedigen,
omdat de versterking slecht is aangelegd.”
(Den hoofdinhoud der overige brieven, in 1676 van Java’s oost
kust bij de Hooge regering ingekomen, vindt men genoegzaam ge
trouw terug in de algemeene missiven door Gouvern. Gener. en Rade
aan het Opperbestuur afgezonden onder dagteekening van 7 Februarij,
3 October en 28 November 1676, meer bijzonder moet echter de
aandacht gevestigd worden op twee rapporten; het eerste van Kapitein
Jan Franssen Holsteijn en het tweede van den Majoor Christiaan
Poolman, waarvan nu hier uitvoerige extracten volgen.)”
51. (Extract uit hel:) Schriflclych Rapport aan d’Ed. lieer Joan
Maetsuyherj Gouverneur Generael, en d’E. IIII. Raden van India,
overgeleverd by Jan Franss. Ilolstcyn, Capitcyn in dienst der E. Co7np.
en gewesen Commandant over d’ uytsettingc tegen de uytgewehen en
rebellige Maccassarcn op de oosl-binnencust van Java, raackcnde syne
verrichlinge, geduyrende voornoemde expeditie, 4 October 1676.
Dit rapport van Kapitein J. Fransz. vangt aldus aan:
„’Tis dan sulcx, naardat onse demissie den 25 February voor
leden, nevens onse commissie, instructie cn andere verdere bylagen
1 De algemeene strekking van liet rapport, door Jan Fransz. ingeleverd, was,
zich te verdedigen tegen de beschuldiging van gemis aan voortvarendheid. Met dat
doel wijst hij vooral op de moeijelijkheden, welke hem in den weg werden gelegd en
inzonderheid op de werkeloosheid en het wantrouwen der Javanen.
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van UEd. Ho. Ed. erlangd hadden, syn wy ’t scheep gestapt en ’t
zeyl gegaen zynde, naerdat idcr het syne, nevens een provisioneel
seynbriefje overhandigt hadden, sonder eenigh merckelyck voorval
den 3cn Maart daaraan op Japara gearriveert, alwaar wy door bericht
van den adsistent Thomas Grimel op ’t comptoir Japara bescheyden,
die ten eersten aan boort quam, de indispositie van den resident
Sr. Jacob Couper en de veranderinge in de regeeringe gewaar
wierden, lietwelcke my moveerde aanstonts met de principaalste
leeden uyt den raat aan lant te stappen, om UE. Ho. Ed. welgegeven ordre en intentie naar uyterste vermogen met communicatie
van Sr. Couper te executeeren. In de Logie gecomen zynde, was er
onder ’t gemeene volck (naar 't ons toesclieen) wegens ons arrivement
redelyck bijtschap, hetwelck ons oock den nieuwen Gouverneur
Kcay Wang lm Diepa f die in de plaats van den ouden Keay Wierat
Macka, gesuccedeert was, door eenige booden liet betuigen en deedt
ons met eenen ’t zynen huyse noodigen; naer ons bericht wiert
was genoemde nieuwe Gouverneur Wamjhsa Diepa een man van seer
goeden inborst, die meermalen, niet alleen het gouvernement van
Japara; maer oock van Damaclc en Samarangh by intermissie ten
contentement van synen Coninck becleedt had, zynde mede seer
jverigh tot zyns lieeren dienst en genegen tot de Hollantse natie,
soodat de Ed. Comp. met die veranderingh geen quade ruylinghe
scliynt gedaen te hebben. ”
Wy gingen dan met Sr. Couper (schoon indispoost) naer syn wooningh, alwaer naer de behoorlycke complimenten, door gemelte Sr.
Couper onse propositie in de Javaense tale in volgende manieren
lieten doen, als: dat op het versoek van den gewesen Gouverneur
Wierat Macka uyt den naem van den Sowébulioimanrjh Mallaram aen
den Nederlantsen Capiteyn van Japara gedaen en wyders aengedrcven
door de oude en geduyrige genegenthedcn, die d’Ed. Heer Gouverneur
Generaal en Raaden van India, altyt tot den persoon en ’t bclangh
van den Sousouhounangh gehad en bethoont hebben, by haer Ed.
geresolveert was, dese aensienlycke scheeps- en crygsmaght onder
ons beleyt tot adsistentie van zyne Mayesh uyt te setten om gesamentl. ;sConincx volk te lande en onse met liaere zeemaght geconjungeerd te water, de roovendc Maccassaerse vyanden aen te tasten,
verdelgen en van hare landen te verdryven; hetwelck van den Gou-
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vemcur met aandacht en schyn van aengenaemheyt aengehoort wor
dende, qnamen daer intreeden Keay JSebeij Wang fisa Siela, ryxtresorier en de Radius Patra Juda en Angcbc Juda, beyde van's Conincx
lyfwacht en alle drie van vry hooger carackter, als de Gouverneur
selfs, seggende, van den Sousouliounangh expres uit de Mataram afgesonden te syn om de Ilollantse adsistentie vloot te verwachten;
naer ’t getal van de scheepen en macht van volck te vernemen en
daervan spoedigh rapport te comen doen, opdat sigh den Coninck
daernaer in ;t vergaderen en uytsetten van zyn lant-en-zeearmade
soude connen reguleren, weshalven sy versoghten, dat wy met de
vloot den tyt van 10 dagen aldaer ter rlieede wilden vertoeven, dien
zy seyden van noode te hebben tot de op en nederreyse en met eenen
dat sy des Commandants schip souden mogen naar gelieften besightigen, welck een en ander haar naar rype deliberatie is toegestaan,
met protestatie evenwel, dat niet langer als den genoemden tyt van
thien dagen souden connen wachten, vermits de vloote, met groote
costen uytgeset, niet langer als met excessive schade van de Ed.
Comp. buyten actie conde gehouden worden, hetwelck voor ons oock
onverantwoordelyck soude Z3rn, waermede scheyden en quamen voorn.
Iieeren dienselven dagh noch aen myn schip, alwaar wy haar alle
’t geene zy begeerden verthoonden, werdende op haar versoeck en
om onse genegentheyt des te meerder te doen blycken, met een
snaphaen beschoncken en met eenige canonschoten tot afscheyt ver
eert. S’anderen daags 's morgens vertrocken zy dan naer Mataram
om haar bevindinge te rapporteren, werdende door den Gouverneur
van Japara op ons instantigh versoeck, mede een briefje derwaarts
gesonden aan de Iieeren Banga Sidaja en Singa Wangsa, beyde GrootGouverneurs van alle des Conincx zeehavenen, om deselve ons arrivement bekent te maacken en met eenen te versoeken ’t selve den
Sousouliounangh in persoon te weten, ingevalle meergen. gesanten
daermede quamen te sam melen oft’ eenemael in gebreke te blyven
en dat sy oock onse en des Sousouhounanghs saecken, als jegenwoordigli in syn Mayesteyts dienst zynde, geliefden sooveel mogelyck
te mainctcneren waermede wy dan soolange patiëntie moesten
noemen...................................................................................................
'T was ons lief te verneemen, dat op Samarangli en Javana seer
vlytigh tot uytrustinge der oorloghsvaerluygen wiert gearbeyt, waar-
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onder eenige, soo ons bericht wiert, met grof canon en bassen voorsicn,
seer weerbaar waren, ons selven daermede hoope gevende, indien de
Javanen de saecken recht meenden, een goeden uytslagh te sullen
becoomen, maer onse moet begonde wederom te verflaauwen, als wy
saagen, dat de Japaerse Javanen in liaare scheepstoerustinge tot haar
oude en gewoonlycke traagheyt quamen te vervallen en ons met de
neck begonden aen te sien, voorgevende, dat wy met de Maccassaren
in één verstant waren, en indien wy Maccassar niet t’ondergebraght
hadden, dat syl. dan des Sousouhounans landen wel in vreede souden
gelaten hebben en niettegenstaende den resident Sr. Jacob Couper,
door onse inductie den Gouverneur de frivoliteyt en impertinentie
van die uytstroysels hadde getraght als door ’t Maccassaers gebroetsel
