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Zowel de transcriptie (deel 1) als de vertaling (deel 2) zijn in het najaar van 2020 door Bart 

Jaski (Universiteitsbibliotheek Utrecht) gecorrigeerd en bewerkt om ze geschikt te maken 

voor digitale publicatie en opslag. 

 

Dit is een tweede, op kleine punten verbeterde editie van de transcriptie welke in 2011 door 

het Nationaal Archief gepubliceerd is via 

https://www.yumpu.com/nl/document/view/15258844/aantekeningen-van-arnoldus-

buchelius-over-zijn-gahetna. 

De vertaling is niet eerder gepubliceerd. 
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Korte Inleiding 

 

In het Nationaal Archief te Den Haag bevinden zich twee manuscripten van Arnoldus 

Buchelius ofwel Arnout van Buchell (1565-1641). Ze zijn ondergebracht in de Eerste afdeling 

Aanwinsten, toegang 1.11.01.01, met het oude nummer 1882 A VI 8, 1 en 2. Op het oude 

etiket van nr. 2 staat achter A VI 8 tussen haakjes: K.St. 212 B. De twee manuscripten zijn, 

zoals de inventaris zegt, ‘Aantekeningen van Arnoldus Buchelius over zijn 

bewindhebberschap van de kamer Amsterdam van de VOC (1619-1621) en over de WIC.’ 

 

Over de provenance van de beide manuscripten wordt iets verteld door L.A. van Langeraad. 

Deze historicus is later bekend geworden als de uitgever, samen met G. Brom, van het 

zogenaamde Diarium van Arend van Buchell in 1907. Tien jaar eerder publiceerde hij 

‘Eenige mededeelingen van Arent van Buchel betreffende zijn bewindhebberschap in de 

Amsterdamsche Kamer der Vereenigde Oostindische Compagnie, 1619-1621’, De 

Navorscher 47 (1897), p. 609-650, met grote gedeelten uit het VOC-dagboek. Alle historici 

die iets over het dagboek hebben geschreven, hebben zich bijna uitsluitend gebaseerd op de 

publicatie van Van Langeraad, niet op het origineel. 

 

Samuel Muller Fz, destijds rijksarchivaris in Utrecht, had hem geattendeerd op ‘een bundel 

papieren’ van Buchelius, die hij in 1882 naar het Rijksarchief in Den Haag had gezonden. 

Muller vond dat die daar ‘eigenaardig en beter in het oud-koloniaal archief behoorden, dan te 

Utrecht.’ In Den Haag vertelde mr. J.E. Heeres aan Van Langeraad, dat hij bij zijn in dienst 

treden de bundel had aangetroffen in kamer 34, getekend met de nummers 975 en 976.  

Van Langeraad schrijft, dat er in de portefeuille vier stukken zaten, alle in folioformaat, 

waarvan één grote en twee kleine, die uitsluitend betrekking hadden op de VOC, terwijl het 

vierde stuk vooral over de WIC ging, afgewisseld met genealogische aantekeningen. 

 

Het oude nummer 1, een deel dat nu subnummer 255 heeft, bevat verschillende stukken, 

voornamelijk betreffende de VOC, met een inhoudstafel voorin, en het dateert ruwweg uit de 

eerste helft van de 17de eeuw. Het bevat o.a. De remonstrantie van admiraal Steven van der 

Hagen; Een kort verhaal van hetgeen hij op Ambon overeengekomen is met de Portugezen en 

de jezuïeten; instructie en geheime instructie, meegegeven aan Van der Hagen. Al deze 

stukken zijn door Buchelius persoonlijk afgeschreven. 

Link digitale versie Nationaal Archief: 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.11.01.01/invnr/%40255, nr. 255 

 

Het oude nummer 2, nu subnummer 256, zijn notities in de vorm van een dagboek over het 

reilen en zeilen van de VOC, door Arnoldus Buchelius als bewindhebber van de kamer 

Amsterdam van de VOC (1619-1621) en fragmentarische aantekeningen over de WIC (1619-

1639). Dit deel is hier getranscribeerd onder de titel VOC-dagboek. Het is gebonden in een 

band van perkament, ca. 30 x 20 cm. 

Link digitale versie Nationaal Archief: 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.11.01.01/invnr/%40255, nr. 256 

 

 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.11.01.01/invnr/%40255
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.11.01.01/invnr/%40255
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Inhoudsopgave VOC-dagboek 

 

Schutblad (fol. 1r.) door Buchelius beschreven met vijf regels met citaat uit ‘Libro de 

professoribus Lugdunensibus’ in Grotio: Hic cum intellegeret … (1v blanco en 2v blanco) 

Fol. 2r zesregelig gedicht: India crudeles opidibus repplevis Iberos… 

Fol. 3r begin van de tekst, historische inleiding ‘Alhoewel de koning van Spanje…’ 

Fol. 9v kaart van India, in kleur, op halve pagina. 

Fol. 37v tekening van het fort van Ambon, in kleur, op halve pagina. 

Fol. 38r, kaart van Ambon, in kleur, op hele pagina. 

(Fol. 114v blanco) 

Fol. 115r – 122v beschreven (hierna 35 bladen blanco en ongefolieerd). 

Fol. 122Ar beschreven, (122Av en een blad blanco en ongefolieerd). 

Na fol. 122v: 35 bladen blanco. 

Na 122Ar ‘Uit West-Indië’, 122Av en een blad blanco. 

123r ‘West-Indië’, 123r-125r beschreven.  

Fol. 125v en vijf bladen blanco en ongefolieerd). 

Fol. 126r, kaart van Nieuw Nederland of Holland (Manhattan e.o.), in kleur, op halve pagina. 

Fol. 126v en een blad blanco en ongefolieerd). 

Fol. 127r e.v. beschreven, fol. 130v blanco, 131v blanco 

Fol. 132r ‘Enige memoriën en discoursen aangaande de Oost-Indië’, t/m fol. 148v 

beschreven. 

Fol. 149r zesregelig gedicht door AB, ‘India ventosos fastu’.  

Fol. 149v blanco  

 

Deze transcriptie, volgens de bekende Richtlijnen voor het uitgeven van historische 

bescheiden, is voorzien van tussenkoppen, gedeeltelijk van Buchelius zelf, gedeeltelijk zijn ze 

door mij toegevoegd. Een andere toevoeging zijn, ook tussen teksthaken, de uniforme 

dateringen. Evenals de tussenkoppen komen ze overeen met die in de vertaling, zodat de 

vergelijking met de transcriptie vergemakkelijkt wordt. De voetnoten in de transcriptie zijn 

tekstueel, ze vermelden dat bepaalde woorden bovengeschreven of in de kantlijn staan, of 

later tussengevoegd, of betreffen correcties of onduidelijkheden. Voor een nadere inleiding en 

verantwoording, en ook voor de index verwijs ik naar de vertaling.  

 

Utrecht, november 2013 

Kees Smit 
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VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

uitgegeven door 

dr. Kees Smit 

 

Deel 1 

Bewindhebber bij de VOC 
 

fol. 1r 

 

Libro de professoribus Lugdunensibus in Grotio:  

Hic cum intelligeret navigationem in Indiam, foederaque eius orbis ingentia esse praesidia 

patriae suae, quo magis populares suos excitaret, ad eas res magno animo suscipiendas, de 

iure commercii Indicani libellum composuit.1 

 

fol. 2r 

 

India crudeles opibus repplevit Iberos, 

 Hinc fastu turgens omnia spernit2 Iber: 

Divitias fuscis Batavus venatur ab Indis, 

 Hinc tollit cristas nautica turba suas, 

Etatis casus tandemque minatur Iberis, 

 Nec tutum Batavis tollere colla, cadent. 

   VOC A 

 

fol. 3r 

 

Alhoewel den coninck van Spaniën de Hollanderen ende alle Nederlantsche (die hun nu van 

sijne subjectie ende gehoorsaemheit, uuyt wichtige ende rechtveerdige redenen, overlange 

ontrocken hadden) bij verscheide edicten verboden hadde alle handelinge, niet alleen op 

Spaniën, maer oock alle sijne andere landen, soo is’t nochtans, dat deselve langen tijt, onder 

couverte van andere natiën, die het vrij stont aldaer te varen ende haere handelingen te driven, 

met oochluickinge sijn gepasseert, sonder nauw daerop te letten. Totdat ten lesten hij, 

gepersuadeert door eenige van sijnen raedt, dat die natiën sonder scheepvaert niet en conden 

bestaen, ende dat daerover deselve haer belet sijnde, sij veeleer tot gehoorsaemheit ende 

subjectie souden comen, sijne voorgaende placaten, tot dien eynde geëmaneert, in alle 

scherpicheyt heeft geboden te onderhouden.  

Ende oversulcx haere schepen, goederen ende personen, waer hij die conde becomen, doen 

aenhalden, arresteren, confisqueren, de personen daervan oock verscheydelicken straffende, 

eenige daertoe met gaven omcopende, omme haere lantsluden te verraden ende melden, 

gelijck veele door een specie van een qualicke gefondeerde relligie, met eenen verkeerden 

ijver hun daer gewillich toe hebben laten gebruycken.  

Maer alsoe het voornemen van den menschen dickwils anders uuytloopt als sijne wenschen, 

na het oude spreeckwoort in François, ‘L’homme propose, mais Dieu dispose.’ Dat den 

mensche wel voorneempt, maer het Godt sij, die het can uuytvoeren, soo iss dit hem, als 

meere andere tevooren, heel anders uuytgelopen dan hij wel hadde gemeent. D’wijle 

 
1 Zie Joannes Meursius, Athenae Batavae, Leiden 1625, p. 206. Vgl. dit vers met dat op fol. 149r. Hieronder 

staat met potlood:  ‘Ms. van Arnoldus Buchelius; ontv. Rijksarchief Utrecht 1882.’ 
2 In de marge: turbat. 
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verscheyde Nederlantse coopluden, niet wetende waer haren handel drijven, ende vresende de 

strenge placaten, die nu aen veele in’t werck gebracht waren, met verlies van bloet, vrijheyt 

ende goet, liever hebben eenige andere wegen versocht. Ende sijn eerst de naeste eylanden, 

mettertijt Guineam in Africa, daerna Bantam in Java, de Molucces ende verscheyde andere in 

Indiën, soo vaste als eylanden aengetroffen, ende compaigniën oprechtende, hebben 

verscheyde 

 

fol. 3v 

 

handelingen onderstaen. Waerentegens, alhoewel den Spainjaert diverse placaten ende oock 

gewelt was gebruyckende, en heeft evenwel haer sulcx niet connen verhinderen, als die voor 

seecker hielden, dat de zee, vrij sijnde, soowel bij haerluden als de Spainjaerden ende 

Portugesen bevaren mochte werden. Ende oock de handelinge mette vrije natiën, daer den 

Spainjaert geen gebiet over en hadden, open stont, gelijck sulcx bij Grotio tot haren versoecke 

in’t boeck, Mare liberum geïntituleert, met veele redenen ende argumenten wijtlopich 

gediscoureert wert.  

