Het geslacht Nolthenius (Tutein Nolthenius) Deel 2, tweede stuk
Bijlage II : Brieven van Daniël (VI.6) uit Malacca en Batavia
(blz. 990-1027)
zoals het in 1930 is gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen in 2020 door K.
Tutein Nolthenius is gedigitaliseerd.
In deze digitale versie is de gelijke paginering aangehouden als in het
orginele gedrukte exemplaar, slechts zijn de in het boek tussengevoegde
afbeeldingen, ivm de paginanummering, aan het einde van het document
gevoegd.
Geen van de in het origineel aan het eind te vinden aanvullingen en
verbeteringen zijn doorgevoerd. Tevens is de originele spelling
aangehouden. Om de leesbaarheid te vergroten is wel is de in het boek
gehanteerde f als (tweede) s vervangen.
Er is de grootst mogelijke zorg besteed aan het correct dupliceren van het
origineel. Opmerkingen en correcties graag aan
genealogy@tuteinnolthenius.org
3 januari 2020
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NIET ALTIJD ZOMER – NIET ALTIJD WINTER
(Wachtwoorden uitgegeven voor Daniël Nolthenius aan
de kasteel- en stadspoorten van Malacca, 14 April 1736)

C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière
Edm. Rostand (Chantecler)
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27½ pond kopergewicht ƒ13, 8 vrouwen hemden en 4 mans dito ƒ25, 69 kleine
servetten ƒ10, 7 kleine tafellakens ƒ5, 9 handdoeken en een schoorsteen valletje ƒ1-10,
8 sloopen ƒ4, 3 paar onderkousen en een borstrok ƒ2, 19 neusdoeken ƒ4.
Vuil linnen: 6 slaaplakens ƒ10, 16 servetten en 3 handdoeken ƒ4, 3 dassen en een
voorschoot ƒ2, 8 sloopen ƒ4, 2 hemden en 3 glasgordijnen ƒ5, 2 groene wollen dekens
en 2 dito katoenen ƒ6.
Op de vliering: een reslant hout ƒ3, omtrent 400 manden turf ƒ100. –
Kantoorgereedschap op het kantoor ƒ6.
Aldus geinventariseerd den 8 Juli 1712 en tegelijk getaxeerd; namelijk de
meubelen door mij Catharina Verlaan gezworen schatster en de schilderijen door Jan
Pieterse Zoomer, makelaar. – Onder slaat: totaal ƒ4700.

II. BRIEVEN VAN DANIËL VI. 6. (1736 ± 1743).
(Aanteekeningen blz. 453).
AMSTERDAM.

I.

Origineel.

AAN DEN HEER BALTHAZAR NOLTHENIUS, BOEKHOUDER DER OOST-INDISCHE COMPIE
EN LUITENANT DER BURGERYE ALDAAR, BENEVENS DESZELFS LIEFWAARDE
ECHTGENOOTE MEJUFFROUW JOHANNA BOEL.1)
Waarde en zeer beminde Broeder en Zuster.
Mijn laatste dubbel afgegaan was van 7e September verleden, waarin de eer
hadde U Ede onzen welstand en de omstandigheden waarin wij als toen verseerden te
communiceeren. Sedert op den 24e November hebben wij met blijdschap ontvangen
UEds geeerde letteren van 10e November 1735, omdat wij daardoor verzekerd werden
van den goeden welstand van UEde en waarde familie; ook was mij lief te verstaan
UEde ƒ723:7 van mijne soldij-rekening had ontvangen, en aan onzen waarden vader
uitgekeerd; verhope dat in dier voege ook op zijn tijd voldaan zal zijn de wissel van den
heer Willem ter Smitte groot ƒ676:16, vermeld bij mijn voorgaande van 3 Februari
passo, tot welke einde daarnevens gevoegd was een jaar soldij-rekening groot ƒ720.
Gelijk wij ook zeer wel geconditioneerd hebben ontvangen de verzochte boeken,
alsmede 84 ducatons in stede van 76 rs d° welke meerder bedragen dierhalve UE.
gelieve te stellen bij zijn rekening in credito. Voor den degen en waaierstrik alsook voor
de delicate sal connucerri en de sal volatile Succini in 2 fraaie kristallen fleschjes, alle
zeer wel overgekomen, wordt UEde op het vriendelijkste bedankt. Het eerstgem. heb ik
den volgenden Zondag gebruikt als ik de eer hadde met mejuffrouw

1

) Alleen bij den eersten brief aan Daniels broeder Balthazar (VII) zijn opschrift en slot overgenomen.

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org – versie 3 januari 2020

BRIEVEN VAN DANIËL (VI.6) UIT MALACCA.

991

Catharina Balthazarina van Beaumont, thans getrouwd met den fiscaal alhier de Roth,
ten doop te heffen het zoontje van den Opperchirurgijn dezes kasteels, gend. Daniel
Balthazar Stamper. Het vorige, gehouden met den Heer van den Pijpen, is ook wel
besteed geworden, gelijk UEde reeds bij mijnen voorgaanden zult hebben ontwaard.
Dat UEde zooveel zorg en moeite aanwend om voor mij advancement te
verkrijgen, daarvoor legt UEde op ons een zeer diepe verplichting. Het is te
verwonderen om wat reden de Heer van Castricum mij niet wil recommandeeren, daar
zijn Ede Gr. Agtbe evenwel zulks vele anderen doet. Men zoude zeggen dat immers zijn
Heer schoonzoon dan niet zoude van de hand gewezen worden.1) Maar dat is niets,
indien Zijn WelEde Gr. Agtbe geliefde bij de Vergadering van Heeren Zeventienen mijn
goedgunstige patroon te zijn, gelijk UEde doet hopen; dan was de zaak gezond,
broederlief. Het is zoo nog beter, als dat bet beloofd en niet gedaan werd, gelijk somtijds
gebeurd. Want de Edele Heer directeur Valckenier schrijst mij duidelijk, dat ik nooit
door iemand aan zijn Ede gerecommandeerd ben, maar dat Zijn Ede mijn vriend wilde
zijn uit eigen beweging, en ten respecte der vaderlandsche vrienden, aan wien (zegt Zijn
Ede) ik weete UEde geparenteert te zijn. Doch men kan niet meer als zijn best doen. De
dood van den Edelen Heer Coyett, de bruidegom zijnde met mevrouw Westpalm, zet
de zaakjes hier wat terug; ik had dit jaar van Zijn WelEe drie brieven ontvangen, en in
de laatste noemde hij mij neef; deze heer was zeer trouw voor zijne vrienden, en trok
zooveel ik heb kunnen bemerken, een lijn met de Heeren Valckenier en Schaeghen,
houdende de Heeren van Imhoff (neef van den Heer Burgemeester van den Bempden)
en de Chavonnes etc. een andere streng. Waarom misschien aan eerstgem. heer het
gouvernement van Ceylon tegen zijn zin is opgedragen. Dit in secretesse en a gouverno.
De beloofde Pedra de Porco aan den heer en neef Dirk Trip gaat hiernevens, die verhope
dat behouden zal overkomen en gunstig geaccepteerd worden; waarvan ik den uitstag
met verlangen op zijn tijd tegemoet zie. Ik zal wachten tegen aanstaande maand een
ander te bekomen, om aan de heer de Wilhem te zenden, nevens mijne eerbiedige
letteren.2)
Ik schrijf rondborstig aan den Heer Trip, dat indien Zijn Ede. de goedheid hadde
mij een Raad van Indië’s plaats te verzorgen, ik Zijn Ede eerbiedigst zoude bedanken;
doch indien ik daarnevens verlof konde bekomen in voorzegde qualiteit als gouverneur,
‘t zij hier of elders nog eenigen tijd te mogen verblijven, het een aller-

1
) De Heer Castricum is mr Lieve Geelvinck, en evenals zijn ,,schoonzoon”, mr Dirk Trip, door huwelijk
aan Daniël Nolthenius verwant. Zie blz. 413 en 416.
2
) Valckenier en van Imhoff waren met Daniël verwant door de Trips en Coymans. (blz. 406 en blz. 419).
Schaeghen door het geslacht der de Haze’s (blz. 506). De Chavonnes werd later Daniël’s schoonvader. Omtrent de
Pedra de porco, zie blz. 501. De heer de Wilhem is mr David, bewindhebber der O.I. Compagnie, ook een verre neef
van Daniël (blz. 419).
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gewenschte zaak zoude zijn. Indien UE. verneemt, broederlief, dat de Heer Rogier de
Laver van Middelburg, dewelke in stede van den Heer Bake (die om den dood van den
Edn Heer Bernards in Amboina verbleven is) alhier in qualité als gouverneur in de
maand September verschenen is, tot Raad van Indië werd aangesteld, verzoeke UE. uit
alle vermogen te verzorgen, dat ik van Heeren 17en tot het gouvernement
gecommandeerd werde, of wel andersins bij vacature van hetzelve. Ik versta van
goederhand dat de Heer Duquesne, voormaals secunde alhier, schoon thans Raad van
Indië, bij zijne vrienden uit vaderland solliciteert om het gouvernement; wanneer ik
zoude moeten achter slaan. Ik hoop dat de extraordinaire voordeelige handel voor de
Compe in den korten tijd mijns gezags gedreven, de heeren uit ‘t vaderland eenigszins
mijner ten goede zal doen gedenken, en dat eenige valsche aanklachten naar Batavia
tegen mij gedaan, zulks niet zal beletten, dewijl dit zelfs aldaar zeer kwalijk is genomen,
en die lieden daarover mij excuus hebben moeten verzoeken. (Zie omtrent deze
aangelegenheid blz. 500). UE. zult dit alles zelfs omstandig kunnen vinden bij de
overgaande Malaksche papieren van dit jaar. De continueele hoofd- en tandpijn heeft
mij eindelijk ook doen resolveeren een pruik te dragen, waarom UEde bij gelegenheid
om 2 à 3 allonge pruiken verzoeke, die niet te blond zijn. Hiernevens een paar chitsjes
en een sprei, mitsgaders mijn Japansche tabaksdoos, tot een presentje dat verhope
aangenaam zal zijn en met gezondheid gebruikt mag worden, denkende op (aan) de
degenen die na toewenschinge van al het dierbaarste naar ziel en lichaam, als ook aan
UEde lieve kinderen, altoos met de teederste genegenheid verblijven
Waarde broeder en zuster
UE. Dw. dienaar en dienaresse
en zeer verplichte broeder en zuster
Malacca
den 20 December

D. NOLTHENIUS
MARIA JUDITH NOLTHENIUS

1736.

geboore Slotsboo.

II. MALACCA 25 MAART 1737; RECIPE 11 JUNI 1738.
Vermeldt zijn (niet in het brievenboek ingeregen) brief van 31 Januari. Heeft in
vertrouwen op bevordering ,,een lastige bediening voor een lucrative en gemakkelijke
verwisseld”. Wenschte wel eenige verzekering omtrent aanstaande bevordering ,,zoudende
alsdan dat appeltje minder zuur vallen door te bijten; doch men moet aan de cristalijke glazen
des tijds iets overlaten”. Zendt aan neef de Wilhem een fraai garnituur tot een slaapvertrek,
bestaande uit spreien, ledekant- en venstergordijnen etca, ,,’t geen hem al een stuivertje kost”.
Bij de verzochte boeken niet te voegen de Consultatien en adviezen, aangezien hij deze ter
plaatse kon koopen. Vraagt Hooft’s Hendrik de Groot. Gaf order aan den heer van der Linden
te Batavia drie vergunkastjes te vullen met beste theeboei; één voor neef de Wilhem, één voor
vader, één voor Balthasar en zusje Johanna. Verzoekt ,,ons cachet in zilver gesneden, het stalen
door de lucht en den tijd schier uitgesleten is”.
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III. MALACCA 25 AUG. 1737 (ORIGINEEL); RECIPE 11 JUNI 1738.
Op den 1e Juni laatstleden werde wij verblijd met UEds geeerde en zeer
aangename missieve van 12e Mei ‘s jaars tevoren, waaruit UEde en waarde kinderen
goeden welstand te verstaan ons voornk lief was; alsook dat UEde door broeder Slotsbo
was bericht de promotie van den eerst onderg. tot opperkoopman etcetera; ‘t geen ook
vervolgens geschied zal zijn door den Eden Heer Schaeghen en van der Linden, gelijk
ook naderhand door ons zelve, waarop wij reeds UE. aangename rescriptie te gemoet
zien met ons jaarlijks provisieschip, dat alle dagen in het gezicht dezer reede verwacht
wordt.
Zekerlijk was den Heer Duquesne ongelijk gedaan dat men Zijn E. elf jaren in
sobere bediening liet sukkelen, en daar hij reeds twee malen het bestier als gezaghebber
had waargenomen, telkens een ander voor hem tot gouverneur gepresereerd werd; doch
daarvan waren oorzaak zijne debauches en ergerlijke huishouding met een zijner
slavinnen, waarbij hij verscheidene kinderen heeft. Ook heeft zijn E. dat ambt met
nedergelegd, maar is op ontboden naar Batavia, vanwaar hij gaarne, schoon Raad van
Indië, door het vermogen zijner vaderlandsche vrienden als gouverneur weder raar
Malacca kwam (‘t geen ook gezegd werd van den Ede Heer de Chavonnes), doch wij
hopen daarvoor een schotje zal geschoten worden, want dan was hier voor mij niets te
doen.
Gelief tante en neef de Witt tot Leiden voor haar Eds genomen moeite voor ons
bij gelegenheid te bedanken; gelijk wij ook doen aan UEdle, met verzoek dat het
montant der verkoop na aftrek der onkosten gesteld worde op mijn rekening in credito,
gelijk ook het overschot van het bedrag van mijne 2-jarige, hier nevensgaande soldijrekening, waarbij de noodige procuratie op UEde na aftrek van de bewuste rijksdaalders
710:91 met den verschenen interest.
Het verdere van den brief geest aanwijzingen omtrent het invorderen eener schuld van
2632 rijksdaalders, in 1734 aangegaan door schipper Jacob Evera, (een Zeeuw), boekhouder
Jacob Salm en Opperstuurman Jacob Sonius, van wie de eerstgenoemden overleden zijn,
,,verzoekende UEd. alle devoiren aan te wenden, opdat de erfgenamen van genoemde Evera en
Salm geconstringeerd worden tot betaling dier penningen, of wel den opperstuurman Sonius,
die wel een stuivertje heeft, doch van wien ik mij met het betalen zijner portie of een derde part
in de obligatie, \vel wil laten vergenoegen omdat ik weet hij daarvan niet geprofiteerd heeft”.

IV. MALACCA IN ‘T KASTEEL 25 DEC. 1737 (duplicaat) RECIPE 6 OCT. 1738.
Bij onze laatste gedienstige van 25 Augs passado reikhalsden wij naar een nader
aangenaam lettertje van UEde waarde hand; welk geluk ons te beurt viel op 21
November daar aan; bekomende met het uiterste genoegen duplicaat en triplicaat van
UEds zeer geëerde en ons bijzonder aangename letteren van 25 October en origineel
van 31 October tot 30 December ‘s jaars verleden, waaruit nevens den staat uwer goede
gezondheid,
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wij met veel aangenaamheid verstonden de eere die UEde ons had gelieven aan te doen
met ons te verkiezen tot peter en meter over de jonge spruit, waar van onze waarde
zuster op den 25 December door Godes goedheid genadelijk verlost was, hem bij den
heiligen doop den naam gevende van Daniël. Wij betuigen daarvoor onze dankbaarheid
en wenschen dat dit lieve kind mag opwassen tot vreugde zijner ouders en vrienden, en
zijner ziele zaligheid! En alzoo wij in opmerking nemende dat het God Almachtig niet
behaagt ons met eenig kind te zegenen, en daarentegen de hartelijke liefde bespeuren,
die UEde ons komen toe te dragen in het aanwenden van zoo veel moeite en zorg voor
onzen welstand en bevordering, hebben wij voorgenomen bij onze uiterste wil, die wij
gedenken na het vertrek dezer schepen te doen opstellen, UEd! lieve kinderen daarbij
te gedenken; om daardoor onze dankbaarheid te vertoonen, die wij aan UEde
verschuldigd zijn.
Zeer gunstige brieven hebben wij ook bekomen van de heeren burgemeesteren
Bicker (Mr. Hendrik blz. 413), Trip, (en bij de laatste fraai laken etcetera tot een kleed),
en Nolthenius (Abr. VI), die wij verstaan dat althans sessie heeft in de Staten Generaal,
alsook van Jonkheer François de Wilt1) en den heer Hogerwaard te ‘s-Gravenhage, mij
allen recommandeerende goedsmoeds te zijn, getrouw en vroom te gedragen in den
dienst der heeren en meesters, en dat als dan zekerlijk de goede zaak eindelijk zal
triompheeren. Ik bedank hare WelEdelens althans op de eerbiedigste wijze, als ook den
braven heer van den Bempden, (vermoedelijk Aegidius, Eerste en presidieerende
bewindbebber der O.-I.C.) voor deszelfs onverdiende goedheid ‘t mij waarts, en den
heer Boudaen (vermoedelijk Mr. Abraham, bewindbebber der O.-I Cie.) voor zijne
goedgunstige recommandatie aan den heer baron van Imhoff. Doch indien UEdle Zijn
Ed. konde persuadeeren aan gemelden heer van Imhoff, die ik vaststel dat in ‘t kort
Generaal zal zijn, te notificeeren, hoe na wij Zijn Ed. zijn bestaande, zoude zulks meer
gratie hebben. Neef Nolthenius heeft mij op een zeer insinuante wijze aanbevolen aan
den Edelen heer de Chavonnes, die ons daarop bij zeer minzame letteren opnieuw
verzekerd heeft van de continuatie zijner oprechte gunst en genegenheid; tot een blijk
van dien, ten mijne gevalle, (zoo zegt Zijn Edle) zijn stem gegeven hebbende tot de
bevordering van onzen broeder Paradijs, UEde bekend. Gemelde heer en neef verzekert
mij ook onder andere heeren bewindhebbereni n Zeeland, van de gunst