en hare begunstigde verciert, te doen aennemen,met byvoeginge wy
maer wenschten haer eenmael met ’s Coninghs vaartuygen geconjungeert te mogen aantasten, soo hebben wy evenwel (schoon hy Sr.
Coupers seggen, geloof scheen te geven) bevonden, dat wy hem
eenigsints suspect waren geworden en sulx te meer, omdat hy onder
den duym gelast hadde, onse schuyts en boots buyten den boom te
doen houden, alwaar ons scheepsvolck bywylen oock al eenige moeyelykheyt aengedaan wiert”..................................................................
Aan het bovenstaende sluit zich aan wat in den boven vermelden
brief van J. Couper uit Japara dd. 24 Maart 1676 gevonden wordt.
Kapit. J. Fransz. berigt nu verder dat hij eerst den 16™ Maart een
zestal zwak bemande en sober toegeruste Javaansche vaartuigen
bekwam, dat hij met de vloot naar de bogt van Rembang opzeilde,
voor welke plaats hij den 18cn aankwam. In de bogt van Rembang,
hadden de Makassaren ook reeds dapper huisgehouden. Op den 22
Maart kwam de vloot bij de oostelijkste hoek van Lassem, alwaar
tijding vernomen werd, dat de Makassaren oostwaarts terug geweken
waren. Hier weder bleef Jan Fransz. tot den 27cn liggen, wanneer do
ankers geligt werden en opgezeild werd tot Paneraiifj en verder tot Toapanha. Door storm, door het innemen van verversching voor de
zieken en om verschillende anderen redenen, werd de togt vertraagd,
eerst den 3en April kwam de vloot in straat Madura. Toen er eenige
vaartuigen gezien werden aan de Makassaren of vyandige Madurezen
toebelioorende en daartegen met klein inlandsch vaartuig moest worden
gehandeld, bleek de slechte gezindheid der Javanen, die ronduit ver-
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klaarden, dat zij niet gekomen waren om te vechten; maar om toe
te zien, wat de Hollanders deden. In de bogt van Solja, werd
J. Fransz. nog sterker bedrogen, hier vond hij een aantal vaartuigen
die hij vijandelijk wilde aantasten: doch hij liet zich wijsmaken, dat
het vaartuigen waren van Javanen en Madurezen aan den Soesoehoenan
getrouw. Hoewel het bleek dat Troeno Djojo daar aanwezig was,
geloofden de Nederlanders nog dat Troenodjojo met zijne vaartuigen ter
bescherming van des Soesoehoenan’s landen en kusten daar bezig
was. Eerst later, toen het te laat was, bleek het bedrog. Op den
6cn April kwam J. Fransz. te Soerabaya, de Sjabandhar verhaalde
hem aldaar, dat de Makassaren overal rondstrooiden, dat de Hollan
ders met hen gemeene zaak maakten en dat Javanen uit de schepen
van Japara reeds des 's nachts de Makassaren van de komst der
Comps. schepen hadden verwittigd, zoodat zij hooger op de rivier,
het land in, waren gevlugt. Op Soerabaya ontving J. Fransz. ook
tijding, dat het leger van den Soesoehoenan, tot Djapang, 1-J- dag
reizens van Soerabaya was aangekomen. Hij zond daarheen een bode,
met verzoek, dat hij een der veldheeren mogt spreken om met dezen
te overleggen, op welke wijze de Makassaren best, te zamen konden
worden aangetast. Intusschen vertoonden zich afgevaardigden der Ma
kassaren , met welke J. Fransz. onvoorzigtig genoeg in onderliandeling
trad, waardoor het wantrouwen jegens de Nederlanders nog slechts
vermeerderde, aan de Makassaren stelde hij tot voorwaarde, dat zij
Java zouden verlaten, het geroofde geschut aan den Soesoehoenan
weder geven en zich rustig vestigen op Makassar, onder Comp.
gehoorzaamheid.
Op den 21en April, kwam de bode uit het Mataramsche leger
terug, met berigt, dat de veldoverste lvai Pandji, voornemens was
met liet leger naar Sedekari en Bangil af te zakken, en dat hij
aldaar met den Nederlandschcn gezagvoerder verder hoopte te over
leggen. Hierop ging kapit. Jan Fransz. onder zeil en kwam den
27"ten te Gombong, hij ging aldaar aan land en trok naar het
Javaansche leger, waar hij met Kai Pandji eene bijeenkomst had,
waarin hoofdzakelijk werd vastgesteld, dat het Mataramsche leger
en de Comp8. schepen in 10 of 12 dagen voor Domong zouden
zamenkomen, om aldaar de Makassaren te bestrijden. Toch bleek
ook in deze zaraenkomst, van cenig wantrouwen tegen de Hollanders.
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Op den 2en Mei kwam de geheele viool voor Domoiig ten anker, een
groot aantal vaartuigen lag daar onder den wal. Onmiddelijk ver
toonden ziek weder afgevaardigden van de Makassaarsche hoofden,
om weder onderhandelingen aan te knoopen. Na lang over en weder
handelen, bleek het echter, dat de Makassaarsche Kraëngs ongezind
waren tot onderwerping. Intusscken kwamen een honderdtal vaar
tuigen van de toegezegde Javaansche zeemagt, onder bevel van den
zeevoogd Wiera Troc.no bij de vloot. Ook Wiera Troeno vroeg
dadelijk aan Kapt. Jan Fransz. waarom hij de vijandelijke vaartuigen
onder Sotja niet had vernield, waaruit bleek, dat het wantrouwen
der Javanen door deze vergissing van den Neder!, bevelhebber was
gevoed. Tegen den raad van Jan Fransz., die de aankomst van
het Javaansche landleger wilde afwachten, deed nu Wiera Troeno
op den 24/25 Mei op den westhoek van Domoncj, bij de rivier Tcmpocran
eene landing, ten einde daar eene vastigheid op te werpen.
Op verzoek van bet Javaansche opperhoofd gaf de Nederl. be
velhebber aan de schepen de Snaauw, de Korrekor en de chialoup de
Nagtegaal last, nevens de Javanen naar het bedoelde punt te zeilen
en zoo nabij als mogelijk zou zijn, aan land te korten, opdat Wiera
Troeno en de zijnen onder faveur van het geschut zouden kunnen
landen, gelijk dan ook ’s daags daaraan geschiedde, omtrent den
middag, wanneer Raden Wiera Troeno (blijvende de helft van de
Jav. praauwen ODder Singa Wangsa ten anker liggen nevens
'sComp*. klein vaartuig derwaarts gezeild,) ten eersten aan land en
met eenen op zijn doodbed gesprongen is; want met 1000 koppen
het land onder de voeten hebbende, hebben zij zonder eerst eene
veilige retraite te bezorgen of eenige schanskorven te planten,
zonder ordre, eenige Makassaren tot de rivier Tempocran vervolgd
tot bij hunne versterking. Dadelijk zijn daarop een 40tal Makas
saren uitgekomen, die de Javanen hebben teruggedreven tot in hunne
vaartuigen. De Javaansche Gontings trokken dadelijk zeil op en
lieten 150 van hun volk, waaronder hun admiraal Wiero Troeno en
zijn broeder, op strand staan bij zijn vaartuig, dat omgeslagen was.
De twee Javaansche bevelhebbers hielden zich nog ongeveer drie
uren achter dit vaartuig verborgen, zonder dat een der Javaansche
vaartuigen hun te hulp kwam, zoodat zij eindelijk door de Makassaren
werden gedood.
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Kort na deze ongelukkige landing kwam er berigt, dat het Mataramsche leger onder Kai Pandji tot Panaroekan was genaderd, en
dat liet Kraëng Glisson en de andere Makassaren in hunne vastig
heden had terug doen trekken. Jan Fransz. verliet nu voor korten
tijd de vloot, om naar den Jav. veldheer te gaan, dien hij aanmoedigde
tot een aanval tegen de Makassaren. Terwijl hevig uit’sComp8. schepen
op den vijand werd geschoten, deed nu op den 25en Mei het
Javaansche leger den aanval, doch een dapper uitvallen der Makas
saren was genoeg, om het geheele leger der Javanen op de vlugt
te jagen en te verstrooijen; welke moeite Jan Fransz. ook sedert
nog deed, hij slaagde er niet meer in, om de Javanen weder inliet