Doch omme de confusiën, die uuyt soo verscheyde toerustingen ende vlooten, bij die van 

Amsterdam, Zeelant, Enckhusen, Rotterdam ende andere plaetsen, dagelicx tewege gebracht 

werden, hebben eyntelicken in den jaere 1602 de heeren Staten goetgevonden, mitsgaders 

oock de bewinthebberen, alle de voorgaende tot eene Compaignie te brengen, ende deselve 

met publycque authoriteit te bevestigen, als bij De Meeteren, in sijn Nederlantsche historiën 

in’t 24. boeck, ende Isaaco Pontano, in sijn tweede boeck van sijn Amsterdamsche 

beschrijvinge, in’t 25. capittel, die de beginselen ende voortgangen van deselve, soo uuyt de 

journalen, bij veele uuytgegeven, als uuyt de warachtige relatiën dergeenre, die de saecken 

princepalicken hadden bevorderd, ende oock de originale instrumenten, daertoe gegeven ende 

gemaect, breeder te sien ende te lesen is. 

Doch alsoo ten lesten eenige, die nu de gelegentheyden van dese landen doorsien hadden, 

ende de handelingen die daer vielen, bekent waren, niet tot alsulcke proufijten als sij 

pretendeerden, conden geraecken, ende bij de bewynthebberen, meer lettende op de 

jegenwoirdige proufijten als de toecomende scaeden, afgeslagen waren, hebben deselve hun, 

soo in Engelant ende Vranckrijck als andere plaetsen, begeven, ende aldaer verscheyde heeren 

ende coopluden gaende gemaect, omme deselve reysen ende proufijten (die haer ten 

hoochsten voorgeslagen ende gerecommandeert worden) te tenteren ende versoecken. 

Waerover geen cleyne scaede ende afbreucken de Compaignie  

 

fol. 4r 

 

is overgecomen. Princepalicken door de Engelsche, wesende een natie, oock seer wel 

bevaren, ende daertoe hoveerdich, stuenende op de macht haerder princen, die gemeenlicken 

jalours sijn van het opcomen der republiquen. Die oversulcx niet en hebben gelaten, alle 

andere natiën tegens de onse op te hitzen, ende de vianden van deselve te stercken met 

ammunitie ende alderhande nootwendicheden. Jae selver mede alle hostiliteyt tonende, tot 

verhinderinge van de begonste ende met sooveel bloet, goet ende arbeyt gefondeerde 

handelinge, bij de vrije Nederlantsche republycq in Oost-Indiën opgerecht. 

Daerover de voorseide Compaignie haer grootelicx beswaert vyndende, niet alleen metten 

oorloge tegens de Portugesen, Spaengiarden ende derselver aenhangende volckeren, haere 

natuerlicke vianden, te voeren, ende haere middelen totte coopmanschap ende handelinge 

gedestineert, daeraen te consumeren, maer (dat se)3 oeck gedrongen worden, hun te wapenen 

 
3 Later bovengeschreven. 
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tegens de listen ende bedriechlicke beleydingen der Engelsche ende Franche natiën, die 

dagelicx meer ende meer arbeydende waren, de vruchten, bij haer soo diere vercregen, op te 

lichten ende hun te ontrecken, genootsaeckt sijn geweest, alle haere gravamina mitsgaders den 

geheelen stant van haere saeken in Indiën, de heeren Staaten te vertonen, ende als ten 

hoochsten den welstant van de Vereenichde Nederlanden ende verswackinge van derselver 

vianden betreffende, van (de) hare Mogenden raedt en onderstant te versoecken, gelijck bij de 

remonstrantie, tot dien eynde hare Mogenden overgegeven, naerder blijckende is.  

Op de gewichticheyt ende importancie van welcke saecke, alsoo de heeren Staten naerder 

gelet hadden, hebben hare Mogenden dienstelicken, jae noochnodich gevonden, opdat soo een 

heerlick aengerecht werck mettertijt niet en soude vergaen ofte onvruchtbaer gemaect worden, 

met soo merckelicke interesse van een groot getal haerder ondersaten, beneffens den 

publiquen affbreuck die haeren staet daerdoor soude comen te lijden, uuyt de generale 

middelen eenige subsidiën jaerlicx te laten volgen, tot onderhout van de oorlogen, die hun, als 

voor verhaelt is, soo grootelicx beswaerden. 

 

fol. 4v 

 

Mit expresse stipulatie van een uuyt yder provincie totter selver bewinthebberschappe te 

mogen voegen. Volgens welck bespreck de heeren Staten van Utrecht goetgevonden hebben, 

enen uuyt haeren Gestichte ofte provincie tot assistentie in de Camere van de voorseyde Oost-

Indische Compaignie tot Amsterdam te senden. Ende is na de driejaerige bedieninge van heer 

Willem van Sipenstein, doctor in den rechten, in octobri 1618 bij het lidt van de geëligeerde 

Staten in sijn plaetse gecommitteert jonckheer Johan Grovensteins. Doch soo sij denselven bij 

het eerste jaer hebben gerevoceert, is voor de twee naestvolgende jaeren, hem te succederen, 

gestelt mr. Aernt van Buchel, als bij de brieven van commissie hierna in desen geïnsereert, 

blijcken sal. 

Maer want in desen jaere van 1619, omme te verhinderen alle de ongelucken ende onheylen 

die de Compaignie dagelijcx door de Engelsche overquamen ende aengedaen werden, men 

goetgevonden heeft, met de coninck van Groot-Brittanniën te tracteren de middelen, 

waermede alsulcke onlusten, die dagelicx vermeerderden, ende ten lesten geheel ten quaetsten 

souden hebben mogen afflopen, wechgenomen conden werden. 

Sijn ten lesten die voornoemde Engelsche mede aengenomen ende geassocieert met den 

onsen, die in toecomende tijden eene compaignie maecken sullen, sonder malcanderen in 

eniger manieren te verhinderen, nemaer in alle wegen vorderen ende bijstant doen, als in de 

contracten daervan gemaeckt, naerder te sien is. Daer wert uuytgedruct, dat de handelinge tot 

Bantam sal sijn gemeen, voor sooveel yders middelen sullen strecken. In de Molucques sal 

het derdendeel bij de Engelsche, ende de twee delen bij de onse mogen ingecocht werden. 

Ende sullen die 10 schepen houden tegen den viant, daer de onse 20 toerusten sullen. De 

trafycquen sal yder van hun op andere plaetsen mogen drijven naer welgevalle, ende vorder 

volgens den inhout van de copie, bij mij hierneffens op andere plaetse gebracht. 

 

fol. 5r 

 

Sypestein is d’eerste geweest die, met Ess van Harderwijck uuit Gelderlant, in het 

bewintschap is geadmitteert geworden, niet sonder veel moeyten ende costen, de originele 

bewinthebberen, insonder die van Amsterdam, ongeerne ymand lijdende, die haer in de 

moespot, als men seyt, mochte kijcken. Doch hebben ten lesten de resolutie, bij de heeren 

Staten daerover genomen, moeten volgen, ende de voorseyden innemen. Dien ten respecte 

van de eerste gedaene moyten eenigen hoope was gegeven, van continuelicken de 

voornoemde bedieninge te behouden. Ende is oversulcx Sypestein over de 4 jaeren in deselve 
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gebleven, behalven dat men hem den tijt van sijn sollicitatie niet en heeft willen betalen, 

seggende dat die eerst inne moste gaen, naedat hij de approbatie van de Staten-Generael 

vercregen hadde, ende niet van den tijt van sijne commissie, hem bij de Staten van Utrecht 

gegeven. 

 

[Sint Thomas in Indië] 

Ex libro Athanasii Kircheri, cui titulus Prodromus Coptus, cap. 4.4 

Quod divus Thomas, apostolus Indiae, transmontanum districtum, qui a promontorio 

Comorino, Narsingam et Bengalam usque excurrens Zeilanam, insulam celeberrimam, a latere 

respicit, pervenerit, in eaque innumerabili hominum (qui in hunc diem christiani Thomaei 

vocantur) multitudine ad Christum conversa, sanguinem quoque suum fuderit, fama est. Idque 

Meliaporae urbe regia et Narsingae metropoli contigisse, annales Malabarum tradunt. Etsi 

quidam eum Calaminae, destructa Indiae urbe, velut perperam alii Salaminae in Cypro 

passum velint. Quem errorem ex mala vocis Calaminae intelligentia irrepsit, cum nullam 

huius nominis urbem nec hodie in India, nec olim repertam esse constet, sed loco Calaminae 

Calurmina legendum, quae vox Malabarica ex Calur et Mina quasi supra petram. Est autem 

Meliaporae eo in loco, ubi apostolus martyrio affectus traditur ingens petra, quam in hunc 

diem Calur vocant, in qua apostolus quotidie orationi incumbere solitus fertur, postea quoque 

occisus est. Ita ore tenus rettulit vir fide dignissimus P. Paulus Godignus Lusitanus S.J., 

Coccini in India rector. 

 

fol. 5v 

 

[De aanstellingsbrieven van mr. Aernt van Buchell] 

De brieven van commissie, hierboven gementioneert, sijn luydende aldus: 

Die Staten van den lande van Utrecht, aenmerckende dat de feytelicke ende viantlijcke 

proceduren van den Spaengaerts end hare adherenten tegens den ingesetenen van de 

Vereenichde Landen, haere schepen ende forten in de Oost-Indiën, ende sonderlinghe in de 

Molucksche eylanden ende daerontrent, twee jaeren na het gemaecte bestant gepleecht, van 

sulcke insichte ende consideratie sijn, dat die tot conservatie ende augmentatie van de 

lofflijcken handel, trafycque ende neeringe in de voorseyde quartieren met goede 

correspondentie, resolutie ende couraigie moeten werden bejegent.  

Ende dat wij oeck ten aensiene onse onderdanen een groote somme in de voorseyde 

handelinge ende trafycque herideren, tot hanthoudinge ende avancement vandien, sonderlinge 

genegen sijn, volgende het bespreck ende stipulatie bij het consenteren van de lest 

geaccordeerde subsidiën gedaen, goetgevonden hebben, met eenen uut de provincie van 

Utrecht, bequaem ende gequalificeert sijnde, den bewynthebberen in de Camere tot 

Amsterdam te assisteren. 

Soe is’t, dat wij ons, vertrouwende op de getrouwicheyt, bequaemheyt, suffisantie ende goede 

experiëntie des eerentfesten, hoochgeleerden, vromen ende discreten mr. Aernt van Buchell, 

advocaet in den Hove ’s lants van Utrecht, denselven genomineert ende gecommitteert 

hebben, gelijck wij hem nomineren ende committeren mits desen, omme in plaetse van 

jonckheer Johan van Grovesteyn, denwelcken wij volgens onse resolutie in martio voorleden 

ende op huyden genomen, tegens prima octobris naestcomende, gerevoceert hebben, den 

voornoemde bewinthebberen in de Camere tot Amsterdam te assisteren, ende tot dien eynde 

in handen van den president der voorseyde Camere, te presteren den behoorlicken eedt van 

getrouwicheyt, ende voorts bij hemluyden te hebben sessie ende residentie, gelijck andere ter 

voorseyde Camere, ende op alle voorvallende saecken der voorseyde Compaignie met 

 
4 Dit gedeelte moet na 1636 ingevoegd zijn. 
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hemluyden te helpen besoigneren, adviseren, resolveren ende doen al ’tgeene ten meesten nut, 

orbaer, eere ende vorderinge der voorseyde Compaignie  

 

fol. 6r 

 

handelinge ende trafycque dienen ende strecken sall.  

