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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 
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Mogende of daartoe relatie hebbende, gelijk ook eindelijk van zijne volbrachte 
thuisreize, als een getrouw onderdaan van Uw Hoog Mogende te doen een ootmoedig, 
waarachtig en succint rapport, in hope en eerbiedige verwachting van daarmede 
genoegen te zullen geven, en aan de Hoog Geëerde Intentie van Uw Hoog Mogende 
voldoen. 
 

Om zulks dan met eenige ordre te verrichten, zal ik, met believen van Uw Hoog 
Mogende, eerst spreken van derzelver provinciën om de Oost van Indië, en daarna van 
die om de West; onder de eerstgenoemde ontmoet men allereerst het welriekende 

Amboina, alwaar vreedzame onderdanen zich meest geneeren met den inzaam 
van nagelen, waaruit zij haar bestaan vinden; zullende het gebrek, dat men hier te lande 
nu eenige jaren aan die specerij bespeurd heeft, bij een tamelijk gewas en behouden 
varen der schepen (dat God geve) wel haast cesseeren; alzoo de regeering van Indië 
door tijdige voorzorge thans in staat gesteld is, buiten den Indischen handel het 
vaderland jaarlijks 400.000u te bezorgen. Zijnde geenszins apparent dat deze 
zachtmoedige natie, onder welke het Evangelium der genade niet geheel zonder vrucht 
gepredikt werd, ooit zoude trachten zich van ‘t bewind van de Maatschappij te ontslaan, 
maar veel eer dat zij naar vermogen zoude trachten een vreemde macht te helpen 
afkeeren; wordende ook daartoe het kasteel Victoria in goeden staat van tegenweer 
gehouden. Gelijk ook dat van 

Ternaten, die sleutel van het Oosten; ‘t geen des te noodzakelijker is om de 
kwaadaardigheid en wispelturige imborst van dat volk; waarvoor echter niet te vreezen 
is, zoo lang men de balans weet te houden tusschen de koningen van Ternaten en Tidor, 
die malkander altoos vijandig zijn, en welke laatste moed en macht genoeg zoude 
hebben den eerste te overheerschen, zoo men het wilde toelaten; doch waartegen de 
gouverneur Brandwijk van Blokland, zoo vertrouwd wordt, wel de noodige voorzorge 
zal gebruiken. Naar het kruidgeurige 

Banda wordt de toegang ook difficiel gehouden door behoorlijk onderhoud der 
fortificatiën op de avenuen gelegen, en een nieuw gebod aan de loodsen op dat 
vaarwater bij ontmoeting van vreemde Europeesche schepen. Dat conquest had op mijn 
vertrek mede de ordinaire kwantiteit noten en foelie uitgeleverd, en was daar alles in 
rust en vrede; doch de ongezondheid dier luchtstreek en het gebrek aan levensmiddelen 
bleven nog continueeren. Maar op 

Macassar hield het kasteel Rotterdam alle de omliggende Celebesche volkeren 
in bedwang; zijnde de oorlog daar te lande eindelijk verwisseld in een eerlijken en 
honorabelen vrede, welke door de goede maatregelen van den gouverneur Jan Gideon 
Loten nog lang, zoo ik wensch, zal bestendigd blijven, en waartoe des te meerder 
apparentie is, omdat men van een lastig vriend, den prins Aroe Tanette, neef en 
grootsten tegenstrever van de koningin van Boni, woelachtig en wreed van aard, doch 
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die de Compie in den jare 1742 goede diensten heeft gedaan, door den dood ontslagen 
is; zijnde door zijn eigen volk vermoord en tot rust gedwongen. Daarentegen hadden 
ook de Termaanders, een volk wonende onder het district van 

Timor, aan de uiterst hoek van Java’s Noord-oostkust, het opperhoofd 
Meulenbeek met zijne vrouw en eenige manschap op de jaarlijksche visite om ‘t leven 
gebracht, en daardoor ‘t oorlogsvuur in haar land weder ontstoken. Wordende op mijn 
vertrek daartoe schepen en vaartuigen gereed gemaakt, om zoo ras het seizoen zulks 
toeliet, van dit gruwelstuk eclatante satisfactie te vorderen en die volkeren wederom 
onder behoorlijke submissie aan de Maatschappij te brengen. Maar op  

