Het geslacht Nolthenius (Tutein Nolthenius) Deel 2, tweede stuk
Bijlage III : Verdere brieven van overzee (1737 ± 1743) : Gericht aan
Balthazar (VII).
(blz. 1027-1056)
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
26 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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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 magnifieentie 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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BRIEVEN VAN DANIËLS
JESSE SLOTSBOO1).

SCHOONMOEDER

ALETTA BECK,

WEDUWE VAN

KAJE

I. CABO, 13 FEBR. 1738.
Gelukwensching met het huwelijk van Jeronimus (Balthazar’s broeder). „Daniël
(Balthazar’s broeder) zal vermoedelijk naar dat vege Batavia aspireeren, daar tegenwoordig alles
wegsterft, en integendeel Malacca een gezond klimaat is. Hoor, dat mijn geliefde zoon een
burgemeesters buik heeft en beiden zeer weldaan uitzien. ‘t Zou wel mijn hartewensch zijn hem (en
hare dochter) hier te zien passeeren (naar ‘t vaderland); maar mijne dagen, die reeds 70 gepasseerd
zijn, doen mijne wenschen stille staan”. Vraagt in post-criptum voorspraak voor haar schoonzoon
de Grandpreez.

II. CABO DE GOEDE HOOP, 22 MEI 1738, OP ONZE HOSTEDE LEWENHOF.
Hadde UE. W. Eds met de voorgaande schepen een briefje van felicitatie
toegezonden, dat door ongeluk nat geworden zijnde, terug ontving, genoodzaakt zijnde
maar een ander couvert daarom te slaan; welk instantelijk verzoek niet kwalijk te
nemen.
Nadat deze ter reede liggende schepen gemonsterd hadden, ontvange de brieven
van mijn zoon Nolthenius, welker voornaamsten inhoud UEde tot speculatie mededeele.
Nadat Zijn Ed. ons gefeliciteerd had met den nieuwen gouverneur, de heer Adriaan van
Kervel, schrijft hij: ,,Hope dat Zijn Ed. de familie zal gunstig blijven, gelijk daarvan het
beginsel goed geweest is; maar hadden wij UEde in die qualiteit eens komen bezoeken,
ik weet waarachtig niet wat er gebeurd was. Indien de vrienden in ‘t vaderland (maar)
geweten hadden dat wij daarnaar zoo zeer verlangden. Men weet

1
) Zie omtrent Aletta Beck, blz. 23 (alwaar haar vader’s doopnaam onjuist is opgegeven) en de noot blz.
492. Uit zijn eerste huwelijk had Kaje Jesse Slotsboo: Petrus Jesse Slotsboo, onderkoopman en weesheer aan de
Kaap, gehuwd met Stevelina, dochter van Pieter van Oudenaerden (uit Arnhem) en Christina Beck. Van Petrus
Jesse’s drie zonen, werd de oudste, Kaje Petrus Slotsboo (1740–1812) secretaris van den Raad der gemeente
Kaapstad, begaf zich naar Nederland en huwde 1767 Theodora Gerhardina de Lalane de Duthay, (1738–1810)
dochter van Claudius Antonius en Jacoba Tulleken. Hij was bij zijn trouwen, ,,voornaam koopman” te Amsterdam.
Uit dit huwelijk twee dochters, die niet getrouwd schijnen te zijn. Eene zuster zijner vrouw: Theodora Gerhardina
huwde (1777) Abraham Bredius. Kaje Petrus stierf in Kaapstad en werd daar in de Groote kerk begraven. De tweede
zoon van Petrus Jesse, mr Daniël Josephus Slotsboo (geb. 1742) huwde te Deinum (1716) Romelea Elisabeth
Burmania en vestigde zich te Zuid-Laren. De derde zoon, Henricus Jacobus Slotsboo, schijnt jong gestorven.
De twee kinderen van Aletta Beck en Kaje Jesse Slotsboo waren Maria Judith, die Daniël Nolthenius
huwde, en Louise Adriana, die in 1723 huwde Josephus de Grandpreez, secretaris en lid van den Raad van Justitie
te Kaapstad, †1761 aldaar. (Mededeelingen van de heeren Graham Botha te Kaapstad en van Lexau Frieswijk te
Doesburg).
Het afscheidsgedicht aan Daniël is ten onrechte op blz. 23 vermeld als opgenomen in den Gelderschen
almanak; het is te vinden in hare Mengeldigten, van welke een exemplaar berust op de Bibliotheek van de
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden.
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niet beter of ik ben hier thans gouverneur, vervangende den heer Bake, die Raad van
Indië geworden is; doch dat’s mis. De dood van den heer Bernards heeft die verandering
veroorzaakt, en deze heer denkt nog om geen scheiden; sustineerende dat nog in geen
twintig jaren als een kapitalist naar Batavia zal kunnen vertrekken, daar wij ‘t met de
helft wel zouden stellen”. Tot dusverre Zijn E. schrijven. Nu laat ik, heer en neef, aan
UEde bedenking over dat indien Zijn E. die korte regeering voorzien had, of niet wel
eens mede daarom gedobbeld had. Wat hierin te doen, laat aan ‘t voorzichtig beleid van
de vrienden aldaar (d.i. in patria) over.
Men had hier wel een man van noode die niet alleen met vreugde wordt
aangenomen, maar daar men met droefheid van scheiden moet. ‘t Staat op Batavia
heden slecht, en sterft al wat er komt; ook is ‘t geen vermaak Raad van Indië te zijn. De
heeren zijn liever in een gouvernement, daar ze naar den ouden slender, niet subject
hoeven te zijn; gelijk ik weet dat een van die heeren aldaar, al voor deze laatste
verkiezing (daar) naar gestaan heeft.
Waarlijk, Afrika had wel een goed bestierder van noode, om ‘t vervallene wat op
te beuren. Als een land uitgeput is, dient een goede tegengift om ‘t weer op de been te
helpen. Ik twijfel niet of daar twee honden om een been vechten, de derde daar wel mee
heen loopt.
Waarde heer en neef, indien UEd. het sentiment van mijn heer uw broeder hieruit
kunt begrijpen, zal UEd. licht vallen een verzoekje te doen.
Weest nu zoo goed om mijn slordig schrijven over ‘t hoofd te zien; mijne jaren
die tot 70 verloopen zijn, laten niet toe bij de kaars iets te doen; en wie weet zoo de
wind verandert, niet te laat zal zijn. Mijnheer broeder en ik presenteeren onzen dienst
en vriendelijke groeten aan UwEd. en mejuffrw, UEde liefste, onze geëerde nicht;
blijvende met de uiterst achting
Mijn heer en geëerde neef
UEde dienaresse en nicht
A. BECK, weduwe SLOTSBOO.
III. CAAP DE GOEDE HOOP, 29 FEBR. 1739.
Kort. Zendt ingesloten een brief aan Balthazar’s vader, die schreef over
aanstaande bevordering van Daniël. „Deze gaat per den Jonkheer Johannes
Swellengrebel, zoontje van den aanstaanden heer goeverneur, om zijne opvoeding
verder in Holland voort te zetten”.

IV. CAAP DE GOEDE HOOP, 9 MEI 1739.
Dewijl geen Kerstschepen als nog opgedaagd zijn, bijgevolg nog geen brieven
van UEds ontvangen; zoo geve mij d’eere UWEds van mijnen welstand te verzekeren.
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‘t Was den 6 dezer dat wij de aangename tijding (ontvingen) wegens het
behouden aankomen van mijn Heer UEdes broeder en zuster op Batavia; zijnde gelukkig
in 15 dagen van Malacca derwaarts gestevend; dat mij een groote zwarigheid van ‘t hart
nam. De vrees van zoovele ongelukken de schepen overkomen, deed mij vreezen voor
een kwade reis; dat door Godes goedheid nu verdwenen is.
De aangename tijding uit Holland wegens het avanceeren, zoo hier als op
Batavia, is ons met blijdschap ontwaard; ik wensche UWEdes van harte geluk wegens
UEdes heer broeder, onzen geliefden zoon, hopende dat met der tijd de oogmerken
mogen bereikt worden, en Zijn Ed een volmaakte gezondheid daarbij mag genieten.
Wij hebben de weet, dat de heer Wolters, tot gouverneur van Ceylon aangesteld,
overleden was; zoo Daantje dit gouvernement kon bereiken, zou zijne verwachting niet
teleurgesteld zijn. Als er lustig in de bus geblazen wordt, zou ‘t kunnen lukken; ‘t heeft
nooit zoo publiek geweest dat de meestbiedende het lotje krijgt, en een slecht hoofd
weer verbruidt dat de genereuse afgaande heer te recht gesteld heeft. Onze heer
Gouverneur heeft met deze verandering mijn zoon Grandpreez aangesteld tot secretaris,
vendumeester, lid van de raad van Politie en van Justitie; zoo Zijn Edes zei, op 2 sterke
recommandaties. Wie diegeene zijn, of dat ik er mede in besloten mocht zijn, zou mij
lief zijn te weten, en dan UEdes dankbaarder zijn. Dit is, waarde neef, een pleister ter
verzachting dat hij in zijn verzoek tot fiscaal niet geobtineerd heeft. Buiten twijfel
hebben zijne tegenpartijen alhier hun best gedaan hem daarvan te ontzetten. In zoo een
geval is ‘t beter altijd goede vrienden te blijven, als zich daarvan te berooven zonder
noodzakelijkheid of genoegzame reden. Men kan den eenen lief hebben, en den anderen
niet haten. ‘t Is mijn humeur niet; doch een Hollander verschilt van een Franschman
(blijkbaar doelende op Grandpreez’ afkomst). Mijn zoon op Batavia draagt zich
wijslijker. Dit is onder de roos, waarde neef.
Ik had na ‘t afsterven van den Gouverneur Kervel, mijn zoon op Malacca eens
getoetst, of Zijn E. geen zin in dit gouvernement hadde; waarop hij mij nu van Batavia
antwoordt ,,rondborstig: Ja, moeder; doch mijn vrienden zullen om mij niet gedacht
hebben”. Doch ik besluit uit het antwoord van mijn heer UEdes vader, dat de uitzichten
der vrienden verder gaan. Doch ‘t is een hard hoofd, die de tijden beleeft.
Wij hopen alles ten genoege zal zijn wat God geeft, Wiens wijze bestieringen
over de menschenkinderen wij aanbidden. En moet ieder zich daarin onderschikken.

V. CABO, 29 FEBR. 1740.
UWEdes aangename is mij op zijn tijd wel inhandigd en met veel genoegen UEdes
en families gezondheid ontwaard; de Heere geve van lange jaren daar in moogt
jouisseeren.
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Hebbe een klein briefje van UWEdes heer broeder ontvangen, meldende hun
beider gezondheid, alsook dat ze een tuin gekocht hadden voor 5000 rijksd. Dit lijkt nu
alsof ze geen speculatie in ‘t Ceylonsche gouvernement hadden, dewijl er geen
sollicitanten toe geweest zijn. De Hooge regeering heeft slechts een koopman daar
naartoe gezonden om den heer Imhoff af te lossen, die een dag à 2 voor ‘t vertrek der
schepen, op Batavia is gekomen. Dit kan nu wel een stratagema zijn. Doch ik twijfel;
dewijl ‘t op Ceylon zeer slecht is door de zeer slechte predecesseurs, die ‘t welvaren in
hunne zakken gestoken hebben; daar d’edelmoedigheid van den Ede heer Imhoff zijn
eigen geld daar bij ingeschoten heeft. Dat kan ieder niet doen, en is zijn beurs daar niet
naar gesteld.
Doch UEds zult zekerlijk van de intentie van uwen heer broeder bericht hebben.
Men hoort van alle kanten dat de heer Imhoff diegeene zou wezen die de vervallen
zaken in Indië zou terecht helpen; dewijl de klachten algemeen zijn. 25000
Rijksdaalders voor een officietje te geven, is niets; dat moet er weer uit. Zoo wordt het
gemeen verarmd, de koophandel slecht, de zeevaart bedroeft, hebbende tot
verversching geen stuiver te verteeren.
Wij zijn op onze oude dagen nog redelijk in staat; hoewel naar de jaren, met een
voet in ‘t graf. Zoodat het een wonder zoude zijn de kinderen hier te zien; en is niet
apparent.