vuur te krijgen. Ook onder het vuren der Nederl. schepen bleek,
hoe groot het wantrouwen der Javanen jegens de Hollanders was;
want zij beweerden, dat de Hollanders slechts met los kruit schoten,
zoodat men genoodzaakt was eenige Javanen bij de stukken te plaatsen,
opdat zij het laden met scherp met eigen oogen zouden aanschouwen.
Op den 28 Mei, werd er door een Boeginees, die door Kracng
Monteraarano was omgekocht, een moordaanslag gepleegd op kapit.
Jan Fransz., die dezen echter persoonlijk afweerde. Intusschen
was de bemanning van de vloot zoodanig door ziekte aangetast
en stierven er zoovele schepelingen, dat daardoor eene algemecne
mismoedigheid was ontstaan, die zoo groot was, dat zelfs de vicekommandeur voorsloeg, om de bezetting op te geven. Van de Ja
vaansche vloot ging het eene vaartuig voor, het ander na weg,
tot eindelijk op 11 Junij niet óén Javaansch vaartuig in de vloot
meer te vinden was. Op 15 Junij kwamen weder twee Soerohans;
door de Makassaarsche opperhoofden afgevaardigd, aan boord bij kapt.
Jan Fransz. De artikelen van vrede en onderwerping, welke ’sComp*. be
velhebber nu ontwierp, deelde hij mede, aan de Javaansche Hoofden van
eene tweede, door den Soesoehoenan van de kustplaatsen afgezonden
vloot. De Javaansche Hoofden keurden de ontworpen artikelen goed en de
onderhandcling met de Makassaren zou worden voortgezet, toen het
bleek, dat het alweder niets anders geweest was, van de zijde der
Makassaarsche Kraëngs, dan een middel om tijd te winnen ten einde
zich beter te versterken en eene overeenkomst te sluiten met de
hoofden en de bevolking van Palamboeanrj, die zich verbonden hadden
om 2000 man en eene groote hoeveelheid rijst aan de Makassaren
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te leveren. Intuschcn hadden de Makassaren zich overal sterk bepaggerd en hadden zij het aftrekkende Mataramsche leger vervolgd
en daaraan veel nadeel berokkend. Niettegenstaande de Nedcrlandsclie
schepen hun best deden om de Makassaren bezet te honden, wist echter
Kraëng Glisson met 80 vaartuigen van Panaroehan naar Madoera
te ontsnappen en zich met Troenodjojo te vereenigen; nog meer
voordeelen wisten de Makassaren te behalen. Zij overvielen op den
19cn Junij, terwijl Jan Fransz. door onderhandelingen met hen werd
bezig gehouden, de nieuwopkomende Mataramsche vloot, in de rivier
Sidapaksa 1 en vernielden meer dan 90 van de grootste vaartuigen.
Eene poging van kapit. J. Fransz. om het bij die gelegenheid ge
roofde terug te winnen, was vruchteloos. Sedert viel er weinig
meer voor, slechts eenige weinige vaartuigen der Makassaren vielen
in handen van ’s Comp?. schepelingen, o. a. één, waarin een brief van
Troenodjojo gevonden werd aan een Makassaarscli opperhoofd, waar
bij hij berigt gaf, dat zijne (Troenodjojo’s) magt sterk vermeerderde,
dat de Makassaren moesten voortgaan met de Hollanders om den
tuin te leiden en zorg te dragen, dat zij niet wierden overvallen.
Eindelijk besloot kapt. J. Fransz. met zijn raad, op den 20 Aug.
een aanval op de Makassaren te Domong te doen; maar dien aanval
nog 8 dagen uit te stellen. Doch ook die tijd verstreek zonder eenig
voorval, totdat de Majoor Christiaan Poolman, uit Batavia afgezonden,
aankwam en het kommando overnam.
52. Christiaan Poolman en Raad aan de Hoorje regering te Batavia,
In het schip d’ Experiment voor de gedestrueerde plaatsen van Domong,
dd. 10 September 1676:
„Voor Domong op den 30 Augustus 11. voorspoedig aangekomen
en het bevel dadelyk overgenomen. „ Wy, siende dat de saecke ver
keerd byderhand genomen was en op een andere wyse moest be
gonnen worden, spaerden aenstonts geen practicabele middelen en
gelegenheden om de Macassaren en haren aanhang, de redenen onser
komst te expliceren en deselve stroopers desdoenelyck, zonder bloed
storten daar van daan te brengen en naar hunne gedestineerde
plaatsen te helpen, gelyk dan te dien einde verscheiden maal eenigen
onser gecommitteerden naar land syn geweest om hen, zoo
1 R. Sidapaksa, wel op oude kaarten, doch niet hij Molvill vermeld. Zij ligt in
Probolingo, op ongeveer 113° 24' O. L. v. Gr. en loopt uit in straat Madoera.
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schriftelijk als mondeling, daartoe te animeren. Gedurende deze
onderhandeling moest men zakken vol patiëntie hebben. Het slechte
gevolg en de sobere uitkomst dezer onderhandeling, die er op werd
aangelegd om ons op te houden, tot dat het kwade mouson zou
komen, zoo zaten wij ook niet stil; maar lagen op onze luimen.
Twee k drie malen water van land gehaald hebbende en voorge
vende, dat wij zeer vies op onzen drank waren, verzochten op een
wonderlijke en half belastende wijze, dat zij den, bij de waterplaats
liggende pagger hadden te ontruimen, als geen oorlog met de Comp.
begeerende te voeren, waarop wij dezen pagger in bezit namen en ’s
nachts versterkten. Intusschen werd van onzen kant geen de minste
hostiliteyt of reden tot misnoegen gepleegd. Doch de doorgangen
in het naburige boseb werden verkend en met posten bezet.
Deze wegen eenmaal bezet zijnde, werden de Makassaren wakker
en tasten de aan land gebragte manschappen hevig aan, zoodat er
schier in één oogenblik zeven gekwest werden. Hierop toonden wij
ook onze tanden, deden hen, door ’t kanonvuur, het strand ruimen.
Hierop wilden de Makassaren langs een weg door liet bosch en de
wildernis de Comps. troepen van achteren aanvallen; doch ook
deze wegen vonden zij bezet, zoodat zij een harden aanval waag
den , doch met slecht gevolg. Den volgenden dag verkende de majoor
Poolman in persoon, het terrein tot digt onder ’s vijands werken,
waarop besloten werd de Makassaarsche stelling om te trekken en
van achteren aan te vallen, dat zoo wel gelukte en met zooveel een
heid werd uitgevoerd, dat alle des vijands paggers schier gelijktijdig
werden vermeesterd. Tegelijk avanceerden andere Comp3. troepen
langs strand tot de vaartuigen der Makassaren, zoodat er tot 500
in getal werden verbrand. De Makassaren, dan op de vlucht ge
dreven zijnde en wij met courage gezegend, vervolgden onze victorie
nog dienzelfden dag, tot over de rivier van Luebawang, trokken wij
naar Massocky, Domongh, Kalta, Lokkadiang en Palandingam tot
hunne uiterste werken te landwaarts in. In de rivieren en spruiten
werden nog vele vaartuigen gevonden, zoodat in het geheel 1000 a
1500 vaartuigen der Makassaren werden vernield. Deze roovers zijn
nu naar ’t gebergte gevlugt; ter kuste en te water zijn zij ver
slagen, indien nu, de Soesoehoenan, zijnerzijds de overeenkomst,
met den Gouverneur van Japara gemaakt, ten uitvoer legt en deze
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Makassaarsche roovers, aantast nu zij verslagen zijn, zal deze onrust
op Java, weldra onderdrukt zijn.” enz.
Dat dit vooruitzigt zich niet verwezenlijkt heeft, blijkt uit het na
volgende berigt:
Japara, 19 Oclobcr 1676. J. Couper aan de Hoogeregering te Batavia.
„Den lGden des avonds laat, kwamen alle de Chinesche houtleveranciers uit de bogt van Rembang vlugten, met de tijding dat Pangeran Adepatty Anum met zijn leger van 80000 man, naar gezegd
wordt boven Sidajoe, door de Makassaren aangetast en geheel in
roetegeslagen is, dat PangeranPoerbaya, Keai WieradjajaenRangga