Palembang, daar wij een kleine, doch thans een steenen logie hebben, had men 
den vorst, misnoegd omdat op zijne sluikerijen in de Straat van Malacca en op Java, al 
te nauw oog, naar zijn zin geslagen werd, weder bevredigd door wat toegevens; 
waardoor men hoopte de eenigszins verachterde peperen tin-leverantie te herstellen. 
Gelijk omtrent het eerste punt bij den regent van een gedeelte van ’t eiland 

Borneo geschied is; werwaarts de hooge regeering tot Batavia eenige schepen en 
manschap ter bezetting van de rivier omtrent zijne residentie gezonden hebbende, onder 
het gezag van den opperkoopman Van der Heide, ten einde dien Prins te constringeeren 
tot het nakomen van het onlangs gemaakte exclusief contract met de Nederlandsche 
Compie, om namelijk alle de peper in dat land vallende tot een zekere vastgestelde prijs 
aan dezelve te leveren, heeft die vorst dat contract en tevens den vrede met dezen Staat 
vernieuwd, meteen daarvan kennis doende geven aan de overheden van een Engelsch 
Oost-Indisch Comp. schip, dat aldaar in lading lag; waarop die dan ook vandaar 
vertrokken is. Gelijk ook de kapitein van een ander schip van gemelde natie, tot dat 
zelfde einde uitgezonden en tot Batavia aangierende, van de bezetting dier plaatse door 
de onze gewaarschuwd zijnde, van die reize verder mede heeft afgezien. Wordende 
thans aldaar continueel een schip van de Compie in lading gehouden onder het opzicht 
van drie cargas, die om de drie of vier maanden verwisseld worden. Doch aan den wal 
heeft men niet goed gevonden, om de moordzucht van dat volk, eenig etablissement, 
buiten een klein peperpakhuis, op te richten; moetende onze bedienden des avonds alle 
weder naar scheepsboord. Gelijk ook het Nederlandsch comptoir op 

Siam, tot vermijding van noodelooze kosten is opgebroken. Echter houdt men 
niet verre van daar, op een eilandje, door ons Amsterdam genaamd, een paar mindere 
bedienden aan de hand tot inzameling en bewaring van Sapanhout, zoo noodig tot 
stuage in de retourschepen. Ook heeft men in het voorleden jaar derwaarts twee schepen 
met een commissant gezonden, tot den inkoop van goud voor den handel op 
Chormandel en van tin, die schoone ballast in de schepen naar herwaarts en naar de 
wijd beroemde noordwaarts gelegen koopstad Canton in het Keizerrijk van 

China, alwaar de bedienden van de Comp. jaarlijks een huis huren tot haar 
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verblijf en het doen van den handel, gelijk de andere Europeesche natiën, en werwaarts 
men in ‘t voorleden jaar, om door dezelve niet geheel verkloekt en de loef afgestoken 
te worden, zes schepen heeft ten handel gezonden, waarvan reeds vijf onder de vlagge 
van den onderteekende, door Gods goedheid in de havens dezer landen met een rijke 
lading Chineesche waren gelukkig gearriveerd zijn. Zijnde het overige tot de terugreize 
naar Batavia met den directeur Cluyzenaer en verdere supercargas met de overige 
bedienden geprojecteerd. Doch het is zeer te vreezen dat dezen handel welhaast door 
de graagte en aanwas der competiteuren, waaronder men thans ook Franschen, Denen 
en Zweden telt, geheel den bodem zal worden ingeslagen of ten minste zeer vervallen. 
Doch in 

Japan, alwaar wij tegen geen mededingers te worstelen hebben, maar wel tegens 
het perikel der zee en de onredelijkheid der Japanners zelf, ging de handel nog tamelijk 
wel. Want omtrent het eerste punt heeft men veel beterschap bespeurd, nadat men in 
den tijd van het vertrek der schepen, die gemeenlijk in twee bestonden, derwaarts eenige 
verandering gemaakt heeft. En omtrent het tweede was men geresolveerd – in stede van 
de grilligheid der Japanners in te willigen om voortaan jaarlijks maar één schip ten 
handel te zenden – nadat de Gouverneur-Generaal van Imhoff op dat subject een zeer 
doorwrocht geschrift in de vergadering had ingediend, derwaarts als een expedient om 
meerder koper, zoo gewild op Chormandel en in Bengalen (het eenigst artikel dat de 
Comp. Japan nog dragelijk maakt), drie schepen te zenden; waarbij men dacht te 
continueeren, zoo lang die natie zulks wilde gedoogen. 