VI. CABO DE GOEDE HOOP, 27 FEBR. 1741.
UWEdes aangename van den 30 September 1740, zijn mij in Januari behandigd;
waaruit UEdes gezamenlijken welstand met genoegen vernomen hebben; dat wensche
lange mag continueeren.
Met deze schepen van Batavia hadden wij de tijding dat onze zoon Daniël, UEdes
heer broeder, van een zware ziekte was aangetast, doch aan de betere hand. En met het
provisieschip nader, dat volkomen hersteld was. God geve dat van langen duur mag
zijn.
Doch tot groote verslagenheid, met de eerste bezending de fatale tijding van het
verraad der Chineezen, die onder pretext van de verzochte wayangsspelen, die ze
jaarlijks gewoon zijn te houden, het verraad ontdekt was van op Batavia alles te
vermoorden, en af te loopen, ontdekt was eenige dagen te voren; zoo dat, ‘t zij door
slechte orders of andersinds, alles op de been kwam, en een vervaarlijk bloedblad onder
dat gespuis hebben aangericht; zijnde den oorlog van buiten en van binnen tegen zoo
vele duizenden waar te nemen. Doch het pertinente zal UWEdes zoo uit de brieven, als
mondeling beter vernemen als ik melden kan; zijnde van te breeden omslag. (Hoewel
deze zinsneden ietwat verward zijn, is de bedoeling duidelijk.)
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Doch het laatst gekomen schip brengt ons noch slechter rapport mede; zijnde dat
de Generaal, na in 6 weken in de Vergadering niet geweest zijnde, in de Vergadering
komende, gewapend met den kapitein en 40 gewapenden, die de tafel in ‘t rond
besloegen, de 3 voornaamste heeren ordinaire raden van Indië arresteerde om op de
punt (van het Kasteel) gebracht te worden; waarop de heer Thedens zoude gezegd
hebben dat ze dan allen zouden gaan. Waarop ZijnEdd hen in hunne huizen zoude in
arrest gezet en met sterke wacht doen bewaren; zijnde deze de heeren Imhoff, de Haaze,
en van Schinne, de 3 zuilen van de Regeering, zooals UEd. B(roeder) meldt, en zouden
die half Januari naar Holland moeten vertrekken. Deze heeren werd gezelschap
gehouden tot half vijf uren namiddags van alle de anderen. Het hoofd (de G.G.) belastte
de militie ze allen te laten gaan, behalve de 3; met last in cas van onwilligheid, daar op
los te gaan.
Onderwijl had hij al de poorten laten sluiten, de bruggen ophalen, ‘t kanon op de
wallen geplant, ‘t vuur daarbij. Met dezen toestel was heel Batavia in de grootste
consternatie, niet wetende waar alles op doelde. Ja, ‘t ziet er zoo slecht uit, dat ieder
zijn geld van zijn schuldenaar opeischt; dat onmogelijk is, dewijl de commercie
gestremd, of te niet is, alle de suikermolens en arakbranderijen verbrand zijn.
Of daar nu redenen zullen zijn om zulk een daad uit te voeren, zal de tijd leeren.
Ieder is omzichtig om iets te melden; d’een omdat hij weer op Batavia moet komen,
d’ander, omdat het een vriend van hem is. Altijd (In alle geval) de zaken staan zeer
slecht, en hangt die plaats aan een zijden draadje, zoo niet gansch Indië. Men is in
verlangst en vreeze van wat de nadere tijdingen zullen mede brengen; of die schepen
moesten geordineerd zijn de Kaap voorbij te zeilen, dat een hachelijke post is bij ‘t
verloop van ‘t seizoen. God beware ons allen; de Kaap is in hare rust dan ook
ongelukkig, en de droevige gevolgen, die hier van te verwachten zijn, mag ieder wel
opmerken.
Zoo ziet men wat de schraapzucht voor vruchten teelt; want daar ‘t gemeen
gedrukt wordt, het recht gecorrumpeerd, de waardigheden voor geld verkocht, en de
gierigheid geen grond kan peilen, bij gevolg onwetenden en lichtmissen verheven; zoo
een te gronde moet gaan. Hoe wenschelijk ware het eens daaraan de machtige hand te
leggen; maar dat neefschap, dat in alle staten elkander de hand biedt, baart het verderf
van land en kerk. Ik twijfel niet of ‘t is alles genoeg bewezen. De visitateur-generaal,
die voorleden jaar is thuis gevaren, zou ‘t gezegde genoegzaam aantoonen, behalve
anderen, die den ondergang genoegzaam voorspeld hebben. Doch het kwaad
ingekankerd zijnde, schijnt van de geneesheeren als verlaten, of met een lid af te
snijden, ‘t overige niet willende behouden.
Ellendigen, die onder zulke pers moeten zuchten! De Almachtige God, die de
harten der menschen in Zijne hand heeft, doe haar voorzichtige en spoedige raad-
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slagen nemen tot herstelling van zulk een dierbaar land, dat zooveel bloed en zorgen
gekost heeft, en waarvan zoovele duizenden hun brood moeten hebben. Ja, wij zuchten
voor hen, dat recht en eendracht malkand’ren de hand mogen geven om ‘t vervallene
zoo om te straffen, als om te beloonen; opdat waarheid en vrede den zitstoel der eere
mogen betreden en alles mag aangeleid worden tot eere van God en redding zijns
naastens.

VII. CAAP DE GOEDE HOOP, 11 JULI 1741.
Deze alleen om U WEde van onzen welstand te verzekeren, met verzoek dezen
ingelegden aan uw heer vader, onzen geachten neef te doen bestellen; waarmede mij
vriendschap zal geschieden.
De laatste tijding van U WEds heer broeder en zuster melden dat ze nog in goede
gezondheid waren; meenend eerlang weer in hunnen tuin hun verblijf te gaan nemen.
Zij zullen UEde zekerlijk de troebelen aldaar gemeld hebben en het kloekmoedig gedrag
van UWEds zuster Maria. (Daniëls vrouw).
Maar wat verwondering moet het in ‘t algemeen niet zijn over ‘t opzenden van 3
voornaamste Raden van Indië; die van hier in gezondheid vertrokken zijn. Wij hopen
dat ze een voorspoedige reis zullen hebben en in gezondheid de haven bereiken. Of wij
nu den heer generaal (Valckenier) met de aanstaande retourschepen hier zullen hebben,
leert de tijd. Men twijfelt, om (zoo men zegt) of hij ‘t hecht uit de hand zal geven, en of
de 2 anderen moeds genoeg zullen hebben om ‘t af te nemen; dewijl op ‘t eerste gerucht
zijn H.Edle heeft laten vernemen wie dat uitgestrooid hadden; (en) bij plakaat deed
publiceeren dat er 100 ducaten voor den uitvinder op stond, die dit wist aan te brengen.
Alsook doen publiceeren, dat het een leugen en uitstrooisel was, dat hij in geen 6 jaren
meende te vertrekken. Doch heer en neef, U WEde zult aldaar de zaken nauwkeuriger
weten, als men hier verhaalt. Dit weten we, dat de heeren zeer misnoegd vertrokken
zijn, en revengie over alle de affronten haar UEde aangedaan, zullen zoeken. UWEde
zult de zaken daar beter te weten komen als men ‘t van hier zou melden; dewijl ‘t van
te grooten omslag is. Alle welmeenenden zullen ze met verlangen zien retourneeren tot
welstand van de Compy en ‘t gemeen; hebbende in ‘t algemeen de goedkeuring zoo,
over de (hunne) Regeering als hunne Ede personen. Doch dewijl de hooge machten zulk
een zaak moeten beslissen, zal wat tijd verloopen; terwijl ‘t verval der Compy hoe langer
hoe meer voortgaat, en God beware, niet geheel te gronde zinkt. Dat te beklagen is; wijl
ons land door de Oordeelen (God’s oordeelen) van excessieve watervloeden zoo zeer
gedrukt is; en als naar haar ondergang schijnt te neigen. En God beware ons dat de
verderflijke
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oorlog hier niet op volgt! Wij bidden den almogenden God, dat zijne rechtvaardige
Oordeelen mogen ophouden, en op eene boetvaardige bekeering ons genadig wil zijn.
P.S. Verzoeke zoo er iets nieuws is, mij maar een schetsje mede te deelen.

VIII. CAAP DE GOEDE HOOP, 9 MAART 1742, RECIPE 24 JUNI, PER D’HEER VAN
HENGEL.
‘t Was in Januari dat wij, het schip Amsterdam hier ter reede komende, de
smartelijke tijding ontvingen van UWEde geliefden broeder, de E. heer D. Nolthenius,
onze zoon, dat zijn dierbare Mietje, mijne lieve dochter, op den 28 Juni passato van een
sterke koorts aangetast, die zonder intermissie haar Ed op den 4den dag daaraan uit dit
vergankelijke heeft weggerukt, en haar Ed in een verzekerde hoop op eene zalige
onsterfelijkheid, uit dit aardsche naar eene zalige eeuwigheid was overgestapt.
Ik twijfel niet of UWEde zult met ons niet weinig deel daarin nemen, dewijl uw
heer broeder een lieve en dierbare gezellinne, en ik mijne dochter, die ik op ‘t hoogst
beminde, mis. Doch wij moeten hierin stille zijn, dewijl al Gods doen majesteit en
heerlijkheid is, (en) de wegen Gods rechtvaardigen, die somtijds iemand vóór ‘t verderf,
bij hem roept, eer de plasregenen van Zijn rechtvaardigen toorn de landen overstroomt.
De goede God wil UEde en ons, voor dergelijken of bezoekingen bewaren, en
Zijne kastijdende hand ons ten nutte doen zijn.
Sedert het arrivement van ‘t schip Amsterdam, voerende Zijn Edelheid, zijn geen
tijdingen van Batavia noch van Ceylon gekomen; dit doet ieder duchten voor verdere
rampen, die aldaar door d’inlanders mochten veroorzaakt zijn. Wij willen wel het beste
hopen, doch de vrees is grooter, dewijl aldaar geen volk is, en zoo men zegt, het rijk
verdeeld.

IX. ZONDER DAGTEEKENING, VERMOEDELIJK EIND JANUARI I743.
Ik hadde voorleden jaar aan UwEdes geeerden vader, onze waarde neef, het
droevig en subiet sterfgeval van UwEdes waarde zuster, vrouwe Maria Judith Slotsboo
bekend gemaakt, met verzoek daarvan communicatie aan de vrienden te doen. Doch
nog geen rescriptie met deze schepen ontwaard; welke echter met de nog komende met
verlangen tegemoet zie.
Met de aankomst van ‘t Kaapsche provisieschip ontvangen wij de tijding dat de
wonde gezalfd is; zijnde Zijn WelEde hertrouwd met mejuffrouw Balthazarina Johanna
de Chavonnes, weduwe van den heer Vollenhoven; eene juffer die onder zijn oogen
genoegzaam opgebracht is, dochter van Zijn Eds gewezen Gouverneur op
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Malacca. Ik approbeer dit ten hoogste, zijnde voor mijn deel zeer vergenoegd in Zijn
Edes goede verkiezing. De hemel wil zijn zegen over hun beide rijkelijk uitstorten!
Deze ingelegde (pakket van Daniël, vermoedelijk communicatiebrieven van zijn
tweede huwelijk) was mij bevolen met een Engelschman over te zenden (omdat deze in
den regel sneller reis hadden), doch 2 Engelsche retourschepen alhier liggende, hebben
geen brieven uit patria ontvangen, zoodat het nog lang zou kunnen aanloopen, eer
dezelve vertrekken. Heb (derbalve) dienstig geoordeeld, hierin (d.i. in na te noemen
Hoeker) over te zenden; kunnende dezelve in korte dagen weder antwoord hebben, zoo
het (het pakket van Daniël) notificaties van ‘t huwelijk behelzen. Ik denk dit het beste
te zijn, en zal mijn zoon daar kennis van geven.
Zijn Hoog Edheid (van Imhoff) voorspoedig hier geland zijnde, meent in een week
à 2 de reis te vervorderen. God geve verder behouden reis.
Zoude aan onzen geëerden neef, UEde heer vader wel geschreven hebben, maar
dit is zoo schielijk opgekomen, dat er geen tijd is; behalve dat mijn pen niet meer voort
wil, en ‘t voornaamste de zwakke memorie, die genoegzaam versleten is. Doch de
ouderdom van 75 jaren brengt dat mede.
Deze met den gezaghebber Jan Raaij op den hoeker en een goed vriend. Kan
UWEden hem dienst doen, ‘t zal wel besteed zijn. Met haast.
(Goeverneur Generaal van Imhoff met de Hersteller op 27 Oct. 1742 vertrokken uit Texel,
was den 21 Januari 1743 aan de Kaap gekomen en zal wel den hoeker zeer kort na aankomst
teruggezonden hebben naar Patria.)