Sidajoe in het gevecht gesneuveld zijn, zijnde Pangeran Adepatti
door Pangeran Blitar en Singasari ontzet, dat alhier een overgroote
ontsteltenisse gaf. De Gouverneur Wangsa Diepa liet ons roepen*,
ter passebaen verschenen, vonden wij alle de grooten bijeen ver
gaderd met hangende hoofden zitten, de Gouverneur zeide, dat hij
ons had doen roepen om ons deelachtig te maken, de droevige tij
ding; door zijne afgezondenen bevestigd, van den dood van P. Poer
baya, Wieradjaja en Rangga Sidajoe en dat P. Adipatti tot aan
Lassem was gevlugt en indien de Ed. Comp. het niet voorkwam zoo
was Djawa verloren, voomamentlijk nu P. Poerbaya verlaten zijnde
van zijn volk was gesneuveld. Het was droevig om aan te zien, hoe
de vergadering, als met een doodschrik verslagen, hun ongeluk be
klaagde.” (Cf. mede den brief van GG. en Raden n°. XXXVIII, hier
boven dd. 28 November 1G76.)
23. Kort vertoog rapportsgewyze opgesteld, door den Ed. Majoor Chrisliaan Poolman; ingediend aan den Gouverneur-Generaal en de Raden
van India, dd. 29 September 1676:
„ Welkermate en hoedanig de ware geschapenheid der Javaansche
regering en het aankomen en verblyf der Makassaren in deze ge
westen tegenwoordig zy, zullen UEdh. sonder dubio al lang bevorens
begrepen hebben. Niettemin zoo zal ik van ’t een en ander myn
sentiment uiten, zeggende aanvankelyk, dat de weinige achting des
ryks bestier van den verwyfden Soesoehoenan, wiens zinnen al naar
wereltse wellusten haken, onder de arme onderdanen, een doodelykc
haat, walgh en afkeer causeert, waardoor allerhande listen, is het
juist niet in ’t werk gesteld en uitgevoerd, ten minste bedacht en
gesmeed worden, waarby dan komt, eensdeels het veinzen der voor-
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naamsten des ryks, die al zyn bcdryf 't zy goed of kwaad, niet
alleen pryzen, maar zelfs om in zyn gunst te blyven hemelhoog
verheffen en hem dus in slaap wiegen; aan d’ anderen kant de
schadelykc vrees, der nog welmeenende hovelingen, die van de
minste zaak, strekkende tot nadeel deses potentaats geen gewag,
veel minder opening durven doen. ïïierby komt dan nog het mis
vertrouwen, dat de Soesoehoenan, vermengd met vrecze, tegen den
vice-Roy, synen soon Pangerang Depatty, toekomstig heerschappyvoer
der, heeft, dewelke als d’opgaande zon aangebeden wordende, onlangs
van synen heer vader voorgeslagen werd met beleefde termen, of het
overeenkomstig de waarheid was, dat hy naar de kroon adspireerde
en in onderhandeling met dfe Makassaren was en of hy dese commotien, die den Soesoehounan by lange na niet als zy werkelyk
zyn, voorgedragen zyn, in het- werk stelde, waarop de zoon de
verzekering van het tegendeel zou gegeven hebben. Hoe het nu
daarmee gelegen zy, zulks is God bekend, doch altoos is liet zeker,
dat er eenige grooten aan ’t hof of ’t voordeel van Pangerang Depatty
of van Troenadjaja of ook wel zelfs van de Makassaren behartigen;
want de eerste zal zich van de successie niet willen laten versteken;
de tweede die zich Panembahan laat noemen en al lang getracht
heeft, zyn eigen meester en meer te zyn, zal mede niet slapen,
en in dit troebel water willen visschcn, waartoe hy al zyne veel
vermogende instrumenten aan ’t hof heeft, en de laatsten (de Makas
saren) als de schrik dezes gekeelen eilands, zouden insgelyks
onverwacht, door den tweeden versterkt, dezer aller gedaente naar
begeerte kunnen dirigeren, gemerkt als twee honden over één been
twisten een derde gemeenlyk er met heen gaat, ontbrekende aan
de Makassaren ook geen toevloed van volk, vooral Kraëng Glisson,
die met Troenadjaja’s dochter getrouwd zynde, zich al mede den
titel van Pangeran Adcpatti aanmatigt.
De Madurezen, die zeggen de wapenen ter hand ter nemen tot
defentie van des Soesoclioenan’s land tegen de Makassaren, interim
blykt zulks nog niet, gemerkt zy aan de Makassaren allerwegen
aeces geven, en tot nu toe door de Makassaren niets feitelyks nog
op Madura gepleegd is.
Dat Panembahan Troenodjaja, zyn gebied al vry verre, onder ’t
pretext van des Soesoehoenan’s land te beschermen, uitbreidt en
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zich ontzaggelyk maakt is genoeg te zien, alzoo liy reeds meest
alle de plaatsen kier en her, als Soerabaya, Grissee, Gomboe (?),
door de zynen laet gouverneren, hebbende ook al vele aansienlyke
onderdanen van den Soesoehoenan by zich, die hy allen met ambten
en titels vereert, dolerende hy ook zelfs by de onzen over den
Soesoehoenan in cas van de regering, die, hy zeide, door hem
verwaarloosd wordt en niet anders; als met eten en slapen toegebragt wordt. Dat de Comp. zich tegens dat geheele lant zou stellen,
sonder kulpe van die van de Mataram schynt niet raadzaam . .
Zeker is het, dat er een (Heer ?) moet wezen, dus kan het niet
schaden, dat men hen vooreerst een tyt lang laat geworden, ziende
wie boven dryft, en waar het heen wil, en alsdan kan men het
met den sterksten houden, tenzy met bespeure, dat de successie
sckadelyk mogt zyn.
Nooit heeft de Comp. zoo wel de magt der Javanen geweten als
nu en trekt zy (indien zij de kosten niet wil aanzien) dit voordeel
daaruit, dat de Javanen haar (de Comp.) ontzaggelyker zullen
houden en zy is ook magtig genoeg om het geheele eilant Java te
subjugeren; doch zonder voordeel, want het lant zou verdestrueert
worden, en de ingezetenen verlopen, daar deze inlanders e contrario,
als den omgang en de manieren van hunne landslieden beter ver
staande , de harten weten te winnen en op een verdragelyker manier
procederen, verrigtende slechts zoodanige zaken door ’t afzenden
eeniger Soerawang/iSj die de onderdanen gaan afvragen of zy zich
de gehoorzaamheid van dezen of genen onderwerpen, of niet, en
by aldien van ja, zoo stellen zy aanstonds een hoofd daarover,
ontvangende tot teeken der waarheid, een kris en een piekje en
dus doende blyft ieder in zyn bezit en wezen; daar ter contrarie,
zoo de Comp. zulks doet, het parforce en geweld geschieden moet,
slepende veel zekere kosten en onzekere voordcelen na zich.
Buiten allen twyfel en naar alle apparentie zal er een groote
verandering in dit ryk voorvallen, en van dit gevoelen zyn ook
meest alle dese inlanders, waarin zy versterkt worden door de
uitstrooisels van zekeren priester, hier te landwaarts in, achter
Grisseé op een berg in eene mesquite pelgrimsleven leidende, dien
zy als een afgod taxeren, genaamd Pangcran Maasgierie, maar
ten regten Maasgicrig, want deze boef van alle de grooten geaesti-
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meerd wordende en ondervindende, dat zyne leugens, als een orakel
verstrekken, weet zyn personagie allerwege te spelen, zoo sinisterlyk, dat niet alleen alles naar zyn beliefde dirigeert; maar ook
genoegzaam offerbanden bekomt, en liet is zeer gelooflyk, dat liy
almede dit werk met listigheid brouwt, zynde dese, dezelfde kwant
die in den Mataram had gespargeert, dat deze regering, zoo lang
er Hollanders waren, ongelukkig zou syn ], hebbende hy, om zyne
streken te bewimpelen , en alle suspicien te benemen, zyn eigen
woning in den brand laten steken, en zulks ontwyfelyk zelf aan
de Makassaren aan de hand gegeven.
Op Sampan zynde, enz..................................................................
XLII.