 
Maar het zal tijd worden mij naar de Westersche koloniën van Indië te keeren; 

ontmoetende onder dezelve eerstelijk de stad en het sterke spatieuse kasteel van 
Malacca, dat met drie schepen de passage sluiten kan van het Oosten naar de 

West van Indië, en een ieder noodzaken buitenom door den Oceaan te zeilen; dat velen 
moeilijk, ja somtijds onmogelijk valt. Waarom die Straat ook denzelfden naam draagt 
en de reden uitmaakt waarom de Oost-Indische Comp. zich de kosten getroost van 
aldaar jaarlijks 3 à 400 man in garnizoen te houden; en nu te meer wijl door de nieuw 
genomen maatregelen van den heer van Imhoff betreffende den vrijen handel, deze 
plaats wel haast hare lasten volkomen zal kunnen goedmaken, en de tin- en goudhandel 
herleven. Gelijk ook in ‘t gemeen op 

Sumatra’s Westkust, alwaar de Maatschappij twee residentiën heeft: een forteres 
op Padang, onder een commandeur, thans genaamd Elzevier, en een logie op Poulo 
Chinco onder een subaltern hoofd. Doch op welke kust de handel nu sedert eenigen tijd 
heeft stil gestaan, eerst door de troebelen daar te lande, en daarna door gebrek aan de 
gerequireerde lijwaten, door vernieling van de meeste weefplaatsen op Chormandel en 
Bengalen door de Maretthas. Doch het een en ander cesseerende, was 
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er veel hoop tot een vredigen en favorabelen handel van doeken tegen goud en benjuin, 
waartoe het noodige wordt in ‘t werk gesteld; alsmede in 

Bengalen, een provincie behoorende onder het gebied van den Mogol; alwaar de 
Maatschappij in een gefortificeerde logie op Hougly en twee mindere residentiën tot 
Cassem Bazaar en Pattena jaarlijks aanzienlijken handel drijft in zijde, zijdestoffen, 
lijnwaad, amphioen en salpeter tegen zilver (te weten staven of baartjes, waarvan in dit 
rijk een Moorsche munt moet worden geslagen, genaamd ropijen, die de generale 
standpenning is om de geheele West van Indië, en zonder welke geen negotie kan 
worden gedaan) specerijen en manufacturen. ‘t Geen op mijn vertrek nog met goed 
succes gecontinueerd werd door den directeur Huygens met assistentie van eenige 
raadsleden, gelijk het considerabel retour van vier zeer rijk geladen schepen van daar, 
dezen jare gearriveerd, evident aanwijst. En men zoude daarop voor ‘t vervolg ook wel 
kunnen staat maken, indien daartegen niet zeer hinderlijk waren de continueele vexatiën 
der regenten, door gedurige geldafpersingen tot onderhoud quasi van krijgsvolk tegen 
de bovengenoemde roofzuchtige Maretthas; een zwervend volk, zich meest 
ophoudende tusschen Chormandel en Bengalen; van tijd tot tijd afkomende en 
gewelddadig eischende zeker recht genaamd het kwart geld, zijnde een vierdedeel van 
de publieke inkomsten van dat district, waarvan zij den Mogol, zoo ik meen verplicht 
hebben, haar bij een perwanna of open bevelschrift consent te verleenen, doch dat 
echter de regenten weigeren te betalen. Waaruit dan zware verwoestingen en 
gevolgelijk groote belemmeringen in den handel ontstaan, daar 