1

) Francois de Wilt zal vermoedelijk een familielid zijn van Hiob de Wilt, ontvanger van het College ter
Admiraliteit te Amsterdam, echtgenoot van eene afstammelinge van Suzanne de Haze, dochter van Hendrik de
Haze (blz. 406). Ds Wilhelmus Hogerwaard was in 1718 op zijne heenreis naar Batavia, even als Daniël ,,gefuikt”,
en aan de Kaap gehuwd met Johanna Cortenaer, zuster van den Gouverneur-directeur. Vermoedelijk zal dus door
Daniël’s vrouw de vriendschapsbetrekking zijn ontstaan. In tweede huwelijk getrouwd met de dochter van den
goeverneur van Banda, Agatha van Tets, had Hogerwaard met een aanzienlijk vermogen Indië verlaten, en zich
gevestigd te ‘s Hage.
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van de heer Tullekens, wiens huisvrouw, mevrouw van Beaufort, zijne germain-nicht
is, dat mogelijk benevens de gunste van de heeren bewindhebberen de Vicq
(vermoedelijk Mr. René., blz. 418) en ten Hooven1), aan wien mijne eerbiedige letteren
thans ook dubbel afgaan, bij een aanstaande verkiezing tot Raad van Indië van goed
gevolg zoude kunnen zijn. Want gelijk ik meermalen de eer hebbe gehad UEde mijn
sentiment des wege te bedeelen, dat van UEe ook is goedgekeurd, namelijk, dat men het
ijzer moet smeden, als het heet is, dewijl alle menschen sterfelijk zijn. Schoon de heer
Hogerwaard zeer wel zegt, dat het beter was eerst van het pecunieele voorzien te zijn;
doch dat dient voornamelijk maar daartoe om grooter figuur te kunnen maken. Want
waarom zonde ik als Raad van Indië van die honorabele emolumenten en verdere
eerlijken toebijt zoo wel met kunnen bestaan, als nu van een sobere bediening? Doch
men zoude moeten gelooven dat de heeren van de hooge regeering in Indië, na zoo vele
krachtige en vernieuwde recommandatiën zouden goed vinden wij albier te vorderen,
te meer nu de heer Schaeghen2) tot directeur-generaal in plaats van wijlen den heer
Blom is verkoren, en ik onberoemd besproken, preuve van goed comportement en
naarstigen ijver van den dienst der E. Compagnie gegeven hebbe. Maar ik zie daar toe
nog niet veel apparentie, want de heer de Laver geen Raad van Indië wordende, hier
wel zal trachten te continueeren, en de andere gouvernementen meest nieuwelings van
nieuwe opperhoofden voorzien zijn. Nu zooals ‘t God behaagd.
De droevige ramp de Maatschappij overkomen door het verlies van wel acht
schepen aan de Kaap, zal UEdle zoo wel als onze waarde vader en zusje Johanna
ontstent hebben van onze prefentjes, overgegaan op het schip Westerwijk, onder
toezicht van den onderstuurman Adriaan Couwenberg, die ook in zijn bewaring had een
doosje voor den Wel Ed. Gr. Achtb. heer Dirk Trip, waarin een fraaie pedra de porco
in goud gezet, en een rol gebloemd damast voor mevrouw de Witt; gelijk wij ook tot
heden toe niets vernomen hebben van het doosje met ducatons, door UEde afgezonden
met schipper Muntz op Goodschalksoort, die wij van de scheepsvrienden verstaan, dat
reeds in Texel overleden is. Wij verhoopen, gelijk zij sustimeerden, dat UEde zulks
verstaan hebbende, gemeld doosje teruggenomen en aan een ander ter bestelling
inhandigd zult hebben; om ‘t welk te onderzoeken, ik schrijf aan de heeren van der
Linden, thans koopman en eerste administrateur in de westzijdsche pakhuizen, en
Martinus Wasbeek, burger commissaris tot Batavia, die ik op instantie van den
eerstgenoemde tot medegemachtigde verzoeke. De baleinen rok, waarvoor bij provisie
bedank, zal daar apparent bij zijn. Schoon ik vrees dat de gezonden beide

1
) Vermoedelijk Gilles van Hoven (1863 – 1753) wiens grootmoeder heette Maria Coymans, wiens eerste
vrouw was de weduwe van Mr Nicolaas de Vicq, en de tweede Catbarina Trip; dus familie van familie.
2
In het oorspronkelijke is onderstreept het hier cursief gestelde.
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wisselbriefjes op de heer Christoffel Mom en zijne twee zusters op bovengenoemde
schepen mede verongelukt zijn, twijfel ik evenwel geenszins, of deze zaak zal door
UEde goede behandeling zijn volkomen beslag bekomen hebben; voornamelijk
wanneer UEdle daartoe zal inhandigd zijn, benevens behoorlijke procuratie, mijne
tweejarige soldij-rekening gevoegd bij onzen laatste van 25 Augs passo. Ondertusschen
bedankte UEde voor de prompte voldoening mijner vorige rekening aan de ordre van
den Ed. heer de Chavonnes, hope dat UEde uit de nalatenschappen van schipper Evera
en den boekhouder Salm of wel van den opperstuurman Sonius mijne uitgeschoten
penningen zult kunnen rembourseeren, of ten minste een gedeelte van dien, waartoe de
heer van der Linden beloofd heeft UEde de noodige papieren te zullen toezenden.
Ik heb nog ontvangen een gedrukte brief van neef de Latour over den dood van
zijn Edle huisvrouw, die thans beantwoorde, schoon zijn Edle aan mij onbekend is.
(Wellicht Jan de la Tour’s tweede vrouw blz. 414). Ons smart zeer het overlijden van
onze nicht Ryria (Wellicht Raije?), daarvoor ik altoos veel achting conserveerde; wij
hebben noch geen bekendmaking deswegen ontvangen. Wegens Valentijn zijn wij van
een gedachte, sedert ik gelegenheid bekomen heb een gedeelte van zijn werk te lezen.
Hiernevens een paar chitsjes tot een gering prefentje; verhopen de laatst genoemde thee
in 2 vergunkastjes, UEde wel zal geworden zijn, als ook den heer de Wilhem het kamergestel.

V. MALACCA IN ‘T CASTEEL 25 MAART 1738 (origineel) RECIPE 22 JUNI 1739.
Dat de mensch geen meester van zijn lot is, maar dikwijls gedrongen wordt tot
dingen die hij weet hem schadelijk te zijn, leer ik door ondervinding. De heer
gouverneur alhier Rogier de Laver en Sabandhar van Norden, heel na bevriend zijnde,
de eerste aan Zijn Edelheid Valckenier, en de tweede aan den heer directeur generaal
Schaeghen, heb ik op allerlei wijzen getracht te believen, en mijne genegenheid door
gedienstigheden te winnen. Doch dit gaf juist oorzaak, dat men mij verachtelijk
handelde, verkorte en eindelijk alles naar haar trokken; hiertoe opgeruid door hare
gierige inhaligheid, en instigatiën van den fiscaal de Roth, die mij altoos een doorn in
de voet en een bittere vijand geweest is; hebbende ik nu al verscheiden malen hem het
mij aangedane ongelijk vergeven. Doch hij maakt alleen vriendschap om mij des te
beter te bedriegen en het net over ‘t hoofd te halen, gelijk hij het nu zoo ver heeft weten
te brengen, dat ik vastelijk geloof dat voormelde heeren, boven de verongelijking mij
geschied, nog aan hunne patronen over mij zullen klagen, daar ik misschien op zijn
Oost-Indisch zal behandeld, dat is te zeggen, onverhoord veroordeeld zal worden, en
naar Batavia opontboden. Doch om dat te ontgaan, en dewijl er voor mij op die
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wijze toch hier niets meer te vegen is, heb ik particulier bij die heeren om mijne
verlossing verzocht, en mijn onschuld te kennen gegeven. Onderwijl behandelt men ons
hier zeer versmadelijk, hebbende onder andere de Gouverneur verboden dat niemand
ons mag komen bezoeken; welk verbod sommigen lacieus genoeg zijn om te
gehoorzamen. Was het nu dat UEde sollicitatien voor mij van goed effect geweest
waren, wat zouden wij hen allen uitlachen, en wat zou men dan baselos mamus spelen!
Doch alzoo ik niet weet of mij het geluk wel zoo gunstig zal zijn geweest, en wij liever
ons het slimste moeten voorstellen, dat is dat ik op mijn particulier verzoek naar Batavia
werd opontboden en aldaar een jaar of twee buiten, of in een onprofijtelijk employ zal
moeten verblijven, dan begrijpt UEd. zeer wel, dat zijn goede ijver ons niet minder te
stade zal komen; waarvan de continuatie UEde op het vriendelijkst te verzoeken, deze
letteren gericht waren (worden); te meer omdat UEde mij heeft gerecommandeerd, zijn
E. van tijd tot tijd onzen staat en gelegenheid te bedeelen (mede te deelen). Voor het
overige zullen wij ons gerusten in de Goddelijke voorzienigheid, en ons met den heere
Hooft vertroosten uit den Latijnschen poët Horatius:
Voorsigtiglijk bewimpelt God
met dikke wolk ‘t genaekent lot.
En lacht er om, wanneer het vleisch
Meer siddert als nae reedens’ eisch.

Gelief onze waarde vader voor mij eerbiediglijk te groeten. Ik schrijve thans niet, om
Zijn Ede met de tedieusheid dezer stof niet te vermoeien of te ontrusten, en mij andere
ontbreekt. De beloofde rotting voor Willem Hendrik (VIII) gaat hier nevens.

VI. MALACCA 5 SEPT. 1738; (origineel) RECIPE 11 JUNI 1739.
Bij mijn laatste gedienstige van 25 Maart verleden maakten wij UEde bekend de
omstandigheden waarin wij alhier gebracht waren, die ons genoodzaakt hadden onze
verlossing naar Batavia te solliciteeren; ‘t geen wij nu vernemen, dat goedgunstig is
toegestaan; namelijk, zoo onze vrienden aldaar ons vooraf verzekerd hebben,
behoudens qualiteit, honneur en gagie. Waartoe de krachtige recommandatiën door
UEde bezorgd van den heer van den Bempden zalr. wiens gedachteniste altoos bij ons
moet in zege zijn, veel gecontribueerd hebben, mitsgaders de aanhouding van nicht
Schaeghen, zuster van den WelEdelen heer directeur generaal. Doch haar Edle op den
5de van de voorleden maand almede het sterfelijke tot ons groot leedwezen afgelegd
hebbende, blijven wij ontbloot van de verdere hulp en voorspraak van deze waarde
patronesse. Mijn vervanger, de heer Albinus, is reeds herwaarts op weg op het schip
Groenswaard, waarmede wij onder Godes zege omtrent nieuwjaar aan de hoofdplaats
verhopen te arriveeren, en vandaar onze nadere eerbiedenis aan UEdle af te zenden, als
ook omstandiger bericht hoe de vork aldaar in den steel steekt. Hebbende ons
ondertusschen
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en tot zonderlinge vertroosting gestrekt de goede hoop, die UEde ons gelieft te geven
bij zijne bijzondere aangename van ulto September 1737, medio Juli daaraan wel
ontvangen, van door de aanhoudende gunst onzer hoogwaarde patronen haast
gevorderd te zullen worden tot de aanzienlijke qualiteit van Raad Extraordinaris van
Indië. Waarvan, ofschoon wij dezen jare de uitwerking niet gewaar worden, in het
aanstaande ons goed succes beloven; in welk geval wij UEde recommandatie verhopen
in acht te nemen. Verzoeken UEde met zijnen gewoonlijken ijver in dat goede werk
gelieve voort te varen tot wij ons oogmerk bereikt zullen hebben. Indien intusschen
misschien tot Batavia eenige favorabele occasie zich mocht opdoen, zullen wij ons
daarvan bedienen, en UEde bij de allereerste gelegenheid zulks adviseeren. De 43
ducatons en boeken, nevens UEde rekening-courant en de pruiken, die fraai en
goedkoop zijn, de wijn mitsgaders de varinas tabak en boekzalen, die UEde mij heeft
gelieven present te doen, en waarvoor dank hebbe, zijn ons nevens den baleinen rok
alles wel geconditioneerd aan handen gekomen; zoowel als de vorige 153 ducatons,
welk geluk wij wel gewenscht hadden dat de chitfen etcetera aan de Kaap verongelukt,
ook hadde mogen gebeuren. Doch wij verhopen het, tot Batavia gekomen zijnde, te
hervatten, waar wij ook meermalen gelegenheid zullen hebben UEde met onze
gedienstige letteren op te wachten. Dat broeder Jeronimus in huwelijk is getreden met
de Jonge Juffvr. Maria Elisabeth Blauw, is ons gebleken uit een gedrukte missieve van
haar Eden. Nu dat zoo is, wenschen wij haar ook van harte Godes zegen! Ik eindig in
volhandig werk, na UEde alvorens nog bedankt te hebben voor het gezonden extract,
met verzoek van meerdere diergelijke, die mij tot een leidster kunnen dienen, indien te
bekomen zijn.

VII. BATAVIA 31 JANUARI 1739 (duplicaat), blijkbaar kort na aankomst.
Ontving op Malacca een brief van Balthazar van 8 Dec. 1737, waarin hem gegronde hoop
op bevordering tot Raad wordt gegeven. Bericht goede overeenkomst boeken. Verzoekt een kasje
met Engelsche elixer ,,doch ‘t moet van dezelfde zijn als voor weinig jaren aan broeder Slotsboo
werd gezonden. Ik zeg dit, om het groot bedrog dat daarmede gepleegd wordt.” Vraagt een rol extra
lichte Varina-tabak. Sluit in een schrijven aan den heer en neef Nolthenius (Abr. VI) met verzoek
hem voor te spreken bij de bewindhebbers in Zeeland; ook sollicitaties aan de heeren Trip, Geelvink,
Sautijn en Schot (Sautijn zal zijn Mr. Nicolaas, bewindhebber der O.I.Cie. Schot vermoedelijk Mr.
Balthazar, bewindhebber der O.I.Cie, zoon van Mr. Everard en Johanna Cornelia Coijmans, zelf
gehuwd met Petronella de Vicq, daarna met Aletta Coijmans; ook derhalve een verre neef). ,,Bij ‘t
vergeven van het goevernement aan de Kaap zal men aan ons niet gedacht hebben.”
,,Doch in geval dat alles van geen vrucht was, verzoeke UEd. zeer instantelijk opnieuw
krachtige recommandatien te bezorgen, opdat het ons niet ga gelijk Cats zegt: die twee hazen
najaagt, vangt geen van beiden. Behandelt verder verschillende schuldvorderingen.

VIII. BATAVIA 9 APRIL 1739 (origineel) RECIPE 16 NOV. 1739.
Weinige dagen na het afvaardigen onzer laatste gedienstige van ulto Januari
laatst-
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leden nevens die aan onzen waarden vader, lieve zuster en broeder, de heeren Trip,
Sautijn, Schot en Geelvink, alle in duplo onder de schippers der schepen Drechterland
en ‘t Wapen van Hoorn, nevens onze geringe presentjes aan de eerstgemelden, werden
wij verblijd met UEde zeer geerde letteren van 10e April des voorleden jaars, waaruit
UEde goeden welstand te verstaan, nevens die van UEde waarde kinderen ons
voornamelijk lief was. Ik heb laatst eens een briefje naar Warmond geschreven aan
onzen lieven Willem Hendrik, met het zoontje van den Malacschen Gouverneur de
Laver, die aldaar mede ter school stond besteld te worden. Het verwonderd ons nevens
UEde dat de heer Mom nog niet was opgedaagd om zijn geld te ontvangen; de dood
zijner zuster en mede erfgename, zal mogelijk daarvan de oorzaak zijn geweest. Ik heb
ondertusschen haar beider uitstaande zaakjes wegens dien boedel alhier mede
vereffend, en bij slot van rekening te goed behouden Rds 431 : 40 of ƒ 1036 : 8 – waar
van, onder hope van welduiding, wederom op UEde en neef van de Velde (wellicht een
Leidsch familielid) een wissel in duplo gepasteerd heb, die verzoeke uit de eerste
penningen invoege als de vorige voldaan worde, en zoo er alsdan iets mocht
overschieten, goud- en zilverdraad, pastementen, knoopen etcetera te zenden. Verzoeke
meteen om Vaderlandsche versnaperingen, als haring, zalm, bokking, sprot, worst,
rolpens etcetera, in de hoop dat daarvan bij arrivement beter gebruik als nu zullen
kunnen maken, nu wij, en voornamelijk de eerst ondergeteekende, nevens het geheele
huisgezin, de Batavische tol moeten betalen, zich met soep en gebakken vischjes
moeten behelpen. Ik had verleden week Opperkoopman dezes kasteels kunnen worden;
doch de lastigheid en onprofijtelijkheid van dat ambt en de kennis mijner zwakheid,
beletten mij daarom te verzoeken. Men strooit hier een gerucht, dat er met een Engelsch
schip aan de Kaap tijding zoude gekomen zijn van de verkiezing van twee Raden van
Indië in een extraordinaire vergadering tot Amsterdam in de maand Juni gehouden;
doch dat die geëligeerde heeren zich zeer secreet houden. Wat daarvan zij, moet de tijd
leeren; doch zoo mijn broeder merkt, dat het paard daar hinkt, wees dan maar zoo goed
van alle krachten in te spannen tot verkrijging van nadrukkelijke recommandatien tot
obtenu van het een of ander gouvernement of directie; allerliefst het malacsche, om het
gezonde climaat, en omdat wij daar den weg en de spraak kennen, en ik zonder mij te
beroemen, de Compie aldaar van eenigen dienst zoude kunnen zijn. Waarvan ik onlangs
aan den Edelen heer Directeur, (wiens huis, tuin en tafel altoos voor ons open staan)
een schets gevende, Zijn Edle zulks met genoegen en eenige verwondering aanhoorde.
Doch ik durf mij daarover niet al te veel uitlaten, om geen misnoegen te geven aan de
heeren van Suchtelen, de Chavonnes en Duquesne, alsof ik wijzer wilde zijn als haar
Ede. Het project bestaat in den verkoop van 20 à 25 duizend picols poedersuiker
jaarlijks, en den inzaam van goud voor de E. Compie.
De brief eindigt met een kort bericht omtrent den stand der schuldvordering, genoemd
in III.
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IX. BATAVIA , 5 NOVEMBER I739.
Weergegeven onder Daniëls miniatuur, blz. 489.