Versouckende de bewynthebbers van de voorseyde Camere, den voornoemden mr. Aernt van 

Buchell tot ’tgeene voorschreven is, voor aengenaem te houden ende te admitteren. 

Innegaende dese commissie den voorseyden eersten octobris deses jaers 1619, ende 

expirerende d’selve den eersten octobris van den jaere 1621. 

Gegeven t’Utrecht onder onsen zegele, hier beneden uuythangende, mitsgaders paraphure 

ende signature van onsen secretaris, opten XXVen augusti sestienhondert ende negentien.  

Was geparapheert Dirck van Eck vt ende onder stont: Ter ordonnantie van de mijne 

voornoemde heeren, die Staten, gheteyckent Antoni van Hilten. Onder hangende derselver 

heeren Staten zeegel in rooden wasse an dubbelden sterte. 

 

Copie van de missive bij de heeren Staten van Utrecht, gescreven ten eynde als boven aen de 

voorseyde bewinthebberen, daervan den originalen overgelevert is, den … 

Erentfeste etc. 

Alsoo wij volgens onse resolutiën respective in martio voorleden ende op huyden genomen, 

goetgevonden hebben, jonckheer Johan van Grovesteyn tegens prima octobris naestcomende 

van het bewinthebberschap der Generale Oost-Indische Compaignie tot Amsterdam, daertoe 

wij hem in’t voorledene jaer gecommitteert hebben, te revoceren, 

Soe hebben wij in sijne ed. plaetse voor den tijt van twee jaeren, innegaende prima octobris 

voorseyt, ende expireerende prima octobris anno 1621 daeraen volgende, gecommitteert ende 

committeren bij desen mr. Aernt van Buchell, advocaet in den Hove ’s lants van Utrecht, 

omme vanwegen dese provincie beneffens ued. ter Camere voornoemt te besoigneren.  

Versouckende ued., sijn persoon daertoe te hebben voor aengenaem, ende admitteren na 

behoren volgens sijne commissie, hem bij ons verleent. Hiermede, erentfesten etc. Den 

XXVen augusti 1619. 

 Staten. 

 

fol. 6v 

 

[25-09 n.s.; 15-09-1619 o.s.] 

Den 15 septembris is mij de commissie van het Oost-Indische bewyntschap tot Amsterdam 

thuysgebracht, sonder dat den secretaris Hilting eenich honorary daervan heeft willen 

ontfangen. 

[04-10-1619] 

Den 4. octobris ouden stijl ben ick met mijn huysfrou tot Amsterdam gereyst.  

[07-10-1619] 

Ende den 7. daeraen hebbe ick mijn commissie in’t collegie van de bewynthebberen aldaer 

geëxhibeert, met de brieven tot recommandatie van de heeren Staten van Utrecht, tot dien 

eynde mede gegeven. Doch alsoo mij daerop worden geantwoort, dat mijn persoon daertoe 

aengenaem was mits, volgende de costuyme, ick soude verthonen mij participant in de 

gewoonlicke somme, ende den eedt, die men gewoonlicken was te doen, presteren. 

Maer alsoo ick daerop seyde, gesonden te worden uuytten naem van de provincie van Utrecht, 

wiens ingesetenen merckelicke sommen participeerden, ende oock ten respecte van de 

subsidiën die bij de Staten aen de Compaignie tot onderhout van het oorlochsvolk in Indiën 

verleent waren, waervan ick het recht presenteerden, en hebbe doch niet daerdoor gevordert. 
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Die van de Compaignie allegeerende, de participatie substantiel te wesen tot het 

bewynthebberschap, dat se oock alle daerinne participeerden. Doch hadden de heeren Staten-

Generael in Den Haghe verclaert, dat alsoo de binnen-bewinthebberen mosten participeren in 

het capitael van 6000 gld., die van buyten comende, souden mogen volstaen met de helfte, 

alse 3000 gld. capitaels. Ende dat sulcx geschiet was ten versoecke van den gecommitteerden 

uuyt Vrieslant, Egbert During, die hem tegens de bewinthebberen daerinne seer gebruyckt 

hadde. 

Waerover ick doen op mijn beraet ben gescheyden. Ende tsanderen daechs weder nae huys 

gereyst sijnde, hebbe verstaen, hoe dat de bewynthebberen hadden doen scrijven aen de 

hoochmogende heeren Staten van Utrecht, hetgeene voor verhaelt staet, dat oock noyt ymant 

in haer collegie gecompareert hadde, die niet en participeerden naer behoren, houdende de 

participatie als een origineel ende fundamenteel poinct van hare Compaignie. 

[26-10 n.s.; 16-10-1619] 

Daerover ick mij dan latende (geseggen),5 goetgevonden hebbe, eenige capitalen over te 

nemen, tot dien eynde procuratie van den 16. octobris ouden stijl 1619, tot Utrecht gepasseert 

voor notaris ende getuygen, bij mij medegenomen is. Ende wederomme tot Amsterdam 

gereyst sijnde, hebbe aldaer op de Camere mijne verclaringe gedaen, van mij te sullen 

conformeren aengaende participatie na  

 

fol. 7r 

 

het gebruyck van de Camere, ende hebbe daerbij genomen de possessie. Ordo hic tenetur in 

sessione, qui est molitorum, ut vernaculo fertur proverbio, atque is fere observatur in 

plerisque collegiis, nisi in maioribus ordinum, ubi provinciarum suarum dignitates, adsessores 

respiciunt.  

De naemen van de bewynthebberen in octobri 1619: 

Doctor Dirck Bas, iurisconsultus, eques et consul Amsterodamensis 

Frans Henrick Oetgens, regierende borgemeester 

Louys le (del) Beecke,6 

Aernt Pietersz Verburch 

Lucas van Ness uuyt Gelderlant,7  

Elyas Trip 

Anthonis Rycques 

Henrick Brouwer 

Dr. Adriaen Pauw, pensionaris 

Jacob Bicker 

Dirck Heing 

Jan Harmansz, aborigines 

Jacob Reepmaecker 

Symon van Schoonhoven Jacobsz 

Hillebrant Schellinger, scepen 

Dirck Hasselaer 

Egbert Jansz During, Vries  

Peter de Schilder 

Jacob Poppen, schepen 

Jacob Vlacq 

 
5 In de marge. 
6 In de marge: Ll.; del boven le geschreven. 
7 Doorgestreept Henrick; Lucas in de marge. 
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Quibus ego accessi nomine Ultraiectensium. 

Advocatus collegii est Guilielmus Boreels, ex Zelandia. 

Dese waren tot het bedienen van de Camere aldus bedeelt: 

tot het vercopen: borgemeester Bas, Anthonis Rycques ende Reepmaecker 

tot de rekeningen: Schoonhoven, Brouwer, Schilder 

totten ontfang: Schellinger, Bicker, Heing 

totte werff: Jan Harmansz, Vlacq, Verburch 

tot het geweer: Le Beecque ende Trip, Hasselaer. 

Den boeckhouder Isaac van Eyndhoven, N. Vlasman 

N. Steenbergen, maecker, Van Veld, boven. 

Hessel Gerritsz, caertmaecker van de Compaignie. 

Van de vordere maniere ende ordinantie:  

De eerste bewynthebberen van dese ende de andere cameren van de Seventienen etc., sijn te 

sien de Cronycque van Meteren in’t 24. boeck, Pontanus in sijn 2. boeck van Amsterdam, 

capittel 26. 

De gagie van de originele bewinthebberen (wort genaemt provisie)8 is nadat de incompsten 

ofte retouren uuytgeven tot een ofte II ten hondert, oversulcx onseecker. Der provinciën 

gecommitteerde is tot 800 gld. seecker, het onseecker niet of weynich. 

 

fol. 7v 

 

N. d’Eedel ende Cornelis9 Houtman het voorleden jaer gesonden naer Indiën, (de fiscael is 

bijsonder)10 in qualité van raet, de leste oock als governeur van Ambuoyna, in de plaets van 

Steven van der Hagen. In de plaets van den governeur-generael Reael, versoeckende 

ontslegen te sijn, is gecommitteert Jan Pietersz Coenen, directeur-generael in Oost-Indiën. 

[04-11 n.s.; 23-10-1619 o.s.] 

Den 23. octobris na den ouden [stijl], weder van Amsterdam thuys gereyst om mijn saecken 

aldaer te disponeren tot het vertrec na Amsterdam, daer ick voor dese toecomende wynter 

hadde gehuert. 

De Generale Compaignie gebruyckt in haer segel een schip. 

 Den generael scrijft in den brief metten Eenhoren gesonden, dat hij wel wilde, dat Houtman 

niet uuytdruckelicken ware tot governeur van Amboyna geordonneert, d’wijle die aldaer nu 

commandeerde, seer bequaem daertoe was, ende goede dienste de Compaignie gedaen hadde, 

doch dat daer geen officiën en souden ontbreecken omme sulcke te recompenseren, anders dat 

sijne compste met d’Edel als raden metten fiscael seer aengenaem daer soude wesen, ende dat 

hem sulcke grotelicx ontbraecken. 

Verhagen, de eerste conquesteur van Amboyna en eenige van de Molucques in den naeme van 

onse Geconfedereerde Nederlanden, heeft twee reysen gedaen in Oost-Indiën voor desen, 

ende is nu op de derde. In welcke reysen dese navolgende treffelicke diensten bij hem gedaen 

sijn, alse: 

In de eerste reyse heeft hij kennisse, vrintschap ende alliance gemaect met die van Java, 

Amboyne ende eenige bijleggende eylanden. 

In de tweede reyse heeft hij het fort van Amboyna, seer heerlick ende sterck gemaect sijnde, 

ende bij den coninck Philips van Spaniën met statsrecht versien, met een wonderbaerlick 

geluck ende voorspoet door de genade Goods verovert, de verdreven Amboynesen 

 
8 In de marge. 
9 Lees: Frederick. 
10 In de marge. 
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gerestitueert, ende het gantschen eylant met sijne bijleggende in de archipelago, onder het 

gebiet van de heeren Staten van de Geconfoedereerde Nederlanden gebracht. 

In de derde, nu bijcans volendicht, heeft hij teniete gemaect door Goods genade het groot 

voornemen van don Johan de Selva, governeur van Oost-Indiën ende viceroy, dien onsen 

Godt in het midden van sijn groot voornemen, nu een scoot gevoelt hebbende, daeruuyt geruct 

heeft. 