Chormandel ook niet geheel van bevrijd is. Doch hier vertoont zich de 
Maatschappij veel ontzachlijker door een fraai garnizoen van Europeesche militie in 
verscheidene, naar de gelegenheid van ‘t land, nog al geen verachtelijke fortificatiën; 
inzonderheid aan het hoofdcomptoir Nagapatnam en op Paliacatte, die formidabel 
genoeg geacht worden tegens een inlandschen vijand; ja, die behoorlijk voorzien zijnde, 
het tegen een Europeesche niet te sterke macht nog al eenigen tijd zouden kunnen 
uithouden. Het ministerie aldaar, onder den nieuwen gouverneur Mr. Libregt Horeman, 
was ernstig gelast zooveel doenlijk te profiteeren van de voordeelige tijdsgelegenheid. 
En om dezelve naar mogelijkheid daartoe in staat te stellen, had men haar met 
verscheidene schepen een naamwaardige kwantiteit goederen van Batavia toegezonden, 
en geordonneerd dat een schip uit Japan direct derwaarts zoude stevenen met een volle 
lading van het aldaar zoo gewilde staafkoper, en zoo veel goud als uit den Japanschen 
handel zoude proflueeren; ‘t geen dan naar wensch succedeerende, de Maatschappij tot 
groot voordeel zal verstrekken. Dus nadere ik aan het eiland 

Ceylon, die kostelijke parel aan de kroon der Maatschappij; welk aanzienlijk 
gouvernement thans meest uit gereformeerde Christen onderdanen van Uw Hoog 
Mogende bestaande, sedert het schrander en voorzichtig bestier van de heeren van 
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Imhoff en Gollenesse, ook begint het hoofd blijmoedig op te steken. Want daar het 
zelve bevorens jaarlijks ten achteren teerde, was het laatste jaar de balans gesloten met 
een overwinst van ruim 12½, tonnen gouds. Waartoe de nieuw verpachte parel reven 
op Aripo en Tutucorijn veel hebben gecontribueerd; welke ook in ‘t vervolg beloven 
een fraai fonds tot den handel der Madureesche lijnwaden. Het is derhalve niet vreemd 
dat sommige onzer competiteuren het oog op dit dierbaar conquest gevestigd hebben; 
waartegens men dan ook zorgvuldig wacht hield in de kasteelen en forten op Colombo, 
Gale, Jaffanapatnam, etc. alle door de Portugeezen gebouwd, maar door de onzen hier 
en daar naar de hedendaagsche wijze verbeterd in goeden staat van tegenweer. 
Blijvende de Koning en ‘t hof van 

Candia in zeer goede dispositie jegens de Comp.; hebbende mede van daar vier 
zeer rijk geladen schepen tot de vloot behoord van den ondergeteekende, die ook nevens 
ons (God dank) alhier behouden zijn gearriveerd. Maar op het heidensch en paapsch 
gezind losse schroeven, alzoo men met het doorbreken 

Mallabar stond alles nog van den oorlog met Frankrijk, niets goeds te wachten 
had van den machtigen Fransch gezinden Koning van Trevancoor, met wien de 
commandeur Siersma in den jare 1743 op aandrang van Batavia, vermits men dien tijd 
onmachtig was hem, om de troebelen op Java, verder te assisteeren, wel een 
vredescontract had gesloten, doch dat door de hooge regeering, om de schadelijke en 
disreputatieuse gevolgen, niet is geratificeerd. Zoodat het zeer te duchten is, dat hij t’ 
eeniger tijd in dat troebel water zal visschen om, geassisteerd met die mogendheid, ons 
wederom in een openbaren oorlog te betrekken, en, is ‘t hem doenlijk, van geheel 
Mallabar te verdrijven. Waarvan ik echter het tegendeel wenschte, schoon dat 
commandement, buiten de peper die het voor de Ceylonsche retourschepen uitlevert, 
enkel een lastpost voor de Comp. is. Daarenboven worden de Angreasche zeeroovers 
op die kust van tijd tot tijd sterker, hebbende zelfs verscheiden schepen van de 
Engelschen en Franschen genomen, en ook nog verleden jaar slaags geweest met het 
schip Pasgeld, op zijne reis over Suratta naar China alhier aangierende. Doch die heeft 
het geluk gehad deze roovers af te slaan, gelijk meermalen geschied is; hebbende zij 
eenelijk voor eenige jaren bemachtigd twee Comp, chaloupen, die door een bijwezend 
schip niet behoorlijk werden gesecundeerd. De Engelschen hebben, zoowel als de 
Comp, meermalen een expeditie ondernomen tot vernieling van dat roofnest, doch 
telkens met slecht succes. Daarentegen begon de handel in 