X. CAAP DE GOEDE HOOP, 15 MAART 1743.
Nadat ik met Jan Raaij, gezaghebber op een hoeker, door zijn Hoog Ede (van
Imhoff) naar ‘t patria afgezonden, een brief afgezonden had, waarin een pakket brieven
van onzen zoon, den Ed. heer Nolthenius, ingesloten, en wel order had die naar
Engeland over te zenden, was bij mij goedgevonden die derwaarts te zenden, wijl
d’Engelschen alsnog naar een advies liggen wachten om te kunnen vertrekken. Wil
hopen dat dit scheepje de Hollandsche havens zal bereikt hebben, en daaruit reeds
gezien het voltrokken huwelijk van mijn geachten zoon en UWEdes heer broeder met
mejuffrouw Balthazarina Johanna de Chavonnes, dochter van den gewezen Gouverneur
op Malacca; zijnde eene jonge weduwe, die onder Zijn Edes oog opgevoed is. Zijn Edes
schrijft zeer vergenoegd; waar aan ook mijn zegel hange. Haar Ede is van een zoet,
vrolijk humeur, zoodat de wonde onder Gods zegen gezalfd is. – Feliciteeren UWEd.
van harte hier mede, en wensche dat die jonge lieden hunne dagen in vrolijkheid mogen
doorbrengen. UWEes zal daar de receptie en voorstelling van Zijn Hoog Ede (van
Imhoff) beter weten, als ik kan melden, zijnde den 29 febri onder
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zeil gegaan, staat makende op Paschen het nachtmaal des Heeren op Batavia te
genieten. Hebben alvorens 2 à 3 schepen afgezonden; en na zijn hierkomst, een naar
Ceylon, dat daar wel te pas zal komen. d’Edele heer, UWEd. broeder zegt mij dat hij
zeer aangedaan is geweest dat hij voorbij gegaan is, en zijn hoog Ede meent te spreken
op zijn aankomst, om zijn mesures daarnaar te nemen; wie weet zoo ‘t naar Zijn Eds zin
niet gaat, of niet opkruit; de tijd zal alles leeren. Ik leg Zijn Ede het bewind van Bengalen
toe, zoo hij daarmede tevreden is. De voorstelling en uitvoering van Zijn hoog Edelheid
zal UWEde daar (d.i. in patria) beter vernemen als ik kan melden. Wij hopen dat God
het werk zegenen zal, en wijze desseins welgelukken mogen tot redres van de vervallen
zaken en herstelling der Compy. God geve dat dat ze allen de handen in malkander
slaande, de eigenbaat mag ingetoomd worden; dat het meeste verval veroorzaakt heeft.
Deze brief, welke het der moeder van Daniël’s eerste vrouw zeker zwaar zoude zijn gevallen
te schrijven, indien haar niet had gesteund een zeer sterk geloof, is de laatste van Aletta Beck
ingeregen in het Boek der brieven van Overzee. Zal waarschijnlijk ook een der laatste zijn geweest,
welke Balthazar ontving van de toen reeds zes-en-zeventigjarige. Eindigen haar meeste epistels met
enkel een vriendschapsbetuiging, hoe anders klinkt het slot van dit, haar laatste schrijven: ,,Gods
genadigen zegen wenschende over UwEdes persoonen familie”, vervolgens nogmaals groetende
Balthazar’s ,,beminde, en verdere vrienden”. Het is alsof de schrijfster zich reeds opmaakt voor de
reize naar ,,Die stad van God, zoo moeilijk te beklimmen – voor wie zijn hart aan aardsche schatten
hecht”, – de stad waarnaar de dichteres zoo dikwijls verlangend uitziet in hare zangen.
Aletta’s Mengeldigten, in 1750 gedrukt te Amsterdam, beslaan 223 bladzijden groot-octaaf,
gedrukt met kloeken letter op zwaar papier. Is dat verzamelen en uitgeven wellicht geweest een daad
van piëteit van haar schoonzoon Daniël Nolthenius? Wie anders kan het zijn, wanneer men bedenkt
dat deze de eenige was van Aletta’s nabestaanden, toen gevestigd in ‘t vaderland. Teruggekeerd in
1748, wonende bij en in Amsterdam, ongetwijfeld hoog vereerend de nagedachtenis der moeder van
zijne Maria, met wie hij zeventien jaren deelde lief en leed, vond Daniël op zijn thuisreis de Kaap
aandoende, alle gelegenheid om aldaar met zijne zwagers te rangschikken en te schiften de gedichten
der overledene. Deze veronderstelling maakt ook begrijpelijker waarom Aletta’s Mengeldichten in
zulk een royaal kleed zijn gestoken. Dit moest niet enkel haar zelve, maar ook waardig zijn haar
schoonzoon: de Oud-Raad en geëligeerd Directeur-Generaal van Nederland’s Indië, blijkbaar
indachtig het Vergiliaansche Silvae sint Consule dignae. Het verklaart ook waarom heel aan ‘t einde
van ‘t boek staan de dichtregelen gericht tot hem en zijne bruid in 1724 bij hun vertrek naar Batavia,
enkel nog gevolgd door een jubelzang, geschreven ,,Toen de morgenstarren vrolijk zongen en de
kinderen Gods juichten”.
W.J.C. van Hasselt, die Aletta dan toch in den Gelderschen Almanak voor 1848 den titel
toekent van Geldersche dichteres, waardeert niet hooglijk hare gaven. Iets meer behaagden deze aan
wie in 1804 was eigenaar van het nu eenig bekend exemplaar harer werken. (Thans toebehoorend
aan de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde.) Deze toch teekent op het schutblad aan; „Er
zijn stukjes onder, die niet onaardig zijn”. Zoo hij er aan toevoegt ,,Taal en spelling zijn minder
nauwkeurig”, behoeft dat niet af te schrikken. Immers dames staan ten allen tijde op gespannen voet
met schoolsche regels!
Aletta’s gedichten dragen den stempel van haren tijd: een zeer sombere tijd. Zoo 1804
gunstiger over hen oordeelt dan 1848, is de reden niet ver te zoeken. Hoeveel dreigender was
Nederland’s hori-
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zon aan den aanvang der 19e eeuw, dan vijftig jaren later! En Aletta’s beelden moet men zien
oprijzen tegen een zéér donkeren achtergrond. Geboren in 1667 te Arnhem, was zij ooggetuige van
de Fransche invasie. En de gedrukte stemming harer eerste jeugd moest wel op hare van oorsprong
blijmoedige natuur blijvend inwerken. Waarbij komt dat het tijdperk, waarin zij de meeste harer
gedichten schreef, was weinig minder opbeurend: het einde der 17e en de aanvang der 18e eeuw.
Lang vooruit wierp de Spaansche Successicoorlog breede schaduwen over ons land. En toen de krijg
uitbarste, plotseling welk oen donderslag! „De heldenrei ten strijde toegerust – staat moedeloos met
toegevouwen handen,” Begrijpelijk, want onverwacht was weggenomen Willem de Derde, de
,,Doorluchtigste, Grootmachtigste vorst”, die „Toen Jacob (Engeland’s Koning) ‘t erfrecht aan zijn
knecht – Zoo trouwloos had verpand, en ‘t vrij geweten – In boeien klonk, dat jok heeft losgereten,
– De Godsdienst aan de Vrijheid heeft gehecht.” Kon Aletta, een vurige protestantsche, anders
zingen? Nood leert bidden, niet juichen.
En al zijn van Aletta’s zes-en-vijftig dichtstukken niet minder dan vijf-en-twintig
vervaardigd voor heuglijke gelegenheden, is het begrijpelijk dat haast alle zijn van godsdienstig
bespiegelenden aard, en dat de zangster – te zeer vervuld met de toekomstige heerlijkheid van
„Jezus’ binnenzalen” – niet afdaalt tot de aarde. Maar ook daardoor ons onthoudt al wat ons beter
kon leeren kennen haar zelve en de bezongen personen, en die gedichten dus de nieuwsgierigheid
van den hedendaagschen lezer niet kunnen bevredigen.
Slechts één ontboezeming teekent ons haar beeld en toont haar als eene in hart en nieren
Republikeinsche. Wel vereerde zij – gelijk bovengegeven dichtregelen bewijzen – hooglijk den
Koning-Stadhouder, doch dit enkel als strijder voor het protestantsche geloof, als de eenige vorst
die ,,Dagon” (de veertiende Lodewijk) kon staan, en beletten dat ,,Fransche razernij” opnieuw zou
schenden „Neerland’s rok”. Maar Aletta was ene te goed vaderlandsche om niet met bekommernis
te ontwaren hoe Willem overigens verwaarloosde de belangen van ons gemeenebest, en – hier worde
het woord gelaten aan den onpartijdigen bewonderaar van den derden Willem, de Hoogleeraar Blok
– zich weinig bekommerde over de wijze waarop zijne creaturen gebruikten de macht, aan hen
toevertrouwd, hoe hij bij het kiezen zijner werktuigen van hoogeren en minder hoogen rang,
allerminst keurig mocht heeten; zoodat dan ook de gunstelingen van den Prins over het algemeen
slecht stonden bekend.
En zóó dachten toenmaals alle welgezinden in den lande. Geen wonder dan ook dat de
Staten-Generaal reeds eenige dagen na Willem’s overlijden, besloten zich geen nienwen meester te
geven en geen Stadhouder aan te stellen; ook dat genoegzaam in alle gewesten de door hem
aangewezen Regenten van ‘t kussen werden gestooten, en de voormaals verwijderden zich meester
maakten van het gezag, met instemming van gemeenslieden en gilden. Ook het mindere volk roerde
zich, verbitterd door langdurige aspersingen. Natuurlijk dat de nu onderliggende partij van haren
kant niet stil zat, zoodat te Arnhem, evenals te Nijmegen, was op te richten een vrijkorps, ten einde
de „Nieuwe plooi”, tegen aanvallen harerzijds te behoeden. Slechts in de provincie Utrecht
behielden de Orangisten de overhand. Met kracht van wapenen en in bloed werd gesmoord de
beweging te Amersfoort. Twee oud-burgemeesters: Pieter van Houten en Richard Saab hebben daar
„Hun hals gestrekt om ‘t smadig zwaard te kussen”, terwijl andere Staatsgezinden als ,,verjaagde
muschen” (de vergelijking is wèl teekenend, maar getuigt niet van heldenmoed) gedwongen werden
in ballingschap te gaan. En Aletta’s ,Groote, vrije, republikeinsche Echo, weerkaatsende op ‘t leven
en dood” der beide magistraten, besluit met dit veelbeteekenend grafschrift: „Men vraagt niet wie
hier onder slaapt! – Daar Wraak door graf en grafzerk gaapt, – Wat zoen zal ‘t wraakgericht
verzaden? –’t Vol op, voor wie van Houten smaden.” En als met een slagzwaard teekent Aletta haar
hartstochtelijk gedicht: ,,Geen Republik – Past jok of strik”.
Zijn een negental gedichten gewijd aan zuiver godsdienstige onderwerpen, (geschreven in
haast oud-testamentischen stijl), een zestal andere aan staatkundige gebeurtenissen, ook een zestal
zijn herders-
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zangen. Aletta toch maakte onder den schuilnaam Astrea deel uit van eene dichtkundige
maatschappij, welker leden woonden in ,,hutten” en vormden eene „Herderij”. Maar zij kan den
speelschen toon niet pakken; slechts een enkele keer klinkt Aletta’s lier wat luchtiger: „‘t Vinkje in
de groene loovers – Tiereliert en aardig kweelt – Hoort hoe ‘t met zijn bekje speelt!” En ‘t slot luidt:
„Schonk men mij een gouden kooi – ‘k Zong daarin niet half zoo mooi”.
Maar zelfs als zij gelukwenscht „Monsieur Simmer en zijne huisvrouw met het bezit van
zijn eigen haard en stalling” weet zij hun reeds in den aanvang alle vreugde te vergallen: „Die eens
verplaatst (wordt) naar vaster woonstee, weet – Hoe loos en voos de pinnen zijn geslagen – Van
zijne hut, hoe wankelbaar hij treedt – Daar zelfs een slang komt aan zijn hielen knagen”. – En de
eenige maal dat zij – nu te Kaapstad ter woon – zich waagt aan jokkernij: „Windkrakeel, opgedragen
aan den Jonkheer Benjamin Dabling, op hare koddige reize naar Stellenbosch”, is zij volkomen de
kluts kwijt. (Voor Dabling leze men Jhr B.W. d’Ablaing te Haarlem, met wien zij verkeerde in
dichterlijke briefwisseling.)
Opmerkelijk dat geen gedichten zijn gewijd aan echtgenoot of zonen (althans geen zijn er in
de verzameling opgenomen). Enkel spreekt zij hare beide dochters toe bij gelegenheid der
huwelijken. Met den afscheidsgroet aan Daniël en Maria wordt dan ook dit korte overzicht besloten,
dat eenigszins tracht aan te vullen het opstel in den Gelderschen Almanak voor 1848, om zoodoende
beter te leeren kennen deze hoogst sympathieke vrouw, die – gelijk trouwens zoo velen onzer
landgenooten – bewijst dat niet enkel ‘t uitschot stak over zee, zooals veilig in Patria hokkende
dames en heeren in rustige zelfvoldaanheid smaalden.
AFSCHEIDSGROET AAN DEN HEERE D. NOLTHENIUS EN MEJUFFROUW M.J. SLOTSBOO
OP HARE REIZE NAAR BATAVIA.
Die ‘t schuimend pekel wil bevaren,
Ziet uit naar Voorwind. Hij betrouwt
Zijn lijf de hulk. Maar: met bedaren
Zoo zet u neer; ziet wat je bouwt!1)

Laat wangeloof met slappe handen
Verlaten ‘t roer, als nood hen preit
Te dalen in ‘t diepst der ingewanden
Van ‘t vlot, en dus den dood verbeidt.