t*

Uittreksels en aanteekeningen uit de brieven en
papieren van Bantam, bij Gouverneur-Generaal en
Rade van Indie ingekomen. (1671—1676.)

1. Bantam, 17 Febr. 1671. W. Caefj' aan de Ilooge regering:
„ Gister is de Sullhan, Pangerang Ratoe, en alle de adel met omtrent
120 vaertuygen nae de rlieede aen syn schip, dat nu vier dagen ge-

!

1 Hiermede staat in verband bet feit, dat in den aanvang van dit jaar 1676 de
Socsoehocnan, tot tweemaal toe, gelast had, dat de Hollanders Japara zouden ver
laten ; doch dit bevel was spoedig weder ingetrokken. In een brief van Couper, dd.
-Japara 1 Mei 1676, leest men daarover;” de reden waaromme de Sousouhounan
• ons voor do tweede maal had geboden te vertrekken, was ontstaande uit de Pau• gcrang van Gicrio, die met ordre van den Sousouhounan, vermits Gierie van de
• Makassaren verbrand was, ten hove ontboden zijnde, gaf desclve ten autwoord,
• dat niet genegen was, aldaar te verschijnen, aleer Zijne Majest. de Hollanders, die
»’t meer met de Makassaren dan met de Javanen hielden, uit zijn land dede ver• trekken , ende vermits ’t Moors geloof van Pangerang Gierie zijn overgrootvader,
• die een Arabier was, eerst op Java gesticht en geleerd is, en de nakomelingen,
• gelijk ook voors. Pangerang papen zijn, was de Koninck gehouden, hem tegelooven
• en ons zijn land te verbieden; maar zouden die Majesteits zoons en Pangerang
• Poerbaya over Niti Sistra, die Gieric’s antwoord, zoo bod, aan den Socsoehocnan
• aangediend had, zeer verstoort zijn geweest, en zou Pangerang Adepatti, Niti
• Sistra heftig hebben uitgemaakt en voor een verrader van ziju rijk gescholden,
• omdat bij oorzaak gaf, dat de Comp. alsdan hare kuipende magt terug zou trek• ken , en hij de Makassaren den weg banen om het ryk te overweldigen.” Uit dit
berigt zou men kunnen opmaken, dat do Pangeran Gieri gemeene zaak mot de Makas
saren en Troenodjojo maakte en vau ziju priesterlijken invloed zich wilde bedienen,
om de hulp der Comp. te verwijderen, omdat hij waarschijnlijk wel begreep, dat
tegen de Europcesche soldaten en matrozen, de magt dor Makassaren en Madoerezeu
uict bestand zou ziju.
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leden van Mocka over Suratta alhier gearriveert is gevaeren , van daei*
den brieft’ van die van Mocha (Mekka?) met groote statie onder lossen
van canon, als sergeren van musquettiers langhs de rivier met groote
vrenghde ingeliaelt. De inhout van den brieff is eenlyck; dat Pangerangh Ratoe met den naem van Ziilthan Abdul Kahaer van die
van Moclia (Mekka?) is vereert, wanneer oock op de volle pleyn
van ’t hoff is uytgeroepen, gelyck heden mede, door de heele stadt
met gommeslacli iedereen geboden, dien jongen Vorst voor 'Zulthan
te sullen erkennen.”
2. Banlam , 24 Febr. 1671. W. Caefj' aan de II. regering.
„Dese Vorst (i. e. de oude Sultan) soude wel genegen wesen om
met syn schip een tocht persoonlyck naer Mocha (Mekka?) te willen
aennemen, omme de geestelyckheyt aldaer te besoeken en alsdan de
regeringh voor dien tyt van syn afwesen aen syn zoon, jonghst
Zulthan gemaeckt, te bevelen, ’t gene hy aen eenige grooten op de
volle pasebaen heeft voorgedragen van sulex te willen doen.” enz.
3. Banlam, 12 Macrl 1671. Dezelfde aan dezelfde:
„De jonge Zulthan heeft syn vader, twee dagen verleden, afgevraeght, of hy noch by syn resolutie blyft persisteren, om de tocht
nae Mocha (Mekka ?) te willen doen vertrecken; maer soude de oude
Vorst met een grammen gemoet geantwoort hebben : Ghy wilt het
heele ryck reeds alleenigh hebben en regeeren; neemt heel Bantam
tot uwen commande, maer myn hart sal van nu aan, voortaen niet
meer soodanigh tot Uw genegen wesen, gelyck voor dese hebbe getoont en gelastte doen op stondt, zyn vaertuygen klaer te maken en
vertrock oock dien eygensten avont, heel verstoort synde, sonder
weten van eenige grooten, naer de nieuwe rivier op Pontangh, alwaar
die Vorst tot noch toe (zich) is onthoudende. De raetsman van den
jongen Sulthan, om syn vader zulcks voor te seggen, sal nae myn
geringen oordeel, de nieuwe Keij Aria, die de outste zuster van den
Coninck tot een huysvrouw heeft, geweest zyn, dewyl hij als tweede
van de regeringh van den jongen Zulthan is gestelt en de vrouw is
oock al vry wat glorieus en staetsuchtig. ”
5. Banlam, 9 Mei 1671. W. Car/f aan de Ilooge regering :
„ De verspieder Key Radingk Oetjongh verscheen heden in de
logie en maeckt my bekent, hoe dat de jonge Zulthan met eenige
van zyn grooten beraetslaecht soude hebben, om den ouden Zullan
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aen te raden, een gesant aen UEdh. af te senden, om de laetste
vreede contract, die nu al eenigen tyt geëxpireert is, weder te ver
nieuwen. De reden liier van soude wesen, omdat se sien, dat de
Couinck V eenemael geresolveert is, zyn negotie en handel over
zee te willen doen 1, dierhalven werde by haer geoordeelt best ge
raden te zyn, opdat sulcx te veyliger moclite geschieden, de oude
contrackt weder te vernieuwen, tot dien eynde is de jonge Coninck
verleden nacht naer de nieuwe rivier, om syn vader deselve voor
te dragen, gevaren”.............................
5. Bantam, 18 July 1671. Dezelfde aan dezelfde:
„ JBerigt dat de oude Sultan, die wéder naar Bantam gekeerd was,
op nieuw naar Pontangh zich heeft teruggetrokken, verstoord zynde
op den jongen Sultan, omdat deze zyne echte huisvrouw een onherroepelyken scheidbrief had gegeven, zonder voorkennis van den ouden
Sultan. De jonge Sultan, aan wien reeds het grootste aandeel in de
regering, met uitzondering van de inkomende winsten en den handel,
was toevertrouwd, had op dien tyd tevens „ zyn dienst en regeringh
gequitteert. ” Kai Aria was daarop ontslagen en de Pangerans Coelongh en Loor waren tot raadspersonen van den ouden Sultan verhe
ven. Frangois Caron was met veel eerbewys door den Sultan ontvangen. ”
6. Banlam, 20 Augustus 1671. Dezelfde aan dezelfde:
„ Aankomst te Bantam van vele Makassaren, o. a. van een Krain Montamarano met 800 personen, nog vele anderen worden verwacht.”
7. Bantam, 19 September 1671. Dezelfde aan dezelfde:
„Op nieuw zyn Makassaren aangekomen, o., a. een Radja Loebo,
van Mandhar, met zyne vrouwen en een' gevolg van 300 man; zy
worden met onderscheiding ontvangen.”
8. Danlam, 21 Oetobcr 1671. Dezelfde aan dezelfde:
„De Kcy Aria, (die in zyne waardigheid schynt hersteld) deelt
aan den Nederl. resident mede, dat die van Banka hulp van Bantam,
legen Palembang hadden verzocht.”