Suratte, mede staande onder het gebied van den Mogol en waar de Maatschappij 
een logie heeft, merkelijk weder op te luiken; in zoo verre dat verleden jaar derwaarts 
drie schepen van de Comp., buiten die van particulieren gezonden zijn; zoodat haar 
staat (van) rekening nu twee jaren na den anderen reeds met een naam- 
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waardige overwinst is gesloten. En de apparentiën waren mede voor het vervolg van 
zeer favorabel uitzicht, Gelijk men ook naar 

Mocha continueerde jaarlijks een schip te zenden met een gesorteerd cargazoen, 
dat gemeenlijk de onkosten nog al goed kan maken. Thans zoude men trachten een 
lading koffie daarvoor in te ruilen, om op de retourschepen van het aanstaande jaar te 
verdeelen; dat een goed rendement belooft. Doch op het voordeel, dat de Maatschappij 
uit 

Perzië, hare uiterst handelsplaats om de West van Indië, sedert eenige jaren 
genoten heeft, valt niet veel te roemen, schoon de Comp. een tamelijk goede forteresse 
heeft op Gamron en een logie te Bassoura; beide zeer wel tot negotie gelegen. Of de 
troebelen daar te lande hiervan oorzaak zijn, gelijk de bedienden voorgeven, of wel dat 
zij zelven hiertoe contribueeren, zoude ik niet durven affirmeeren; wenschelijk zijnde 
dat (door) de nieuw genomen maatregelen, om namelijk de laatste residentie van het 
hoofdcomptoir independent te verklaren, het gewenschte oogmerk (de verbetering in 
den handel) zal bereikt worden. Dus retourneerende na het eiland 

Groot Java, ziet men den afvalligen Keizer, zich eertijds noemende 
alleenheerscher van het eiland Groot Java en bondgenoot van de Maatschappij, aan 
dezelve onderdanig gemaakt zijnde, diens Oostkust thans wel bevredigend; buiten dat 
eenige misnoegde Prinsen van ‘s Keizers huis tegen hun wettigen vorst rebelleerden, 
zich als openbare struikroovers gedragen, de landerijen en het gewas verwoesten; ook 
na mijn vertrek een post genaamd Qualdamak, zoo de geruchten melden, afgeloopen. 
Echter zijn deze oproermakers zoo redoutabel niet, dat dezelve, de vorst getrouw 
blijvende, met het ordinaire garnizoen, dat thans gedeeltelijk uit cavallerie bestaat, niet 
zoude kunnen worden gedempt. Wat zeer te wenschen is, alzoo dat oord zwaarlijk zucht 
onder de lasten van den laatsten oorlog, waarin men den moedwil van den 
Madureeschen prins (die, om de hulp de Comp. tegen den Keizer bewezen, niet 
tevreden zijnde met het verzocht en verkregene ontslag van vasalisatie aan den vorst, 
maar bovendien een gedeelte van dat Rijk gewelddadig eischende, dat hem om zeer 
goede politieke redenen, niet konde worden toegestaan) eindelijk is ‘t ondergebracht en 
naar de Kaap de Goede Hoop gerelegeerd; mitsgaders zijn oudste zoon in deszelfs 
plaats tot Prins en Regent van het eiland Madura (of eigenlijk van het grootste gedeelte 
van dien) aangesteld. Zeer te beklagen zijnde, dat zulke gedwongen oorlogen, 
veroorzaakt door wrevelmoedige Grooten tot haar eigen ruïne en ondergang, dikwijls 
absorbeeren alle de vruchten van een veeljarigen arbeid. Waarom men, en om alles wat 
tot discrepantie met het Hof van 