De woeste, toomelooze winden
Van ‘s aardrijks hoeken opgevoerd,
Zijn met geen keetnen vast te binden,
Zoo de Almacht hen niet dempt en snoert.

Het waar Geloof zweeft op haar pennen
Door drift van wolken heen; van ver
Wijst haar de Hoop, hoe zij kan kennen
De komst der troostbre Morgenster.

Het zichtbre streelt de zienlijke oogen,
Maar die zijn onmacht heeft gepeild,
Kiest nutter, als te zijn bedrogen,
Het waar Geloof, waarop hij zeilt.

Dus werkzaam, drijft hij op Genaden
Door ‘t woeste Diep; alleen rust hij
Op Gods bestier: niets kan hem schaden.
Een Christen wordt door ‘t sterven vrij.

Geloof, dat als een tweede Moeder
Ons koestert, en ‘t verlangen rekt,
Kiest Jezus als haar oudsten broeder
Ten Leidsman, als gevaar haar wekt.

Maar komt hij veilig aan te landen,
Dan klimt het Liefdevuur, en steekt
Dankoffren op, met ned’rige handen;
Ja, verder om Gods bijstand smeekt.

Laat golven spartelen en bruisen,
Den afgrond gapen, ‘t Hemels vuur
Bevracht met dondren, of de sluizen
Verteere of domplen de Natuur,

Zóó moet U al dit heil bejeegnen;
Zóó stiere de Almacht uwen gang!
Ja, doe op al Uw daden reeg’nen
Een oogst van Zegen, jaren lang!
Uwe Moeder.

1

) „Zee bouwen” was voormaals eene geijkte uitdrukking.
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BRIEF VAN WILLEM VAN BONEVAL, BATAVIA 18 MAART 1741.
Doet afrekening wegens in kuiperij (gezamenlijk) verkochte thee. Presenteert zijne diensten,
zoo Balthazar iets in commissie wil zenden. „Er is niets beter als 2 à 3 stukken extra fijn Fransch
linnen tot camisolen, zijden greinen, nieuwste mode van couleur, 2 à 3 als gouden regen verwerkt,
extra fraaie gouden point d’Espagne, een weinig zilveren dito, gouden en zilveren passementen;
alles nieuwste mode.”

BRIEF VAN G. E. BRANDT, NAGAPATNAM 26 OCT. 1742.
Is gehuwd met Johanna Francina Keijser van Delft (is dus zwager geworden van neef P. van
Son), thans zonder betrekking, wegens herstel van Lavigne als tweede van Palliacatta. Is zonder
vrienden aan de Hooge Tafel en vraagt voorspraak,

BRIEVEN VAN JOSEPHUS DE GRANDPREEZ, SCHOONBROEDER VAN DANIËL, SECRETARIS VAN
DEN RAAD VAN JUSTITIE, LATER LID EN SECRETARIS. (Zie de noot op blz. 1028).
I. CABO DE GOEDE HOOP, 30 JANUARI 1738.
Goeverneur van Kervel is aan eene beroerte overleden. „Door een zeldzaam toeval” daags
daarna den fiscaal mr D. v. Henghel in zijn plaats gekozen (ad interim), met voorbijgaan van den
secunde Hendrik Swellengrebel. Vraagt voorspraak bij sollicitatie tot fiscaal. Zendt in verband
daarmede 1000 Rijksdaalders, waarover nader zal schrijven. (Zulks doet hij in den nu volgenden
brief).

II. САВО, 10 FEBR. 1738.
Als zijnde van de onderliggende partij, is hem niet opgedragen het fiscaalschap (ad interim)
zooals regel is. Verzoekt Balthazar hem behulpzaam te zijn in het verkrijgen van dat ambt, en doet
daartoe dezen het aanbod, dat op blz. 458 werd overgenomen. Verwijst hem vervolgens naar
mevrouw Joh. Const. Elsevier te ‘s Gravenhage, nicht van den advocaat der Compagnie Hartman,
als vermoedelijk zich voor hem interesseerende. Deelt mede reeds 18 jaren dienst te hebben: drie
jaren eerste klerk ter politique secretarije, elf als secretaris van Justitie, en als eenige gunst een
aanstelling in 1730 tot onderkoopman met ƒ 40 per maand. Verzoekt bericht zoowel met
Compagnie’s als met Engelsche schepen ,,welke laatste doorgaans een voorspoediger reis als de
eerste maken.” Verzoekt in geval zijne sollicitatie mislukt, het gezonden geld „na aftrek van uwe
provisiën”, in ducatons over te maken. Zendt een bestelkasje met porselein. Voegt bij dezen een
vertrouwelijk schrijven „daarvan zoodanig gebruik te maken als UEde tot mijn welvaren en dat van
den heer Hendrik Swellengrebel, mijn boezemvriend, dien ik in UEd. goede gunst recommandeer,
zal bevinden te behooren.” (Zie den volgenden brief). Zendt in een bestelkasje wat porcelein, dat
hij hoopt Balthazar aangenaam zal zijn. Uit het postscriptum blijkt dat hij juist had ontvangen
Balthazar’s brief van 30 September, hem verzoekende niet langer door zijn tusschenkomst
geldzaken te behandelen.

III. CABO, 3 FEBR. 1738 (hoewel zeven dagen jonger dan de vorige, en iets
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later ingeregen, is deze brief blijkbaar die, welke wordt bedoeld aan het slot van
bovenstaanden 2en brief. Een duplicaat van dezen brief is achter den 9en brief ingeregen
en gedagteekend 3 Febr. 1737; blijkbaar een schrijffout).
De droevige staat waarin de welmeenende en oprechte ‘s Compagnie’s dienaren
en ingezetenen zich thans dezer plaatse bevinden, gevoegd bij de geweldige en
onrechtvaardige handelingen, die onlangs hier gepleegd zijn, mitsgaders de zucht
dewelke ik tot UE. Compagnie’s welwezen hebbe, dwingen mij om UEd. een
waarachtig bericht te geven van ‘t geen hier voorgevallen is na den dood van onzen
nieuwen Gouverneur, d’Edele Heer Adriaan van Kervel, op den 19 September des
vergangen jaars aan eene beroerte gestorven.
Na ‘t scheiden van de politieke vergadering daags na ‘t overlijden van Zijn Edele
gehouden, wanneer een ieder niet anders dacht of de Heer Secunde persoon Hendrik
Swellengrebel, die ‘t dubbel waardig was, en dewelke, behalve dat de daartoe vereischt
wordende bekwaamheid en talent bezit, van eene zachtzinnige, openhartige,
vredelievende en edelmoedige inborst is, volgens gebruik en naar alle recht en
billijkheid tot gezaghebber zoude zijn aangesteld geworden, vernam men met de
grootste verbaasdheid der wereld dat de Heer Independt fiscaal mr Daniël van den
Henghel, die andere grondregels en maximen als die van gemden Heer Swellengrebel
bezit, zijn Ed. over ‘t hoofd gesprongen en gezaghebber was geworden. De
verslagenheid, die in ‘t eerst hierover onder meest alle de menschen bespeurd werd, is
onuitdrukkelijk. Doch gelijk men met der tijd alles gewoon wordt, begonnen zelfs
degenen, die voor gedachten Heer Swellengrebel waren geweest en ‘t gaarne anders
gezien hadden, de opgaande zon aan te bidden en op eene lafhartige, ja onderdaniger
wijze als ooit bij een Gouverneur gedaan was, hun hof bij den nieuwen gezaghebber te
maken. De redenen die zij daartoe hebben, zijn wel bekend, en zijn de zoodanige als
men bij baatzuchtige en gewetenlooze menschen altoos vindt. En doordien men hier
weinig anderen ontmoet, zoo zijn er maar drie of vier personen onder de voornaamsten
hier, die gemelden Heer Swellengrebel zijn bijgebleven.
De Heer Nicolaas Heyning, dispensier en lid van politie, die tot deze en
dergelijke handelingen eene bizondere bekwaamheid bezit, geholpen zijnde door het
mede lid van politie en pakhuismeester, de Heer Christoffel Brand, de ondankbaarste
aller menschen, en die zijne bevordering alleen aan den Heer Swellengrebel
verschuldigd is, zijn de werktuigen daar de Heer van den Henghel zich van bediend
heeft om tot zijn oogmerk te geraken, en met dewelke hij cabaleerde; terwijl meer
gemelde Heer Swellengrebel, die op dergelijke handelingen niet konde denken, op zijn
goed recht steunende, zonder kuiperij den rechten weg insloeg. Want behalve dat zijn
Ed. gansch onbekwaam is om iets te doen dat een eerlijk man niet zoude passen, zoo
konde hij ook niet voorzien dat de anderen in de weer waren om hem te misleiden; te
meer
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dewijl zij hem des avonds voor ‘t aanstellen van eenen gezaghebber nog van hare trouw
en vriendschap onder handtasting verzekerd hadden. Ja, dat nog meer is, hem, Heer
Swellengrebel, nevens de twee overige raadspersonen, ‘t gezag gedurende de ziekte van
den overledenen Heer gouverneur hadden opgedragen.
De stemmen, wanneer men tot verkiezing van eenen gezaghebber trad, zijnde
komende te staken, als hebbende de Heer van den Henghel die van bovengenoemde
Heeren Heyning en Brand voor zich gehad en de Heer Secunde persoon Hendrik
Swellengrebel die van de Heeren Rhenius, capitain militair, en Rijk Tulbagh, lid en
secretaris van politie. Welken laatsten die van de partij van den Heer van den Henghel
in ‘t eerst wilden beletten voor den Heer Swellengrebel te stemmen, onder voorwendsel
dat hij deszelfs behuwdbroeder was, werd alstoen door den Heer Brand (zekerlijk
bevorens onderricht zijnde, alzoo zijn E. de sneedigste niet is), voorgeslagen die zaak
door ‘t lot te laten decideeren; waar in gemelde Heer Swellengrebel, wilde hij alles in
de uiterst verwarring niet zien, en ook uit liefde tot ‘s E. Compagnie welwezen, zich
genoodzaakt vond toe te stemmen; daar anderen wel zouden zijn geweest, die zich niet
zoo gemakkelijk zouden hebben laten afnemen ‘t geen haar zoo rechtvaardig toekwam,
en in ‘t welke zijn Ed. door de voorbeelden van de voorgaande secunde personen, (die
bij ‘t afsterven van eenen gouverneur altoos gezaghebber waren geworden, zonder dat
zulks ooit in twijfel getrokken of bedisputeerd werd) ondersteund was. En is ‘t lot ten
voordeele van den heer van den Henghel gevallen.
Wie zoude niet denken dat Zijn Ed., na dus zijn oogmerk bereikt te hebben, zoude
hebben getracht ‘t geen dat nog te doen was in der minne en naar de rede af te doen, en
gemelden Heer Swellengrebel eenigszins te vergenoegen; doch neen, Zijn Ed. moest
nog meer verongelijkt en voor ‘t hoofd gestooten worden. Want acht dagen daarna werd
op ‘t sterk aandringen van dikwijls genoemden Heer van den Henghel, en bij
meerderheid van stemmen (alzoo een van de leden, die voor den heer Swellengrebel
gestemd hadden, zich ten eersten bij zijne tegenpartij gevoegd had), den adjunct van
gemelden Heer van den Henghel, een Johannes Needer, een man die waarlijk daartoe
onbekwaam is en van eenen bizonderen aard, aangesteld om pro interim ‘t fiscaals ambt
alhier waar te nemen. En zulks tegen den zin van den Heer Swellengrebel, die als
president van Justitie, nevens den Heer Rijk Tulbagh, sustineerde dat ‘t een ongehoorde
zaak zoude zijn zoo een gewichtig ambt te laten bedienen door eene persoon, die
behalve zijne onbekwaamheid in rechtszaken, gansch en al was afhangende van den
Heer van den Henghel, en dat er anderen waren die daartoe bekwamer waren en meer
recht hadden dan den adjunct Needer. Doch dit mocht niet helpen; hij werd het, en
daardoor bleeft ‘t fiscalaat in handen van den Heer van den Henghel, gelijk ook ‘t
presidentschap van de Weeskamer, ‘t welk zijn Ed. reeds bezat; zoodat Zijn Ed, nu alles
is, en zoo daardoor, als door de meerderheid der stemmen,
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die hij heeft weten te winnen, alle zaken naar zijne zin en tot zijn welwezen dirigeert;
zijnde voor de anderen, schoon zij ‘t zoo wel met de Compagnie meenen, onmogelijk
om zich daartegen te stellen.
Hoedanig dit alles bij de Heeren Majores zal worden opgenomen, zal de tijd
leeren; doch het is zeker dat dit land onderwijl zal moeten lijden, en dat niets goeds te
verwachten is van eene Regeering zoo gesteld, daar de maximen van ‘t grootste gedeelte
dier leden zeer wonderlijk zijn; boven en behalve dat de weinige anderen, aan welker
hoofd zich de heer Swellengrebel bevindt, en die ‘t gezond deel daarvan zijn, met de
uiterst verachting behandeld worden, schoon zij eene rechtvaardige zaak voor hebben
en den dienst der E. Compagnie betrachten. God geve dat de heeren 17en hierin spoedig
gelieven te voorzien en dat haar Ed. Hoog. Achtb., bij aldien de heer Swellengrebel
geen gouverneur wordt (‘t geen nochtans hier vuriglijk gewenscht wordt), ons uit ‘t
vaderland een eerlijk verstandig en braaf man tot gouverneur gelieve te zenden. Want
zoo de heer van den Henghel daartoe verkoren werd, zoude d’E. Compagnie, behalve
‘t geen haar in ‘t bijzonder schadelijk mocht zijn, alhier kwijt raken hare eerlijkste en
bekwaamste dienaren; dewelke schoon tegen hunne wille, en onverminderd hunne
geringe middelen, genoodzaakt zouden zijn om te repatrieeren; zoo om zich te
onttrekken aan ‘t onweer, dat hen over ‘t hoofd hangt, als om geen aanschouwers te zijn
van de ellenden des lands.
Daar is hierin geen enkel woord, of ‘t zelve komt met de waarheid overeen. En
ik schrijve ook niet dan met kennis van zaken; zijnde mij de gesteldheid dezer
Regeering en de constitutie des lands, mitsgaders de inborst der menschen alhier zeer
wel bekend; waartoe ik, door ‘t waarnemen van verscheide ambten, als dat van eersten
klerk ter politique secretarie, en thans ‘t secretarischap van Justitie, dat bij de elf jaren
bediend hebbe, mitsgaders ‘t uitvoeren van verscheidene commissiën ten dienste der
Compagnie, de beste gelegenheid der wereld gehad hebbe.
(Ter geruststelling diene, dat de heer Swellengrebel inderdaad door Heeren Zeventienen
werd aangesteld tot goeverneur van de Kaap).