X. BATAVIA IN ‘T KASTEEL. (orgineel), 5 NOV. 1739.
Eindelijk triumpheert de goede zaak: en UEde hebbe het vermaak van door
derzelver onvermoeide vlijt en ijver haar oogmerk voldaan, en UEde broeder geplaatst
te zien op het kussen van eere. Want op den 23 Juli pr Arnestein die aangename tijding
ingekomen zijnde, werd ik nevens andere presente heeren ter vergadering ontboden, en
de dispositie der HoogEdele heeren Zeventienen over onze personen voorgelezen
zijnde, den eed afgenomen, en vervolgens zitplaats aangewezen. Deze aanzienlijke
eeretrap in de Oost-Indische wereld heeft mijne gedachten in de eerste plaats opgeleid
tot den Oorsprong en fonteine van alle volmaakte giften, jegens welke onze verplichte
dankbaarheid altoos onvolkomen blijft, waarna wij bedacht zijn geweest hoe eeniger
mate aan UEde erkentenisse te doen voor zooveel zorg en moeite ten onzen faveure
aangewend; waaromtrent wij ons almede niet weinig verlegen vinden. Weest nochtans
verzekerd waarde vrienden, dat dit recht broederlijk harte bij ons altoos in hooge waarde
zal gehouden worden, en neemt nog bij provisie tot een gering blijk onzer verplichte
dankbaarheid aan het kastje dat voor den heer en neef de Wilhem geprojecteerd was.
Zusje zoude haar kraamkanmer hier mede kunnen versieren, indien haar Ede behagen
schept in den Oost-indischen opschik. Bij deze occasie de eere hebbende UEde te
feliciteeren met onzen jongen Jeronimus, van wiens geboorte UEde ons hebben gelieven
kennis te geven bij derzelver laatst ontvangen aangename letteren van 23e December
des voorleden jaars; zijnde ons de vorige, allen, behalve die over Engeland geschreven
zijn, ook op zijn tijd wel ter hand gekomen. De hemel doe dezelve, nevens zijne lieve
zusters en broeders, opwassen tot vreugde van hare waarde ouders en harer ziele
zaligheid.
Ook was ons bijzonder aangenaam de apparentie tot wederverkrijging onzer
uitgeschote penningen, met den intrest en kosten daaromme gedaan, uit den boedel van
Jacob Evera; die zoo men ons verzekerd heeft, oorzaak is van het verlies dat Jacob Salm
en Joris Sonius geleden hebben. Nochtans zullen zijne erfgenamen haar guarant
behouden op de boedels der laatstgenoemden; waarmede wij dan in zoo verre niet te
doen hebben, als wij hier betaling kunnen erlangen. En opdat zulks ten volle geschieden
mag, gaat hiernevens de actio cessa van de heer Hendrik Reijdon, als in huwelijk
hebbende juffvr Jacomina Schas, laatst weduwe van den heer Casper van der Haar. Deze
is bij den achtbn raad van justitie aangenomen, procedeerende men eenlijk bij
preferentie en concurrentie, tot de alhier nagelaten penningen van geme Evera, zijnde 5
á 600 rds. Welke indien ik geprefereerd worde, alhier zal kunnen ontvangen;
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doch waarvan, om de langwijligheid der Bataviasche proceduren nog niets zekers
melden kan. Maar ‘t geen op die wijze, na aftrek der bovengemelde ongelden, te veel
mocht ontvangen zijn, zal UEde aan des overledens rechtverkrijgende gelieven te laten
restitueeren.
Dit zoude waarlijk weder gevonden geld zijn, dat ons bijzonder wel zal te stade
komen, nu wij verre buiten onze gissing, dagelijks nogal dépenses moeten doen tot
maintien van het fatsoen, daar mijn nieuwe waardigheid ons ingesteld heeft. Temeer nu
wij volgens de algemeene ordre, drie jaren gagie zullen moeten laten staan, en
gevolgelijk buitendien uit Holland voor eerst niet veel recruten te wachten hebben.
Waarom verzoeken dezelven bij ontvang, in duconts (ducatons?), goud- en zilverdraad,
goed zwart en rood fluweel, een kasje pijpen, zwarte en witte kousen, passement
etcetera mogen overgemaakt worden.
Dat ik het jongste lid in de vergadering ben, zal ik bij de optreding van mijne
voorzittende collega’s tot raadordinaris (die alleen nevens den generaal en directeur een
concludeerende stem hebben) best gewaar worden dat een verschil van verscheiden
jaren zoude kunnen geven. Doch die dan leeft, die dan zorgt.
Maar ondertusschen moeten wij in ‘t kasteel, daar het zeer bedompt en ongezond
is wonen, zoo wij geen 60 of 70 rds aan huur verwonen willen, waarvan de Compagnie
aan de andere heeren, exempt de twee jongste, vijftig rds ‘s maands verstrekt. Doch om
dit te verbeteren, hebben wij een fraaien tuin, een half uur buiten de stad gekocht, daar
wij des noods zouden kunnen in ‘t geheel ter woon gaan; doch om het volhandig werk
houden wij het althans binnen, enkel somtijds buiten eens asem gaande scheppen. Uit
het nevenliggende project zullen UEds zien onze genegenheid, indien het onze
goedertieren heeren en meesters behaagde, om nog voor een jaartje vier à vijf na
Malacca te verhuizen. Want in dezen staat alhier altoos verblijvende, zoude op ‘t laatst
niet veel overschieten. (Het project is niet bij de Brieven ingeregen en waarschijnlijk
volgens de iets later in dezen brief gegeven aanwijzingen, aangeboden aan de heeren
Sautijn c.s.). Het Ceylonsche gouvernement zal men mij hier niet geven, ten ware de
heer directeur goeverneur-generaal werd. Nu is ‘t alles voor specie manibus.
Daarenboven is dat ambt zeer moeielijk; nochthans indien onze goedgunstige heeren
mij ook voor een jaartje of drie geliefden derwaarts te zenden, zouden ik mij durven
vleien aan haar Ede Hoog Achtb. zoowel genoegen als aan de beurs te zullen
toebrengen. Op Malacca is tot het laatste meer moeite, en twee jaartjes langer noodig;
nochtans zoude het aldaar ook wel wezen.
Ik was eerst van zins om dat geschrift alhier aan de Vergadering bij de besoignes
over dat comptoir te presenteeren, doch alzoo ik mij dan zekerlijk de wangunst van de
heeren van Suchtelen en de Chavonnes, als sustineerende ouder en gevolgelijk ook
wijzer te zijn, op den hals zouden laden, heb ik dezen weg moeten inslaan, met verzoek
aan UEde hetzelve presenteeren daar UEde vermeend zulks goed en
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dienstig tot dat oogmerkte zijn; doch vooral aan de heeren Sautijn, Trip en Geelvinck
omdat ik in mijne eerbiedige letteren aan dezelven, hiervan hebbe mentie gemaak. Doch
wat voor presenten de nieuwverkozen Raden gewoon zijn aan hun promoteurs te
zenden, kan ik niet achter komen.
De Edele heer directeur, aan wien ik wenschte indertijd UEde eenige apparentie
wegens het generalaat konde bedeelen, zegt hier van niets te weten. De verkiezing zal
na alle apparentie in ‘t Vaderland geschieden, nu zijn Edelheid Valckenier aanstaande
jaar nog niet gedenkt te vertrekken. De heer van Imhoff dingt daar mede sterk naar,
doch directeur wordende, zoude ook voor eerst niet te klagen hebben.
Wij zullen trachten, is ‘t doenelijk, zijn Eds gunst en vriendschap bij arrivement
alhier mede te winnen, indien de factie zulks niet belet. Den WelEde Grootachtb. heer
burgemeester Sautijn zenden (wij bij dezen) een kasje beste thee boey en groene, aan
neef de Wilhem wat cordiaal en besoor. Insgelijks aan den WelEdelen heer van
Castricum, benevens een kleine pedra de porco. Den heer Mijn, onze oude vriend,
verzoeke de behulpzame hand te bieden bij zijn arrivement tot bekoming zijner
goederen van het Oostindische huis; als ook des noods in den verkoop van een pedra
de porco, die zijn E. van mij voor 750 rds gekocht heeft, opdat hij dezelve zonder verlies
weder omzette; ‘t welk indien in Holland niet kan geschieden, in Engeland, zoo ik
vertrouw, beter zal vlotten. Het stukje kindergoed nevens een paar gemeene chitsen, en
een gingan, gaan hier nevens, volgens ordre van zusje, in een pakje in wasdoek in
handen van schipper van Elteren, op Noordwolfsbergen, waar nevens ook een pakje
van neef Pieter van Son voor zijne moeder. Ik heb thans onmogelijk tijd om aan zusje
Johanna en broeder Jeronimus, van wien wij het gouden signet dankelijk ontvangen
hebben, en aan de andere vrienden te kunnen schrijven, waarom wij hen bidden geduld
te nemen tot de volgende schepen, terwijl wij na hartelijke groete met toewensching
van alles goeds, deze met teedere affexie onderschrijven.

XI. BATAVIA, 5 DEC. 1739 (duplicaat).
Zendt pakje is wasdoek, waarin drie paar chitsen: één voor vader, één voor zuster Johanna,
één voor broeder Jeronimus. Ook een partij rottingen. Verzoekt voorspraak voor Reynier Christiaan
Tile, student in de rechten te Leiden, broeder der huisvrouw van den heer van der Linden „een braaf
man, aan wien ik veel obligatie heb”. Heeft van de Rotterdamsche vrienden ontvangen alle
schrijvens van gelukwenschingen. Moet nu nog danken de heeren Schott, Boreel, Bouwens en de
advocaten der Compagnie, hebbende aan den heer Westerveen onder anderen ook eenige mentie
gemaakt van het Malaxe project. Maakte een bestelkasje over aan neef François de Witt (kleinzoon
van Daniël oom, later burgemeester van Amsterdam, blz. 447). Balthasar Boreel, zoon van mr Jacob
en Isabella Coijmans, is een verre neef van Daniël, en evenals mr Reynier Bouwens, bewindhebber
der O.I.Cie, In een postscriptum vraagt Daniël o.a. hoeden, bas- en vioolsnaren; deze laatste
vermoedelijk ten behoeve zijner musiceerende bedienden (blz. 503).
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XII. BATAVIA IN ‘T KASTEEL, 12 JANUARI 1740. origineel RECIPE 28 SEPT. 1740.
(duplicaat) 15 AUG. 1740.
Na eenige zinsneden behandelende de zaken Evera en Reydon, vervolgt Daniël:
De heer Crul is van Java gearriveerd en heeft possessie genomen van zijn verkregen eer
ambt. De heer Imhoff wordt haast van Ceylon tegemoet gezien; dan zal de Tafel vol
zijn. Men verbeeldt zich tegen dien tijd vele wondere zaken. Ik stel vast, dat zijn Ede
alhier de meeste stemmen tot het generalaat zoude hebben, als het daar toe eens kwam;
doch dat dit hard voor de heer Schaeghen en zijn Ede zeer zoude chagrineeren, is licht
te begrijpen. Nochtans vertrouwe (indien ik Indië anders eenigszins heb leeren kennen)
dat sommigen thans wakker bezig zijn om de heeren meesters een sober denkbeeld in
te drukken van de capaciteiten van laatst gemelden heer, opdat die voorbij gegaan en
zijn post moede werdende, zij lieden zoo veel nader den staf van commando zouden
kunnen bereiken. Want ,,daar allerley gebreeken woelen, vlamt yder togh op hooger
stoelen.”
Hoe ‘t zij, ik wenschte UEde mij recommandatie aan dien opgaanden zon konde
bezorgen, en ondertusschen den heer Schaeghen zijn intrest geliefde waar te nemen,
zoo daarin iets te doen was. Ik zeg niets meer van Malacca, dat bij Ceylon op geen één
dag te noemen is; maar laat alles over aan UEde wijze en voorzichtige directie, en het
goedvinden onzer geëerde patronen, die wij gezamentlijk de divine protexie
aanbevelen.

XIII. BATAVIA 31 MAART 1740 (duplicaat).
Na te hebben bericht de goede ontvangst van Balthazars brieven van 11 Febr. en
ultimo April 1739, schrijft Daniël:
Gelijk wij almede tot zonderlinge verheuginge verstonden de goede verwachting
van onzen doop-zoon Daniël, als ook van onzen lieven neef Willem Hendrik, die de
kinder-schoenen en het school-stof reeds uitgeschud hebbende, onder het
jongelingschap geteld wordt, en zoo wij hopen en vertrouwen, op het kantoor daar UEde
genegen waart hem te bestellen, zooveel genoegen aan zijn ouders en patroon zal geven,
dat hij de blijdschap en verheuging harer harten zijn mag. Het overlijden van mevrouw
de Witt, onze geëerde nicht, is mij door de vrienden uit het sterfhuis gecommuniceerd.
Terugkomende op de zaak Evera, vervolgt Daniël:
Wij verwachten van UEde deswege nader opening, alsook wie bij de laatste sessie
der Heeren 17en tot Raden van Indië verkoren zijn in stede van de heeren Sautijn en
Bake; want het overlijden van den heer Woutersz. op dien tijd, zoo ik geloof, aldaar
nog niet bekend was. Men meent hier te weten dat het de Malaxe goeverneur de Laver
en Phoonsen, directeur van Suratta, wezen zullen. Dat de tijd moet leeren, die ook staat
te ontdekken of men bij verdere verandering in deze regee-
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ring den heer directeur-generaal, een ervaren en capabel minister, zal voorbijgaan, dat
ik niet te min vreeze. Imhoff, die nobele baas, wordt alle dagen van Ceylon verwacht.
Ik zal trachten zijn WelEd. tot mijn vriend te hebben, die mij reeds de eere gedaan heeft
zeer verplichtend te schrijven. Broer Paradijs heeft zijn verlossing uit Bengalen direct
naar Nederland verzocht; als ook de heer Blom, met mij tegelijk uitgevaren; zijnde
reeds rijkelijk sollicitanten na hare vette bedieningen opgedaagd.
De mankeerende rekening der procureurs hope per naaste te laten volgen. Ewout
van Son (blz. 454) is hier bij ons; ik zal trachten hem voor pl. assistent naar de kust bij
zijn broeder te zenden (blz. 454). Recommandeere in UEds goede gunst den
onderstuurman Cornelis van Meulwijk, brenger dezes, en den jongeling Gerrit
Schuyfstok, die onze hofmeester geweest is, van Malacca komende.
P.S. Verzoeken om een fraaie stof tot een kleed voor Mietje, en linnen tot lakens
en sloopen, alzoo het vaderlandsche linnen veel koeler is als het inlandsche. Valete.
XIV. BATAVIA, 1 JUNI 1740 (origineel).
Daniël heeft den heer de Marra, voor de derde keer als eerste super carga naar China
vertrekkende, verzocht een kasje met allerbeste nieuwe theeboei te vullen voor Balthasar.
Berkmans, schipper op Schybeek, die zeer insisteerde om een lettertje aan UEd, en de Vos, schipper
op Betlehem, die (beiden) hare bereidwilligheid betuigden om eenige commissie voor ons te
verrichten, hebben beiden eenig geld van broeder Paradijs, die thans direct van Bengalen repatrieert,
te bestellen aan zijn broeder de dokter. Bedankt bij voorbaat voor de juist van pas komende
paardentuigen.

XV. BATAVIA, IN ‘T KASTEEL, 10 NOV. 1740 (origineel).
(Werd geheel in den tekst opgenomen, blz. 512, doch met een drukfout in het jaartal.)