 

fol. 8r 

 

[20-11 n.s.; 10-11-1619]  

In novembri, na den ouden stijl op st. Martensavont ben ick voor het lest van de wynter na 

Amsterdam gereyst, ende tsanderen daechs (21 nieuwen stijl),11 in de vergaderinge op de 

Camere gecompareert, daerinne continuerende. Dese vergaderinge geschiet alle weecke den 

maenendach ende den donderdach te vier uren na den middach, overmits eenige in de 

magistraet sijnde, niet eer en conden vaceren. 

Alsdoen sijn gelesen de brieven in François gescreven bij de ambassadeurs van Vranckrijck, 

als Maurir, d’ordinaris, ende Le Boisdauphin, extraordinaris. Daerbij gevoecht andere van de 

Staten-Generael in faveur van deselve. In dese werden genarreert, met groote vehementie, hoe 

dat eenige van de Compaignie-schepen hadden genomen met gewelt een Frans schip, 

toebehorende eenen Michael Eustache, distillateur van den coninck, ende daerinne den 

capiteyn ende eenige andere met couden bloede vermoort, het schip met de goederen daerin 

sijnde na haer genomen, met veele injurieuse woorden, oock streckende tot vilipendentie ende 

cleynachtinge van sijne majesteyt.  

Ende soo hem daerover billicke restitutie ende satisfactie was geweygert, soo hadde hij sijne 

complaincten voor den (parlamente van Rouan)12 (ofte voor den admiraliteyte te Harfleur)13 

gebracht, ende aldaer geïmpetreert aenhoudinge ende arrest op de goederen van de 

Compaignie die men in de havenen van Vranckrijck soude connen becomen, tot de somme 

van 600.000 gld. te verhalen, hebbende sijn scade ende interesse tot sulcken prijs 

geëxtendeert, ende daerop rechtvorderinge voor den parlamente van Rouan versocht, maer 

dat, door de intercessie van den heer van Langeraeck, de saecke voor vier maenden 

uuytgestelt was, ende dat daeromme M. Eustaes in Den Hage gecomen was, omme sijne 

saecken te vervorderen, schip, goederen ende interesse van die te consequeren, opdat hij niet 

en werde gedrongen, de middelen die hij alreede daertoe hadde verworven, te gebruycken. 

Hierop is alleenlick bij de onse gediscoureert, dat Eustachie, een piraet wesende, veel groote 

logenen de heeren wijsmaecte, dat alle sijn doen was tegens de gemeene rechten ende 

privilegiën van dese landen, dat res acta was apud non competentem iudicem, parte minime 

citata, imo lite iam hic coram senatu thalassico in Zeelandia agitari coepta. Hebben doch de 

heele saecke met suffisante instructie den heer pensionaris 

 

fol. 8v 

 

Pauw, die corts in Den Hage soude reysen, bevolen, ende voorts die aen die van Zeelant, bij 

wiens scepen de neminge geschiet was, geremitteert. 

Het schip Mauritius, behorende dese Camer, is in Zeelant toegerust, aldaer sijnde voor 

bewynthebberen Ness uuyt Gelderlant, ende alsoo ’tselve nu was volnaer gereet, soo heeft den 

commys oorloff genomen aen de bewinthebberen, die hem het schip ende alles daerin is, 

 
11 In de marge. 
12 Doorgehaald. 
13 In de marge. 
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gerecommandeert hebben. Vermanende dat hij soude arbeyden, het volck gerust ende 

eendrachtich te houden ende de goederen sijnder meesters sien te vorderen, volgens de 

wetten, hem voorgescreven, ende hem in alles reguleren na dieselve. 

[28-11-1619] 

Den 28. was het schip Hollandia in Tessel bijcans totte reyse toegerust, groot ontrent 350 last. 

Leyden, over de 360 lasten groot, was oock daer gearriveert. Groeningen ende Schoonhoven, 

sijnde noch tot Amsterdam met de jachten Muyden ende Weesp. 

Denselven sijn aengenomen Mouts ende Maut (nescio uter prior sit), d’een voor commys tot 

84 fl. ter maent, ende d’ander voor assistent tot 20 gld. ter maent, die toch geen boeckhouden 

conde, maer was cloeck ter penne. 

Un ayant fort bonne mine, fils d’un predicant de Londen, est aussy receu pour assistent à 20 

fl. per mois. 

Cornelis van Leuwen Jacobssoon van Utrecht is mede aengenomen tot 14 gld. ter maent, ende 

sal met de genomineerde schepen varen. 

Gerbrant Jan Claeszsoon van Horen, sijn vader een degelick man sijnde, is ter contemplatie 

van denselven sijnen vader, omme hem wat te diverteren van sijn drincken ende 

gedebaucheertheyt, aengenomen tot assistent ofte daer hij bequaemst toe soude wesen, tot 25 

gld. ter maent. Welverstaende dat de vader een renversael van hem sal geven, van de tien niet 

te eysschen, ofte de Compaignie goet te doen, sulcx dat hij in effect maer 15 gld. ter maent sal 

genieten. 

Charles Botterpot, soon van den borgemeester van Vianen, hebbende een tijt met coopluden, 

soo hier als te Conincxbergen, gewoont,14 is door recommandatie van Gijsbert van Vianen, 

soo geen quaet rapport daervan en wert vernomen, tot assistent van de eerste genomineert op 

25 gld. ter maent. 

De commissen sijn gehouden, borge te stellen aen de Compaignie voor getrouwicheyt, ter 

somme van 3000 gld. De ondercommissen voor 2000 ende d’assistenten voor 1000 gld. 

Moeten insgelijcx beloven, vijff jaeren in’t lant aldaer te dienen. Oock haere penningen aleer 

niet lichten, doch ten 

 

fol. 9r 

 

respect van die wijff ofte kynderen thuys laten, is gepermitteert, dieselve wijff ofte kynderen 

3 maenden in’t jaer te lichten. Soo verre sij goet bescheyt brengen, dat haer man ofte vader 

noch in leven is. 

Les assistents sont au voyage authorisez, pour faire l’office des notaires, ils peuvent escrire 

les testaments et semblables actes. 

Een sich presenterende tot sieckentrooster, werden ter maent geboden 25 gld. ende 4 voor sijn 

jongen die mede soude varen met den vader. Maer refuseerde sulcx met een myne, weynich 

behoorlick voor een sulck, daer hij hem toe uuytgaff. 

Alle aengenomen ontfangen bij de monstringe twee maenden gagie op cortinge.  

De actiën lopen op 68 gld. 

On dict que l’action de Michael Eustache soit de peu de valeur, puisqu’il ait esté plustot 

pyrate que merchant, ayants les siens paravant grandement endomaigez, les nostres, comme 

on a peu remarquer per les drappeaux, trouvez en la navire dicte la Magdaleine. Que touttes 

les dommaiges qu’il prétend, ne peuvent monter outre huict ou dix mille floreins, et ayant 

poursuivy son droict icy, aprez qu’on avoit à luy respondu et litiscontesté, il ait sans répliquer, 

institué son action ailleurs en France, contre tout droict, et sans observation des loix et 

manières nécessaires.  

 
14 Hs. abusievelijk: gewont. 
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[29-11-1619] 

29. Hebbe ick mijn eedt gedaen, toucherende het bewynthebberschap, in de 

borgemeesterscamer op’t stadthuys, in tegenwoirdicheit van Oetgens ende … 

Justus Hurnius hadde weynich tevooren versocht, tot de Indesche reyse aengenomen te 

worden, om aldaer het woort Godts den volckeren te leeren, ende die te bekeren totten rechten 

gelove, daertoe hij eenen goeden ijver heeft, die in sijn boeck, te dien eynde gemaeckt, 

blijcken can. Maer alsoo hij sijn eygen fantasie daerin wilde gebruycken, ende hem niet 

subject maecken dienaengaende de overicheden aldaer, ende de tale niet en verstont, en is hij 

niet toegelaten, tot sijn voornemen te comen. Heeft evenwel de reyse naemaels angenomen, 

ende de relligie aldaer grotelicx gevordert, ut infra.  

Ophir putant vocem Coptam seu Aegyptiacam,15 qua illi eam Indiam appellabant, quae 

continet regna Malabar, Zeilanum, Auream Chersonesum et ad eam spectantes Samatram, 

Moluccas, Javas, alias insulas auriferas, in quas Hiram classem Solomonis statutis temporibus 

expedivisse, et non aurum tantum, sed et gemmas, lapides, ligna pretiosa, pavones, simias 

attulisse. 

 

fol. 9v 

 

[kaart van India] 

[gewesten] Cambaya, Suratte, Bengalae, Sotto Malica regio, Corumbins natie, Gergelin, 

Imperdes Canarijns, Dialcan regio, Balaguatte natie, Malabar, Coromandel, Calims natie, 

Paradaz natie. 

[plaatsnamen] links: Chaul, Dabul, Bander, Goa, midden: Andenagar, Biligan, Vezapour, 

Calabré, rechts: Golconda, Badanagar, Masulipatan, Narsinga, Petapoeli, Valour, Paleacate, 

Maliapor, Tirapapelier, Tegapatnam, Gezir, Sette pagodes, Negapatan, Madurai. 

[bergen] Gatti montes, Gatti montes.  

In dese geberchten worden diamanten ghevonden. 

Desen hoeck soude bewoont wesen met Armenische cristenen, te weten S. Thomas 

christenen. 

Den coninc van Narsinga plach van ouden tijden den gehelen hals van Indiën onder sijn gebiet 

te hebben, ende hielt sijn hoff in Bilinguan. Hem is sijn lant afgenomen door drie sijne 

capiteynen, Dialche, Sottomalica ende Isamaluca. Den Dialcan heeft (nu)16 het rijck van 

Balaguate. Sottomalica, hetwelck is te seggen die spietze des rijcxs, hout sijn hoff in 

Bisnagar, dat nu Badanagar genoempt wert, ende hij timmert nu een conelick hoff in 

Galconda, hetwelck leyt in een boschage in het gebercht, ende is een woonplaets van den adel 

des lants, een mijle buyten Badanagar. 

Maer nu ter tijt hout Ismoluca sijn hoff in Valour, 8 Spaense mijlen te lande van St. Thomas 

ofte Maliapor, dat besuyden Paleacate is. Onder hem staet die gantsche custe van Cormandel, 

ende ock de neyque van Gezir, die heer is van Tagapatnam. Den neyque van Madarie, de 

neyque van Tegahour, die een heer geseyt wort van de paerlvischeri boven Ceylon, al 

eenichsins den imper[ator?] van Valour homaige doende, maer niet heel veel op hem 

passende. Van deser nayquen pracht ende costelickheyt, wort wonder vertelt. Onder wien de 

case van Gergelin staet, is ons niet wel bekent, dan meene oock onder den Imoluca ofte 

imper[ator?] de Valour. 

 

 

 

 
15 In de marge Athanasius Kircher, Prodromo Copto, cap. 4, pag. 120. 
16 Onduidelijk. 
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[02-12-1619] 

Den tweeden decembris is Nicolaes van Baccum, oppercommys, gecommitteert, omme te 

commanderen over de vlote die nu gaen sal eerstdaechs na Indiën, totdat die tot Bantam sal 

wesen gearriveert, alwaer sijne commissie sal cesseren. Ende daervoor is hem een vereeringe 

gedaen pour tout van 100 realen van achten. 