Bantam aanleiding zoude kunnen geven, uit den weg te ruimen, (liever als in 
onmin met dat aan de hoofdstad van geheel Indië zoo naburig Koninkrijk in dezen 
dangereusen tijd te geraken), gewild heeft aan de onrechtmatige begeerte des Konings 
te voldoen, en een onwettigen neef der Koninginne, beide van gemeene extractie, tot 
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rijksopvolger te kroonen in praejuditie van zijn eigen wettigen zoon; die, zoo men vast 
stelt, onschuldig aan hetgeen hem werd ten laste gelegd, om ‘s vaders gramschap re 
ontvluchten zich onder de bescherming van de Comp. begeven had, en die men 
genoodzaakt is geweest, op sterke en iteratieve instantiën van dat Hof, door opruiing 
der Koninginne, met al zijn gevolg, waar onder vele bloedverwanten van den Koning, 
naar Ceylon te verzenden. Dus ben ik al ongevoelig genaderd aan de groote en volkrijke 
stad 

Batavia, dat sieraad van het oosten en de verzamelplaats van genoegzaam alle 
volkeren des aardbodems; alwaar de Hooge Regeering uit den naam van Uw Hoog 
Mogenden onder voorzitting van derzelver verre zienden en hoog verlichten minister, 
den Heer Baron van Imhoff vergadert en het gebied voert over geheel Nederlandsch 
Indië; werwaarts ook genoegzaam alle de Indiaansche Koningen en Vorsten, waaronder 
ook onlangs een van Ceylon, hare ambassadeurs zenden tot het maken of vernieuwen 
van contracten, of tot onderhouding van vriendschap, en alwaar de Raad van Justitie 
vonnist bij arrest zonder hooger beroep. 

De stad, schoon nogal gedrukt door aanhoudende sterfte, werd gaandeweg 
gezuiverd van de puinhoopen, die droevige gedenkteekenen van de Chineesche 
beroerte. Ook had men ter bevordering van gezondheid, alle de grachten doen uitdiepen, 
schutsluizen en waterleidingen door de geheele stad gelegd, de nieuwelingen op de 
buitenposten in frischer lucht en aan stroomende rivieren doen logeeren, en alle 
mogelijke voorzorgen voor zieken en gezonden in ‘t werk gesteld; welke echter de 
Hemel naar wensch nog niet heeft believen te zegenen. Ondertusschen was de 
gepermitteerde handel van dat gevolg geweest, dat door de nieuw ingestelde publieke 
inkomsten de balans op de negotieboeken van 1746/7 met een veel aanzienlijker 
overwinst als ooit gesloten is, zijnde anderszins Batavia al sedert vele jaren mede onder 
de lastposten gesteld geweest. Ook werd alle devoir aangewend tot den aankweek van 
peper en koffie in de bovenlanden; werdende van het laatste gewas jaarlijks een groote 
quantiteit ingezameld op het naburig Cheribon. Ook zoude men wederom een proeve 
nemen van de zijdeteelt aan het Keizerlijke hof, waartoe reeds eenige Mooren, zich op 
die cultuur verstaande, van Bengalen waren ontboden en aldaar aangekomen. Ook had 
men met goed succes een School voor de zeevaart opgericht, waarin een aanzienlijk 
getal Europeesche jongelingen van goeden huize in die kunst en in vele andere daartoe 
relatie hebbende, werden onderwezen; intusschen telkens een reisje ter zee doende om 
de praktijk met de theorie te zamen te voegen. Ook was er een Seminarium voor 
kweekelingen van den Godsdienst gesticht, waarin de jeugd van allerlei landaard in de 
gronden van ons allerheiligst geloof, nevens die der Latijnsche, Grieksche, 
Hebreeuwsche, Maleische en Portugeesche talen werd geoeffend, om indertijd 
herwaarts gezonden en verder tot leeraren in de Godgeleerdheid, ten dienste der 
Indische kerk 
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bekwaam gemaakt te worden. Doch om kort te zijn, en U Hoog Mogende in hare 
zwaarwichtige besognes niet te verletten, zal ik mij, met derzelver gunstig believen, 
spoeden tot mijne 

Thuisreize, welke op den 24 October des vorleden jaars met vijf schepen vooraf 
ondernomen zijnde, een derzelver genaamd de Vrijheid, door lekkage bij verzuim 
veroorzaakt, moest blijven liggen. Doch met de overige vier voorspoedig uit de straat 
Sunda geraakt zijnde, ontkwamen wij door Gods goedheid ook gelukkig de stormbuien 
omtrent Madagascar, en arriveerden in goeden staat in het begin van Januari aan de 
Kaap de Goede Hoop. 