XVI. BATAVIA, IN ‘T KASTEEL, 30 NOV. 1740 (duplicaat).
Uit den aanhef blijkt dat Balthazar primo April jongstleden in een brief klaagde over een
onheuglijk harden winter, waarop Daniël antwoordt: „Wij zijn thans door Godes goedheid mede
welvarende, maar ofschoon men hier altoos zomer heeft, nochtans is ons het tuinvermaak voor
eenigen tijd verboden, want de Chineesche rebellen, dien weg uit zich ophoudende, zouden ons dat
pleizier somtijds kwalijk kunnen doen bekomen, ofschoon een batterij van zeven stukken kanon
dicht bij dezelve is opgericht. – Hierop volgt de alinea overgenomen op blz. 521. Daarna Balthazar
mededeelend dat de directeur-generaal Schaegen hem „Valentijn” heeft vereerd, verwijst hij voor
zijne woning naar de afbeelding van ‘t kasteelplein (zie blz. 509). „Dat UEd. lieve kinderen, en
daaronder onze Daniël, wakker toenemen, niet alleen in jaren, maar ook in schranderheid en geeft,
was ons bijzonder lief te verstaan. En niet minder dat onze lieve Willem Hendrik op een zeer
voornaam comptoir door UEd, besteed was, en de apparentie dat hij door de goedheid van onze
hooggeeerde patronen wel ‘t eeniger tijd van daar op het Oost-Indisch huis bij zijn vader moge
geplaatst worden. Dat wij gaarne vernemen, als ook dat mijne eerbiedige letteren aan de Ed. Gr.
Achtb. heeren Geelvinck, Sautijn, Trip en de Wilhem, behelzende een omstandig verhaal dezer
rebellie, zonder nochthans iemand te bekladden, aangenaam zullen zijn geweest, Als ook dat ik de
vrijheid neem mij van al die heeren neef te noemen, Bij de eerste
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is gevoegd een permissiekasje gevuld met curieuse theeboei, gelijk ook bij de tweede, nevens een
zeer fraai stelletje porcelein, naar de Europeesche wijze geschilderd. Wij zenden thans ook af aan
de neven van Loon en van Ghesel onder den schipper van Hilverbeek Frans de Put, aan ieder een
paar curieuse chitsen tot een geringe erkentenis voor genoten weldaden van hun heer schoonvader
(mr Jan de Witt blz. 412). Gelijk ook in dier voege onder genoemden schipheer hiernevens gevoegd
zijn een stukje neteldoek voor zusje en een chitsje voor nichtje Catharina Hester tot een japon,
samaar, sak etca – Rotterdamsche neven Denick en Erbervelt (zie blz. 16/17) hebben wij de vrijheid
gebruikt per Hofwegen ieder een kasje van diezelfde thee te zenden, in hope van gunstige receptie.”
Na enkele zinsneden omtrent finantieele aangelegenheden van weinig belang, eindigt het
schrijven aldus: Apropos, hoe staat het toch met het octrooi van de Compagnie? Zij is waarlijk
beklagenswaardig; ‘t is alsof de hemel met dezelve een einde wil maken; de straffelooze inhaligheid
en bedrog van vele harer dienaren contribueert daar ook niet weinig toe.

XVII. BATAVIA,

IN ‘T

KASTEEL, 10 JANUARI 1741 (origineel)

RECIPE

13 SEPT.

1741.
Op het slot na (zonder beteekenis), is deze brief opgenomen in den tekst, blz. 522. Daniël
sluit omtrent het gevangen nemen der drie Raden een rapport daaromtrent in aan verschillende
Bewindhebbers, en verzoekt in een postscriptum het schriftuur bij gelegenheid aan vader te zenden,
om over hetzelve met zijn Edele te confereeren. Blijkbaar wenscht Daniël het rapport niet te zien
doorgezonden, indien Balthazar en zijn vader dit ongeraden achten.
Hieronder volgt dat rapport, waarvan een copie is ingeregen in het Boek der brieven van
Overzee: Een nooit gehoord voorval, waarvan het gerucht reeds misschien tot de ooren van
UWelEd. zal gekomen zijn, doet mij de vrijmoedigheid nemen deze op mijne laatste onderdanige
van den (oningevuld) jongstleden eerbiedig te laten volgen, mij verplicht achtende aan UE. Wel Ed.
een waarachtig en onpartijdig verhaal eener zaak te doen, die deszelfs attentie ten volle meriteert.
Men had nu alhier voor een korten tijd rust gehad met de Chineesche rebellen, die de vlerken
zoodanig schenen gekortwiekt, dat zij uit hare schuilhoeken niet durfden te voorschijn komen, als
er op het onvoorzienst een oorlog ontstond, veel gevaarlijker om de gevolgen, in dezen dangereuzen
tijd, naar mij toeschijnt, als die van de muitineerende Chineezen; namelijk in het hart der regeering
zelve, zeer fel uitgebarsten op den 6en December passado wanneer de vergadering, uitgezonderd de
heeren Duquesne en van Berendregt, compleet zijnde, en zich bezighoudende met het afdoen van
eenige dagelijksche zaken, zeer onverwacht en tot groote ontsteltenis van alle de leden binnen in de
zaal kwamen stuiven de kapitein van ‘t kasteel, geassisteerd van 40 grenadiers; allen met volle
geweer, omsingelende de tafel, terwijl anderen in zelver voege de voorzaal en galerij bezetteden.
Waar na Zijn Edelheid betuigd hebbende dat deze ongewone vertooning niet geschiedde om de
welgeintentioneerde leden der vergadering te intimideeren, maar om dat begeerde te weten wat voor
secreet besluit er bij de vorige zitting in zijn absentie genomen was; dringende daarop zeer sterk
aan. Doch als men Zijne Edelheid op het ernstige verzekerd had, dat er noch bij de vorige
vergadering, noch ooit bevorens in Zijn Edelhds absentie eenige secrete resolutie genomen was,
stapte Zijn Edelheid daar van af, maar ordonneerde den Secretaris zeker soort van manifest op te
lezen, waarin de heeren Raden ordinaris van Imhoff, de Haze en van Schinne verklaard werden hun
eed en plicht zoo verre te hebben vergeten, dat zich hadden schuldig gemaakt aan oproer,
complotterij en attentaat tegen de persoon van hun Gouverneur en Kapitein-Generaal. Als deze
heeren daartegen iets wilden inbrengen, werd hun geordonneerd te zwijgen; zeggende Zijn
Edelheijd: gij zult UE. verantwoording in het vaderland doen. De heer van Imhoff daartegen
protesteerende, werd nog een officier met de bajonnet op de snaphaan binnen- geroepen’ en dicht
aan deszelfs stoel geplaatst. En als
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alle ernstige betuigingen van de andere leden der Vergadering vruchteloos waren, volgde een diep
stilzwijgen bij dezelven, die twee uren tijds aldus gevangen bleven zitten, terwijl de trom in de stad
wakker geroerd, en eindelijk op een zilver schenkbord binnen gebracht en aan Zijn Edelheid ter
hand gesteld werden de sleutels van al de poorten van de stad; die kort daarna weder werden
afgegeven, en de heeren, die dezelven als commissarissen waren toevertrouwd, afgedankt. Men
verstond ook dar die van het Kasteel gesloten, de bruggen opgehaald en alles onder de wapenen
was. Waarna het Zijn Edelheid beliefde voormelde drie heeren het arrest aan te zeggen, en op
staande, tot de wacht: „laat alle de heeren gaan, behalve deze drie, en die zich opposeert, gaat daar
op los.” De heeren baden wel, dat Zijn Edelheid zich toch geliefde te bedenken, betuigende dat Zijn
Edelheid deze zaak noch voor God noch voor de wereld zoude kunnen verantwoorden; doch te
vergeefs.
Na deszelfs vertrek zond men verscheide deputatiën, doch Zijn Edelheid wilde niemand te
woord staan als den heer Directeur, wordende voor de anderen de deuren gesloten en de
helmbaarden kruiselings gesteld. De heer Crul, Zijn Edelheids bijzondere vriend, waagde het wel
door een deur aan de binnenplaats bij hem te komen, en de gevolgen van dit ongehoord gedoente
aan te toonen, doch met even weinig succes. De heeren lieten mede Zijn Edelheid aanbieden stil na
hun huizen in arrest te zullen gaan, en daar op hun woord van eer niet weder uit te komen, voordat
door de Vergadering geroepen zoude worden; maar konden almede niet anders verkrijgen als dat
zonder zijgeweer, met een detachement grenadiers, in arrest en buiten acces, behalve van
bloedvrienden, naar hunne huizen zoude moeten vertrekken. De heeren namen omtrent ten half vijf
ure afscheid, wenschende aan de gearresteerde heeren wijsheid, voorzichtigheid en geduld in dit
haar ongeval.
Acht dagen daarna verstond men van Zijne Edelheid dat meergemelde heeren nog met de
aangelegde schepen (d.w.z. de retourvloot, die zeilklaar werd gemaakt) aangezegd was buiten eenig
gezag of commando na ‘t vaderland te moeten vertrekken; en aan ieder der zelven had toegestaan
drie kisten, evenals aan de opontboden Raden anno 17321). Ordonneerende wijders in de
openstaandestoelen op te schikken, ‘t geen dan ook na voorgaand protest gehoorzaamd is.
Op wat voor fundament nu de zware beschuldigingen van Zijn Edelheid tot laste dezer
heeren steunt, die zulke rigoreuse behandelingen kunnen meriteeren, waarvan geen exempel in de
Indische historie gevonden wordt, is mij onbekend. Want het heeft Zijn Edelheid niet behaagd de
Vergadering deswege nader te illucideeren, buiten de feiten met zeer zwak en sommige zonder
bewijs, ter neder gesteld bij het voormeld manifest, door den secretaris in presentie van alle soldaten
opgelezen, en naderhand door de stad verspreid. Want wie zoude kunnen gelooven dat hetgeen aan
niemand verboden was, in de heeren van Imhoff en de Haze juist een misdaad zoude wezen;
namelijk het onnozel vermaak van een wandeling te paard, niet verder als anderhalf uur van de stad,
naar den tuin of het land toebehoorende den burger-kapitein François Rijkloff de Geus, werwaarts
de vrouwen dikwijls gewoon zijn tot een pleizier-reisje partij te maken. Was het om de vrees voor
de Chineezen? Zijn Edel- heid had reeds verklaard in het begin van dit geschrift, dat volgens alle
berichten en het gedrag der rebellen sedert eenigen tijd gehouden, volkomen bleek dat dezelven
buiten staat waren iets tegen de stad of het kasteel meerder te kunnen ondernemen, schoon zulks
naderhand schijnt tegengesproken te worden. Nochtans is het zeker, dat de rebellen zich dien weg
uit, doch wel zes mijlen landwaarts in, verschanst hadden Ik kan ook geen zonderlinge misdaad in
die twaalf burger-ruiters vinden, die ‘t zij op order, of uit eigen genegenheid hunnen kolonel en
ritmeester gevolgd zijn; terwijl – zeg ik –

1
) In dat jaar werd nl. de gouverneur generaal mr Diederich van Durven wegens gruwelijke knevelarij der
Chineezen met eenige Raden van Indië ontslagen, buiten gage gesteld en naar het moederland opontboden.
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niemand den weg verboden was; en nog minder omtrent de inlanders, die uit de posten en wachten,
daar de heeren passeerden, eenige manschap afgegeven hebben, om dezelven daardoor te vereeren,
en naar gewoonte (hoewel thans sterker) te escorteeren. Behalve dat ieder daardoor kwam te zien
dat de vrees ons zoo ver nog niet bevangen had, dat niemand zijn neus buiten de poort zoude durven
steken, terwijl men den landzaat tegen de rebellen dagelijks zich liet dood vechten. Aangaande de
andere beschuldiging: Zijn Edelheid had buiten kennis van de Vergadering geordonneerd dat alle
inlandsche Christen burger-officieren militair honneur zouden genieten; een nieuwigheid zoo
strijdig met die eer, dat onze Europeesche officieren daarmede sedert weinig gediend schenen,
omdat zij daarin nu maar egaal gesteld waren met een partij gering ambachtsvolk, die door haar
zwarte kleur genoeg te kennen gaven van wat geslacht zij gesproten zijn, dat gemeenlijk in het
tweede of derde lid op een verachte slaaf zal uitkomen, zoo er geen vrij gegeven slaven zelven onder
loopen, behalve dat in dien tijd onze zwakke en afgesloofde militie de rust ten hoogste noodig was.
Hierom hadden de heeren Commissarissen aan de poorten geordonneerd met dezen order zoolang
te supercedeeren, tot men deswege nader in de Vergadering zoude gesproken hebben; ‘t geen daags
daaraan geschiedde, Zijn Edelheid door indispositie absent zijnde, vallende het besluit om
bovengemelde redenen dezen order weder in te trekken, doch Zijn Edelheid te verzoeken zulks
respectshalve zelf te doen.
Is dit surcheeren nu van dien order zoo groot een misdaad, dat die dezelven begaan hebben,
verdienen uit ambt, eer, een gedeelte harer goederen, in militair arrest aan de woede der zee en het
commando van een brutalen schipper, nevens haar gansche familie blootgesteld te worden? Waarom
toch, bidde ik, werd dit van de andere heeren, die het zelfde (schoon niet alleen) gedaan hebben,
voor suiker opgenomen? Daar toch de heer Thedens aan dezelfde poort met den heer van Imhoff,
en de oudste commissaris was? Evenwel weet ik niet, dat er iets anders tot laste van den heer van
Schinne is ingebracht.
Wat nu den majoor Durevelt betreft: het inwinnen van verklaringen tegens de heeren der
Regeering aan de poorten, daar de zelven boven hem commandeerden, was waarlijk een assurante
daad; te meer, omdat daar naar in Rade gevraagd zijnde, niet volmondig durfde verklaren, zulks op
order van Zijn Edelheid geschied te zijn. Waarom hij geordonneerd werd alle dezelven ter naaste
Vergadering voor de Regeering open te leggen op poene van correctie. Doch dat die zoo ver zoude
gegaan hebben tot deportement, en dat vervolgens in dat ambt een man ingesteld zoude worden, die
van de wenk dezer heeren dependeerde, waardoor zij zich alsdan meester van de militie gemaakt
hebbende, aldus den wettig regeerenden gouverneur-generaal uit den zetel zoude kunnen ligten, zijn
alle zaken, waarvan ik in de tegenwoordigheid Gods verklare geen schaduw zelve vernomen te
hebben, en kan ik in gemoede ook niet gelooven, dat zulks ooit zal kunnen worden bewezen.
Verder is mij niets van deze zaak bekend, als dat Zijn Edelheid de volgende Vergadering
zich heeft gelieven te declareeren, dat er nog zooveel tot laste van de gearresteerde heeren was, dat
de Vergadering, als ze het wist, zich zoude verwonderen. Doch indien Zijn Edelheid niet beter van
de waarheid van dien onderricht is, als van de gepretendeerde secrete resolutie, vrees ik dat Zijn
Edelheid dit gedoente op privé autoriteit ondernomen, geenszins voor zijne heeren en meesters zal
kunnen verantwoorden; ja al waren dezelve, of eenige van die, ook waarachtig, (daar nochtans
niemand van deze zeer ervaren en godvruchtige ministers eenige ontrouw, rebellie of verraad zoude
durven fustineeren) wat ik achte, onder reverentie, dat de fundamenteele wetten waarop de
Maatschappij (de O.I.Cie) gegrondvest is, dus doende geheel worden versmeten, en de vrijheid der
Vergadering, zoo noodig voor den welstand van het gemeen, den bodem ingedrukt, terwijl het zeker
is quod inter arma silent leges, en ieder generaal in ‘t vervolg zich van die macht zal kunnen
bedienen, om hetzij met eenige schijnbare reden, of somtijds ook wel niet, al die geenen uit den weg
te ruimen, die het ongeluk hebben aan zijne onbepaalde heerschappij te mishagen. Welk voorbeeld
ook de vice-gouver-
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neurs tot een baken zal kunnen strekken, om door dit zelfde middel zich te ontslaan van allen, die
hen in hare schraap- of heerschzucht in het licht staan. Waardoor het recht en de Maatschappij
grootelijks verkort wordende, eindelijk niet anders zoude te verwachten zijn als de totale ruïne en
vernietiging van die beiden. Dit verhoede God door de wijze voorzorg van UE. Wel Ed., die ik
nochtans bidde mij te verschoonen, indien ik deze zaak niet wel mocht begrijpen, en te gelooven
dat ik door geen andere beweegreden de vrijmoedigheid gebruikt heb dezelve aldus aan UE. Wel
Ed. eerbiedig voor te stellen, als door overtuiging van de waarheid, in zooverre mij die bekend is.
God beware mijne hoog gebiedende heere en zijne illustere familie in zijne heilige en veilige hoede,
en doe over de Maatschappij na zoovele donkere en droevige dagen eens wederom zijn vriendelijk
aanschijn lichten als in de dagen van ouds! Ik ben met zeer diepe veneratie.

XVIII. BATAVIA, IN ‘T KASTEEL, 31 MAART 1741 (origineel).
Dit korte schrijven is genoegzaam geheel opgenomen in den tekst, blz. 525/526. Dat te
midden dier schokkende gebeurtenissen het gewone leven rustig zijn gang bleef gaan, bewijst het
bij den brief gevoegd lijstje van „goedertjes ons bij occasie voor onze rekening toe te zenden”,
overgenomen op blz. 520.