Eodem is Dirck Hasselaer gecommitteert, omme te gaen tot Tessel bij de schepen.  

Is voorgedragen een actie van 500 lb. Vlaems omme te transporteren, wesende de procuratie 

op den naeme van den acceptant, gemaect bij notaris tot Leyden, ende is geadmitteert. 

Eodem begost noch Elyas Trip te presideren, wedergecomen sijnde van de Engelsche reyse. 

Item de borgemeester Bas, den advocaet Boreel ende noch ymant gecommitteert, na Den 

Hage te gaen, omme aldaer eenige saecken van der Compaigniën wegen te verhandelen. 

De obligatie van den rentmeester Hoefijser voor ses maenden gecontinueert tot 6 ten hondert. 

De leste bewynthebber in absentie des advocaets annoteert de resolutiën van de Camere.  

[03-12-1619] 

3. Is mijn huysfrou met een deel van onsen huysraet ende familie alhier gecomen. 

[05-12-1619] 

5. Aengenomen twee sieckentroosters tot 36 gld. ter maent, ende noch vier voor haere 

jongskens. 

Hasselaer naer Tessel gereyst met drie kisten matten, inhoudende 48.000 realen van achten, 

den mat tot 49 een oort ofte een half gereeckent, met de brieven van instructie aen den 

governeur ende raet van Indiën.  

Citatie gedaen aen de Camere op’t mandament van cessie voor den Hove van Hollant bij 

Claes van Brouckhusen geïmpetreert. Ende daertoe gecommitteert om op te letten, Verburch, 

nisi fallor. 

[09-12-1619] 

9. De accelerandis viris necessariisque ad navigationem actum est. 

Als het martelarenboeck, geaugmenteert ende van nieus gedruct, bij den aucteur aen de 

Camere more consueto werden vereert, nullo donario remissus est, quod dicerent, pecunias 

alienas non licere alicui donare. 

Actum tunc iterato quandoquidem heredes Leonardi Ranst collegio non satisfacerent, quamvis 

saepius interpellarentur, an iure cum ipsis agendum esset.  

 

fol. 10v 

 

[12-12-1619] 

12. Geresolveert, dat men geene piraten en soude soecken aen te treffen dan tot defencie, om 

te eviteren die moyten ende scaden die dickwils daerover comen,’tselve oeck als nodich de 

andere cameren te recommanderen. 

De jachten voorgenoempt sijn in’t laden, ende connen inhouden 150 ofte 140 lasten. 

De masten van Cornelis Alsz Bloemaert en sijn niet volgens het contract met hem gemaect, 

dan meest maer 80 voeten lanck, daer die in de tnegentich behoorden te sijn. Doch om die 

4.000 gld., hem mede gegeven, te innen, is orbelick gevonden, dat men de beste soude 

aenhouden, ende d’andere tot proufijt van de Compaignie vercopen.  

[16-12-1619] 

16. Van de betalinge van Ransten erfgenamen weder vermaent. 

Item omme stuyrluden naer Enckhusen te scrijven. 
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De Eustachio, ut causam in longum extrahere conetur, quo sic 4 mensium induciae expirent 

sine aliquo fructu, et tum incepto procedere possit represaliorum iure, in eius causa 

iniquissimo. 

[19-12-1619] 

19. Qualicken stuyrluden te becomen, ende daeromme heeft men moeten in plaetse van 55, 56 

ende daerontrent ter maent, Jacob Jansz geven 70 gld. Is mede een onderstierman 

aengenomen voor 36 gld. ter maent. 

 [23-12-1619] 

23. Een wonende tot Delft droech ons voor, sijne const om sout water soet te maecken, ende 

oock te doen vermeerderen. Dan is daervan bedanckt geworden. Een medicus, swager van den 

borgermeester, hadde ’tselve voorgaens gepresenteert, maer en weet niet wat effecten daerop 

sijn gevolcht. 

Scrijven op Den Haghe aengaende des Fransmans Michiels Eustachii saecken. Wel te willen 

comen tot een onderhandelinge, soo het op de somme die de Compaignie door het veroveren 

van het schip hadde geprofiteert, aenquame, alles van’t selve niet boven 6 ofte 8.000 gld. 

weerdich sijnde. Anders haere saecken wel de justitie te vertrouwen, meenende daerinne seer 

wel gefondeert te sijn. 

Werden verhaelt, dat een Engels schip in de leste tempeesten uuyt Indiën comende, 

welgeladen, meest peper in hebbende, gestrant soude sijn in Schot- ofte Engelant, ende aldaer 

in stucken gesmeten.  

 

fol. 11r 

 

 [30-12-1619] 

30. Den pensionaris Pauw verhaelde in de vergaderinge de onredelicke proceduren van den 

rover Michael Eustachio, parte non citate pendente lite, a non iudice contra inauditum, lata in 

favorem pyratae sententia. 

Geordonneert op de jachten 12 stucken geschuts, 2 van cooper ende tien van ijser, dan sijn 

daernae vermeerdert. 

Den pensionaris voorseyt met Del Beque ende den advocaet Boreel gecommitteert, in Den 

Haghe te reysen, om de France saecken, ende de heeren Staten daervan naerder te instrueren. 

Oock omme sijn excellentie ende den ambassadeur van Vranckrijck te spreecken. Sijn 

excellentie claechden mede van de onbillicke manieren die men in Vranckrijck tegens hem 

gebruicte, hem evocerende bij edicte, voor den parlamente van Parijs, uuyt saecke van sijn 

princepauté van Oraigniën, wesende een souverain prinsdom. 

In januario 1620, nisi fallor, is Joris van Spilbergen, vermaert door sijne reysen in de Indiën 

gedaen ende in het licht gegeven, deser werelt overleden binnen Bergen-op-Zoom. 

 

[26-12-1619] 

Den 26. decembris 1619. Van Tessel gelopen Hollandia, Leyden, het Wapen van Enckhusen,17 

Medemblick.  

[27-12-1619] 

Den 27. Schoonhoven, het Wapen van Hoorn.18 

[28-12-1619] 

Den 28. Mauritius19 in Zeelant toegerust bij onse Camer, ende daer ter see gegaen. 

[01-01-1620] 

 
17 Hierna doorgehaald: Schoonhoven, ende Mauritius uuyt Zeelant. 
18 Het is onduidelijk of de datum doorgehaald is. 
19 Hiervoor doorgehaald: Groeningen ende. 
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Den eersten januarii. Groeningen uuytgelopen. 

 

fol. 11v 

 

Het gebet, bij den president in’t begin van de vergaderinge voorgelesen. 

O almachtige, eewige Godt ende bermhertige vader, wij bidden, overmits wij gestelt sijn over 

het beleyt van dese overtreffelicke Oost-Indische zeevaert, ende wij van onsselven tot allen 

goeden gantsch onbequaem sijn, dat ghij ons hiertoe genadelicken wilt verlenen goeden raet, 

verstant, wijsheyt ende voorsichticheyt, opdat wij op alle voorvallende saecken rijpelicken 

mogen letten, deselve bequaemelicken verhandelen ende met voorsichticheyt ende in 

gerechticheyt besluyten.  

Weert uuyt ons alle eygengesintheyt, ongeseggelickheyt ende alle genegentheyt die tegen 

dijnen heyligen wille strijden. Laet ons voor alle dingen dijne godlijcke vrese altijt voor ogen 

staen, opdat wij in alle saecken mogen sien op de grootmaeckinge dijns heyligen naems, ende 

nae ons vermogen met oprechticheyt bevorderen den dienst onses vaderlants ende de 

nutticheyt dergeenre, die ons soo groote middelen vertrout hebben. Ende, gemerct allen onsen 

arbeyt ijdel ende tevergeefs is, tensij dat ghij denselven door dijnen genadigen segen 

vruchtbaer maect.  

Wij bidden dij, o getrouwe Godt ende vader, ghij wilt desen aengevangen Oost-Indischen 

handel so langhe soo meer voorspoedelicken maecken, tot dijns heyligen naems eere, 

salicheyt der heydenen, ende tot trooste dergeenre, denwelcken in’t bijsonder daeraen is 

gelegen. Wilt insgelijcxs onse Oost-Indische schepen voor alle scadelicke stormwynden ende 

andere zeenoden genadelicken bewaren. Bescherm se oock tegens alle listige aenslagen ende 

openbaer gewelt onser vijanden, ende brengt se met voorspoet wederomme hier te lande, 

opdat wij nieuwe oorsaecke mogen hebben, dij voor soodanige groote weldaet van harten te 

loven ende te dancken. Ende opdat wij dit alles van dij mogen vercrijgen, wilt ons 

genadelicken vergeven alle onse sonden, om dat heylige lijden en sterven dijns soons Jesu 

Christi, onse salichmaeckers, die ons alsoo heeft leeren bidden: Onse Vader etc. 

 

fol. 12r 

 

1620 

Januarius 

[01-01-1620] 

(Groeningen den 1en van Tessel gelopen).20 

[02-01-1620] 

2. Geïnsinueert mandament van citatie door den Hove van Hollant aen de bewinthebberen, 

uuyt den naem van Johan van Penen, als procureur van Gabriël de Passarano, Portugales, over 

de prise van een schip, gaende van Teneriffa na Angolia, om slaven te becomen, geladen met 

wijnen ende enighe speceriën, bij het Hert van Rotterdam. Goetgevonden, daervan te scrijven 

aen den advocaet in Den Haghe, omme hem te addresseren aen de Camere tot Rotterdam, 

ende van deselve instructie daerover te vercrijgen. 

18 van het schip Groeningen met haere maentgelden ontlopen.  

De lijste van de 3 craecken in Portugal gearriveert, seer sober. 

Alsoo Simon Stevensz, halve broeder van Jan Philipsz, alias de Platte, (bootsgesel),21 

denselven was defererende, dat hij met noch drie sijns gelijcke veel ontuchticheyden bedreve, 

 
20 In de marge. 
21 In de marge. 
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sijn gelt verterende, ende dreygende met sijn ontfangen maentgelt door te gaen, is den provost 

van de admiralité belast, daer naerder op te inquireren. Is namaels vastgeset. 

De kiste van Joris Reael, doctor, sijnde met boecken geladen, ende bij Gijsbert van Vianen 

aen de Camere gesonden, is volgens de ordonnantie geopent ende gevisiteert. 

De scrijven tot Middelborch, van de actiën van Jeremias ende Jan Jochimsz Jannis. 

Gesonden brieven aen de Camere van Delft, omme te hebben van deselve, subsidie totte 

verstrecte penningen pro quota, over de gedaene ende noch aenstaende equipagie der schepen 

die men naer Indiën sendt, mitsgaders de deylinge die na martium te sullen geschieden, 

uuytgeschreven is. 

Jan van Oudaen, commis in de Tafelbay, scrijft, dat het Portugees ofte Spaens scheepken, bij 

het Hert van Rotterdam genomen is ontrent 4 graden noortwarts bij de linie. 