|

1 Nadat, sedert de hernieuwde vrede vau 1059, de haven van Bantam niet meer
door Nederlandschc schepen word geblokkeerd, was de handel der Bantammcrs ollmgs
weder herleefd. De oude Sultan had, ecuigc jaren daarna, vooral sedert 1669, voor
eigen rekening, eenige handelsvaurtuigcn uitgerust. Deze handel van den Bantainschen
Sultan verkreeg allengs meer en meer uitbreiding, zoodat de handel te Batavia daardoor
zelfs groot nadeel begon te lyden; zie hierboven hladz. 144.
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9. Bantam, 10 November 1671. „De togt der Bantammers naar
Palembang, tot hulp van die van Banka, zal op verzoek der Hooge
regering te Batavia achterwege worden gelaten; maar zal men liever
trachten de geschillen tussclien Banka en Palembang door vredelie
vende bemiddeling van de Compagnie en den Sultan van Bantam
by te leggen, voorts wordt nog het volgende in dezen brief vermeld:
„ De Coninck met al den adel en vrouwen syn heden met 50 k 60
vaertuygen, wacronder zyn 30 a 35 oorloghsvaertuygen, die gemant
syn met 12 k 1300 man, alle amphioensuygers, naer Pontangh ge
varen, met intentie, om alle de amphioensuygers, wanneer in zee
syn, te visiteren of se oock amphioen by haer hebben; wanneer ge
vonden wort sal de persoon met syn vrouw en kinderen naer Lam
poli verkoft worden, sullen alsdan de genoemde 35 oorlogsvaertuyghen
naer Landack afgesonden worden, om tegens de Suckedauers te oor
logen. De Coninck heeft met de gommeslach laten uytroepen, dat
niemant voortaen toeback sal mogen suygen, soo der imant daerop
bevonden wort, sal met d’ eygenste straf, gelyck de amphioen
suygers , gestraft worden.”
10. Bantam, 28 November 1671. W. Caeff aen de Ilooge regering;
„ Kei Aria is twee dagen verleden van Pontliangh weder t’ huis
gearriveert en heeft ons, d’Engelse en Francen, tot den Sabandaer,
in ’tbywesen van de boomwagters, ontbooden en uyt Conincx ordre
aengeseyt, dat voortaen geen amphioen ofte Loeback, die daermede
gemengt syn, vermogen ingevoert te worden, en oocq op de reede,
aen de Oosterse Javanen ofte aen de anderen natiën door niemant
te mogen vercoopen, op 'verbeurte van ’t vaertuygh en goet. 25
Chineesen, die mede amphioen suygen, syn gister nae den Co
ninck op Pontangh vervoert, om met d’andre amphioensuygers tot
graven en lantploegen, aldaer mede te gebruycken; dese vorst wil
naer ’t schynt, alle de amphioensuygers t’eenemaele uyt syn lant
uytroeijen. Vier dagen verleedeu heeft voorn, vorst een Javaen, die
van ’t eygenste cruyt de waerdye van 4 stuyvers vercoft heeft,
beyden de handen laten afcappen en soodanich nae Lampon verbannen.”
11. Bantam, 15 December 1671. Dezelfde aan de dezelfde:
„De Koninck blyft met alle syn adel op Pontangh. Verschcyde
amphioensuygers syn gepardonneert en wederom herwaerts gesonden, op belofte dat se noyt dat cruyt noch oock toeback meer
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sullen gebraycken; maer d’ andre arme luydjes moeten aldaer noch
arbeyden. ”
12. Bantam, 3 Fcbruary 1672. Dezelfde aan dezelfde:
„De Coninck met alle syn edelen, als de Maccassaerse Craijens,
onthouwen haer tot noch toe op Pontangh, aen de nieuwe rivier. De
jonge Zulthan hout sich stil en wil (sich) met geen de minste regeringli of commando bemoeijen en is volcomen geresolveert syn selven
tot de geestelyckheyt op haer manier te begeven.”
13. Bantam, 13 Maart 1672. Dezelfde aan dezelfde:
„ Sedert (het laatste schrijven van 1 Maart) is de Coninck, met
alle syn adel, van Pontangh sieckelyk synde, wederom t’ huys gearriveert en leyt tot heden nogh sieckelyck te bedde. De jonge Sultan
blyft nog by syn voornemen om een paep te worden en laet hem
door een Maccassaerse paep, die in Mocha (Mekka?) geweest is,
uit haere Alleckoran onderregten. Ily heeft alle syn volcq, soo mans
als vrouwen, bevolen en gelast, haer oude Javaense dragt af te
leggen en voortaen op syn Mockaese manier te moeten gekleet gaen,
’twelcq reets by menigte van syn volcq naegekomen werd; maer
’tis tegens den ouden Konninck syn wil en sin; ’t schynt eghter
dat hy ’t selve tot nogh toe niet en wilde verbieden; maer seyde
dat syn soon egter gek te worden (scheen) omdat hy eene nieuwe
verandcringh van kleedingh in syn lant brenght en oocq, dat hy
de regeringh niet en begeert te accepteren; dierhalve is de Koningh
van voornemen, syn jongsten soon te kiesen tot Konincq van
Bantam. ”
14. Bantam, 6 Mei 1672. W. Caeff aan de 11. regering:
„De Koninck op gisteren, synde de eerste mael, sedert den tyt,
dat die vorst van Pontangh sieckelyck is ’tliuys gecomen, (heeft
zich) op de volle passebaen verthoont, dierhalve door alle de grooten
en mindere hovelingen feestelyck is begroet; onder anderen heeft gemelte vorst in presentie van allen de omstanders voorgehouden,
hoedanigh de jonge Zulthan niet genegen is, dit ryck aen te vaerden,
omdat hy tot de geestelyckheyt sichselver wilde begeven; dierlialvon
goetgevonden, selver de regeringe wederom aan te nemen en den
jongen Zulthan oock uyt het liotT, in de woningh van Pangeran Papaty zak. doen verhuysen; wat voor een Pangerangh, in diens plaets
noch sal succederen, den tyt sal het leeren. ”
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15. Bantam, 16 September 1672. Dezelfde aan dezelfde:
„ De Coninek heeft verleeden week sijn twee soonen, nadat se
deselven met groote statie de stadt hebben omgeleyt laeten besnyden; ses daegen daeraen is de Coninek met alle zyn adelen en
priesteren, nevens twee vlaggen, die se van Mocha (Mekka ?) ge
kregen hebben, om de stadt van alle pest en vuile dampen te bevryden, de stadt rond geweest. ”
16. Bantam, 20 September 1672. Dezelfde aan dezelfde:
„ De jonge Coninek heeft eergisteren tegens den avondt sonder kennis
van iemandt ofte eenige geselschappen *by sich te hebben, de vluglit
boswaert ingenomen. De Zulthan sondt ten eersten verscheyden
grooten nevens 4 k 500 man, daerop uyt om den jongen vorst te
achterhaelen, daeghs daeraen wierde genoemde Coninek, buyten de
stadt omtrent twee uyren gaens weder gekregen, het scliynt dat de
jonge Coninek berouw kryght, van dat hy syn Commando heeft
verlaeten. ”
17. Bantam, 14 October. Dezelfde aan dezelfde:
„ Pangerangh Madura heeft op het versoeck van den Sulthan, syn
ouden verlaten dienst van de regeringh wederom aengenomen en dat
eenlyck om Key Aria meerder hulp, ontsach en bystant te doen, want
deze anderen Pangerans, die thans mede in de regeringh sitten, eunnen
De Coninek
met Key Aria niet wel overeenkomen.
versoeckt aen UE. seer gebiedel. om tegens contant te betalen, een
clock van omtrent 600 f8 swaerte in gewicht; dese vorst wil ’tselve
tot een uurwerek, die de Franse smit gemaeckt heeft, in syn paleys
gebruycken.
18. Bantam, 29 November 1672. Dezelfde aan dezelfde:
„De Coningh vraechde, wat myn van desen oorlogh (de tijding
van het uitbreken van den oorlog tusschen Frankrijk, Engeland met
hunne bondgenoten aan de eene en de Republiek aan de andere zijde j
was inmiddels te Bantam bekend geworden) doclite, en wie dat de
overwinningh soude krygen of de Keyser ende Croon van Spanje
met de Nederlanders hielden of oock de Fransen de Engelsen met
een groote somma geld tot desen oorlogh hebben gekoft, of
d’Engelsen soodanige pretentie op ons hebben, gelyck sy voorgeven,
als dat wy in den voorigen oorlogh, nae liet vredescontrackt gemaeckt
was, haer scheepen en Casteels verbrand en gerooft hebben; diende
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hierop tot antwoort, vooreerst alle ’t geene de waerheyt was; maer
de pretentie van de Engelsen, dat het maer gepractiscerde en
schelmachtige leugens sijn, waermede sy nu haer valslieyt willen
bedccken; de overwinninge stellen wy in de hant des Heeren met
vast vertrouwen van een goede victorie tegens onse vyanden te
sullen bevechten, en dat de Almogende oock de Engelsen om liaere
ontrouwe en verbontbreken sal straffen. Die vorst seyde met een
laghende mont: de Engelsen doen altyt groote beloften; maer sy
komen ’t selve noyt na! ”
19. Banlam, 8 Jannary 1673. Dezelfde aan dezelfde:
„ Mijn laetste schryvcn aen UEd. is geweest den laetsten van
verleden maent; sedert heeft de Conninck syn wallen en fortressen
met sooveel stucken geschut laten versorgen, als sy byeen hebben
cunnen krygen, daerby wort oock groote wacht gehouden, ’t geen
by dese natie noyt in gebruyck is geweest. Op dese groote toestellingh hebben wy tot noch niet anders cunnen vernemen, als dat
de Coninck op de geruchten van 100 schepen, die de Engelsen ende
Fransen hier dagelycx te verwachten hebben, bevreest is, dierhalve
sich selver op hoede houdt................... Keyneby Seeredana 1 heeft
my gister avondt bekend gemaeckt, dat zyn cbialoup, comende
van Maccouw, door onse scheepen, die hier voor Bantam liggen, is
aengehaelt........................versochten uyt Conincx naem meergemelte
chialoup wederom gelieve te restitueren, enz.”.................................
20. Banlam, 14 Jannary 1673. Dezelfde aan dezelfde:
„lek hebbe aen Key Aria aengedient, enz.................................
maeckte hem mede bekent, dat UEd. de chialoup van Keyneby
Sciredana, geordonneert heeft wederom na herwaerts te vertrecken,
en dat die chialoup na Batavia was geseylt onse schuit niet en
was; maer eerder te gelooven, dat de Anachoda zyn eygen genegentlieyt is geweest, en dat eenelyck om syn goederen aldaer sooveel
te eerder als hier, wel te sullen connen doen, aen de man te helpen.
Hiermede, nadat het schynt, was hy beter vernoeght, als over 4
a 5 dagen. Verleeden maendach hebben wy cenige koebeesten en
verdere verversingen in Javaense vaertuyghen gelaeden en meenden
daermede na de scheepen te varen. Aen de boom comende wierden
1
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alle de verversingen uyt last van den Coninck aengeliouden, hier
over voeghde my nietten eersten by Key Aria en vraeglide om wat
reeden sulcx gedaen werde? Seyde, omdat onse schepen Keynebey
syn cliialoup, die hier thuys hoorde ’t incomen van dese bay gestut
en na Batavia is vervoert; ’t gene een groot affront voor haerl. is;
dierhalve sal oocq geen vervcrsinghe, ja tot de minste hoen, door
d’ onse van hier niet uytgevoert worden, voor dat genoemde Cliialoup
wederom gelargeert wort, en seyde met een wrevel gemoet, dat ik
maer seggen sou of wy met liaer oorloogen willen, en dat (het) haer
niet en verscheelt! . . . . Ed. Heeren ’t en is niet uyt te schry ven
hoedanigh onse hier presente vyanden voornamentl. de Engelsen
dagelycx dese Javanen tegen ons soecken op te hitsen om ons te
beoorlogen”.............................................................................................
De Coninck heeft van zyn gemeenten alle die beqwaam zyn een
picck ofte musquet te cunnen gebruycken, afgeeyscht een reael van
ieder hooft. In ’t monsteren zyn over de 55.000 weerbare mannen
bevonden” 1 ..........................................................................................
21. Banlam, 26 Maart 1674. Dezelfde aan dezelfde:
„De Craeyns Montemorane en Liepou hebben van Lassem met
een brieffken desen Sulthan den oorlogh doen aenseggen, Syn Mayt.
heeft op dese bootschap 10 vaertuygen om alle de Maceassaren, die
hier op Bantam zyn en onder ’t gebiet van Montemorane noch staen
nac Lassem te laten brengen doen claer maecken.” 2
22. Banlam, 15 Mei 1674. Dezelfde aan dezelfde:
„ De jonge Conincq heeft acn syn vader versocht om met dit gcrcct
liggende scheepje naer Mocha (Mekka?) te mogen vertrecken, ’twelck
by Syn Mayt. in bedeneken is genomen.”
23. Banlam, 22 July 1674. Dezelfde aan de dezelfde:
„Sedert dien tyt (i. e. sedert 8 Juny) is de Conincq met do Maccassaarse Craeyn Tiema, gewesen Huysvrouw van Craeyn Liepou,
getrout
Pangerangh Loor, Key Aria ende
eenige andere grooten syn verleden Saturdach met 10 a 12 vaar-