XIX. BATAVIA, IN ‘T KASTEEL, 5 NOV. 1741. (duplicaat) RECIPE 9 AUG. 1742.
Sedert mijn laatste gedienstige pr Arnesteyn en Polaanen in dato ulto Maart passo
dubbel afgegaan, nevens een kasje thee onder den derdewaak Jan Ackermans voor
UEd.; en een do onder den opperchirurgijn Jan Roelofzen van Zutphen voor onzen
waarden vader, zijn mij successive wel geworden UEd, mij altoos zeer aangename
letteren van primo en 10 Juni, 26 October, ulto December des vergangen, en primo
Januari dezes loopenden jaars, met de daarnevens zoo tot present als voor mijn rekening
gezonde goederen; alle wel geconditionneerd. Waarvoor eerbiedig dank zegge, en
verzoeke vermits ik mijne soldij-rekeningen niet voor het aanstaande jaar zal kunnen
overmaken, van hetgeen UEd. inmiddens in ‘t verschot mochte geraken, behoorlijke
interest te rekenen, opdat UEd. behalve de moeite en zorgen aan mij besteed, nog
bovendien geen schade kome te lijden.
Mijn waarde Judith, al mijn troost en welbehagen, is dan dood. (Zij was den 1
Juli overleden) Wat zal ik zeggen. Het behaagt God mij te kastijden, en wij zijn
verplicht Zijne vaderlijke roede te kussen. De algemeene nood des lands, die UEd. maar
al te veel uit de overgaande Compagniepapieren en van de scheepsvrienden zult
verstaan, doet ons onze bijzondere rampen te lichter vergeten. God were eens
genadiglijk alle welverdiende straffen van ons af en doe eens weder Zijn vriendelijk
aanschijn over de Maatschappij lichten als in de dagen van ouds.
Ik twijfele niet of onze gereverendeerde Heeren meesters zullen de grootheid van
het gevaar erkennende, ons ten spoedigste van zoodanige middelen voorzien, als
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bekwaam zijn om onze menigvuldige bloeddorstige vijanden het hoofd te kunnen
bieden; indien wij het maar zoo lang met ons handje vol volks kunnen gaande houden,
en den honger ons niet verteert. Ik voor mij berust in de voorzienigheid des Almogende,
wetende dat er niets geschiedt zonder Zijne heilige wille.
In het nevensgaande doosje onder kapitein Visscher op ‘t schip Amsterdam, het
eenigste dat men voorals nu heeft kunnen afzenden, in hope nochtans dat de overige
negen aangelegde retour-schepen ook haast zullen kunnen repatrieeren, zult UE. vinden
(oningevuld) stuks rouwbrieven aan al de vrienden, die ik bij ‘t geslachtsregister heb
gevonden ons te bestaan, geschreven; waaronder indien UEde mocht oordeelen eenige
onnoodig te zijn, dezelve maar gelieft achter te houden, en de overige haar adresse te
doen erlangen; gelijk UEd. ook eenige in blanco zult geteekend vinden om met UEd.
believen ingevuld en gezonden te worden aan vrienden, die ik mocht vergeten of
overgeslagen hebben. Het beantwoorden van bovengenoemde geëerde letteren zal ik
om de kortheid des tijds tot het vertrek van het naaste retour uitstellen; moetende ik zijn
Edelheid Valckenier naar zijn transportschip conduiseeren, die in ‘t kort gevolgd staat
te worden van den heer Schaghen, die niet genegen is met een kijk-in-de-pot het ambt
van directeur langer te bedienen; te minder nu de heer Thedens tot generaal is
aangesteld. Vaartwel broeder en zuster, nevens UEd. lieve kinderen, en vergeet niet
dengene die altoos met alle hoogachting en teedere affectie verblijft. (Volgt
onderteekening).
P.S. van den 8 December. In het geen de Heer van der Doos van UEde mocht
verzoeken, zal broeder Paradijs elucidatie kunnen geven.
Hier nevens copia van den brief aan den Heer Trip tot UE. speculatie als ook van
onzen waarden vader; de anderen schoeien al meest op diezelfde leeft; hope met de zes
schepen die in ‘t kort staan te volgen, omstandiger te schrijven. De koortsen regeeren
hier thans weer geweldig, wij zijn overal in Gods hand.
Aan den Directeur-Generaal Schaghen, die – gelijk uit brief XII volgde – men niet krachtig
genoeg achtte om het Opperbestuur zelfs tijdelijk waar te nemen, hadden Heeren Zeventienen
toegevoegd den Raad-ordinaris Johannes Thedens. Ook wezen zij Thedens aan bij substitutie tot
Gouverneur- Generaal (2 Dec. 1740). Als zoodanig bekleedde hij dit ambt van 6 Nov. 1741 tot de
inhuldiging van baron van Imhoff, en overleed op 19 Maart 1748 te Batavia.
De brief aan mr Dirk Trip, in copie ingeregen, wordt later opgenomen.

XX. GEDRUKT DOODSBERICHT VAN JUDITH SLOTSBOO VAN DENZELFDEN DATUM.

XXI. BATAVIA IN ’T KASTEEL, 11 DEC. 1741.
Dient enkel tot communicatie van zijnen door Godes goedheid nog continueerenden
welstand. Indien UEd. eenige vriendschap aan den heer Schaghen of dokter Bellart, beide
repatrieerende op de Oude Zeijpe, geliefde en konde bewijzen, zoude ik achten zulks aan mij zelven
geschied te zijn.
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XXII. BATAVIA, IN ’T CASTEEL 5 JANUARI 174(2) RECIPE 9 OCT. 1742
Vermoedelijk is het jaartal van verzending dat de brief aangeeft: 1741, een
schrijffout.
Briefje ten geleide van een pakje waarin 3 Japansche kabaaien; één voor vader, één voor
broeder (Jeronimus), één voor Balthasar. „De overige goedertjes, nevens de origineele brieven, staan
te volgen met het schip Horstendaal, waarvan de copias reeds voorafgegaan zijn per schip de
Annanas”,

XXIII. BATAVIA 26 DEC. 1741 (EENSLUIDEND OP 14 JANUARI 1742.)
Nadat – want zaken gaan voor alles! – Daniël heeft bedankt Balthazar voor de snelle
toezending van hetgeen stond op zijn verlanglijstje, daarna het plotseling overlijden heeft gemeld
van de dame die zijn huishouden waarnam na het overlijden van „zijne lieve Judith zaliger”, en de
groote moeielijkheden waarin dat afsterven hem brengt (al hetwelk op blz. 529/530 is
overgenomen), geeft de weduwnaar een kort overzicht van zijne werkzaamheden in den Raad (zie
blz. 535), om dan op eens – zonder eenigen overgang te komen tot het verrassend nieuwtje,
medegedeeld op blz. 530 onderaan: zijne vrijage, nauwelijks zes maanden na Judith’s overlijden.
Schijnbaar ietwat overhaast en niet van erkentelijkheid getuigende voor haar die met hem ruim
zeventien jaren lief en leed deelde, doch wel beschouwd een bewijs van zijn
verantwoordelijkheidsgevoel. Immers niet slechts de beide sterfgevallen in eigen huis manen aan
het zoo brooze bestaan daar ginder, maar om hem heen maait onverpoosd de dood. „Ook woon ik
nog in het kasteel dat in de drie jaren tijds (welke Daniël daar was gevestigd) genoegzaam geheel
van bewoners veranderd is. Want daar is bijna geen een huis, waar niet een of meer lijken in dien
tijd zijn uitgedragen” – aldus staat in den aanvang van dezen brief. Haasten moest zich dus Daniël
om de beide aangenomen meisjes van 7 en 3 jaren, kinderen van verstorven vrienden – indien hij
zelf mocht vallen, een nieuwen steun en toeverlaat te verzekeren. Een tweede huwelijk was dus voor
den acht en dertigjarigen Daniël een gebiedende plicht, de eenige oplossing van alle moeilijkheden.
En nu, na zijn hart te hebben uitgestort, wendt Daniël zich opnieuw tot meer prozaïsche
onder-werpen, gelijk uitwijst het hier volgend slot van dezen brief.

Ik bedank UEd. hartelijk voor de verzorging van brieven van voorschrijving van
den Heer Boreel aan den Heer van Imhoff; schoon mij dezelven door toeval vooreerst
van geen dienst kunnen zijn, verlangende zeer den uitslag van alle deze zaken te
verstaan. Dat ik den pedra de porco aan den Heer Meyn zoude verkocht hebben op zoo
een malle conditie als Zijn Ede voorgeeft, dunkt mij is belachelijk; doch indien Zijn E.
hiervan bewijs heeft, mag ik wel lijden dat hij die vertoont. Dit is waar: dat ik mij borg
gesteld hebbe dat die steen oprecht was; maar verder niet. Doch wij hebben hier al meer
dergelijke staaltjes van dien vriend vernomen, die zijn goeden naam niet weinig
bevlekken. Ik schrijf hem hier over zelf. De heer Nicolaas Becker is in een frenesie of
ijle koorts op de reis buiten boord gesprongen en verdronken, doch al het goedje dat hij
voor mij te bestellen had, is behoorlijk ontvangen. ‘t Is mij nog eens op diezelfde wijze
gegaan met een Christiaan Stok, een gerecom-
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mandeerde van vader. Deze man mij dikwijls aangeweest zijnde om van den militairen
dienst aan de pen te mogen overgaan, wachtte ik maar op een bekwame gelegenheid,
die mij eindelijk ‘s avonds aan het huis van den heer directeur Schaghen voorkomende,
hem door een rond-ganger liet roepen. Doch deze rapporteerde dat die borst zich
zooeven verhangen had. Voor de gezonden rolpens, steur en worst (N.B. de worst
geloof ik is van pater Hogerwaard1) bedanken UEd. vriendelijk. Van het laatste komt
nog dagelijks op mijn tafel, bij snijboontjes uit den tuin of Kaapsche bloemkool. De
rolpens en de steur waren open geraakt en daardoor bedorven; dat jammer is. Maar als
de Compagnie de scheepsvrienden in ‘t vervolg zoo nauw bepaalt, en men hier vandaan
geen vergun-kasjes meer mag zenden, hoe zal het dan gaan? Dan mag men hier den
vaderlandschen tand wel geheel uittrekken, en eten alle dagen Cerri file de Mapoete,
met een dronkje klaar water en een zoopje arak tot hartsterking; dan kan ik zusjes
luiermand ook niet meer bezorgen; waarom ik zien zal, wat er nu nog restant is, eer het
verboden wordt. ‘t Geen hier nevens gaat, wordt aan den voet dezes gespecificeerd.
Verzoeke dat het memorietje van behoeften, hier nogmaals ingesloten, zoo na doenlijk
mag voldaan worden. (Eensluidend met het op blz. 520 overgenomene.) En zoo broeder
daarnevens nog iets fraais of lekkers weet, zal bij leven en gezondheid altoos
aangenaam zijn. Vaartwel waarde broeder en zuster nevens UEd. lieve kinderen, die
verzoeke, voor mij gelieft te kussen; inzonderheid mijn Daniël, die ik te zijner tijd alhier
verwacht als onderkoopman, nadat hij in de goede letteren en zeden, door welke laatste
ik versta de verkeering met het juffer-schap, die veel tot het maken van fortuin in deze
landen kan contribueeren, zal onderwezen zijn. Of anders een van UE. andere zoonen;
ik zal dezelve met open armen ontvangen, terwijl na minzaame groete blijf zoo lang ik
leef, (volgt onderteekening).
P.S. De Hooge tafel door het vertrek en opzenden van verscheiden heeren,
mitsgaders afsterven van den heer Macaré hier zeer verzwakt zijnde, zal er een nieuwe
promotie moeten geschieden, en zoo er niemand van de opgezonden heeren buiten den
heer van Imhoff terug komt, liggen de heeren Berendregt en Crul almede aan de beurt
om tot ordinaire raden geadvanceerd te worden; welke heeren tegelijk met mij
verkooren zijnde, ik er alleen zoude overschieten. Doch indien de Heeren Mayores (op)
de zwakke lichaamsconstitutie en hooge jaren van den heer Duquesne, die genoegzaam
levende dood is, en buiten staat iets tot het generale werk te contribueeren, reflectie
mochten komen te slaan of eenige andere veranderingen maken, zou ik met recht de
naaste zijn; waarna ik verzoeke UEd zijne mesures gelieve te nemen. Voor

1
) Pater zal schertfend gezegd zijn, en vermoedelijk zinspelen op de goede fier, welke deze gewezen
predikant maakte in patria, dank zijn in Indië verworven groot fortuin, waarover zelfs paskwillen verschenen
(Land’s archief te Batavia) en dat hem in staat stelde te koopen de heerlijkheden Waverveen en Valckesteyn.
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het overige refereeren wij aan onzen zeer geeërden neef, den Wel Edelen Heer Directeur
Schaghen, die UEd. van alles nader bericht omstandig zal kunnen geven, en wiens
behouden arrivement in ‘t lieve vaderland ik met groot verlangen te gemoet zie, zijnde
Zijn Ed. nevens zijn familie den 6 Januari van hier vertrokken met het schip
Marsseveen, en de heer van Norden nevens zijne beminde met het schip Abbekerk. De
hartelijke groeten aan alle de vrienden. Vaart wel.
Het na den brief ingeregen ,,aparte vel” worde thans overgenomen, niet enkel wegens den
inhoud, doch ook omdat men Daniël als het ware hoort spreken.
Het huwelijk bij mijnen brief vermeld, zoude mogelijk al voortgang genomen hebben, had
niet een zekere schurk, genaamd Maurits van Aarden, een spaak in ‘t wiel gestoken. Deze guit van
gering opgekomen, door een opeenstapeling van allerlei gruwelstukken zooveel geld ten koste van
menige weeuw en wees bijeen geschraapt hebbende, dat zich van de galg heeft weten vrij te koopen,
(want hier is alles te koop) ja zelfs tot verwondering en ontstichting van alle brave lieden zich (de
hemel weet hoe) heeft weten in te dringen in de Hooge vergadering dezer landen, deze schurk, zeg
ik, heeft ook door zijne geraffineerde streken weten te verkrijgen de gunst van mevrouw
generaalsche, die hij veel dingen zoo ten nadeele van onze familie als mijn persoon heeft wijs
gemaakt, en zulks om daardoor mijn medevrijer, de heer water-fiscaal van Panhuys, in meerder
aanzien te brengen; aan wiens oom, de heer burgemeester Sautijn, hij zegt die verplichting te
hebben, ja zelfs ook, zoo hij affirmeert, den nieuwen heer generaal, om zijn behuwddochter te geven
aan een man daar de juffer geen zin in heeft. Wat er nu van worden zal, moet de tijd leeren; de
ouders hebben mij uitgesteld tot na nieuwjaar, doch ondertusschen ook alle conversatie met de juffer
afgesneden, waarvan deze kerel door mij te laten bespioneeren, oorzaak is. Echter geeft mij nog
hoop dat gemelde juffer zich ten voordeele van mij verklaard heeft. De oorsprong van den haat, die
deze kerel tegen mij heeft opgevat, is behalve dat ik hem in de chineesche rebellie zijne laciteit
verweten heb, afkomstig hier uit: (nu volgt hetgeen werd overgenomen op blz. 528/29 betreffende
den „secreten brief wegens het gedoente van den generaal Valckenier.”)
Nu is mijne beduchting dat deze doortrapte fielt, die tot alle schelmstukken bekwaam is, ’t
zij direct of wel door de pen van Panhuys, mij bij welgemelden heer Sautyn zal trachten zwart te
maken, om mij te doen vallen in de ongunst van dezen onzen andersints zoo welmeenenden patroon.
Waarvan indien UEdle eenige blijk mochten te ooren komen, verzoeke mijne zaak te willen
defendeeren, daar en zoodanig, als UEde wijze raad gedragen zal; terwijl het mij immers tot geen
misdaad kan gerekend worden, dat ik mijn fortuin tracht te pousseeren. En wat zijn persoon aangaat,
beroep ik mij getuigenis van de heeren Valckenier en van Imhoff, de twee andersins zoo
verschillende partijen. Nochtans heeft de eerste hem in vollen Raad volmondig voor een schelm
verklaard, en de andere heer duwde hem mede in de Vergadering eens toe, wanneer hij aandrong,
dat het gedoente van de boedelmeesteren sedert twintig jaren herwaarts, behoorde door expresse
gecommitteerden onderzocht te worden: Indien zulks bij schepenen ook geschiede, hoe zou er mijn
heer dan mede slaan? En zijn eigen broeder heeft om het ongelijk hem aangedaan, bij zijn testament
expres begeerd, dat hij niet zoude mogen achter zijn lijk gaan1). Den heer Directeur Schagen heeft
hij ook zeer valschhartig behandeld, hem onder
1
) Zie hier enkelijke bijzonderheden omtrent een tweetal in den brief genoemde personen: Geertruida
Catharina Westpalm (1724–1808) was dochter van Michiel Westpalm (1684–1734) Raad en Directeur Generaal
van Indië, en van Geertruida Margaretha Goossens. Hare moeder ondertrouwde na het overlijden van Michiel
Westpalm met Frederik Julius Coyett, raad van Indië, die echter vóór het huwelijk overleed (Zie Brief I). Zij
hertrouwde toen met Johannes Thedens, Raad en later Goeverneur-Generaal ad interim (Zie Brief XIX). De
dochter Geertruida Catharina Westpalm trouwde 9 Juli 1743 Mr. Johan Hendrik van Panhuys. (Zie verder de noot
op blz. 532).
Maurits van Aerden, geboren te ‘s Hage 18 Sept 1694, zoon van Pieter van Aerden, notaris aldaar en
Maria Ponderus, huwde Constantia Helena ten Damme, dochter van dr. Willem ten Damme en Helena Gulichs. Hij
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schijn van vriendschap bij de heeren meesters op allerlei wijze denigreerende. UEde zal wel kunnen
navorschen of die fielt ook goedgevonden heeft mij te bekladden; hij houdt groote correspondentie
met den heer advocaat Hartman en anderen, bij wie hij de schijnheilige speelt, evenals of het welzijn
van de Maatschappij hem zeer na aan het harte lag, daar hij ondertusschen een rechte pest en kanker
van dezelve is.