[06-01-1620] 

6. Egbert Jansz During, wesende gecommitteert uuyt Vrieslandt, in de vergaderinge van de 

Oost-Indische Compaignie tot Amsterdam, ende sich, boven den tijt vergunt, daerin 

houdende, met voorscrijvens van de Camere selver aen de heeren Staten, heeft evenwel uuyt 

bevel van de hoogmogende heeren Staten sijn successeur plaets moeten geven. Ende is 

terselver tijt geadmitteert in sijn plaetse Bernt van Oosterzee, op conditie van de participatie 

in 3.000 gld. capitaels. Sijn commissie hielt expresse op de jaerlicxe wedden van 800 gld. 

Jan Harmansz gecommitteert, om met het jacht Muden nae Tessel te gaen. 

Te handelen met de reders van’t schip de Haen, meest tot Hoorn 

 

fol. 12v 

 

wonende, teneynde die haer willen partije maecken tegens Michiel Eustache, Fransman. 

Den eedt op te soecken, die gedaen sal werden bij degeene die in dienst van de Compaignie 

haer sullen begeven.  

Relaes van de groote insolentie van de aengenomen soldaten op’t schip Groeningen, 

waeronder veel Walen ende andere vreemdelingen. Daer waren bevonden eenige stucken 

geschuts vernagelt. Met vermoeden op eenighe, die men seyde dat in viants dienst geweest 

waren. Een saecke daer naerder, mijns oordeels, op behoorden geleth te worden, dat den viant 

ons met sulcke middelen niet grotelicx onverwacht en beschadige. 

Worden geseyt, ofte niet goet en waer, dat men de naemen dergeenre die boven eedt ende 

ontfangen maentgelden wechgelopen waren, soude annoteren, ende de schepenen 

overleveren, met versoeck aen deselve, omme daerinne naer gelegentheyden der saecken te 

willen remediëren, met affixe van de namen, scavotteren, bannissementen ende diergelijcke 

ignominieuse penen tot exempel van andere.  

Daernae is bij den pensionaris Pauw geprojetteert bij de heeren Staten, omme een placat 

daerover te emulgeren, met meerder authoriteyt ende wijder streckende. 

[09-01-1620] 

9. Te scrijven aen de gecommitteerden in Den Haghe ende aen de Camere van Delft, 

vanwegen de prinse bij het schip Delft gedaen, opdat de saecke van verclaringe bij de 

admiralité tot Rotterdam mach affgedaen werden. 

Gesonden van Delft assignatiën tot proufijte van dese Camere, ter sommen van 308.560 gld. 

[13-01-1620] 

13., manendaghe. Attestatie, waeromme eenige Portugesen in een genomen scheepken sijnde, 

overboort waren geseth. Te weeten dat de meeste bootsgesellen, bij haerluden over het 

aensicht gestreecken, cranck ende als halff rasende geworden waren. Dat men driederley 

venijn bij haer hadde gevonden, waeronder was arsenyc. Dat men de hont daervan ingegeven 

hebbende, d’selve heel rasende was geworden, totdat hij overgaff, waerna hij beterde. 

Insgelijcs de siecken die d’een vroeger d’ander later becomen sijn. 
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[16-01-1620] 

16. De actie van de Françoisen tot S. Malo geëstimeert tot 240.000 gld., insgelijcx die van 

Diepen moeten alhier geventileert worden, cum iuris sit, ut actor forum rei sequatur. Is meest 

spruytende uuyt oorsaecke, dat eenige Neederlantsche bootsgesellen van hare schepen 

genomen sijn, die tegens de placa- 

 

fol. 13r 

 

ten van de hoogmogende heeren Staten haer in vreemde diensten hadden begeven. 

Deensche schepen, ut ex litteris autographis vidimus, sijn den 1. augusti geweest aen de Capo 

de Bonna Esperanza. Sijn deselve brieven gesonden aen Peter Isaac, commissaris vanwegen 

de Staten-Generael, tot Coppenhagen in Dennemercken. 

Tumultuantur nautae ob frigus et gelu, et mensis unius praeter solitum stipendium postulant, 

quod ipsis postea concessum, nempe Mudenis en Wesopensibus. 

Relacie van de saecke van Eustachio, hoe dat men hem van grote logenen heeft 

geconvinceert, que le cappiteyn Le Lièvre (ainsi il se nomme) n’est qu’un pyrate. Met wat 

manieren den ambassadeur soeckt sijne saecke te verdedigen, ende voor te staen, te weeten 

dat den coninck niet en soude toelaten, dat men sijne ondersaten alhier soude in recht trecken, 

maer soo men wilde van de iniquité der represaliën clagen, dat men sulcx aldaer in 

Vranckrijck mochte doen.  

Hetwelcke de Staten seyden ongehoort te wesen, dat actor reos soude trecken ad iudicem, 

nulla ratione competentem, nulla quoque citatione praevia. Dat in sulcke maniere men de 

ingesetenen van dese landen soude connen priveren van alle haere middelen, dat hetselve 

street tegens de fondamentale wetten ende privilegiën van dese landen, die de Staten 

genootdruct waren te mainteneren, oeck selfs sijne majesteyt gewilt hadde, bij de allianciën 

met dese Geconfedereerde Provinciën gemaect, gedefendeert ende voorgestaen te worden.  

Dat Eustache als actor hier alrede reos hadde geconvenieert coram iudice competente, 

waerover proces was hangende, daervan hij niet en conde resiliëren, ende lopen weder naer 

Rouaen, ende aldaer op sijn lichtveerdich angeven ende logenen impetreren tegens de 

Compaignie alhier represaliën ofte arresten. D’selve ongeroepen ende ongehoort, soo sulcx 

was strijdende tegens alle natuerlicke ende alder volckeren wetten. Ende dat meer is, dat het 

niet en waren dan calumniën, die hij voortbrachte, seggende van sijne advocaten ende 

procureuren bedrogen te sijn, ende dat men hem geen recht en sochte te doen, d’wijle dat de 

heeren Staten hem niet alleen den wech van justitie bereyt waren te openen, ende alrede 

geopent hadden, maer oock tevreden, denselven tot sijn faveur te vercorten.  

 

fol. 13v  

 

Dat hij oeck noyt alhier gepretendeerde sententie hadde willen verthonen. Dat het mede 

versiert ende onwaerheyt was, ’tgeene hij hadde laten verluyden in Vranckrijc, dat men hem 

alhier soude hebben willen houden ofte vastsetten. 

Eodem. Scrijvens uuyt Engelant van de compaignie aldaer, waerbij sij versochten, eerst dat 

neffens haer jacht een ander van de onsen soude gaen in compaignie, omme aen de Caep de 

Bonne Esperança op te doen ende te bekennen enich lant ofte bequame plaetse om een colonie 

te planten ofte eenich verblijff te maecken. Waerop geantwoort was voor desen, dat men 

daertoe last gegeven hadde aen onse vlote, om sulcx te tenteren met meerder respect, daer sij 

haer bij gecontenteert hielden.  

Ten tweeden, alsoo sij in’t beginsel van februario meenden, gereet te hebben 4 schepen, dat 

de onse gelijcke getalle daerbij wilden voegen, omme mette haere in compaignie te gaen naer 

Oost-Indiën, teneynde die bijeen gevoecht beter mochten resisteren. Die haer voornemen 
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feytelicken souden soecken te beletten (tacite Hispanos denotantes) ende voort haeren handel 

per compaignie op de custen van Suratten ende Cormandel te vervorderen. 

Den secretaris van de admiraliteyt versocht, in possessie gestelt te werden van verscheyden 

recht, dat hij seyde hem te competeren over de vercochte goederen van de Compaignie, daer 

hij doch noyt toe gebruyckt en was. Maer worden uuytgestelt tot een anderen tijt. 

Omme te comen tot een eynde van de saecke der crediteuren van Cognet, d’wijle Alexander 

van den Berge met geene persuasiën ofte middelen is te brengen, dat hij den staet 

gerechtelicken ende sinceerlicken verclaere. Ende daer alreede meer dan 50 processen sijn 

gewydeert, ende noch meer verwachten staen, sulcx dat men in langen tijt daer niet en siet 

uuyt te geraecken, is goetgevonden bij den curateuren van de crediteuren gestelt, met advys 

van het meerendeel derselver bij requeste te versoecken aen de hoghe overicheyt, authorisatie 

ofte op eenige van den gerechte alhier, ofte op andere onpartidige goede luyden, hem dies 

verstaende, die bij corte wegen ende als bij compromis souden mogen uten de vordere 

questiën, meest bestaende in materie van liquidatie, die dagelicx in den voorseyden 

verlatenschap rijsende sijn, ende dat sonder appel, niettegenstaende al 

 

 fol. 14r 

 

eenige daertoe onwillich, niet verstaen en wilden.  

Ende want de Compaignie daermede ten achteren is, worden voorgestelt, ofte Anthonis 

Rycques, gecommitteert omme die saecken te vervorderen, dit voorgestelde versoeck uuyt 

den naeme van de Compaignie oock soude onderteyckenen. Daerop goet gevonden is, soo de 

saecke ende den tijt het conden lijden, dat men hetselve de Camere van Zeelant (uuyt welck 

het achterwesen was spruytende) soude verwittigen, soo niet ’tselve evenwel onderteyckenen, 

ende daervan de voorseyde Camere scrijven.  

Den pensionaris Pauw meenden, dat bij compromis van alle de crediteuren sulcx spoedelicker 

soude connen versocht werden aen de gecommitteerde totten Hoghen Raedt van Hollant, soo 

aldaer geen vorder appel nochte revisie en soude wesen te verwachten. Doch, soo men 

meenden, dat eenige crediteuren hun niet en souden willen daertoe conformeren, verstont de 

voorgestelde maniere de seeckerste te sijn. 

Daer werden mede gevraecht, waromme de penningen bij de Compaignie pro rata uuyt het 

geïnde niet en werden gelicht, alleen afslaende de interesse, die met het faillissement van 

Coniect verstaen werden te cesseren, nadien de coop waeruuyt de schult was spruytende, op 

dach geschiet was. 

[17-01-1620] 

17. Vergaderinge op het scrijven van de Engelsche compaignie, daerop goetgevonden, vier 

schepen te senden naer Engelant ende de Cabo de Bonne Esperança, om met de Engelsche in 

compaignie te gaen na de custe van Cormandel ende Suratte, soo verre als den tijt ende het 

weder sulcx wilden toelaten. Dat men yder schip mede soude geven 2 kisten met matten, die 

bedragen souden tesamen 60.000 gld., behalven enige andere coopmanschappen van 

carmosie, lakenen, geschilderde lantschappen van olyverve, elephantstanden, loot, spiegels, 

etc. Dan, soo die de Engelsche niet en vynden ofte in meerder getal, om geen scade te lijden, 

dat oirbaer soude sijn, haer na Bantam te maecken. Ende soo den tijt niet te verliesen, soo 

men van de Capo moet varen in junio. In augusto de monsons beginnende te veranderen. 