IV. CABO DE GOEDE HOOP 15 FEBR. I738.
Leidt bij Balthazar in J.G. Zeijdig, jarenlang oppermeester (chirurgijn) te Malacca.
Vervolgens is ingeregen een blad papier bevattende eene korte lijst, blijkbaar van het porselein
genoemd in den 2en brief: 12 chocolade kopjes met haar pieringtjes en deksels, 4 trekpotten met hare
pieringtjes, 2 roode dito, 9 confijtbakjes, 2 safraan trekpotjes.

V. САВО DE GOEDE HOOР, 28 FEBR. I739.
Uit dezen blijkt dat Balthazar voor hem solliciteert en hem berichtte de aanstaande
bevordering van Daniël. „Zal bij uitstek wel te pas komen, alzoo Zijn Ed. door slinksche streken
van den Goeverneur
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en den fiscaal op Malacca, is genoodzaakt geweest zijne verlossing naar Batavia te verzoeken”.
Herhaalt dat indien ,,de bewuste zaak” (zijne sollicitatie voor fiscaal) niet doorgaat, als dan het
bedrag in ducatons over te zenden, hetzij met schippers, boekhouders of stuurlieden, al moet een of
twee ten honderd daarvoor gegeven worden”. Verzoekt Balthazar zijne zaken te blijven behandelen,
aangezien te Amsterdam geen vriend heeft of kennis.
VI. CABO DE GOEDE HOOP, 14 JULI 1739.
Heeft bij brief van 15 Dec. 1738 de ducatons ontvangen, (Blijkbaar heeft Balthazar
onmiddellijk bericht zich niet in te laten met omkooperijen). Is door den goeverneur Hendrik
Swellengrebel benoemd tot secretaris en lid van den Raad van politie.
VII. CABO DE GOEDE HOOP, 25 FEBR. 1740.
Bericht reeds benoemd te zijn vóór aankomst van Balthazar's aanbevelingsbrief; doch zendt
uit dank baarheid en met het oog op verdere voorspraak, een half aam oprechte Constantia rooden
wijn. Voegt er aan toe een lijst van gewenschte kleedingstukken, o.a. 12 bladeren paardehaar of 6
paar panies (paniers?) tot mans rokken, en zoovele ellen dik baai of ander goed als tot gebruik van
zes rokken in de plooien wordt vereischt. Verder blauw laken ,,van de allerbeste soort dat kan
gevonden worden”, donker rood fluweel, een stel gouden knoopen tot rok en camisool, zilverlaken
van de allerbeste soort ,,hetzelve kan niet te fraai zijn” met witte zijden voering, een garnituur
zilveren franje, met okkers en nebbens, naar de nieuwste mode tot een camisool, enz. Vraagt wat
zouden kosten zilveren kandelaars en ander tafelzilver. (Op een later ingeregen blad specifieert
Balthazar de prijzen, waaruit blijkt dat een lood zilver kost 31 stuivers, en dat 12 kandelaars, 6
snuiters, 12 paar lepels en vorken, 12 messenheften, 2 theebladen ieder van 6 kopjes en schoteltjes
2 comfoortjes op borden, te samen zouden eischen ƒ1044 - 14 aan zilver en ƒ192 - 8 aan maakloon.
VIII. CABO, 5 MAART 1741.
Bedankt voor sollicitatie gedaan ter bevordering tot koopman, zonder aanzoek zijnerzijds.
IX. CABO DE GOEDE HOOP, 14 JULI 1741.
Zendt (kleine) wisselbrieven.
BRIEF VAN S. VAN ‘S GRAVESANDE, BATAVIA 13 DEC. 1742.
Is voornamelijk op aanbeveling van Balthazar aan Daniël aangesteld tot onderkoopman en
fiscaal van Perzië; zal nog tot Mei op de hoofdplaats moeten blijven, ,,aangezien zeer weinige
schepen in dien tijd aankwamen”. Verzekert dat zijne dankbaarheid oneindig zal wezen, en hoopt
op verdere voorspraak.
BRIEF VAN E. LANIUS, BATAVIA 31 OCTOBER 1737.
Heeft aan Balthazar nooit geschreven, doch van „zeker heer” vernomen dat deze in
correspondentie 15 met mijnen vriend Wilhelmus Hoogerwaard te 's Gravenhage, en verzoekt
bijgaande brieven dezen te doen toekomen
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BRIEVEN VAN JOH. VAN DER
WESTZIJDSCHE NEGOTIE PAKHUIZEN.

LINDEN, KOOPMAN

EN

EERSTE

ADMINISTRATEUR VAN DE

I. ВАТAVIA, 31 ОСТ. 1737.
Over ontvangen brieven en pakjes. Zendt namens Daniël eene „substitutie” ter inning van
diens soldij- rekening, en 2 kasjes thee. Over geldvorderingen.

II. BATAVIA, 31 JANUARI 1738.
Over geldvorderingen. Verzoekt voorspraak voor zijn pas te Leiden gepromoveerden
zwager, mr Reynier Christiaan Tile, tot uitzending als justitieraad of koopman ,,zullende deswege
de heeren Abraham Priem en Jacob van Geleijn u komen spreken”.

III. BATAVIA, 5 NOV. 1738, RECIPE 22 JUNI 1739.
Over geldvorderingen.

IV. BATAVIA, 8 APRIL 1739.
Over geldvorderingen (evenals de vorige, van gering belang).

V. BATAVIA, 5 DEC. 1739.
Dankt voor de voorspraak voor zijn zwager en verzoekt inliggenden brief aan Balthazar’s
vader te doen toekomen. Bericht geboorte van een zoon op 16 Nov.

VI. BATAVIA, 10 JANUARI 1741, IN ‘T KASTEEL.
Inliggend zendt een brief aan Balthazar’s vader. Hoopt op verderen bijftand van God, om
niet ten prooi te worden der gruwelijke Chineezen of andere heidensche natiën, hoewel God’s straffe
rechtvaardig zoude zijn, zoo hij ons had verdelgd om onzer zware zonde wille.

BRIEF VAN J.W. MARTIN. CABO DE GOEDE HOOP, 20 FEBR. 1740.
Op reis naar Batavia, dankt voor bewezen gunst en verzoekt verdere voorspraak. Is den 10en
aangekomen, vertrekt den 25en, In zeer goeden staat gearriveerd, hebbende, God zij lof, geen ziekte
van belang, en gedurende de reis tot dusverre (slechts) 4 dooden gehad.
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BRIEVEN VAN JB. NEBBENS.
I. BATAVIA, 31 OCTOBER 1739.
Mijnheer en g’eerde vriend! Heeft niet geschreven wegens bedroefden staat door overlijden
zijner vrouw. Daniël heeft hem meer vriendschap bewezen, dan iemand van zijne kwaliteit zoude
kunnen verwachten. Zendt een gedicht (niet ingeregen). Vraagt voorspraak. Vroeg deze eveneens
aan de heeren Westerveen en Hartman. Refereert zich aan een omstandig schrijven aan den heer
Bavelaar.

II. ВАТAVIA, 18 ОСТ. 1741.
Mijnheer! Is bevorderd tot onderkoopman en verzoekt verdere voorspraak bij Daniël.
Teekent zich thans U W. E. dienstvaardige en dankbare Dienaar.

EXTRACT UIT EEN BRIEF AAN DEN HEER ARNOLD VOLLENHOVEN
LAMB. SATINK, TE AMSTERDAM DATO 22 APR. 1742.

VAN DEN HEER

ZENO

Heeft voor dezen goederen verkocht in de Brakke grond ,,Gij zoudt niet gelooven, lieve
Vollenhoven, hoe doodelijk slecht dat ‘t hier is voor alle Oost-Indische waren.” Behandelt
geldzaken.

BRIEVEN VAN NICOLAAS L. PARADIJS, BALTHAZAR’S ZWAGER. (Zie blz. 22) KOOPMAN EN
EERSTE PAKHUISMEESTER VAN BENGALEN.
I. HOUGHLIJ IN BENGALEN, 18 NOV. 1739 (duplicaat).
Heeft het volhandig met ‘t beladen van 9 retourschepen naar Europa, twee geleide dito tot
op de hoogte van Sunda’s engten voor Batavia geprojecteerd.
Zal nader schrijven „bij de eerste Engelsche schepen, die in 18 à 20 dagen de Ganges zullen
verlaten, en lichtelijk al eer in Europa zullen aanlanden als de bodems, waarmede deze in duplo
worden gedepecheerd”. Heeft de brieven aan Daniël doorgezonden ,,niet naar Malacca, maar naar
de hoofdplaats, daar Zijn Ed. nu ruim 1½ jaar zich opgehouden heeft.”