XXIV. BATAVIA 5 APRIL 1742, (origineel).
Sedert mijn laatste gedienstige per Horstendaal, Marseveen, Ruyven en de
Annanas, nevens de daarbij vermelde goedertjes, heb ik de eer gehad te ontvangen
UwEd. geeerde letteren van 30 April en 10 Mei passado, waaruit den goeden welstand
van de familie te verstaan mij zeer lief was; doch daarentegen leed uit dezelve ontwaard
te hebben het overlijden van moeij van Son, waarover ik nicht hare dochter thans
condoleer. De ingeslotene aan neef Pieter van Son zal bij eerste gelegenheid na
Chormandel worden afgezonden. Dienende deze verder tot communicatie van mijnen
door Godes goedheid redelijken welstand, en de verandering ten goede van ‘s E. Comps
belangen in deze gewesten, omstandig beschreven bij de thans overgaande Comps
papieren, waarvan Uw Ed. geen visie geweigerd zullende worden, ik de vrijheid neem
mij daaraan te refereeren.
Bij de juffer in mijn vorige gemeld, zal Daniël geen blauwtje loopen, maar
misschien wel bij haar moeder, waarvan ik nochtans verhope Uw Ed. bij de aanstaande
bezending favorabeler bericht te zullen kunnen geven. Ik heb alstoen ook eenigsins
gewag gemaakt van de continueele onpasselijkheid van den heer Duquesne,
veroorzaakt door ouderdom en afnemende krachten; thans neem ik de vrijheid bij de
ingesloten missieven aan eenige onzer hoog geëerde patronen op dat fundament te
verzoeken tot Raad ordinaris gepromoveerd te worden, gelijk ik (dezen heer emeritus
verklaard of anderzins voorbij gegaan wordende) mede aan de beurt zoude liggen. Uw
Ed. bevindende dat hiertoe eenige hoop van succes voorhanden was, verzoeke ik Uw
Ed. zijne sollicitatiën gelieve voort te zetten. Ook bij neef Nolthenius aan de Zeeuwsche
heeren van Zijn Ed. kennisse, (gelijk zulks aan de heer Dieshoek van Domburg door
mij reeds geschied is). Ik schrijf thans niet aan Zijn WelEd. omdat mij de tijd ontschiet;
en verscheidene onzer successive brieven aan den zelve nog

overleed kinderloos als Raad van Indië in 1747, Zijn aan het slot bedoelde broeder was de in 1742 overleden
Cornelis, onderkoopman en pakhuismeester te Colombo, wiens dochter Elisabeth Petronella huwde den lateren
Goeverneur-generaal van der Parra.
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onbeantwoord zijn. Wij zijn zeer verlangende te verstaan hoe de opzending der drie
heeren Raden bij de heeren meesters zal zijn opgenomen, en hoe Zijne Edelheid
Valckenier zal zijn gerecipieerd; mitsgaders welke middelen tot redres der vervallen
zaken zullen zijn bij der hand genomen.
Hiernevens, of het voor het laatst ware, 4 vergunkasjes met nieuwe thee gevuld,
volgens ingesloten recipisse; waarvan verzoeke Uw Ed. gelieve een aan den heer
Hogerwaard te zenden en een do tot Uw Ed. gebruik aan te houden; de overige 2
vereerende aan de goede vrienden, daar Uw Ed. denkt het best aan besteed te zijn.
P.S. de landpassaat Jan Steenwijk is op mijne voorspraak van den militairen
dienst verlost en tot die van de pen overgegaan in qualiteit van provisioneel assistent.

XXV. BATAVIA, 5 OCTOBER 1742, RECIPE 14 JUNIE 1743
Overgenomen in den tekst, blz. 531/32.

XXVI. BATAVIA, 18 DEC. 1742, (origineel).
Heeft omstandig geschreven in een brief, afgezonden op 2 Dec. (Niet in het Brievenboek
ingeregen). Daarbij waren gevoegd de communicatiebrieven van zijn huwelijk, toe te zenden aan
de vrienden, in een doosje waarin ter aanvulling Jansje (zijne vrouw) een paar chitsjes en een stuk
neusdoeken gestuurd heeft, ,,vermits presenten te zenden verboden is”. Over geldzaken, die niet
verder gespecificeerd worden. Overlijden van de heeren Duquesne en van Suchtelen, van neef de la
Faille, schoonzoon van neef Schaeghen. „Door het overlijden van de heeren Duquesne en van
Suchtelen, weinige dagen bevorens, is de zevende concludeerende stem in de Vergadering op mij
gekomen. Ik wil immers hopen dat men mij het ongelijk niet zal aandoen van nogmaals voorbij te
gaan; dit zoude mij zeker lusteloos tot Compagnie’s dienst maken in een land daar men door de
boosheid van de lucht en van de bewoonders zijn leven geen uur zeker is. Wordende wederom zeer
slechte geruchten door de stad verspreid, waarin wel 3 der inwoners aan de koorts laboreeren.” Dat
Daniël niet overdrijft in zake de ongezondheid van Batavia, bevestigt de Bougainville, die op zijne
reis om de wereld (1766–1769) terugkeert over onze Oost. ,,Il n’y avait pas plus de huit ou dix jours
que nous étions à Batavia, lorsque les maladies commencèrent à s’y déclarer. De la santé la
meilleure en apparence, on passait en trois jours au tombeau. Presque tous les officiers de mon
bord (hij voerde bevel over 2 schepen) étaient ou déjà malades ou ressentaient des dispositions à
le devenir. Le nombre des dysenteries n’avait point diminué dans les équipages, et le séjour
prolongé à Batavia eût certainemant fait plus de ravages parmi nous, que n’avait fait le voyage
entier. Wat niet belette dat deze wereldreiziger een open oog had voor den fraaien aanleg van stad
en omgeving, en de hoogst vriendelijke ontvangst ter plaatse. On y voit peu de grands édifices, mais
elle est bien percée; les maisons sont commodes et agréables, les rues sont larges et ornées la
plupart d’un canal bien revêtu et bordé d’arbres, qui sert à la proprièté et à la commodité Il est vrai
que ces canaux entretiennent une humidité malsaine, qui rend le séjour de Batavia pernicieux aux
Européens. On attribue aussi le danger de ce climat à la mauvaise qualité des eaux; ce que fait que
les gens riches ne boivens içi que des eaux de Selz (dicht bij Mainz gelegen) qu’ils font venir de
Hollande à grands frais.... On est frappé du luxe établi à Batavia. Ils nous ont cependant dit que
cette ville n’était plus, a
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beaucoup près, ce qu’elle avait été. . . . Nous ne nous lassions point de nous promener dans les
environs. Tout Européen, accoutumé méme aux plus grandes capitales, serait étonné de la
magnificence de ses dehors: „Je ne craindrai pas de dire qu’ils surpassent en beauté et en richesses
ceux de nos plus grandes villes de France et qu’ils approchent à la magnificence des environs de
Paris.

XXVII. BATAVIA, 12 JANUARI 1743.
(Deze en de volgende brief zijn mede onderteekend ,,Ba Ja Nolthenius, geb. de
Chavonnes”.)
Deze dient tot communicatie van onzen nog door Godes goedheid aanhoudenden
welstand, ‘t geen wij ook over weinig weken met den komst van den Hoog Ed. heer van
Imhoff, van U WelEd. en de verdere vrienden verhopen te verstaan. De inliggende
extract missieve door den heer Satink aan den heer Vollenhoven zaliger geschreven,
zalU WelEd. eenigermate tot elucidatie kunnen strekken in het vereffenen der bewuste
rekg met Zijn Ed.
Van den inhoud der inliggende missieve aan onze hooggeëerde patronen zal U
W.Ed. des gelievende kennis bekomen door een afschrift van dien, deze vergezellende.
Waarnevens verzoeke, bijaldien UwEd. dezelve van eenige dangereuse gevolgen mocht
oordeelen te zijn, die liever aan te houden. Nog is hier op verzoek van neef Weyer
bijgevoegd een brief aan Zijn Ed. zuster, dienende om zich bij zijne vrienden te
beklagen, vermits hij door valsche streken en list van zijn president, in zijn ambt is
gesuspendeerd, om er een ander naar zijn zin in te stellen. Door het overlijden van de
heer directeur van Suchtelen, bij mijn vorige vermeld, is mijn heer schoonvader de
Chavonnes nevens den heer Guillot aangesteld tot commissaris over de Generale
Directie, tot den komst van welgemelden heer van Imhoff, wanneer over die illustre
charge finaal zal worden gedisponeerd, bij aldien dit reeds in ‘t vaderland niet geschied
is; hebbende de heer Thedens zich gedeclareerd dezelve niet te zullen accepteeren. Hoe
het zij, de heer de Chavonnes voorbij gegaan wordende, zoude zoo ik vertrouwe, in
Indiën niet lang banken; doch wij willen liever verhopen, dat Zijn WelEd. door dezen
trap indertijd mag optreden tot generaal, dat wij ons van zijn merites en candeur mogen
beloven. Mijn Jansje verzoekt van haar waarde broeder een fraai hondje en wat
Neurenberger kramerij voor de kinderen, en van haar lieve zusje 1 a 2 witte genaaide
neusdoeken. Doch broerlief, ik raak zoo diep in U W.Ed. schuld, dat het eind daarvan
weg is; doch verhope zulks met der tijd te vereffenen.
Thans volgt de copie van de in den brief genoemde missieve aan heeren patroons.
Met de eerste bezending dezes seizoens heb ik de eer gehad UE. WelEd. Gr. Agtb. eerbiedig
mijn huwelijk te communiceeren met Balthazarina Johanna Pasques de Chavonnes, weduwe
Vollenhoven;
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en alzoo deze juffer is van een zeer deftig geslacht, deugdzaam, en met tamelijke middelen voorzien,
flatteere ik mij heel zeer, dat mijne gedane keuze de eer zal hebben UE. WelEd. Gr. Agtb. niet te
mishagen. Door dit huwelijk is de begeerte om mijn waarde vaderland eenmaal wederom te zien,
zeer opgewakkerd, maar nog veel meer door het ongelijk (het zij mij geoorloofd mijne rechtmatige
klachten eerbiedig voor UE. WelEd. Gr. Agtb, uit te storten) dat mij in het voorleden jaar aangedaan
is door den persoon van Ms van Aarden boven mij gesteld te zien, en tot Raad ordinair verkozen,
tegen de gewoonte van zeer langen tijd; een man die, gelijk geheel Batavia, en ook den Hoog Edelen
heer van Imhoff zeer wel bekend is, door allerlei ongeoorloofde praktijken zich uit den laagsten
staat heeft weten te verheffen tot hij tot verwondering en ergernis van velen, en tegens vorig besluit,
zoo mij verzekerd is, tot Raad extraordinair, en in ‘t volgende jaar, vier leden over ‘t hoofd
springende, tot ordinaris verkooren is. Ik kan niet ontveinzen, hoogwaarde heere en goedgunstige
patroon, dat mij deze affronteuse tijding, daar de minste dienaar door geheel Indië kennis van dragen
moet, juist aangekomen op een tijd dat ik ijverig bezig was in de moeielijke beschrijving der
Bengaalsche directie, niet weinig gesurpreneert heeft; met veel leedwezen moetende zien, dat ik niet
alleen met die oude geheel afgeleefde heeren, waarvan er twee het sterfelijke reeds hebben afgelegd,
gelijk gesteld werd, maar ook dat men de bekwaamheden van dezen man zoo hoog verheft, alsof
die alhier al het werk alleen deed. Dat nochtans zeer verre van daar is. Ook heb ik altoos gemeend,
dat trouw en candeur alzoo noodige requisiten waren tot dat ambt als bekwaamheid. Maar alzoo nu
door het overlijden van den heer van Suchtelen de zevende concludeerende stem echter op mij
gevallen is, durf ik mij wel flatteeren, dat de andere nieuw aangekomen heeren niet wederom boven
mij gesteld zullen worden; maar indien UE. WelEd. Gr. Agtb. zijne gunstbewijzen aan mij geliefde
te vermenigvuldigen, en te bezorgen dat ik verkooren wordende tot Raad ordinair, ook meteen mijn
vorige zitplaats naast den heer van Berendregt, met wien en den heer Crul, ik tegelijk tot Raad
extraordinaris aangesteld ben, mocht weder verkrijgen, zoude UE. WelEd. Gr. Agtb. daardoor eene
oneindige verplichting leggen op dengene, die deze weldaad in een dankbaar hart altoos zoude
bewaren.
Bij mijne voorjarige onderdanige letteren iets gemeld hebbende van den toenmaligen
toestand van Indië, zal het zoo ik vertrouw, aan UE. WelEd. Gr. Agtb. niet onaangenaam zijn alhier
beknoptelijk beschreven te vinden welke veranderingen sedert dien tijd in dezelve zoo ten goede als
ten kwade zijn voorgevallen. De Sultan van Groot Java van zijne bedreven misslagen berouw
getoond, zijn moeder en oudste zoon tot borgen voor zijn toekomend gedrag aangeboden,
mitsgaders zijnen ontrouwen Rijksbestierder in onze handen overgegeven hebbende, is wederom op
zekere conditiën, waarvan wel de voornaamste is, dat hij de oorlogs-ongelden zal moeten voldoen,
in genade aangenomen. Doch terwijl men hiermede bezig was, vallen de oproerige Chineezen en
afvallige Javanen in zijn hofstad Cartasoera, alles te vuur en te zwaard verdelgende, terwijl de Keizer
ter nauwernood met de vlucht ontkwam. Moetende bovengenoemde dierbare panden in ‘s vijands
geweld laten, die een jongeling van 18 jaren uit het bloed van een der vorige Sultans gesproten, op
den Java’schen troon verheven hebben. Terwijl men met onze geringe macht, die ter zelfder tijd
Rembang heroverde, (daar men 80 vaartuigen op stapel gevonden heeft) en dus wederom meester
van de stranden geworden is, sammelde (treuzelde) met het verjagen der rebellen uit de vorstelijke
residentie, valt de heerschzuchtige prins van Madura, ‘s Compagnies vazal en bondgenoot, zonder
order af te wachten op dezelve aan, en verdrijft de rebellen, die thans naar onze kantoren wederom
komen afzakken, schoon meer uit nood als vrijwillig; waardoor echter wel een desperate actie
konden voorvallen. Doch de Sultan, die zich in het gebergte verscholen had, wederom na zijn
hofstad willende opmarcheeren, werd door ‘s prinsen volk daarin verhinderd, hem ordonneerende
zoo lange aan de overzijde der rivier Solor te vertoeven, totdat zij order deswegen van Madura
bekomen hebben; waar over den vorst ons zijne beschaamdheid bij missieve te kennen
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geeft. Doch hetgeen wel de meeste speculatie en verwondering baart, is dat die Prins tot nog toe
voor deze premature opmarsch geen de minste verschooning bij de Regeering verzocht heeft, maar
eeniglijk een gezant gezonden om den Hoog Ed. heer van Imhoff op deszelfs arrivement
zijnentwege te complimenteeren, of liever om onder dat pretext te vernemen hoe dit zijn gedoente
alhier werd opgenomen. Mogelijk dat hij zelf smaak in de keizerlijke waardigheid gekregen heeft,
om de regeering van Madura aan zijn oudsten zoon over te dragen; maar dan zouden wij aldaar de
balans kwijt zijn, en gevaar loopen van nooit een stuiver van de oorlogs-onkosten vergoed te zien.
Op de kust van Malabar heeft ons klein hoopje volks onder het kloekmoedig beleid van den
heer van Gollenesse het tot nog toe tegen een groote menigte vijanden, in de krijgskunde door de
Europeanen zelven onderwezen, en van alle oorlogsgeweer zeer wel voorzien, uitgehouden. Doch
dat zal niet lang meer kunnen duren, voornamelijk indien de Franschen, die beloofd hebben den
Koning van Trevancoor in de gepasseerde maand September met 6 oorlogsschepen tegen ons te
zullen bijspringen, haar woord gehouden hebben. Echter heeft het gerucht dat de heer van Imhoff
met een machtige vloot van volk en schepen naar Indië op weg is, dezen hoovaardigen vorst naar
de vrede eenigermate doen luisteren. Doch indien de Staat met Frankrijk in oorlog geraakt, zullen
‘s Compagnie’s wijd uitgestrekte conquesten met een gering ontzet niet te bewaren zijn; gelijk alle
kantoren in staat van tegenweer zullen dienen gebracht te worden, en onze verdeelde macht aldus
des te zwakker zijn. Java, de korenschuur, moet bewaard worden, niet minder Ceylon, dat kostelijk
pand; waar zal men dan het volk vinden om de Oostersche provinciën te dekken, die eenigste
goudmijnen van de Maatschappij, waarvan de Spanjaarden dezen jare reeds getoond hebben niet
afkeerig te zijn? De inlandsche vorsten aldaar, thans veel beter als voor honderd en meer jaren,
begrijpen de waarde der vruchten van hun land (de dierbare speceryen). Schijnen ook gansch niet
vreemd te zijn om van meester te veranderen, verhopende bij een nieuwe favorabeler conditiën te
bedingen.
Op Sumatra’s westkust blijft men nog al buiten staat, door gebrek aan volk, het oproer in ‘t
land te kunnen dempen; waardoor de handel aldaar zeer belemmerd wordt. Dit zelfde gebrek is ook
oorzaak dat men geen considerabeler retoer dezen jare heeft kunnen afzenden, maar dat vele
goederen voor Nederland ingezameld, inzonderheid een considerabele kwantiteit koffie, renteloos
in de pakhuizen moeten blijven overliggen. Waardoor te vreezen is dat Compagnie’s actiën nog al
lager zullen dalen.
Doch dit alles is door geen menschelijk voorzorgen te verhoeden geweest, maar veroorzaakt
door de slaande hand des Heeren, zoo op de uitkomende schepen, waarvan er sommige met 50, 60
ja 80 dooden zijn aangeland, als door den oorlog en de kwaadaardige koortsen, die alhier nog blijven
grasseeren, en van 100 tot 150 man in eene maand eeniglijk uit het hospitaal naar de Eeuwigheid
doen verhuizen. Nogtans zijn wij verplicht behoorlijk gebruik te maken van de middelen, die Gods
goedheid tot onze behoudenis nog overlaat. Men heeft tot de vaart in ‘t land inlandsche Christenen
geprest, die geen handwerk verstaan, en van Suratta en Bengalen Moorsche matrozen ontboden,
welke laatste desnoods de schepen tot aan de Kaap zouden kunnen brengen. Maar ik twijfel
geenszins of wij zullen door de goedheid onzer heeren en meesters wel haast gewaar worden het
effect onzer iteratieve gedane instantiën om volk en schepen, en wij aldus buiten vrees geraken dat
de garnizoenen op de buiten comptoiren (van waar men reeds in drie jaren geen een man verlost
heeft) niet aan het muiten slaan, of het volk bij geheele troepen, als op de Malabar, deserteeren, dat
de totale ondergang van de Compagnie zoude kunnen na zich sleepen; ‘t geen God verhoede door
de wijze voorzorgen onzer hooggeëerde heeren meesters en de universeele kennis van den toestand
dezer gewesten van den Hoog Edelen heer van Imhoff, na wiens overkomst men zeer verlangt; alzoo
God hem als een middel in Zijne hand schijnt gesteld te hebben tot redres der vervallen zaken; die
ook door Zijnen zegen achtervolgd wordende, niet kan mankeeren de gewenschte vruchten in der
tijd voort te brengen.
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Ondertusschen heb ik, niet zonder medelijden, in de uiterste miserie van de Kaap
gearresteerd kunnen zien terug komen den heer Adriaan Valckenier, die ik even een jaar te voren
met de grootste pompe en magnificentie had zien vertrekken, als door de Regeering mede
gecommiteerd geweest zijnde om Zijn Edelheid naar deszelfs transportschip te conduiseeren. O
ijdelheid der wereldsche grootheid! O Solon, Solon!1) Gelukkig dan hij, die zal weten na te volgen
het heerlijk voetspoor van UE. WelEd, Gr. Agtb., die in de grootste verhevenheid van staat bewaart
een nederig harte, en een kalmte des gemoeds, die hem zich zelven altoos doet gelijk zijn! God
almachtig beware denzelve tot heil zijner onderdanen, en doe UE. WelEd. Gr. Agtb, zich nog lang
verheugen in het uitdeelen der liefdegiften aan zijne burgers, en eindelijk als een getrouw vader des
vaderlands beërven de kroon der rechtvaardigheid! Deze zegewensch beklijve op UE. WelEd. Gr.
Achtb. en zijne hoogst geëerde familie, hier indertijd en namaals in de Eeuwigheid, volgens de
hartelijke wensch van die zich in UE, WelEd. Gr. Achtb. hoogwaarde gunstige gedachten
gerecommandeerd houdende, met diepe veneratie verblijft. Etca.
P.S. Nadat deze was geschreven, werd bij de Regeering eene missive ontvangen van den
Prins van Madura, waarin hij zegt dat zijn volk in gevecht geraakt zijnde met de rebellen, het zelve
door het omkomen van zekere pangerang, haar oversten en ‘s prinsen neef, zoo verwoed geworden
was, dat zij de vijanden tot binnen Cartasoera vervolgd, en daaruit gelukkig verjaagd hadden;
vragende order of hij den Vorst zal laten dooden of gevangen nemen, en aan wien de hofstad zal
inruimen; alzoo zijn volk verlof gevraagd had de rijfsvelden op Madura te gaan beplanten. Waarop
de heer Steinmetz aanstonds, niettegenstaande den regentijd, met 600 man derwaarts gemarcheerd
is om possessie te nemen Compagnie’s wege van de keizerlijke residentie; dat zekerlijk van
gewenscht succes zal zijn, indien hieronder maar geen verraad schuilt; ‘t geen ik noodig achtte UE.
WelEd. Gr. Achtb, nog eerbiedig ter kennisse te moeten brengen.