Noch sijn verscheyde deliberatiën namaels daerover gehouden in de vergaderinge, mede van 

de 17, in martio volgende. Tot dese vier schepen waren gedestineert de twee jachten Muyden 

ende Weesp, mitsgaders Zuyt- ende Noord-Hollant. 
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fol. 14v 

 

[20-01-1620] 

20. Indigo wort geseyt ingecocht te sijn tot 16 ende 18 st. het lb.  

De Spaingiarden bekent gemaect de Strate la Maire, die daerdoor meynen, haeren cours te 

nemen tot de Philippinen, niettegenstaende het daer seer cout is, als onder de 60 graden 

leggende. 

[23-01-1620] 

23. Convivium publicum collegii Indici in aula, ad quod praetor Verdoesius et pars 

scabinorum fuere invitati, qui lustrationibus et iuramentis militum ac nautarum excipiendis, 

adfuissent, cum circa februarium magistratus urbicus esse mutandus. Hic largiter habiti ex 

cocto ferculo miscellaneo dicto oleopodrigo, vino Rhenano et saccuro. Ex nostris absentes 

fuere Oetgens, consul, Del Beke, Ness, Hasselaer, Oesterzee. 

[25-01-1620] 

25. Ad repotia pisculenta inter nos, externo nemine, nisi qui operam huic collegio navant, ut 

sunt ministri, Isaacus van Endhoven, Steenbergen etc. 

Sub linea aequinoctiali referebat Brouwerus, experientia doctus, nulla est umbra, cum sol 

supra caput umbram pedibus calcandam praebet. 

[27-01-1620] 

27. Gecocht van Trip 10 ijsere stucken tot 17 gld. het hondert.  

Een Engelsman, ontrent 45 jaeren oudt, wesende crancksinnich ende daeromme van het jacht 

geseth, heeft sichselfs den voorleden nacht omgebracht. 

Isaac le Maire was doende, seeckere insinuatie aen de Compaignie, pretenderende seecker 

achterwesen van de rekeninge der vloten van Hemskerck ende Warwyck, voor de Verenichde 

Compaignie gevallen. Waerover hij nochtans de voorgaende particuliere bewinthebberen als 

Del Beecque ende andere heeft te vorderen, ende niet de Vereenichde Oost-Indische 

Sociëteyt, die in geen voorgaende proufijten noch scaden getreden sijn.  

Een in den dienst van de Compaignie gevangen sijnde geweest, eyschte sijne maentgelden, 

ende oock die ten tijde van sijne gevanckenisse verlopen waren. De bewinthebberen 

excipieerden, daertoe niet gehouden te sijn, d’wijle sij geenen dienst van hem hadden gehadt. 

Doch alsoo resolutie genomen was, van sulcke te sullen betalen tot 15 maenden ende niet 

vorder, presenteerden hetselve. Hij niet tevreeden sijnde, roept de bewinthebberen voor het 

Hoff van Hollant, ende de saecke nu sijnde tot het versoecken van namptissement, scrijven de 

advocaten aldaer bij haere missiven, die d’actoris’ huysfrou brengt, dat haer geraedsaem 

dunckt, te accorderen d’wijle men het 

 

fol. 15r 

 

nampt niet en soude connen ontgaen, ende de resolutie van de bewinthebberen, na date van 

het aennemen actoris’ genomen, hem niet en conde prejudiceren. Hebben daerover 

goetgevonden, met de vrou in accoord te comen, die bij haer man mette Engelsche schepen na 

Indiën gegaen sijnde, geauthoriseert was, mits dat sij soude het aengeleyde proces afdoen, etc. 

Waertoe de Compaignie te meer geporret worden, ommedat alle die in de Mannillas gevangen 

sijn geweest, gelijcke saecke hebben, die men met het voorgaende proces een voet soude 

geven. 

De schepen die naer Indiën geseylt sijn, hebben meest 22 of 26 stucken geschut, uuytgenomen 

de jachten.  
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[30-01-1620] 

30. Pro re Gallicana laborandum, ut testimonia et instrumenta in rem nostram conquirantur, 

malignus nempe et dolosus in ea nobis adversarius, qui validis videtur sustentaculis inviti.22 

Voor stiermans te scrijven, ende te sien na geschut, dat de jachten wel mochten 16 stucken 

opnemen, soo de Engelsche veel meer versien sijn, doch al met ijser, overmits geene dan 

conincxschepen metale moge voeren.  

De overseylinge, bij het schip Leyden gedaen, wert bij de reeders des overseylden schips 

begroot tot 1.600 gld., waertoe gecommitteert sijn te handelen ... 

[31-01-1620] 

31 januarii. Over Rotterdam ontfangen scrijvens van den Governeur-Generael Laurens Reael, 

uuyt het schip den Eenhoren gescreven, den 16. januarii 1620, in de Canael noortwarts ontrent 

de Sorlinges, inhoudende hoe dat hij ontrent voor vijff maenden uuyt Jacatra was geseylt, 

sonder getuct ofte eenige verversinge ingenomen te hebben. Waerover hij van provisie 

qualicken voorsien was. Ende versocht daerover, dat men hem wilde jegen senden eenige 

verversinge met convoy, nadien het volck van sijn schip seer kittelorich was. Daerbij 

voegende in fine, dat de saecken in Indiën wel stonden, als hij naerder soude scrijven. 

Sijn volck was ten deele seer moetwillich, gelijck wij hier aen verscheyde gesien hebben, 

hetwelck hem hadde doen scrijven om convoy. 

Denselven dach tijdinge gecregen, dat het schip daechs tevooren voorbij de Wijck was 

gepasseert, ende aldaer eenige verversinge van visch hadde ontfangen, voorts na Tessel 

seylende. Deselve tijt is Brouwer derwarts gesonden. Is dien dach het schip in Tessel 

gearriveert. 

 

fol. 15v 

 

Februarius 

[02-02-1620] 

De stucken sijn den 2. februarii overgesonden met de ladinge, dat se op’t Spaens ofte Italiaens 

cargo noemen, als volcht: 

275.930  lb. geharpten peper, te weeten: 

 

182.253 lb. Priamanschen 

  91.169  lb. Jambyschen 

    2.508  lb. Bantamschen 

275.930 peper 

====== 

90.951  lb. nagelen 

 1.852  catty rouwe sijde in 9 cassen 

    534 ½  catty draeckenbloet 

    336 ½  caraten diamanten 

      43  bezar stenen, wegende 17 oncen 

  5.523  catty camphur in 11 cassen 

In rou geëstimeert ontrent vijff tonnen gouts. 

Jamby is een plaetse, gelegen in Sumatra op een schone riviere, die in de gemeene caerten 

onbekent, maer in de caerten van de Compaignie, met de penne gemaect, uuytgedruct staet. 

Bantam is meer als bekent, dan Priaman en hebbe ick noch niet gevonden. (Is meede in 

Sumatra gelegen). 23 

 
22 Lees: invitus. 
23 In de marge. 
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Dese plaetsen sijn vermaert om het peper-gewas, Scaliger statuit, piperi rotundi 3 species a 

regionibus: Indicum, Taprobanicum, Aethiopicum. (Exercitationes contra Cardanum, de 

subtilitate, nr. 148). 24 

Catti mensurae genus est, invenio nempe een catti peper tot 270 lb., ofte 5 sacken. (Journ. 

1595). 25 

Drakenbloet, in’t Latijn Sanguis draconis genoempt, officinis bekent est succus vel lacruma 

arboris Indicae, de qua sic Monardus in Simplicium historia (caput 38): 26 ‘Magna est arbor 

cortice satis tenui, et qui (aequi) facile incidi potest. Ea vulnerata, liquor ille effluit, quem 

sanguinem draconis in lachryma dicunt, ab eo differens, quem sanguinem in pane vocant, 

quod in panes seu massas istic cogatur, quemadmodum resina in castella.’ 

Facultates in medica re non contemnendae ei attribuuntur: contra profluvium alvi, contra 

sanguinem et capitis defluxiones, gingivas etiam a putrefactione liberat, et dentes stabilit. Et 

color eius pictoribus est maxime expetitus. Rationem nominis adfert Monardus, quod fructus 

eius arboris dracunculum representat. Vide Clusium in Noticias ad Monardum, et Exoticorum 

librum 4, capitulum ad finem, ubi purius et defecatum gummi genus esse videtur annuere. 

Adiecit Scaliger Exercitationes 172 ad Cardanum, De subtilitate, et 325 nr. 13, ubi eius 

meminit inter colores. Hoc nostrum in ollis grandiusculis conservabatur, et per partes inde 

eximi poterat. Gummi aut liquoris nihil exhibens, siccus nempe est omnino, sanguinem fere 

exsiccatum representans. 

Camphur optimum in Borneo insula colligitur, estque Bertio teste, in descriptione eius insulae 

gummi ex arbore camphur, quem vide ibidem. Scaliger pater gummi esse ab arbore deductum, 

Exercitationes 104, nr. 8, ubi plura.  

 

fol. 16r 

 

Clusius libro Aromatum, cap. 9 ex Garcia de Horto, gummi esse, quod in meditullium ligni 

cadens, deinde extrahitur, aut per rimas exudat. Quod ex Borneo adfertur, optumum esse et 

multo maioris pretii, quam illud quod Sinenses mittunt. Vide etiam Cristophorum a Costa, 

libro De aromatibus, cap. 4. Dicit is, camphur de Burneo cum multo pluris aestimetur, 

prestantiorque sit Sinensi, per cates (est vero cate ponderis genus 20 uncias pendens) venditur, 

Sinensis autem per bares. Estque bar pondus circiter 600 lb. pendens. Valet etenim eius, quae 

ex Borneo advehitur, libra una, quantum Sinensis centenae lb. Vide notas ad Exotica Clusii, 

ex Geogr. Arabe, fol. 245. Walterus, medicus Societatis, dicebat camphora ex frondibus 

arborum recisis distillare. Est acris admodum odoris et penetrantis, het werde veel gebruyckt 

in vuyrwercken. Venditur 36 st., ende compt van Sina ofte Japan. Idem doctor nolebat fateri, 

gummi esse sanguinem draconis.  

Lapis bezar is bekent als een costel antipharmacum tegen het venijn, ende wert gevonden in 

de mage van een beest in Persia, niet ongelijck als een bock, sie Clusium libro 1o Aromatum, 

ex Garcia de Orto, cap. 45, waer verhaelt wert onder andere, dat een wegende ontrent 5 

drachmen in Portugal vercocht was 64 Hung[aersche] ducaten, die in Indiën meer hadde 

gecost. Vide quae dicto loco adiunxit Clusius. Libellum item singularem Nicolai Monardi de 

lapide bezaar, interprete Latino Carolo Clusio, meminit eius Scaliger Exercicationes 184, nr. 

5. 