II. HOUGHLIJ IN BENGALEN, 18 NOV. 1739 (duplicaat).
(Deze brief is tevens gericht aan zijn neef Tobias van de Velden). ,,Uw triplicaat brief van
ultimo September (1738) over Bata via is mij beter geworden als deszelfs origineel en duplicaat
over Engeland, die nevens al mijne brieven uit Europa nog zwerven”. De beide Britsche schepen
hadden nl. bij het uitloopen eenige rampen gekregen, zijn weder genoodzaakt geweest in de havens
binnen te loopen, en lagen in de maand Febr. nog op een favorabelen wind te wachten. Verneemt
met genoegen dat zij alle zijne papieren en documenten overhandigden aan zijne volmachten: de
Heeren Paradijs en de Leeuw, zullende ieder afzonderlijk onderhouden over wat hij hun schuldig is
voor hunne moeiten, gezien zij op de vraag daaromtrent door zijne volmachten, geantwoord hadden
zulks geheel aan hem over te laten.
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III. HOUGHLIJ IN BENGALEN, 15 DEC. 1739, (orgineel) RECIPE 5 OCT. 1740.
Aangezien Balthazar opmerkte, dat ,,onze vriendschap sedert eenigen tijd wat verflauwt
heeft geschenen, antwoordt hij „dat niets mij meer vergenoegen zal als deze weder in zijn oude sleur
te zien herleven. Wat te gemakkelijker zal gaan door een vriendelijken persoonlijken omgang. Want
heeft verzocht het volgende jaar met de Bengaalsche retourschepen dit land te verlaten, „in
verzekerheid, zoo God mij voor zware rampen genadig gelieft te bewaren, van in staat te zijn om
volgens mijn humeur stilletjes in mijn vaderland te kunnen leven”. Neemt hierom niet aan
Balthazar’s aanbod, om het een en ander over en weer te zenden.
BRIEVEN VAN NEEF J. P. SCHAGHEN, DIRECTEUR-GENERAAL VAN NED.-INDIE.
(Zie de noten op blz. 506 en 509).
I. BATAVIA, 25 JANUARI 1738.
Daniël is geen goeverneur van Malacca geworden, omdat Valckenier (toen nog DirecteurGeneraal) een cousin-germain zijner vrouw, de Laver (uit Middelburg) moest plaatsen. Is met
unanieme stemmen tot Directeur-Generaal gekozen na het overlijden van Wybrand Blom. Is voor
Daniël wakker in de bres geweest ,,dat mij ook van anderen al hoog genoeg op mijne rekening werd
gesteld”. Dankt voor gelukwensching met derde huwelijk. Bericht miskraam.
II. ВATAVIA, 31 ОСТ. 1738.
Bericht het overlijden zijner zuster Anthonia, wed. Hermanus Kolde de Horn, predikant in
de maleische gemeente te Batavia. Onderteekent: UEde Ootmoedige en bedroefde dienaar.
BRIEVEN VAN P. J. SLOTSBOO, Ie KLERK OP HET COMPTOIR VAN POLITIE, SCHOONBROEDER
VAN DANIËL. (Zie de noot op blz. 1028).
I. CABO DE GOEDE HOOP, 15 FEBR. 1738.
Bedankt voor zending van o.a. een cas Graaffe wijn ,,dewelke ik op uw gezondheid zal
verorberen”. Vraagt voorspraak in verband met zijne solliciteering voor onderkoopman. Heeft dit
ook gevraagd aan bewindhebber Schot, en zendt dezen op Balthazar’s raad twee cassen rooden beste
Constantia wijn. Bestelgoederen voor Balthazar zijn na stranding schip Westerwijk geplunderd. (Dit
zal wellicht geweest zijn bij den hevigen orkaan in de Tafelbaai, 1738, toen acht schepen der
Compagnie vergingen). Stelt zich borg voor de ƒ 4000 welke zijn schoonbroeder de Grandpreez
over heeft voor diens sollicitatie.
II. CABO DE GOEDE HOOP, 4 MAART 1738.
Aangezien Balthazar bericht geen tijd meer te hebben voor het innen van gelden en zenden
van goederen, belooft hij hem daarmede niet verder lastig te vallen. Vernieuwt zijne bede om
voorspraak bij zijne sollicitatie voor het onderkoopmanschap en gage. Lijst van verlangde goederen,
blijk baar om daarin te handelen: een stuk zwart laken, twaalf stukken grein, als bruin, blauw, groen
en rood, met wit gespikkeld, zestien hoeden met hooge randen, als 6 van ƒ6, 6 van ƒ5 en 4 van ƒ4,24
rijglijven voor kinderen van 5 tot 10 jaren, 24 leeren porte épée’s van 16 st., een vaatje Haarlemsche
worst, twee Colksche koeken, twee honderd pond Spaansche zeep, ook een partij blaadjes fijn
geslagen lood of tin en wat kwik, ter verhelping van eenige der ontvangen spiegels. Verzoekt een
inliggend pakje te doen toekomen aan Balthazar’s vader.
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III. IN ‘T CASTEEL DE GOEDE HOOP, 19 JUNI 1738.
Zendt aan den Ed. achtb. heer Gilles van Hoven het met veel moeite verkregen verlangde
casje rooden Constantia wijn van het vorige jaar. Neemt de vrijheid deze ten geschenke aan te
bieden, en tevens zijn Edelens gunst verzocht tot erlanging van de onderkoopmanskwaliteit en gage.

IV. CABO DE GOEDE HOOP, 1 MAART 1739, RECIPE 22 JUNI 1739.
Heeft bericht ontvangen van Balthazar dat vele der wijnfleschen bestemd voor burgemeester
Schot gesprongen waren. Had die ingekocht bij Joh. Colijn ,,waar de Comp. die ook van neemt”.
Maar het schijnt dat die wijn wel drie jaar oud moet zijn, eer verzonden wordt. Balthazar bericht dat
Schot bezwaar maakt die als geschenk aan te nemen. Dankt Balthazar dat hij met het behandelen
zijner zaken wil voortgaan. Bericht overlijden van zijn eenigen zoon: oud 16 maanden en 17 dagen.
Verzoekt 21 stuks keurslijven met ronde borsten, voor kinderen van 6 tot 12 jaren.

V. САВО DE GOEDE HOOР, 10 МЕI 1739
Bericht dat goeverneur Swellengrebel in de eerste Vergadering, op eigen autoriteit broeder
de Grandpreez weder heeft aangesteld tot secretaris en lid in den politieken raad, in plaats van den
heer Tulbagh, die secunde werd. Eene teleurstelling voor hem zelf, die als 1e klerk op dat comptoir,
verscheidene malen bij ziekte dien secretaris had vervangen. Zendt verschillende geldvorderingen.
Verzoekt eenige recommandatiebrieven aan den goeverneur.
Zendt eenige verpande brandbrieven ter inning.

VI. CABO DE GOEDE HOOP, 14 JULI 1739.
Verzoekt de 7 pond gecouleurde Engelsche stiksajet, die Balthazar wellicht had vergeten.

VII. CABO DE GOEDE HOOP, 5 MAART 1740.
Had geen request ingestuurd voor het onderkoopmanschap, waaraan (naar Balthazar schrijft)
zijne niet-benoeming is te wijten. Doet zulks nu, en verzoekt steun, aangezien drie boekhouders
even eens solliciteeren.
Zendt twee obligaties met verzoek deze te willen invorderen.

VIII. САВО DЕ GOEDE HOOP, 1 АPRI. 1740.
Bericht de overkomst van goederen met de Kertmis-schepen. Verzoekt te zenden
verschillende goederen, nl. 25 el gevlamd Rouans tapijt à ƒ3 de el, een soliant bijbel met koperen
platen, 32 hoeden nooge randen ad ƒ6, ƒ5 en ƒ4 per stuk, zonder de lissen daarbij, alzoo daarvan
nog voorzien ben, 14 stukken gespikkelde greintjes, als 4 paar groen en wit, 4 paar blauw en wit, 2
paar bruin en wit, 100 fleschjes oprechte Haarlemsche droppels of balsem Tilly.
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IX. CABO DE GOEDE HOOP, 10 MEI 1740.
Behandelt zaken van gering belang.
P.S. Het Amsterdamsche schip de Vis is hier even buiten de baai des nachts tusschen den 5en
en 6 dezer maand op strand gezeild en verongelukt; de geldkisten en de meeste menschen zijn
reeds geborgen.
en

X. CABO DE GOEDE HOOP, 2 MAART 1741.
Dankt voor brief van 30 Sept. 1740, meldende zijne aanstelling tot onderkoopman. Over
geldzaken. Verzoekt ƒ300 Hollands over te maken aan Balthazar’s vader te Waalwijk. Zendt met
den krankenbezoeker Jan Warner van Nieuwveld uit dank baarheid twee fraaie – uit meer dan 50
stuks uitgezochte – welgevlekte tijgervellen. Vermeldt kort den Chineeschen opstand en de
gevangenneming der 3 Raden. Verzoekt voor eigen gebruik een vat Roskams bier, hetwelk
genoemde krankenbezoeker hem zal medebrengen bij zijn terugkeer. Neef Paradijs is in goede
gezondheid aangekomen; vertrekt nu naar Nederland.

XI. CABO DE GOEDE HOOP, 2 MAART I741.
Tot geleide van een pakje en een brief aan Balthazar’s vader, in handen van den
krankenbezoeker Jan Warner van Nieuwveld.

XII. CABO DE GOEDE HOOP, 1 APRIL 1741.
Dient ter begeleiding van het duplicaat van den vorigen brief per neef Paradijs op ‘t schip
Horssen. Bericht tevens ontvangst van goedertjes.

XIII. CABO DE GOEDE HOOP, 16 AUG. 1741.
Duplicaat van een brief van 14 Juli ter begeleiding van een schrijven aan Balthazar’s vader.
Verzoekt 200 fleschjes oprechte Engelsche Houghtons bitter à 6 stuivers.

XIV. CABO DE GOEDE HOOP, 13 MAART 1742, RECIPE 26 JUNI 1742.
Vindt zich eenigzins verlegen dat Balthazar geen interest rekende voor het door dezen
voorgeschotene. Bericht overlijden van Daniëls vrouw, zijne zuster. De brief gaat per predikant
Henricus Cocq op ‘t schip Hofvliet. Het duplicaat per kapitein Visser op Amsteldam.

XV. CABO DE GOEDE HOOP, 1 AUG. I742.
Behandelt kleine geldzaken. Zendt inliggend een brief aan Daniëls vader. Bericht bevalling
zijner vrouw van een tweeden zoon.
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XVI. CABO DE GOEDE HOOP, 20 MAART 1742 (origineel).
Heeft aan Balthazar’s vader verzocht aan dezen ƒ240 af te geven ,,dewijl ik niet heb durven
bestaan, uit vrees van UEd. te zullen mishagen, een wisselbrief op deszelfs (uw) naam te stellen”.
Vele thuisvarende schepen zijn verleden jaar gebleven. Bericht dat G.G. van Imhoff den 28en Febr.
stevende naar Batavia. „Ik ben thans al bezig om eenige horentjes, schelpen en andere zeegewassen
te vergaderen; en schoon dezelve hier thans zeer weinig gevonden worden, zal ik echter mijn best
doen.” Wenscht geluk met Daniël’s tweede huwelijk. Zendt door een ,,vertrouwd persoon” 3 chitsjes
tot present; verzoekt hetgeen verder in het pakje is gesloten, ,,eenlijk om te minder package maar in
enkel linnen genaaid, met wasdoek te doen bezorgen, en dus aan mijn schoonvader, Pieter van
Oudenaarde te Arnhem te willen voort zenden.” Vraagt: 250 fleschjes oprechte Haarlemmer
droppels of balsem Tilly; 500 el Trilly, tweederlei rood, blauw en zwart, 2 foliant bijbels met
koperen platen à ƒ25, 10 pond Engelsche stiksajet, beste kleuren, meest rood en groen.

XVII. CABO DE GOEDE HOOP, 6 APRIL 1743.
De 3 chitsjes blijken toevertrouwd te zijn aan den Oppermeester van ‘t schip Schoonauwen,
Jan Klute. Verzoekt de Trillys niet hoog of donker van kleur, maar helder incarnaat rood, alzoo die
veel beter als de andere kan debiteeren. Zendt ingesloten een brief aan Balthazar’s vader. – Onderaan
heeft Balthazar aangeteekend dat een ingesloten pakje voor Slotsboo’s schoonvader verzonden is
per beurtman op Arnhem, 8 Aug. 1743.

BRIEF VAN EWOUT VAN SON, KLEINZOON VAN DANIEL’S
HUWELIJK, JONGERE BROEDER VAN STRAKS TE NOEMEN PIETER.