XXVIII. BATAVIA, 5 APRIL 1743.
Schoon men dagelijks met arendsoogen uitziet, komt echter de Hersteller nog
niet opdagen (het schip, hetwelk van Imhoff voert naar Batavia); dat gelegenheid geeft
aan het gemeen tot misselijke discoursen. De heer Valckenier houd staande dat de drie
opgezonden heeren ieder in hunne huizen gearresteerd zijn, anderen dat Zijn Hoog
Edelheid als ambassadeur naar het Keizerlijke hof staat te vertrekken; sommigen
eindelijk affirmeeren dat de Hersteller weder onttakeld is. Wij gelooven noch het een
noch het ander; maar wel dat de kwade tijding, die met het galjoot van de Kaap en ‘t
Huys ten Duyne ingekomen zal zijn, oorzaak gegeven heeft tot vertraging van Zijn
Edelheids reis. Hoe het zij, wij wenschen Zijn Hoog Edelheid een voorspoedige reis,
want zijne presentie alhier, al was het ook met 1000 Europeesche soldaten, hoog noodig
vereischt wordt tot restauratie van de kwijnende Maatschappij, en Malabaarsche
vorsten te onderrichten hoe zij verplicht zijn de exclusieve contracten met hunne
voorouderen gemaakt (alschoon per fas of nefas) te onderhouden; daar zij om de

1
) Daniël die natuurlijk zijne Klasieken kende, zinspeelt hier op den uitroep van Croesus, toen deze – als
overwonnene gevoerd naar den brandstapel – zich herinnerde hoe Solon hem ten tijde van zijne macht, had
gewaarschuwd niet te vertrouwen op aardschen voorspoed.
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anderszins, bij langer ontstentenis van krijgsvolk, de onzen wel zullen beduiden van die
voorrechten af te zien of de kust te ruimen.
Hier gaat een gerucht als of de heer van Gollenesse zoude overleden zijn; dat ik
niet verhope. Want de Compagnie aan Zijn Ede een wakker minister en wij een waarden
vriend verliezen zouden. Zoo dit echter waar bevonden werd, wie weet wat er dan niet
gebeurt. Ondertusschen speelt de heer A. (van Aarden) meesterlijk zijn rol; de hoop dat
Zijn Edelheid zal achter blijven, (schoon hij deswegen zijne groote bekommering
betuigt) heeft hem reeds het air van Generaal doen aannemen, terwijl de Chineezen hem
als hun nieuwe Joosje aanbidden. In de vergadering voert hij het woord voor den ouden
heer (Thedens), die met dat gemak wel gediend is, en het water over den akker laat
loopen. Echter is zijn oogmerk omtrent Weyer mislukt, schoon hij door zijn neef, de
secretaris P. bezorgd heeft, dat diens zaak op het vuilste vertoond werd. Gelijk die heer
in alles van hem dependeert, en oorzaak is dat vele zaken verdraaid en een heel
verkeerden zin gegeven worden, om de heeren meesters, is het doenlijk, te misleiden.
Men moet altoos op zijn hoede zijn om nietin zijne strikken te vallen.
Nadat het bekend is geworden dat onder de Chineesche koffie vele zwarte en
onrijpe boonen van 12 tot 20 pr Cto toe gevonden werden, heeft hij daarvan een ophef
gemaakt, alsof deze zaak ‘s Compagnie’s ruïne voltooid had, en hij hier van de
ontdekker was; trachtende per bricol ons door dit toeval een zware som gelds te doen
betalen, omdat quasie een gedeelte dezer Cauwe door Vollenhoven zalr in ‘s
Compagnie’s daar toe geordonneerde pakhuizen was opgeslagen, en men niet kan
aantoonen dat de overledene over die slechte gesteldheid geklaagd heeft. Doch ik
vertrouw meerder rechtmatigheid bij de andere heeren te zullen vinden, die wel weten
dat deze koffie door den op de vaderlandsche reis verongelukten Soestdijk, en den
almede overleden van Biesum zijn genegotieerd nauwelijks voor de helft van ‘s
Compagnie’s gefixeerden prijs; met het overige hunne beurzen in zoo korten tijd tot
barstens toe vullende, en waaraan dan ook ‘s Compagnie’s schade alleen billijk
behoorde geboet te worden. Zulke ontrouwe dienaren zijn pesten voor de Maatschappij.
Het slimste is dat deze groote partij koffie onmogelijk kan gegarbuleerd worden;
alzoo de arbeidsloonen dezelve eenige kapitalen zou verduren. En ‘s Compagnie’s
kostelijke bodems met een gedeelte onnutte waren te beladen, is mede niet raadzaam;
waarom men deswegen order verzoekt. Echter is het van speculatie dat reeds voor twee
jaren van die zelfde boonen verzonden, en deswegen geen klachten vernomen zijn,
schoon de Bataviasche koffie ten minste een geheel kapitaal beter is. Het
nevensliggende request, dat ik, als het er op aankomt, of wel dergelijke, meen aan de
Vergadering te presenteeren, zal UEde van deze zaak nader elucideeren, om onze
geëerde Vrienden en patronen onder de heeren Bewindhebberen van de ware
geschapenheid
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dezer zaak ten onze faveure te verklaren. Ook verzoek ik den heer advocaat Graafland
generaliter Zijn Ede mij zijne bescherming niet gelieve te onttrekken.
De heer van Panhuys heeft eindelijk door middelen van constrainte mevrouw
Thedens weten haar dochter Juffvr Truytje Westpalm afhandig te maken, zoodat dit
huwelijk eerstdaags staat voltrokken te worden, en hiermede dat blijspel eindigen.
Jacob Verduyn, anders genaamd Hobbel, die breed aan het hof gestaan heeft, zal UEde
het overige verhalen, zoo hij maar tegen zijn gewoonte het liegen wilde vergeten; daar
wij meer aan twijfelen als aan de goede beftelling van het mede gegeven ongemerkt
kasje lekkere thee (zijnde een dergelijk gemerkte mede gegeven aan kapitein Gerrits op
de Leuwerik voor de vrienden tot Bergen op Zoom, onder UEdle adres) nieuwelijks ons
uit China toegebracht; hetgeen de vrienden met smaak en in goede gezondheid, zoo wij
verhopen, zullen consumeeren. Voor ‘t overige ons gedragende aan onze gedienstige
letteren van 2e en 18e December en 12e Januari passo, mitsgaders ons nabriefje per
Reynhuysen, wiens groote mast in straat Sunda door den donder getroffen, terug
gekomen, en ons gelegenheid verschaft heeft de vrienden te communiceeren dat de
eerstgeteekende door het overlijden van den heer Guillot is aangesteld tot president in
‘t Eerwaarde College van heeren Weesmeesteren dezer stede. Verzoeke UEde vooreerst
nog gelieve te continueeren met het zenden der verzochte jaarlijksche benoodigdheden,
en vooral de pruiken, alzoo die in dit warme land niet lang tegenhouden. Zoo ras wij
met veiligheid iets kunnen verzenden, verhopen wij UEde van iets aangenamers voor
zusje te voorzien als de thans afgaande lang verzochte Japansche tabaksdoos, gevuld
met Malabar molienjes; waarvan UEde de wedergade aan vader gelieft te prefenteeren,
het derde aan broeder Jeronimus, en het vierde uit onzen naam aan onzen broeder Jonkhr
Maurits Pasques de Chavonnes tot Bergen te zenden.
Achter dezen brief is ingevoegd de thans volgende, daarin ter sprake komende
Memorie aan den Raad van Indië (zie blz. 534).
Hoog Edele Heeren.
De ondergeteekende de eer hebbende een medelid dezer Vergadering te zijn, betuigt niet minder als
eenig ander derzelve, zijne surprise over de slechte gesteldheid der Cheribonsche koffie, alhier
sedert den jare 1739 met verscheiden schepen successive aangebracht, zoodanig dat onder dezelven
van 12 tot 21 pr C. aan zwarte en onrijpe boonen gevonden worden, voor ‘t meeste gedeelte
genegotieerd, en dusdanig herwaarts aangezonden door den overleden resident van Biesum, wiens
boedel dan ook billijk onder eerbiedige correctie, deswegen behoort te worden aangesproken; doch
geenzins die der administrateurs, die dezelve boonen volgens order en gewoonte eenelijk in de
daartoe geordonneerde pakhuizen hebben opgeslagen, als niet vermogende om dit te weigeren.
Inzonderheid niet den boedel van den pakhuismr Arnold Vollenhoven, jaar en dag na deszelfs dood,
nadat zijne weduwe een liquide-transport
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van alle ‘s Compagnie’s onder deszelfs administratie behoord hebbende effecten bekomen heeft, en
voor wiens interest de ondergeteekende verplicht is, als met die weduwe getrouwd zijnde, zich te
intercedeeren; voornamelijk omdat hem toeschijnt de billijkheid der zaak zulks zeer wel te kunnen
lijden. Want het vooreerst zeer presumtief is, dat gemelde Vollenhoven, die bekend is geweest voor
vigelant en naarstig in zijn dienst, zal kennis gegeven hebben van de gesteldheid dezer boonen aan
de te dier tijd zijnde opperkooplieden des kasteels, en inzonderheid aan den E. van der Linden, die
zulks niet zoude kunnen ontkennen, indien de dood hem almede den mond niet hadde gesloten, en
deze zekerlijk mede aan den naar ‘t vaderland vertrokken heer Directeur Schaghen. Maar hoe weinig
klachten van deze natuur ingang hebben kunnen vinden bij den gewezen heer gouverneur-generaal
Adriaan Valckenier, is het meeste gedeelte dezer geëerde vergadering zeer welbekend, voornamelijk
omtrent zijnen neef en grooten gunsteling van Biesum, om wiens wille en om diergelijke redenen
gemelde Zijn Edelheid zich niet ontzien heeft den hoog Edelen heer Van Imhoff in de vergadering
van den (oningevuld) 1740 bitterlijk te bejegenen, met bedreiging zijne vrienden ook wel te zullen
vinden. Hoe dan een minder bediende op zijne klachten zal gehoord zijn, laat de ondergeteekende
reverentelijk aan ‘t onpartijdig oordeel van UE. HoogEdelens, wie de ondergeteekende al verder de
eere heeft in consideratie te geven of het niet billijk is dat wie voordeelen eener zaak genoten heeft,
ook daarvan de schade draagt? Dat deze koffie zoodanig is aangebracht, blijkt daaruit, dat de
dagelijksche aanbreng dezer boonen van daar, geen haar beter bevonden wordt, en waarvan een
overtuigend bewijs zal kunnen verstrekken de 12000 picols die nog van den inkoop van van Biesum
tot Cheribon restant liggen, en aangebracht wordende, alsmede echter zullen moeten worden
opgeslagen; gevoegelijk niet door de administrateurs of hun verzuim verergerd. Daarentegen is,
gelijk UE. Hoog Edelens ten genoege gebleken is, de Bataviasche inzaam van zeer goeden
aanschouw bevonden, zoodat hieromtrent de minste schijn van malversatie of ontrouw geen plaats
heeft. Maar hoe de E. Van Biesum tot Cheribon nauwelijks 1½ jaar resident geweest, en van nergens
dat men weet eenige naamwaardige penningen aangekomen zijnde, op het gerucht van de
aannadering der Chineesche rebellen 64000 Rd.s als een troupe de reserve heeft kunnen in kisten
sluiten en herwaarts aan zijne gemachtigden ter bewaring zenden, zal de ondergeteekende almede
eerbiedig overlaten aan het verlichte oordeel van UE. Hoog Edelens, als ook wie behoorden te
worden aangesproken tot schadeloosstelling van de Compagnie. Waarop mij verlatende, met de
meeste veneratie betuige te zijn. Ingediend in Rade den ..... 1743.

Copie van den brief, geschreven uit Batavia 6 December 1741, ingesloten in brief XIX.