1 Tusschen 30 Januarij 1673 en 23 Febr. 1674, zijn geen brieven uit Jiantain in
bet Rijks-archicf aanwezig.
2 Uit dit berigt zou blijken, dat inmiddels de Wakassarcn in onmin Banlam
hadden verlaten. Latere berigten stellen dit weder twijfclachtig
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tuygcn nae Sirrebon vertrockon ende zyn op gisteren wederom geretourneert, liaer verriohtingli syn eenelyck geweest om (by) eenige
oude graven aldaer te offeren
’T scheepje
Salamat laatst uyt Suratta aengecomen wert met cooper ende suycker geladen, en sal precijs den 5den ofte ter alderuytersten den
10dcn van toecomende maendt Augusto, nieuwen styl, over Suratta
nae Mocba, nevens den jongen Conincq vertrecken. De Conincq versoect seer vriendel. aen UEd. om een zeebrieff, voornamentl. omdat
de jongen Coninck daermede staet te navigeren , om hem voor alle
zeeroovers te beter te connen weeren.”
24. Bantam, 2 Augustus 1674. Dezelfde aan de dezelfde:
„Hier ten liove isser niets, dat advijserens waerdich is, voor
gevallen , als eenel. dat de Conincq seer misnoeclit is, over syn
soon, die tegens syn sin en danek naer Mocba vertreckt; om welcke
reden, staat de jonge Coninck oock niet één penningli ten dienst
van syn aengenomen voyage , van syn vader te verwachten. ”
25. Bantam, 13 Augustus 1674. Dezelfde aan dezelfde:
„ De zeebrieff voor ’t Conincxschip de Salamat enz.....................
syn ons alles op 10 deser wel aengebracht, Syne Mayt. blyft UEd.
voor den gesonden zeebrieff, enz. hartelyck danckbaer ....
’t genoemde scheepje is gisteren morgen met den jongen Conincq,
nevens een cargasoen van 1000 picols witte poeyersuycker, 650
picols coper ende 700 bhaar peper, nevens parthy schildpatshoorn
en een goede quantiteyt goude coubangs van particulieren naer Su
ratta vertrocken. ”
26. Bantam, 17 Augustus 1674. Dezelfde aan dezelfde:
„De Conincq is met de Coninginnen en al den adel op Pontangli
landwacrt in, ende neemt syn vermaeck aldaer met jagen van wilde
beesten , naedat gedacn hebbende, sall syn Mayt. tusschen Pontangh
en Pulo Doa, ahvaer een grooto visserye is toegerecht, syn plasier
met visschen nemen. Nae ’t vcrtreck van den jongen Coninck soo
schynt dat de gemcene man, beter vergenoegt schynt te wesen als
te vooren, omdat aen (door) vele luytjes getwyfelt wierd, dat de
jonge vorst niet en sonde vertrocken hebben, en dat dan well een
grooten oproer onder de gemeente soude connen veroorsaeckcn. Syn
Mayt. heeft aen den capiteyn van syn scheepje Salamat bevolen en
gelast, wanneer hy in Suratte gearriveert is, met d’eerste goede
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gclegenthcyt den jongen Conincq souden loosen, en met het schip
alsdan niet naer Moclia vertrecken; maer directel. wederom lierwaerts aencomen, indien aldaer geen goede gelegenthcyt mochte
wesen; dat de jonge vorst met een ander bodem van daer naer
Moclia conde vertrecken, dat de capiteyn dan een beslooten ordre
dienaengaende, (die) de Coninck hem heeft medegegeven, sonde
openen, waernae dan de capiteyn sicli sal hebben te reguleren. .
. . . . Syn Mayt. sonde gaeme sien, dat zyn zoon het wederom
comen mochte vergeten, soude dan gaeme in syn plaetse stellen
syn jongste zoon Pangerang Pourbaya. ”
27. Bantam j 20 Maart 1675. W. Caeff aan de Iloogc regering:
„Eenige dagen verleden, heeft de Conincq een dogtertie van
15 k 16 jaren out, zynde de nicht van Craeyn Mangaspa, met 50
piekeniers, uyt genoemde heer syn huys met force laten halen
en is daermede voorts getrouwt, waerover syn alle de Macassaerse
Creijns seer misnoeght; maer cuimen egter ’t gewelt van den Conincq
niet tegenstaan, ’t seggen is, dat alle de Macassaerse Creijns, toccomende maent van hier naer costy ofte naer Macassar wederom
sullen vertrecken. Hier in ’t Hof wert niets dat van belangh is
beraetslaeght, de Conincq neemt dagelyx eenlyck syn vermaeck
binnen ’t hof met syn nieuw aengenomcn vrouwkens en Conekebienen.
Pangerangh Madura, Key Aria Monjaja en eenige andere grooten,
houden liaer stil; de twee Pangerangs, Kiedol en Loor, hebben
thans ’t oppergesagh van dese regeringh, die oock zoodanigh en
onhebbelyck regeert, dat iedereen daerover dagen. Veelc Chinesen
syn hier, die van voornemingh syn, om van hier naer costy ofte
naer de oostcust van Java te willen vertrecken.............................
Gister verscheen in Comps. logie Key Agus Doeta Wangsa, Conincx
schryver en maecte ons bekent uyt 's.Conincx naem, hoe dat lladin Senepaty , hooft van Ontongh Java, een Key nevens eenige van syn volcq ,
nu omtrent 8 dagen geleden (gezonden had), op gerugten van datter
eenige duysenden van des Mattarams volcq beneden de groote bergli
van Batavia aan de westcant waren aangecomen. Om de waerhcyt
hiervan te weten syn genoemde Javanen na derwaerts afgesonden,
nadat se drie dagen uyt syn geweest, hebben gerapporteert, dat
de Mattaram met 8000 man onder kommando van vyf Keys, genaemt: Tommagon Niranghon Angoen , Tommagon Wira Dadaha,
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Key Nebey Wirasaba, dito: Singha Pierabanghsa en Kcy Nebey
Rangha Campool, agterom het groote blaauwo bergli tot een plaets
die genaemt wort Marabcris, leyt tusschen de groote rivier van
Batavia en de rivier van Aneké, omtrent IJ- etmael gaens van Ontongh
Java af, waren aengekomen ,en maeken aldaer een negery en een
groote wcgli, die directelycq naer Batavia streckt. Genoemde Tommagons en Key Nebey hebben aen desen vorst laten aanseggen, dat
Syne Mayt. voor haer niet en behoefde te vreesen; raaer dat de
Sousonhounangh van vooraemingh is, om Batavia te belegeren. De soon
van den Sonsouhounangh, Pangcrangh Depatty, lagh met een leger
van 80000 man claer en stont eerstdaeghs daermede oock af te comen,
volgens seggen van genoemde Key Agus Doeta Wangsa, soo en syn
dit geen loopende gerugten, maer Je opregte en sincere waerheyt,
dierhalve söude Syn Mayt. oock noodigh geagt hebben, om UEd.
daervan mede bekent te maeken. i
28. Bantam, 2 Mei 1675. Dezelfde aan dezelfde:
„ Sedert 25 dagen syn hier in dese rivier 18 k 20 vaertuyghen ge
laden met rys, pady, sout, tammaryn, aijuyn, loock enz. van de
oostkust van Java, benevens oock ettelycke vaertuyghen met rys en
pady geladen, die hier thuys hoorden, gearriveert.
Agt dagen verleden is de Maccassaerse Daeijn Mangespa met syn
geheele swiete ende alle de Craijns, syndc omtrent, soo mans, vrouwen
en kinderen, 800 siclen sterek, met 14 a 15 vaertuygen, naar
d’oostcust van Java wederom vertrocken en hebben met een seer
groot genoegen van desen vorst haer afscheyt genomen. De Conincq
heeft haer oock persoonlyk tot buyten de rheede uytgeleyde gedaen 7
1 Met dit berigt omtrent toevoer van nieuwe bevolking in de l’reangcr landen,
uit het rijk van Mattaram, vergelijke men: Geschiedenis der Soendn-landcn door J.
Jlagcinan JCz. §87, §88 en §90 cu volg.; alwaar ook gespreken wordt van de
aanvoerders Wira Angoenangocn, Singa Prabangsa, Wiradcdaha; doch de tijdsbepaling
is bij den Meer I logeman onzeker gelaten. Dat deze Oostjavancn zouden zijn aange
komen met liet doel om Batavia te belegeren, zal wel een verbaal geweest zijn, door
de Bantammere verdicht, om do Hooge regering ongunstig tegen dezen nieuwen aanvocr van Oost-Javancn te stemmen De toestand , waarin het rijk van den Socsochoenau,
op dezen tijd, ten gevolge van de woelingen der Makassarcn en anderen, zich bevond,
was weinig geschikt om een aanval op Batavia te ondernemen. De beriglou uit OostJava van dezen tijd zwijgeu dan ook geheel van zoodanige plannen vau den Soesoeboenan, wiens aandacht, voor zooverre die tot behartiging der belangen van ziju
rijk getrokken werd, toen meer op de Uosikust was gevestigd.
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maer dat in den avond in ’t doncker sonder eenig rumoer ofte
kennisse van de gemeene man. Deze grooten syn niet droevigh over
’t vertreck van de genoemde Macassaren en veelmin oock de gemeene
man niet, nadat het scliynt soo hebben dese gemene luytjes een
opgenomen haet tegens de Macassaren. Met derselver vertreck werden
hier van verscheden luyden over de 40 slaven vermist, ’t welcq
oock niet aen getwyfelt en worde of deselve syn door die Macassaren
gestolen en vervoert.”
29. jBantam, 13 September 1675. Dezelfde aan dezelfde:
r Sooals desen bovenstaende geschreven is comt een Coninx dienaer
van Key Aria Monjaja in Comps. logie en maekt ons uyt dien heer
syn naem bekent, dat de Conincq op gisteren avondt per twee vaertuygen van Sirabon tydingh gecregen heeft als dat de Mattaram
met ettelycke duysende mannen nevens 1000 ossen met provisie in ,
’t herwaerts aencomen opmarceerden en dat er al ettelycke daervan
tot aen de rivier van Crawan en Seliente 1 waeren aengecomen en
dat se van voornemingh syn Batavia ofte Bantam aen te doen en
versogkt seer ernstigh UEd. van deze tydingh op het spoedigste te
adviseeren. De waerheyt hiervan, doet ons de tyt leeren, enz. . .
30. Bantam, 28 Sepl.—20 Oclobcr 1675. Dezelfde aan dezelfde:
„ Berigten over het huwelyk van twee zonen van den Sultan,
waarvan een was de Pangeran Poerbaya. ”
31. Bantam, 4 Maart 1676. Dezelfde aan dezelfde:
„Eene Chinesche jonk, uit Amoy aangekomen, brengt 210 kistjes
gouddraad, grof porselein, Chinesche krameryen en thee; een schip
van den Sultan aangekomen uit Manila, met een kapitaal van 50000
ryksd. 100 pikols tabak en 10 k 12 pikols scliildpadboorn. De
Koning heeft 12 k 13000 ryksd. zuiver op die lading gewonnen.
De Sultan vertoeft aan de Duizend-eilanden, is zeer vergramd
wegens jalouzy, omdat de opperste priester Chce, een geboren Makassaar, met de Makassaarse Koninginne Craen Tiema gezegd wordt
te hebben geboeleerd. 2
Den 25 Febr. 11. is het Engelsche schip de Eenhoorn van Soeratte
gekomen, waar de jonge Sultan aan boord was. „Met het gelukkig
1 Tjilmtjing?
2 Zie boven 22 Julij 1674.
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„ wederkomen van den jongen Sultan 1 zyn alle deso grooten en ge
beenten, seer blyde. Die jonge vorst is voor syn aancoraste hier aan
„ land, naar de Duizend-eilanden gevaren, om zyn vader te begroeten
„ en is aldaar door Zyne Majesteit zeer wel verwellekorat, nae 2
r dagen nitblyven is die jonge Vorst met een groote statie van veel
„ vaartuigen hier in de stad aangekomen en is door alle Pangerans
„ en grooten in ft hof van zyn vader met zeer groot genoegen
„ verwellecompt. ”
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XLIV. STAAT, opgenomen en bijeengebragt uit de boeken der Gen.
1640—1702, waaruit hier medegedeeld
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3800
3600
3000