Daniël’s wedervaren aan de Kaap en op zijne terugreis (ongeveer 1/5  uitmakende van het 
geheele verslag) werd uitvoerig behandeld op blz. 540-542 en blz. 548/49. Dat deel van zijn rapport 
wordt dus hier niet overgenomen. Maar wel is het der moeite waard zijn verslag te vergelijken met 
dat hetwelk den 20 April 1763 werd gedeponeerd ter griffie, na te zijn aangeboden door den 
Admiraal der Retourvloot, wiens zegetocht door ‘s Hage met het daaropvolgende glorierijk 
feestmaal werd beschreven op blz. 553. Aangeboden, doch niet opgesteld door den titularis: Roelof 
Blok, Goeverneur van Zuid-Celebes. Want deze was geen lid van de Hooge tafel, en kende dus 
enkel het voorgevallene in eigen gewest. De Eerste advocaat der Compagnie, Mr. A. van Son, nam 
dus de taak op zich de Staten-Generaal in te lichten. Hoe anders zijn toon en inhoud! Daniël, nog 
geheel onder den indruk van Indië’s pracht en rijkdom, goed gehumeerd, waartoe zeker niet weinig 
toe bijbracht het zalig gevoel van nu voorgoed van alle beslommeringen te zijn bevrijd: Altijd 
vacantie! De Advocaat daarentegen, die wellicht enkel den Oceaan kende van het Scheveningsche 
strand uit, Indië alleen door rapporten, en – gelijk alle thuiszittenden – min of meer zwartgallig was, 
blijft somber gestemd, niettegenstaande nu de vloot niet uit 19 doch uit 25 schepen bestaat, 
vertegenwoordigende eene inkoopswaarde van meer dan 83 ton gouds! Hoort hem brommen: 

Banda heeft meer lasten dan winsten gebracht. Wel wordt op Timor goud gegraven, ,,doch 
de ondervinding leerde welk een aanklevende kracht heeft het Indische goud bij zoodanig graven”; 
en dus werd het werk gestaakt. Palembang is overkropt met tin „hoewel China de Maatschappij van 
een ruime quantiteit ontlastte tot verglazing van het porcelein en tot hunnen afgodendienst”. 
Bandjermasing op het diamantrijke Borneo, is ,ten dien opzichte zeer schraal voor de Maatschappij, 
hoewel de Residenten die voor zich zelve genoegzaam weten te bekomen”. Siam „alwaar nog 
onlangs Compagnie- bedienden ten meestendeele zijn gemassacreerd, staat op het punt finaal te 
worden geabandonneerd”. Sumatra’s Westkust „is thans als een kanker in den boezem der 
Maatschappij”. Bengalen „verslindt schatten zonder vrucht”. Op Trinconomale (Ceylon) ,,hebben 
de vreemde vloten, aan welke de Compagnie menige geriefelijkheden verschafte en er maanden 
vertoefden, den Koning tegen ons bewind opgestookt”. De Candianen veroverden Mature, wat wel 
hernomen is, doch waar onder de 15 buitgemaakte vuurmonden – veeg teeken! – een Engelsche 
twaalfponder werd gevonden. Het eenige nog bestaand etablissement in de Perzische golf, Karock, 
zal verlaten worden, niettegenstaande daar een fort werd aangelegd dat ƒ100.000 kostte. Cheribon 
,,een gezegend land, zooals speciaal van daar retourneerende Residenten getuigen, die bovendien 
van dien zegen zulke zichtbare blijken geven, dat het ieder doet watertanden voor korten tijd dat 
residentschap te bekleeden. Men is bij de Compagnie bedacht op middelen om deze deelgenoot te 
maken van dien milden zegen”. 

Geen wonder dat – zooals het rapport vermeldt – van der Parra aarzelde onder zulke 
omstandigheden het Generalaat te aanvaarden „te meer, daar het te Batavia reeds eenigen tijd 
zorgelijk 
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gesteld is geweest, zoo door bedreiging, als door dadelijkheden, schending van de Compagnie’s 
vlag, aanranding harer bodems, enz.”. 