GROOTMOEDER UIT HAAR

2E

NAGAPATNAM, 25 OCT. 1740. (Oostkust van Bengalen t. N. van Ceylon).
Bericht zijn aankomst op 19 Juli jongstleden en dat hij door de goede gunst van Daniël is
geplaatst op de secretarie; ,,mij hopende zoodanig te bevlijtigen dat ik binnenkort in staat zal wezen
om den schrijfdienst, waartoe ik door Zijn Hoog Edelens goedheid ben geemployeerd, naar
behooren te kunnen exerceeren.”

BRIEVEN VAN PIETER VAN SON, FACTUURHOUDER,
GROOTMOEDER UIT HAAR 2E HUWELIJK. (Zie blz. 19).

KLEINZOON

VAN

DANIËL’S

I. NAGAPATNAM, 20 JUNI 1737.
Bericht zijn huwelijk ‘met Theodora Keyser (die den brief mede onderteekent), jongste
dochter van den 6 jaren geleden uitgevaren onderkoopman Jan Keyser zaliger ,van een deftige
Delftsche familie, en aan diversen binnen Amsterdam geparenteert”. Verzoekt dit huwelijk mede te
deelen aan Balthazar’s zuster en broeder „met verzoek van excuus over dat ‘t zelve niet appartelijk
aan haar Ed. komen te melden, daarvan de veelvuldige bezigheden van den ondergeteekende
oorzaak zijn”.
De eerste vier brieven zijn mede onderteekend door de echtgenoote.
II. NAGAPATNAM. 31 MEI 1738.
Dankt voor leedbetuiging bij overlijden van zijn broeder Jan van Son; voor het doorzenden
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der brieven aan zijne moeder (Adriana van Haeften) en aan grootvader van Son te Dordrecht; voor
aanbeveling aan goeverneur Guillot; voor het geld dat Balthazar zoovele jaren de moeder
voorschoot, zonder hem daarvan te verwittigen. Zal voor betaling zorg dragen. Staat borg voor 100
Rsd. thee door Ewout besteld. Verzoekt de versnaperingen die hij aan zijne moeder verzocht, te
zenden „door een secuur adres” over Ceylon of Batavia, zooals Balthazar ‘t beste zal bevinden
,,nademaal de dienstelingen van d’E. Compagnie in deze landen zeer weinig zeker zijn hoe lang zij
op deze of gene plaats zullen vertoeven”. Bericht geboorte van hun dochtertje Adriana op 19 Sept.
1737.

III. NAGAPATNAM, 27 OCT. 1739.
Bericht geboorte Rochus Jan op 9 Aug. Wenscht geluk met het huwelijk van Balthazar’s
broeder Jeronimus.

IV. NAGAPATNAM, 27 OCT. 1740.
Dankt voor gelukwensching bij geboorte van hun dochtertje Adriana. Zijne vrouw is
opnieuw bevallen van een dochter: Elisabeth Francina op 17 Aug. Zijne moeder, die aan Balthazar
nog niet terugbetaalde het voorgeschotene, is 54 jaren oud, vrij zwak en met lammigheid in den
rechter arm. Hij verzoekt in geval van haar overlijden, voor zijne rekening voor te schieten de
begrafenisgelden.

V. NAGAPATNAM, 10 SEPT. 1741. (TRIPLICAAT.) Drievoudig ontvangen.
Vraagt 2 fijne hoeden, ,,daarvan 1 met een goude, en 1 met een zilvere poin d’Espan”, 2
witte knooppruiken van 25 à 30 gulden ‘t stuk, 2 pond fijn gouddraad. ,,’t Geen al te samen wel in
een luchtige hoedekas zal kunnen worden afgepakt, en te schicken is door adresse van U Edele
broeder, den Edelen Achtbaren heer Daniël Nolthenius”. Over vereffening van de schuld zijner
moeder.
(Terwijl bij zijne vorige brieven Balthazar op het adres wordt aangeduid als boekhouder,
luidt op dezen en volgende brieven de titel ,,Eerste suppoost van ‘t negotiecomptoir op ‘t Oost
Indische Huis.)

VI. NAGAPATNAM, 27 OCT. I741 (origineel). ONTVANGEN 6 SEPTEMBER 1742 PER SCHIPPER
WILLEM VROOM OP ‘T CEILONSCHIP WELTEVREDEN (Drievoudig ontvangen).
Heeft vernomen dat zijne moeder, ,,die al vrij wat wederwaardigheden op deze wereld heeft
ontmoet”, Amsterdam zal verlaten. Bericht overlijden van zijn dochtertje Elisabeth Francina op 1
dezer, en de geboorte van Petrus Nicolaas op 13 dezer. „Zal niet manqueeren mij zoo spoedig
mogelijk naar ‘t lieve en zielstreelende vaderland te begeven, schoon ik aan den anderen kant ook
niet kan nalaten te belijden vooreerst nog niet veel apparentie daartoe hebben, gelijk UEd. dat
mogelijk, uit aanmerking van de gelegenheden waarin men zich thans hier in Indië, UEd. meer als
ten overvloede bewust, komt te bevinden, wel plaats zult kunnen geven”. Heeft van klein af en
zonder iets moeten beginnen, en is niettegenstaande nu omtrent 6 jaren de factuurhouderij heeft
waargenomen, bij de dezen

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org – versie 26 januari 2020

BRIEVEN VAN J.V. STEIN V. GOLLENESSE UIT COCHIM.

1051

jare Choromandelsche verschansing (rangbevordering) den ouden knecht gebleven. Zendt een pakje
aan zijne moeder, en brieven aan verschillende familieleden zijner vrouw, welke blijkens
aanteekening van Balthazar, deze op 6 September 1742 heeft doen bestellen.

VII. NAGAPATNAM, 30 SEPT. 1742 (origineel).
Aangezien Balthazar berichtte bij brief van 3 Apr. 1741 het overlijden van Adriana van
Haeften, schrijvers moeder, zendt hij procuratie op zijne zuster Elisabeth. Heeft tot zijn droefheid
vernomen door een brief van deze d° 9 December 1741, dat een voor hem in den jare 1740 van
Batavia afgezonden gepermitteerd kasje is verongelukt met het op ‘t eiland Florida verbrande schip
Hilversbeek.

VIII. ZELFDE DATUM.
Behelst in het kort hetzelfde als de vorige.

IX. NAGAPATNAM, 27 OCT. 1742 (origineel).
Dankt Balthazar dat hij zorgde voor zijn moeder’s begrafenis. Verzoekt uit overgehouden
gelden de onkosten te voldoen, en aan zijne zuster Elisabeth daaruit onderstand te verleenen, zoo
dikwijls hij zulks noodig oordeelt. Elisabeth is bij zekere neringdoende bejaarde dochter
ingetrokken en wil met deze de negotie voortzetten. In hoeverre zulks bedeeling overbodig maakt,
laat hij aan Balthazar’s oordeel over.

BRIEVEN VAN JULIUS VALENTIJN STEIN VAN GOLLENESSE, COMMANDEUR VAN MALABAR1).
I. COCHIM, 1 NOV. 1738, (WESTKUST VAN VÓÓR-INDIË), RECIPE 7 JULI 1739.
Bericht dat Balthazar’s aangename missive van 1 Januari 1737 eerst heden in handen komt
wegens de fatale reis van het schip de Ketel.

1
) Omtrent 1700 geboren te Groel in Zweden, werd Stein in 1723 vaandrig in dienst der Compagnie te
Batavia, in 1730 kapitein. In 1732 commandeur op Bantam, in 1734 commandeur op de kust van Malabar te Cochim,
werd hij in 1743 Goeverneur van Ceylon en Raad extraordinaris van N.I. Toen 1 Nov. 1750 de Eerste Raad en
Directeur Generaal van N.I. Jacob Mossel met algemeene stemmen werd verkozen tot Goeverneur Generaal, nam
Stein diens zetel in. Hij huwde te Batavia 12 Juli 1725 Cornelia Magdalena van Loon (aldaar geboren 18 Aug. 1698
en er overleden 14 Juni 1752) weduwe van Barend Backhuysen. Van zijne drie kinderen in deze brieven genoemd,
overleefde hem het derde, Antonia Dorothea. Deze huwde te Batavia 25 Juli 1755 Gerard van der Does, zoon van
Adriaan, schepen en raad te Gouda. Haar echtgenoot overleed te Batavia 6 Mei 1757. De kinderlooze weduwe
Vertrok naar Nederland, waar zij sedert 1767 woonde te Gouderak op IJsseloord, en aldaar overleed. (Mededeeling
van mr W.C. Baert de Waerde). Zie verder blz. 454, 455 en de noot op blz. 510. Het sterfjaar aldaar gegeven, ontleend
aan „Oud Batavia”, is echter te wijzigen in 1754 (13 Januari). Evenals Daniël boekenvriend, liet Stein na een
welvoorziene bibliotheek.
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Dankt voor ontvangen blijken van „meer dan broederlijke genegenheid”. Bericht dat hij met
de geboorte van een braven zoon is geregaleerd. Hij en zijne vrouw zijn lang in kwakkelende
gezondheid geweest. Zendt per wisselbrief 300 Rijksdaalders door den predikant Wetzelius te
Colombo, ter vereffening van vorderingen van Balthazar’s vader en diens broeder Jeronimus. „De
rest verzoek ik te behandigen aan Jannetje Lubbers, UEd. bekend voor de goede diensten en
genegenheid aan mij weleer bewezen”. In postscriptum: Aangaande eene pretentie van de Joden,
deze is gansch onwettig, zooals UEd. het zelve misschien nog wel heugen zal uit het gepasseerde.
Echter om mijn fatsoen wille, zal ik de hoofdsom voldoen, mits verzekering gevende zij geen
interesten pretendeeren; anders ben ik van sints de zaak door den rechter te laten decideeren.”

II. СОСНІМ, 20 МEI 1739.
Bericht overlijden zoontje van ruim 1 jaar en dochtertje van bijna 7 jaar aan kinderpokjes.

III. СОСНIМ, 15 ОСТ. 1739.
Bevestigt het zenden van geld per eersten brief. ,,Wat ons aangaat, we bevinden ons sedert
den dood van onze lieve kinderen in een bedroefden en kwijnenden staat, en begint de wereld mij
zeer onverschillig te worden.” Wenscht geluk met benoeming van Daniël tot Raad (extra)ordinaris
van Indië „en wensch ik dat Zijn Ed. dit hoogwichtig ambt vele jaren mag bekleeden tot genoegen
onzer loffelijke betaalsheeren, tot glorie van deszelfs geëerde persoon en familie, en tot vreugd van
alle eerlijke dienaren, die zich over Zijn Ed. avancement bijzonder verheugen.”