1515000
1200000
12Ö0000
2200000

löill

~^5 ££* g>

3500 I f 500000 f 6343803
400000
7097605
4000
7899413
800000
4200
8608480
1000000
5090
8033940
1000000
4230
7103401
1000000
3610
6074630
1200000
3600
7787594
1700000
3970
40C000
6*264680
4020
8509965
1200000
4010
7612553
1000000
3200
7060070
1000000
2895
7619208
1200000
2300
6512004
2814
1400000
7557439
2(100000
3000
1600000
7767161
3227
4170
1(500000 10358418
600000
9962440
4201
500000
7408010
3000
8042724
3700
800000
8440687
5200
1180000
5683
200000
5970759
geen gesonden 4863856
4000

201 3300

gSs?

8688475
89C0247
9553388
8277797

«.al §
4

f 845004 f
829660
701059
652649
947435
926484
524428
1096463
721895
j 1041510
i 816424
621115
931501
960227
804111
612143
| 881668
1 1019122
| 1000436
1079587
1045967
841857
531510
875535
976162
1138607
1016975

96800 ƒ282662 f\ 24 27417
111710 254209 11932366
141937 302745 12636389
57552 229396 10690193
105365 148446 10912075
152765
198221 10633668
93185
256286 9768970
158779 1762*29 11007702
90080
69911 11548425 *
130129 134254 12444292
118899
77021 12217145
52871
47040 11014109
141670
75281 9585676
117789
44161 8932703
78210
162290 113C2598
27035
35474 12542225
67681
90073 13964066
164211
202349 17511889
194954
416372 196800751
195860
257248 20165489
177533
129757 20708607
112327
112381 20993940
geen retouren 63053| 20308636
45737
65560j 17232805
149095
145569
161184

187773
15003241(
368651 13839135
148696: 15094148

1 Zie Deel II (V), bladz. 292. N°. XLIX.
2 Zie de noot op bladz. 292. Deel II (V).
3 Zie de noot op bladz. 292. Deel II (V).
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221
O. I. Comp., door den advokaat der Comp. P. van Dam, over de jaren
de jaren 1651—1677 1, aantoonende:
& | 3
Oeerwinsten in Indien,
als blyckt by de
missiven en balaucen, een
jacr later hier
te lande overgekomen.

Generalat staet
hier tc lande, wacrby
gesien wort, wat
de Comp. in ieder jacr
tc boven of
ten agteren komt.

f 2699991
2811243
10303299

< 5804051

r.

1726552
3249988
2133791
7443990

) 3421926
2355657
3141643
4001681
5009390
5146320
3977041

i

2085641
3878781
4127657
3577*183

ƒ 8796068 Z’10429275
10322593 10584479
9781722 11025033
11275419
ten agteren f 854621 11649545
10808505 12799618
54837
13132097
ten agteren f 37824 10675796
471062 8389630 11200578
ten agteren
7418983 10502365
931696
10129841 10980484
366746
9930662 10836879
743404
933366
9159876 10513603
33180
8294326 10807953
6542912 11122941
307211
163838
6697246 10841095
1658508
6083500 11310114
1906687
7307067 10950884
2192201
4517915 11546602
3303240
4779534 13911966
3067514
6684609 15196139
2660435
7964087 13933582
2314884
8533191 12166631
1119617
8077687 11302193
476558
12338941 11010798
ten agteren f 334425
7898257 11041198
4521525 10991073
ten agteren 1896564
5146761 10798099
ten agteren
333498
480916
5314511 105*10504
f

1152477
484087
1107526
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f 337701 tc boven 150/0 in gelde.
1511996 te boven 25
446675 te boven 12^

idem.

4623140 te boven 15

idem.

idem.

85877 te boven 12£

idem.

243740 te quact 27£

idem

599136 tc quact

geen.

60278 te quaet 40

idem.

1268272 tc boven 12J

idem.

1615928 te boveu 40

idem.

1971917 te boven 25

idem.

333146 te boven

geen.

1339087 te quaet 30
iu gelde,
647328 te quaet
geen.
586421 te boven 27^
1569436 te boveu

in gelde,

geen.

2144614 te quaet

geen.
4458540 te quaet 12£ in gelde.
4539797 te quaet 12J

idem.

340712 tc quaet 40
idem.
45 )
2910641 te boveu'
idetn.
<15 )
2967241 te bovcn[15
idem.

;

1098074 tc
832195 te quaet
5138409 -,o quaet

geen.
geen.

3626048 tc quaet 25
2635961' tc quaet

in gelde,
gccu.
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