AMSTERDAM.
AAN DEN WEL EDELEN GROOT ACHTBAREN HEERE DEN HEER EN MR DIRCK TRIP.
BURGEMEESTER, THESAURIER ORDINARIS, GROOT HAVEN- EN STROOMMEESTER DER
STAD, MITSGRS BEËEDIGD HOOFDPARTICIPANT VAN DE NEDERLANDSCHE
GEOCTROYEERDE OOST-INDISCHE COMPAGNIE ALDAAR.
Wel Edele groot Achtb. Heere.
Indien men al de rampen de Maatschappij binnen den omtrek van twee jaren
overgekomen, met aandacht gade slaat, zoude men schier moeten gelooven, dat het
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Gods Heilige en onweerstaanbare wil is, met dezelve een einde te maken. Het vermissen
van zoo vele rijk-geladen schepen, de verwoesting dezer schoone stad door de rebellie
der Chineezen, vermeld bij mijne onderdanige van den laatsten November 1740, en de
hoog gerezene geschillen tusschen den Heer Generaal Adriaan Valckenier en de
voornaamste leden der regeering, omstandig beschreven bij mijne submisse letteren van
Januari dezes jaars, zijn alle klare blijken van de rechtvaardige gramschap des
Almachtigen. Maar als ik daarnevens de eer zal gehad hebben U Wel Edele groot
achtbare eerbiedig te vertoonen den tegenwoordigen staat van de Compagnie, zal U
Wel Edele groot achtbare mij lichtelijk toestaan dat de zelve verkeert in een zeer
dangereuse toestand; want niet alleen dat de rijke handel van deze hoofdstad door de
massacre der Chineezen genoegzaam geheel stil staat, en de publieke inkomsten tot
over de helft verminderd zijn, maar het heeft ook den meineedigen keizer van Java
dwaselijk gelust zich met zijne groote macht van wapenen te voegen bij de Chineesche
rebellen, om den christelijken naam op dit eiland, was ‘t hem mogelijk, te verdelgen en
geheel uit te roeien; ingevolge van dien alle onze forteressen in zijn land te gelijk
belegerende, met dat gevolg dat Cartasoera, Rembang en andere sterkten van minder
belang, reeds voor zijne overmacht hebben moeten bezwijken, en de andere tot op het
uiterste gebracht zijn; bovendien al de rivieren voor den uit- of invoer van
levensmiddelen doende stoppen, daardoor een groote schaarschheid derzelve verwekt.
De Prins van Madura en eenige mindere bondgenooten houden wel de partij van de
Compagnie, doch haar macht is veel te zwak tegen de groote menigte der Javanen en
Chineezen, waarmede het land als bedekt is; versmeltende het geringe hoopje der
Europeeërs dagelijks aan hare wonden of door gebrek. Waarom men, hoe ongaarne,
heeft moeten resolveeren het verzenden der retour-vloot uit te stellen en twee derde van
ons volk naar Samarang te zenden, om, was het mogelijk, de vijanden van daar te
vernestelen of wel een gevoelige neep te geven.
Doch dezelve intusschen in zulk een menigte aangegroeid en zich zoo suffisant
verschanst hebbende, dat noch bom noch kogel hun eenige hinder konde toebrengen,
besloot de krijgsraad aldaar, om ons arme volk niet vruchteloos op de slachtbank te
brengen, gedurende de regentijd defensief te ageeren, op hoop van machtiger ontzet, en
dat de vijand zichzelve intusschen eenigermate zoude verconsumeeren. Doch deze
hiervoor mogelijk zelf vreezende, verhaastten het werk, en brachten hunne batterijen
(waarvan zij sommige op rollen weten voort te kruien), tot op een pistoolschot van onze
buitenste linie van circumvalatie, en wierpen als toen eenige bommen binnen de
palissadeering van de vesting; waardoor het de onzen in dat houten wambuis te
benauwd geworden zijnde, resolutie namen een generalen uitval te wagen. Dat door den
bijstand van God Almachtig van zoodanig een goed succes geweest is, dat de onzen
den vijand uit al hare gemaakte vastigheden geheel verdreven, een ontelbare menigte
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ter neder gelegd, en 55 stukken kanon van verscheiden caliber, waaronder eenige
metalen en 2 mortieren, veroverd hebben. Men heeft deswege op den 29en der verweken
maand November alhier een plechtigen dank- en bededag gevierd, om den Heere der
heirscharen te smeken dat het Hem behage deze overwinning verder met Zijnen zegen
te achtervolgen, en de andere belegerde plaatsen, als Japara, Tagal, Sourabaya en
Passourouang ook te redden uit de bloeddorstige handen dezer onverzoenlijke vijanden.
Want de trouwelooze Javaan maakt thans wel den schijn van geneigdheid tot de vrede,
maar om geen andere reden als om tijd te winnen en ons opnieuw met meerder geweld
aan te tasten.
Die van Sumatra’s Westkust dezen opstand vernemende, heeft het almede gelust
tegens de Compagnie te rebelleeren, en onze hoofdvesting aldaar Padang, te belegeren
in een tijd dat men haar noch met volk noch met provisie, zoo uit eigen gebrek als om
der wille van het jaargetij, heeft kunnen assisteeren. Op de Malabar, daar ‘s
Compagnie’s wapenen anders gewoon zijn te triumfeeren, is de opgeworpen vesting in
het land van den Koning van Trevancoor door toeval van brand, met al het kanon en
verdere ammunitie van oorlog in ‘s vijands handen geraakt; dat voor verdere kwade
gevolgen doet beducht zijn, alsmede om de onmogelijkheid van assistentie naar
derwaarts te kunnen zenden; zoo min als naar Ceylon, dat dierbaar punt van de
Maatschappij, alwaar de Vorst des lands zich tot nog toe wel niet openlijk tegen dezelve
verklaart, maar echter hare dienaren hoe langer hoe verachtelijker behandelt, en thans
den uitvoer van de kaneel onder allerlei pretexten verhindert; zijnde met veel reden
verdacht van geheime correspondentie met Frankrijk.
Zonder dat ik behoef hier nevens te melden de nadeelige geruchten uit andere
gewesten, vermits dezelve confirmatie vereischen, en kwade tijdingen altoos vroeg
genoeg komen, zal U Wel Edele groot achtbare uit het verhaalde maar al te wel
ontwaard hebben den zeer gevaarlijken staat van de Maatschappij, om waaruit dezelve
onder Godes zegen te redden, ons na mijn gering gevoelen niets overig is als vooreerst
te roeien met de riemen die men heeft, en onze aan handen zijnde krijgsmacht zoo
voorzichtig te verdeelen, dat wij, is het mogelijk, overal defensief kunnen ageeren, tot
door een spoedig en machtig ontzet van volk en schepen uit het vaderland geassisteerd
worden. Waartoe ik dan de vrijheid neme U Wel Edele groot achtbare eerbiedig te
verzoeken zijne goede officiën aan te wenden, want anders is het met de Compagnie
gedaan; alzoo het zeer presumtief is, dat de inwoners van het eene gedeelte des lands
het voorbeeld der anderen, als het maar in haar macht is, zullen volgen. Want zij ons
allen alzoo moede zijn als ooit voor dezen de Portugeezen. Maar het is te beklagen dat
de dienaren der Maatschappij dikwijls zelven hiervan oorzaak zijn door hunne
onverzadelijke schraapzucht, gierigheid en brutale behandelingen, zoodat de
Hollandsche naam door de inwoners des lands gevloekt wordt; waardoor
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indien niet nog tijdig voorzien wordt, de Maatschappij noodzakelijk moet te gronde
gaan.
Want vele jonge lieden geparenteerd aan Heeren Bewindhebberen of aan deze
Regeering, uit het vaderland komende met papieren harnassen, moeten terstond met een
profitabel ambt voorzien, en worden dikwijls als hoofden naar de buitenkantoren
gezonden. Deze nog niet hebbende leeren gehoorzamen, weten ook onmogelijk wel te
gebieden, en verstaan zich op geen andere zaken dan om in weinig jaren hun beurs te
maken en met het geroofde zoo spoedig doenlijk te repatrieeren. Anderen, die van dezen
ruggesteun van vrienden ontbloot zijn, hebben zich weten te bedienen van klinkende
recommandatiën, die zoo zwaar van gewicht moesten zijn, dat velen, vreezende arme
weduwen en wezen te zullen nalaten, zich niet genoeg wisten te haasten, om het zij ook
op wat wijze, het uitgeschotene te recouvreeren. Hierdoor geschieden vele mesusen en
extorsiën, die de wezenlijke oorzaak uitmaken van de weerbarstigheid der inlanders.
God Almachtig keere eens zijn toornig aanschijn van ons af, en beware ons voor alle
verdere land-plagen en welverdiende straffen, opdat de Maatschappij door Zijnen
genadigen zegen eens wederom het hoofd mag verheffen en floreeren als in de dagen
van ouds! Dezelve blijve ook met Zijne gunst en bescherming altoos aangenamelijk bij
U WelEdele groot achtbare en Zijne Hooggeëerde familie, denzelve bewarende voor
alle ongeval, en bij volmaakte gezondheid ten dienste van land en kerk; waarmede na
mij in de continuatie van U WelEd groot achtbare dierbare gunst geïnsinueerd te hebben
met verzekering dat ik mij dezelve naar gering vermogen altoos zal trachten waardig te
maken, ik de eere hebbe deze te besluiten, verblijvende met diepe veneratie,
Batavia
Den 6 December
1741.

Wel Edele groot achtbare Heere
U Wel Edele groot achtbare onderdanigste en
verplichtste dienaar en neef.

Copie van den tweeden brief aan Mr Dirk Trip, zonder dagteekening, doch
ingeregen achter brief XXVI van 18 Dec. 17421).

1

) Ofschoon gedeelten eensluidend zijn met de missieve aan Heeren patroons gevoegd bij Daniëls XXVIIen
brief aan Balthasar, (blz. 1015) wordt deze toch hier opgenomen, als enkele andere bijzonderheden behelzende.
Ingeregen achter dien brief, moet zij ongeveer van den zelfden tijd zijn als boven- bedoeld schrijven, en dus omtrent
den aanvang van 1743.
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AMSTERDAM.
AAN

DEN WEL EDELEN GROOT ACHTBAREN HEERE DEN EER EN MR DIRCK TRIP.
REGEEREND BURGEMEESTER, GROOT HAVEN- EN STROOMMEESTER DER STAD,
MITSGADERS
BEËEDIGD
HOOFD-PARTICIPANT
IN
DE
NEDERLANDSCHE
GEOCTROYEERDE OOSTINDE COMPAGNIE ALDAAR.

Wel Edele groot Achtbare Heere.
Uit de neven liggende eerbiedige letteren zal UE. WelEd. Gr. Achtb. des
gelievende kunnen beoogen, dat de Voorzienigheid mij wederom door den band des
huwelijks heeft vereenigd. En alzoo deze juffer is een deugdzame jonge schoone
weduwe met fraaie middelen voorzien, en uit een deftig geslacht gesproten, twijfel ik
niet of deze mijne keuze zal de eer hebben aan UE. WelEd. Gr. Achtb. niet te mishagen;
‘t geen in der tijd te mogen verstaan in ons veel blijdschap zoude verwekken. De hoop
om mijn lieve vaderland nog eens weder te zien en mijn dankbaar harte aan de voeten
van U WelEd. Gr. Achtb. te kunnen opofferen, begint door dit huwelijk in mij niet
weinig aan te wakkeren; te meer nu het de Heeren meesters behaagt heeft, een
onwaardig subject, Maurits van Aarden, boven mij en anderen te doen heen springen
en tot Raad ordinair te verkiezen, op recommandatie zoo men zegt, van den heer van
Imhoff, die hem nochtans zeer wel kent, en den heer advokaat Hartman, om zekere
redenen. Ik kan niet ontveinzen, hooggeëerde patroon, dat mij deze affronteuse tijding,
waarvan de minste Compagnies dienaar kennis moet hebben, aangekomen op een tijd
dat ik ijverig bezig was in de moeilijke beschrijving van Bengalen, niet weinig
gesurpreneerd; ook den ijver voor den dienst der Maatschappij, waarin ik anders gezind
was mijn leven te slijten, eenigszins verflauwd heeft. Doch indien UE. WelEd. Gr.
Achtb. de goedheid had zijne hoog vermogende gunst ‘t mij waarts uit te breiden, en te
bezorgen dat ik op mijn beurt mede niet alleen tot Raad ordinair gepromoveerd wierde,
maar ook dat ik mijn vorigen rang en zitplaats weder mocht verkrijgen, zoude UE.
WelEd. Gr. Achtb. bij zijne voor deze aan mij bewezen weldaden een oneindige
verplichting leggen op dengene, die deze hooge gunst in een dankbaar harte altoos
zoude bewaren.
Bij mijne laatst voorgaande eerbiedige letteren van 5 April tot UE. WelEd. Gr.
Achtb. geeërde speculatie den toenmaligen toestand van Indië beknoptelijk afgeschetst
hebbende, zal deze onder hope van welduiding, gericht zijn tot het beschrijven van de
veranderingen sedert dien tijd, ‘t zij ten goede of ten kwade, in dezelve voorgevallen.
De Sultan van Groot Java van zijne bedreven misslagen berouw getoond
hebbende, onder andere door zijn rijksbestierder en voornaamsten kwaden raadsman
aan de Compagnie over te geven, is wederom op zekere conduiten (conditiën?) in
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genade aangenomen; doch hierom door de bloeddorstige rebelleerende
Chineezen en een gedeelte zijner verraderlijke onderdanen van den troon
geschopt en uit zijn hofstad Cartasoera verjaagd. Aldaar weder instellende een
jongeling van 18 jaren uit het bloed van een der vorige sultans gesproten, zonder
dat wij door onze geringe alhier aan handen zijnde macht zulks hebben kunnen
beletten, of den vijand weder vandaar verdrijven. Echter staat men dit in ‘t kort te
ondernemen, omdat wij de oproerige Chineezen van Rembang verdreven, het
zeestrand thans weder in ons bezit hebben, en onze verdeelde macht, zoo ras het
jaargetij zulks toelaat, ten optocht naar derwaarts zullen kunnen vereenigen.
Een gevecht voor gemelde zeeplaats, alwaar men omtrent tachtig
vaartuigen op stapel gevonden heeft, verdient hier kortelijk aangehaald; hetzelve
is voorgevallen tusschen 2 onzer schepen en een galjoot tegen 22 Chineesche
vaartuigen en eenige branders, behalve (benevens) een zekere machine door roer
en zijl bestierd wordende, te zamen gesteld van balken, en overdekt met
buffelhuiden, schootvrij en met zwaar en ligt kanon voorzien. Het overmeesteren
van dit vaartuig, dat onze schepen zeer beschadigd heeft, heeft niet minder als 22
dooden en 78 gekwetsten gekost, alzoo de Chineezen eindelijk overheerd zijnde,
hetzelve met vriend en vijand in de lucht deden springen.
Op de kust van Malabar heeft ons klein hoopje volks het nog tegen een
groote menigte vijanden uitgehouden; doch dit zal niet lang meer kunnen duren;
voornamelijk indien de Franschen, die beloofd hebben den Koning van
Travancoor in de gepasseerde maand September met 6 oorlogsschepen tegen ons
te zullen bijspringen, hun woord gehouden hebben. Echter heeft het gerucht
aldaar dat den heer van Imhoff met een machtige vloot van volk en schepen naar
Indië op weg is, dezen hoovaardigen vorst naar de vrede eenigermate doen
luisteren. Doch indien de Staat met Frankrijk in oorlog geraakt, zullen ‘s
Compagnie’s wijd uitgestrekte conquesten met een gering ontzet niet te bewaren
zijn; gelijk alle kantoren in staat van tegenweer zullen dienen gebracht te worden,
en onze verdeelde macht aldus des te zwakker zijn.
Java, de korenschuur, moest bewaard worden; niet minder Ceylon, dat
kostelijk pand. Waar zal men dan het volk vinden om de Oostersche provinciën te
dekken, die eenigste goudmijnen van de Maatschappij, waarin de Spanjaarden
dezen jare reeds blijk gegeven hebben grooten zin te hebben? De inlandsche
vorsten aldaar thans veel beter als voor honderd en meer jaren begrijpende de
waarde der vruchten van hun land (de dierbare specerijen), schijnen ook gansch
niet afkeerig te zijn om van meester te veranderen; verhoopende bij een nieuwe
favorabelder conditiën te bedingen.
Hoe het zij, al het roepen is om volk, zoowel zeevarenden als militairen. Dan
was er met de hulpe Gods kans al de conquesten te bewaren en te verdedigen
tegen allen die lust mochten hebben dezelve aan te tasten; dan zoude men in staat
geweest
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zijn een considerabel retour naar Nederland af te zenden en daardoor de verdere daling
der actiën te stuiten, daar de goederen thans renteloos alhier in de pakhuizen moeten
blijven liggen. Ik weet wel dat dit door geen menschelijke voorzorgen is te verhoeden
geweest, maar veroorzaakt door de slaande hand des Heeren, die nochtans ook wederom
heelen kan en wil, indien wij de middelen maar gebruiken, die Zijne goedheid tot onzer
behoudenis overlaat. Ik twijfel niet of wij zullen het effect daarvan door de heilzame
voorzorg onzer hooggeëerde heeren meesters wel haast gewaar worden; ‘t geen
achtervolgd wordende met de zegen van God almachtig, inderdaad de gewenschte
vruchten zekerlijk zal voortbrengen. Voornamelijk indien de middelen tot redres der
vervallen zaken behoorlijk worden bij der hand genomen, en het particulier interest niet
prevaleert boven het gemeen.
Ondertusschen heb ik niet zonder aandoening des harten alhier kunnen zien terug
komen in militair arrest den heer Adriaan Valckenier, die ik even een jaar bevorens met
de uiterste pompe en magnificentie had zien vertrekken, als zijnde door de regeering
benoemd geweest om Zijn Hoog Ed aan deszelfs transportschip te geleiden. Thans is
dezelve gebracht op een der bolwerken dezes kasteels, wordende aldaar bewaard totdat
de nieuwe advocaat-fiscaal zijn crimineelen eisch en conclusie tegen Zijn Edelheid zal
uitgebracht hebben. En God weet wat zijn vonnis zal zijn, waarvan sommige der
rechters wel zelfs executeurs zouden willen zijn. O ijdelheid der wereldsche grootheid.
O Solon! Solon! wie zoude dan niet liever trachten na te volgen het heerlijk voetspoor
van UE W. E. Gr. Achtbe, die in de grootste verhevenheid van staat bewaart een nederig
harte en een kalmte des gemoeds, die hem zich zelven altoos doet gelijk zijn. God
almachtig beware denzelve tot heil zijner onderdanen, en doe UE. W. E. Gr. Achtb zich
nog lange verheugen in het uitdeelen der liefdegiften aan zijne burgers, en eindelijk als
een getrouwe vader des vaderlands beërven de kroon der rechtvaardigheid. Deze
zegenwensch beklijve op UE. Wel Ed. Gr. Achtb. en zijne hoogstgeëerde familie hier
in der tijd en namaals in de eeuwigheid, volgens de hartelijke wensch van die zich in U
WelEd. Gr. Achtb. hoogwaardige gunstige gedachten gerecommandeerd houdende,
met diepe veneratie verblijft etca.

III. VERDERE BRIEVEN VAN OVERZEE (1737 ± 1743)
GERICHT AAN BALTHAZAR (VII).
(Aanteekeningen blz. 453).
BRIEF VAN JOCHEM AMELS, SERGEANT. BATAVIA IN ‘T CASTEEL, 15 DEC. 1742.
Door Daniël aangesteld als sergeant in den oorlog met de Chineezen. ,,UEd. broeder heeft
mij op de been geholpen; ben ik ziekelijk geweest, hij heeft zijn gunst aan mij betoond, zoowel in
‘t zenden van kost als kleederen.”
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