IV. СОСНIМ, 21 ОСТ. 1740 (origineel).
Mijn Heer en Hoogwaarde vriend.
Ik ben in langen tijd niet zoo gelukkig geweest, om mij met een lettertje van Uw.
Edele waarde hand vereerd te zien, schoon ik bijzonder reikhalze naar tijding van Uw
Edele gewenschten welstand, en dien van Uw Edele geëerde familie. Hoewel ik mij
echter nog vlei, door de komst der Bataviasche en Ceylonsche schepen, die wij alle
dagen te gemoet zien, daarmede te zullen verblijd worden.
In den voorleden jare heb ik de vrijheid gebruikt, Uw Edele bekend te maken het
zeer droevig en smartelijk verlies van onze beide kinderen, hetwelk ons zoodanig
getroffen heeft, dat wij een tegenzin in de wereld begonnen te krijgen; doch de
goedertieren God, die alles ten beste van ons doet, heeft onzen smart eenigszins
verzacht door de geboorte van een dochter, waarvan mijne huisvrouw den 17en April jo.
leden gelukkig verlost is, en die in den H. Doop den naam heeft ontvangen van Antonia
Dorothea, en benevens hare ouders in een compleete gezondheid zich bevindt. Voorts
zal UEdele bij ‘s Comps papieren de ao passo reeds gebleken zijn, hoe wij ons gansch
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onverwacht in een zwaren oorlog met den koning van Trevancoor ingewikkeld
gevonden, die zijn tijd zoo wel (heeft) waargenomen, dat wij in 18 maanden geen ontzet
noch tijding van Batavia konden bekomen. Doch de Almogende heeft ‘s Comps
rechtvaardige wapenen en onze kleine macht zoodanig gezegend, dat wij verscheidene
aanzienlijke overwinningen op den zelve behaald en hem al de schoone specerijlanden
hebben afgenomen.
De Franschen en Engelschen kwamen wel tot zijn hulp, doch alzoo wij juist een
braaf getal schepen aan handen hadden, zoo hebben dezelve met schande moeten
vertrekken, zonder iets uit te richten, als veel papieren te bekladden, die thans aan de
Edele Hoog Achtbare Heeren Bewindhebberen worden gezonden, dewijl zij ons
gedreigd hebben, dat zij in Europa zullen revanche nemen.
Ik verzoeke, dat ik door U Edele’s goedheid moge onderricht worden, hoe onze
loffelijke betaalsheeren de zaken opnemen.
Intusschen verwachten wij alle dagen ontzet van volk en schepen van Batavia,
wanneer het spul wederom beginnen zal; en ik hope onder Godes zegen, nog van ‘t jaar
meester van het gros van de peper te worden.
Onze dierbare broeder de Wel Edel Gestrenge Heere Raad Extraordinaris Daniël
Nolthenius, thans mijn heere en gunstige gebieder, was volgens de 7o Bataviasche
berichten nog in een gewenschte gezondheid, waarin de Almogende Zijn Edele tot
welzijn van Kerke en land lange jaren wil bewaren.
Thans neme ik de vrijmoedigheid mij in UW Edele goede gedachten te
recommandeeren; ik begin mijne jaren te krijgen, en het zal tijd worden om op mijn
verder etablissement te denken.
Ik heb de eere, mij, na ons beider respectueufe groeten aan UW Edele, Mevrouwe
derzelver hoogwaarde echtgenoote, kinderen en zuster met alle teederheid en reverentie
te noemen
Mijn Heere en Hoogwaarde vriend
Uwer Edele ootmoedige Dienaar
J.V. STEIN v. GOLLENESSE.
V. COCHIM, 20 OCT. 1741.
Zit tot over de ooren in groote beslommeringen wegens den oorlog met zoovele machtige
vijanden. Uit Batavia kan geen hulp verleend worden, alzoo zelve zoodanig benauwd wordt door de
Chineezen. Heeft gebrek aan alles. „Zullen echter ons best doen, en God is machtig uitkomst te
verleenen.” Heeft sedert lang geen berichten ontvangen. Alle brieven uit Nederland en vele papieren
de Comp. zijn den Koning van Trevancoor in handen gevallen. Zal den onderkoopman Bles,
beschermeling van Bewindhebber Gilles van Hoven, als zijn eigen zoon behandelen. Verlangt zeer
iemand van Balthazar’s bekenden voort te helpen als blijk van oprechte dankbaarheid, Wenscht te
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weten hoe de Principalen denken omtrent de opzending der 3 Raden. In postscriptum: „Zoo iemand
van mijne familie aan UEd. mocht geadresseerd worden om naar Indië te gaan, help dezelve aan een
goed emplooi, al was het ook dat UEd. eenige penningen moest voorschieten; ik beloof een spoedige
restitutie”.

VI. COCHIM, 15 NOV. 1742. (origineel).
Het nevensgaande is het afschrift van mijne voorgaande geringe letteren van den
20 October 1741. Sedert is mij met zeer veel genoegen gebleken bij UEd altoos
aangename missiven van den 10 October en 14 December 1741 UEd. en geëerde
families gewenschten welstand, die ik van harte wensch dat duurzaam mag zijn.
Wat ons aangaat, wij leven beiden met ons dochtertje in een redelijken staat van
gezondheid, doch zitten hier in groote beslommering, want door Haar Hoog Edelhedens
in ao 1740 aangesteld zijnde als veldoverste om tegen de machtige koningen van
Trevancoor en Berkencoer te oorlogen, zoo is het zelve eenigen tijd met veel succes ter
uitvoering gebracht; doch alzoo de slechte gesteldheid der zaken ten eilande Java de
hooge regeering tot Batavia belet heeft om de minste assistentie van volk, ammunitie
van oorlog, provisien en contanten toe te zenden, zoo zijn wij eindelijk in de
gepasseerde veldtocht daardoor in de uiterst verlegenheid gebracht. Want schoon het
begin zeer voorspoedig was, en wij over hooge bergen tot in ‘t hart van ‘s vijands land
doorgedrongen, zoo werd eindelijk ons kleine hoopje met allerhande ziektens bezocht.
Ik zelf kwam aan lammigheid en zware bergkoortsen te laboreeren en moest mij
naar Coïlan laten brengen. En na mijn vertrek ging alles den kreeftengang, en wij
verloren niet alleen alles wat wij gewonnen hadden, maar de Malabar liep gevaar van
verloren te gaan, zoo God niet getoond had, dat hij zonder menschelijke macht en
wijsheid kon overwinnen. Want alle onze sterktens van het geen tot defensie noodig is,
onvoorzien zijnde, behalve Coïlan, die van alles alleen overvloedig voorzien was, zoo
rukte hij met zijn leger daar voor. En na dezelve 4 maanden vruchteloos belegerd en
9000 man daar voor verloren te hebben, zoo heeft hij eindelijk met schande de vlucht
moeten nemen op de tijding dat wij een klein ontzet van 300 man hadden bekomen; en
daarmede, schoon (het) maar een klein hoopje en onbedreven volk is, hopen wij echter
met Godes hulpe de zaken tot een gewenscht einde te brengen en binnen den tijd van 4
à 5 maanden naar Coïlan te vertrekken. Wanneer ik niet mankeeren zal bij mijn
arrivement aldaar, blijken van dankbaarheid te geven wegens UEd. bestendige
genegenheid en vriendschap; en intusschen de vrijheid gebruiken UEd. mijne
ootmoedige verplichtinge te betuigen, niet alleen wegens UEd. heusche felicitatie met
mijn promotie tot Raad extraordinaris en aanstelling tot Gouverneur van Ceylon, maar
voornamelijk wegens UEd. daar omtrent bewezen affectie. Met nederig verzoek dat ik
bij continuatie in UEds oprechte vriendschap mag blijven.

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org – versie 26 januari 2020

BRIEVEN VAN J.P. WETZELIUS UIT COLOMBO.

1055

Wijder heb ik de eer UEd. zeer oprecht te feliciteeren met het gelukkig
voltrokken huwelijk van den Wel Edelen Gestrengen Heere Raad Extraordinairis
Daniël Nolthenius met mejuffrouw de weduwe Vollenhoven. God late op het zelve
afdalen zijne dierbaarste zegeningen!

BRIEF VAN HENDRIK SWELLENGREBEL, GOEVERNEUR DER KAAP. IN ‘T CASTEEL DE GOEDE
HOOP, 5 MAART 1740.
Dankt voor voorspraak. Is altijd de Grandpreez en Slotsboo genegen geweest, en heeft
eerstgenoemde al voor ontvangst van Balthazar’s letteren, begunstigd met het ambt van Raad en
secretaris van politie, en den tweede weer gepermitteerd een verzoekschrift te zenden aan Heeren
Zeventienen tot obtineering van ‘t onderkoopmanschap. Heeft door het aanstellen van de
Grandpreez den ouden predikheer Bek en zuster eenigszins tot kwade vrienden gemaakt ,,doch daar
ik mij weinig aan stoor; ik heb gezien op den ouderdom en de bekwaamheid”.

BRIEF VAN J. VERBEEK EN H.H. OTTERS, CURATOREN OVER DEN NAGELATEN BOEDEL VAN
PIETER V. OUDENAERDEN, ARNHEM 28 AUG. 1743.
Berichten ontvangst van pakje uit de Kaap.

BRIEVEN VAN JOHANNES PHILIPPUS WETZELIUS, PREDIKANT TE COLOMBO.
I. COLOMBO, 16 DEC. 1738. (duplicaat).
D’achtbare Heer Commandeur Stein van Gollenesse verzocht hem aan Balthazar te zenden
een wisselbrief van 300 Rijksdaalders, elk à 48 Holl. (zie diens eersten brief.) Hij heeft dit geld
gestort in de „kleine kas” van de Comp. te Colombo en daarvoor ontvangen een recepisse van den
kassier, welke hij nu zendt aan Balthazar, om zich daarmede ter behoorlijke plaatse te vervoegen.
„Doch bijaldien Heeren Zeventienen dit verzoek niet gelieven te accordeeren, heb ik zorg gedragen
door onzen illustren oppergebieder, den WelEdelen Heer Gustaaf Willem van Imhoff, om door Zijn
WelEdelens gemachtigde aldaar, bovengenoemde som aan U Edele te voldoen”. Biedt zijn diensten
hier en elders aan.
In Margine: De pagodes gerekend op 16 St., en daarom volgens resolutie van Zeventienen
niet te betalen. (Pagode was een Ceyl. munt).

II. COLOMBO, 20 DEC. 1741.
Bericht dat een brief van Balthazar van 31 Dec. 1739 eerst aankwam met de retourschepen
van over Ceylon, in October 1741; niet wetende waarom die zoolang teruggebleven is. Zendt
wederom een wisselbrief van 300 Rijksdaalders voor rekening van Stein van Gollenesse op het Oost
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Indisch huis, ,,welke ik hier in de geldkas heb gesteld met zooveel opgeld op een pagood, als de Ed.
Comp. heeft begeerd”. Heeft den wissel vergroot met 338 gulden, waarvan verzoekt af te geven 80
gulden aan den bewindhebber Simon van Gerven of deszelfs erfgenamen, en 258 gulden aan
jufvrouw de weduwe Van der Meer de Jonge, of hare erfgenamen, wonende bij het Oude Manhuis
omtrent de Staalstraat. „De overzonden brieven naar Nagapatnam en Cochim (blijkbaar die voor
Pieter van Son en voor Stein van Gollenesse) heb ik wel laten bestellen, doch van eerstgenoemde
plaats nog geen antwoord, veel min pakje ontvangen.

IV.
RAPPORT VAN DANIEL (VI. 6.) AAN DE STATEN GENERAAL.
(Aanteekeningen blz. 551).
Exhibitum den 20en December 1748.
RAPPORT EN SOMMIER RELAAS WEGENS DEN PRESENTEN STAAT DER LANDEN,
STEDEN, KASTEELEN EN FORTERESSEN, GELEGEN IN OOST-INDIË EN SORTEERENDE ONDER
DE SOUVEREINITEIT EN HEERSCHAPPIJ VAN DE REPUBLIEK DER VEREENIGDE
NEDERLANDEN, OM IN ALLEN EERBIED EN MET DE UITERSTE VENERATIE GEPRESENTEERD
TE WORDEN AAN HAAR HOOG MOGENDE DE HEEREN STATEN-GENERAAL, DOOR HAREN
HOOG MOGENDE ZEER OOTMOEDIGEN EN GETROUWEN DIENAAR DANIËL NOLTHENIUS,
GEWEZEN OUDSTE ORDINAIR EN GEËLIGEERD EERSTE RAAD EN DIRECTEUR-GENERAAL
VAN NEDERLANDSCH-INDIË, DEZEN JARE ALS ADMIRAAL EN OPPERBEVELHEBBER OVER
DE RETOURVLOOT, BESTAAN HEBBENDE UIT ACHTTIEN RIJK GELADEN EN OP DIVERSE
TIJDEN, MITSGADERS VAN DIFFERENTE PLAATSEN UIT INDIË VERTROKKEN SCHEPEN, ALLE
IN HET LAATST VAN AUGUSTUS BINNEN DE RESPECTIEVE GEDESTINEERDE HAVENEN
GELUKKIGLIJK EN VOORSPOEDIG GEARRIVEERD.

Hoog Mogende Heeren.
De ondergeteekende, den tijd van vijf en twintig jaren hebbende toegebracht in
den dienst van de Geoctroyeerde Nederlandsche Oost Indische Compagnie, en eindelijk
te rade geworden zijnde, zijn dierbaar vaderland wederom op te zoeken, heeft bij de
Hooge Regeering aldaar uit name van Uw Hoog Mogende het gebied voerende, zijne
verlossing verzocht en verkregen, en door dezelve bij opene commissiën aangesteld tot
admiraal en chef over de retourvloot mitsgaders tot haren commissaris aan Cabo de
Goede Hoop, welk een en ander thans van gewenscht succes, door God’s genadige
goedheid, zijnde geweest, vindt zich verplicht van zijne bevinding aangaande den
machtigen koophandel der loffelijke Maatschappij in die gewesten en van den
tegenwoordigen staat der landen, steden, kasteelen en forten, mitsgaders van een zeer
aanzienlijk getal onderdanen en volkeren, sorteerende onder het gebied van Uw Hoog

gedigitaliseerd door genealogy@tuteinnolthenius.org – versie 26 januari 2020