En de Kaap? „Sedert eenigen tijd heeft deze als magazijn verstrekt voor geriefelijkheden aan 
alle Natiën bewezen; waar ze zelfs zeevarend volk hebben erlangd om hunne schepen door zee te 
brengen. De producten des lands zijn daardoor zeer in prijs gestegen, waarin de Compagnie mede 
heeft moeten dragen, en dus te harer koste medehelpen contribueeren tot florisance van de Kolonie”. 

Daarbij komt „dat de onderhandelingen te Londen in geen enkel opzicht voldoen, zoodat 
wordt voorgesteld te doen thuiskomen de Commissie, welke een merkelijk bezwaar is voor 
Compagnie’s kas”. 

Waarlijk, wèl gerechtvaardigd schijnt het klaaglied van Mr. van Son, dat een zoo scherpe 
tegenstelling vormt met Daniël’s zegenzang van veertien jaren vroeger! Of is misschien het rapport 
van den Eersten advocaat der Compagnie een pleidooi voor zijne principalen? Immers hij eindigt 
met „te imploreeren het appui en den machtigen arm der Hoog Mogenden, ten einde de 
Maatschappij moge worden gemaintineerd en des mogelijk staande gehouden; wiens val, ja reeds 
verval, voor zoo nadeelig gehouden moet worden”. Doch waar toenmaals brandend was het 
vraagstuk der Octrooiverlenging, rijst de vraag of misschien de Advocaat den toestand zoo zwart 
voorstelde, opdat Heeren Staten niet al te happig werden op den buit! 

Alsdan echter had grootere spoed de klachten van den Advocaat verleend meer nadruk. Want 
de Retourvloot, 2 Nov. 1761 vertrokken uit Batavia, was reeds den 2 Juni 1762 aangekomen in 
Nederland, terwijl het rapport eerst den 20 April 1763 werd ingediend! Of is dit treuzelen een 
doorslaand bewijs hoe weinig Heeren Soevereine Staten in tel waren bij de Hoogloffelijke 
Compagnie!  

 
 

V. REISBOEK VAN WILLEM HENDRIK VIII. (1752 ± 1793). 
(Aanteekeningen blz. 613. De uitstapjes I en III naar Wesel (1751 en 1755) werden 

behandeld in den tekst, blz. 347/348 en 585/588.) 

II. REIS NAAR BELGISCH BRABANT (1752). 
Afvaart uit Middelburg. Het jacht wordt gesalueerd door bet Compagnieschip Oost 

Capelle. – Opvaart van de Schelde, voorbij Antwerpen tot aan klein Willebroek. – Vaart naar 
Brussel over Vilvoorde. – Bezichtiging van Brussel. – Rit van Brussel over Mechelen naar 
Willebroek. – De abdij van St. Bernard boven Antwerpen. – Bezichtiging van Antwerpen. – 
Vaart door de Zeeuwsche en Hollandsche wateren, over Dordrecht naar Rotterdam. – er wagen 
over Gouda, Alphen, Rijnsaterwoude, Amstelveen naar Amsterdam. – Onkosten. 

Deze reis – de eenigste welke geschiedt per vaartuig – wordt hier gegeven in uittreksel, 
omdat de dorre opsomming der merkwaardigheden te Brussel en te Antwerpen kan worden 
achterwege gelaten zonder bedenken. 

Het reisgezelschap bestaat uit vijf jongelui, ambtenaren der O.I.Compagnie, die in het gevolg 
van het Opperbestuur: de Heeren Zeventienen, ter Kamer Middelburg waarschijnlijk, gelijk was 
voorgeschreven, hebben gecontroleerd de boeken (zie blz. 567). De chefs geven hunne klerken vrij 
af en deze maken hiervan gebruik om Brussel en Antwerpen te bezoeken per jacht, ontboden uit 
Rotterdam. Dit zal een jacht zijn geweest der O.I.Compagnie, want anders is niet verklaarbaar 
waarom het saluut, waarmede de jongelui – gelijk straks zal blijken – begroetten den Oost-
Indievaarder 