Bij den brieff, gescreven in Indiën door beveel van den generael ende den Raet van Indiën, 

wert verstaen, dat aldaer gebreck is van volck, cleyne schepen, als jachten van 50 tot 70 

lasten. Daervan 12 overgesonden te worden, begeert worden, met noch eenige fluyten ende 

 
24 In de marge. 
25 In de marge. 
26 In de marge. 
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diergelijcke. Item geschut, goede predicanten, lonten, schuppen, spaeden, bijlen ende gelijcke 

werckinstrumenten. Dat voorhenen bij gebreck van lonten, men sijde ende catoenen garen 

hadde moeten gebruicken. Dat men het polver nu aldaer hadde beginnen te maecken, dat daer 

noch ontrent 30 schepen in’t lant waren, ende 1200 mannen, soo van de onsen als onderdanen, 

tot bewaringe der forten. 

[03-02-1620] 

3. Is den generael gecompareert des savonts in de vergaderinge, als hij ten driën uren na den 

middach was magno populi concursu alhier gearriveert, leverende de diamanten ende bezaar. 

Was den eersten mit dien tytel uuyt Indiën thuysgecomen, Both ende Reynst wesende buyten 

gestorven. Sijn relaes was sober, hem excuserende op de indispositie, hem van de reyse 

aenhangende, ende noch de absen- 

 

fol. 16v 

 

tie van sijne papieren, die noch in’t schip waren. Ad interrogata respondebat, dat de 

Bantanesen van Jacatra in de vlucht waren gebracht, ende de Engelse schepen, als de onse 

daerop aenquamen, vertrocken sonder die te verwachten, de plaetse bij de onse behouden 

sijnde. 

Item, dat noch vijff schepen na de Manillhas waren verreyst, die hij meenden dat eenige 

goede retouren souden procureren. Daer waren noch verscheyde speceriën ende indigo 

versamelt. 

Daer was tijdinge, soo door de poste als particuliere brieven met schepen uuyt Spaengiën, dat 

de 8 galeoenen, bij den Spaengiaert gedestineert om door de Strate La Maire na de Philippinas 

te gaen, van Calis (id est ex Gadibus) afvarende, van het tempeste soo waren verstroyt, dat 

men meenden, dat den admirael ende vice-admiral verdroncken sijn, ende de reste 

wedergekeert. Dit meent men dat voor Carsmisse soude sijn geschiet, wanneer oock voor 

Algier eenige christene schepen met 4 pyraten vergaen sijn. 

Men sal eerstdaechs de jachten afveerdigen, ende noch twee oorlochsschepen Zuyt- ende 

Noort-Hollant genaempt, daertoe equiperen. Ende versoecken die van de admiraliteyt om 

eenige stucken geschut, te weeten vier ijsere ende vier halve cortouwen te leenen. De jachten 

sijn noch vermeerdert met elcx 4 stucken, sulcx dat nu 14 op yder sijn. 

 Den generael was den 5. augusti van Jacatra te seyl gegaen, ende onderwegen aen de Cabo 

geweest sijnde, hadde aldaer van Houtmans ende d’Eedels reyse na Indiën verstaen, doch daer 

niet vervarst. 

De particuliere brieven uuyt Indiën gesonden, worden bij [de] Camere alhier opgebroocken 

ende gevisiteert. Ende wert qualicken genomen, soo men eenige particulariteyt van die landen 

daerinne verhaelt. 

Meus Sandersz van der Goude, wonende tot Delft, schipper op Mauritius, wedergecomen, 

soeckt dienst. 

[06-02-1620] 

6. Een schilderssoon uuytten Hage voor assistent aengenomen tot 10 gld. ter maent; een 

onderstuerman voor 34 gld. 

Het schip den Eenhoren heeft 14 stucken geschut ende 10 steenstucken. 

Te excuseren den generael, dat hij door sijne indispositie niet en vermach te relateren sijn 

wedervaren aen de heeren Staten. 

 

 

 

 

 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

 

 

25 

 

fol. 17r 

 

Een propijn van 30 gulden gegeven aen de schipluden van Wijck op Zee, die na het schip den 

Eenhoren in de groote miste gevaren waren, doch van een ander cleynder sijnde 

geprevenieert, geen bodenbroot, ut dicitur, hadden becomen. 

Alsoo vier Engelsche met het Eenhoren overgecomen waren, ende teergelt versochten, om 

naer huys te reysen, worden deselve 300 gulden geleent, onder gerechtelicke obligatie, alsoo 

privé-hantscriften in Engelant niet vast gehouden worden. Ick en weet niet oft dese bij de onse 

in Indiën aengehouden ofte gevangen waren, quod saltem ferebatur. 

Gelesen de contra-insinuatie tegens Isaac la Maire, wonende tot Egmont op de Hoeve, 

waerinne hem voorgeleyt met wat notoire calumnie hij de Compaignie is aggrediërende, ende 

van deselve eyschende, dat hem elders te sullen becomen, alrede was voor oordel 

aangewesen. Gelijck hij wel wiste als mede-bewynthebber geweest sijnde, dat de rekeningen 

ende actiën van de particuliere compaigniën de Vereenichde ende Generale Sociëteyt niet en 

raecten. Ende oversulcs diergelijcke actiën mette particuliere bewinthebberen moste 

afhandelen, sonder de Verenichde daermede te vexeren. 

Eodem. Gesien het schip op’t stapel aen de werf, dat men alrede gebabtiseert heeft der Goude, 

hetwelck men vermoede dat tegens de mey soude voltimmert sijn. Doch, als den borgemeester 

Bass seyde, en soude het voor den herfst niet connen gereet sijn te varen. Is seer groot, ende 

toont wonderwel, ontrent van 400 lasten, daer dagelicx 70 menschen aen arbeyden. 

 

[06-03-1620] 

[De stand van zaken in Oost-Indië] 

Deselve tijt hebbe ick gescreven de gelegentheyt van de Oost-Indische saecke, voor sooveel 

daervan hadde connen verstaen, aen de mogende heeren Staten van Utrecht, in der voegen als 

volcht. 

 

Edele, mogende, wijse, hoochgeleerde, seer voorsienige heeren, 

Ick hebbe voor sommige daghen, wanneer den governeur-generael uuyt Oost-Indiën alhier 

eerst gearriveert, in de camere der bewinthebberen verschenen was, ende aldaer twee 

pacxkens, het eene met diamanten, ende het andere met bezarstenen gelevert hadde Ue.M. in’t 

cort van den staet van Indiën, ende hetgeene in het schip, den Eenhoren genaempt, 

overgecomen is, verhaelt. Verwachtende naerder relaes ende verclaringe van denselven 

generael, hem doen overmits sijne indispositie, ende afwesen sijnder papieren ende memoriën 

 

fol. 17v 

 

excuserende.  

Maer, alsoo sijne swackheyt ende crencte van daghe te daghe vermeerderde, en hebbe tot 

noch toe van hem niet vorders vernomen. Dan, overmits de hoogmogende heeren Staten ende 

sijne princelijcke excellentie daerover een misnoegen hadden, ende begeerden eenige 

onderrichtinge van de Indische saecken, als’t wel behoorden, soo sijn eenige van dese Camere 

met den advocaet Boreels nae Den Hage gereyst, om daer contentemente van de voorseyde 

saecken te geven. Die nu dese weecke wedergecomen sijnde, ons openinge daervan gedaen 

hebben. Ende dewijle den voorseyde generael, hoewel aen de beterhant sijnde, niettemin 

nochal swack blijft, soo heeft mij niet ondienstich gedocht, UE Mo. wat breder de 

voorscreven saecken te verhalen. 

Ende vooreerst, dat door de geschillen die tusschen de Engelsche ende de onse dagelicx 

vermeerderden, de inwoonderen van Java ende d’Molucksche eylanden, meest wesende 

weynich te vertrouwen, ende nu jaloers van het vastmaken van onse natie aldaer, allenskens 
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begost hebben, de ooren op te steecken, van haere gewoonlicke vrintschap ende 

onderdanicheyt wijckende. Daertoe de Engelsche als olye in’t vier hebben gegoten, meenende 

met de onderdruckinge van de onsen, haer te vergroten.  

Doch alles is door de gratie Goods gevallen buyten de hoope ende het voornemen, soo van de 

eene als van de andere. Want, alsoo sommige Ambonesen, opgeruyt door de Javanen, het 

hooft opstekende, nu begonden te rebelleren, nu weygerende haere diensten, die sij het casteel 

schuldich waren, dan de onse beschadigende, soo heeft de vice-governeur van het casteel 

Amboyne, Spuelt, in het beginsel van’t voorgaende jaer, bijeen vergadert een goet getal 

soldaten met eenige inwoonderen van ’tselve eylant, onder de gehoorsaemheyt van den 

casteele staende. Ende is daermede getrocken voor een fort, genaemt Hottemoury, leggende 

in’t oosteynde van Ambon, op enen hogen berch. Sulcx dat, ingevalle het versterckt ende 

beset waer geweest met ons volck, ende na onse maniere, men het onwinbaer soude mogen 

geacht hebben.  

Dese inwoonderen en hadden haer niemants willen onderwerpen, maer hielden haer nu als 

vrij, doende dickwils grote scade op de andere onderdanen van den casteele, met roven ende 

andersins. Hierop sijn bij hem ende de sijnen gedaen vijf assaulten, waervan sij de twee met 

goede couragie hebben afgeslagen, maer bij de vol- 

 

fol. 18r 

 

gende siende hunne tegenwercken verswact ende verovert, sijn gedrongen geweest, haer over 

te geven in handen van den vice-governeur voorseyt. Sterck sijnde 400 sielen, ende daeronder 

150 weerbare mannen, die op rançon sijn gestelt, te weeten de hoofden op hondert realen van 

achten, ende de andere op 10 gelijcke realen. Ende voorts door het lant op verscheyde dorpen 

verdeelt. Het fort is geheel geraseert, ende om d’andere onwilligen vordere vrese aen te doen, 

soo heeft de voornoemde vice-governeur weder uuyt alle het eylant versamelt eenen goeden 

hoop volcks. Daervan sommige haere devotie ende goede genegentheyt tot den onsen wilden 

verthonen. Eenige oock op hoope van goede buyte haer daerbij voechden, ende deselve 

vermengt met onse soldaten op corcorren van dien lande verdeelt. Daermede het eylant ende 

de bijleggende omvarende ende versoeckende, heeft de ongehoorsame ende rebellen naer 

exigentie van haere delicten gestraft, ende alsoo in stilte ende obediëntie gebracht. 

Op deselve tijt heeft den coninck van Jacatra in Java, die den onsen eertijts gunstich geweest, 

ende een plaetse tot haer verseeckeringe vergont hadde, omme aldaer te handelen, soo door de 

Javanen als Engelschen opgemaect, mede siende de desordre ende swackheyt van deselve, 

veele beswaernissen ende schattingen, onbillickerwijse die van ons fort aldaer opgeleyt ende 

afgedrongen, waerover deselve veele moyten ende periculen sijn bejegent.  

De Engelsche ten lesten ende de Bantanesen sijn mede in’t spel geraect, gebruyckende soo 

d’een als d’andere grote dissimulatie. Sulcx, dat ten lesten den governeur van’t fort, de 

Bant[an]esen seer ontsiende ende haer al te veel vertrouwende, op goede belooften met enige 

van de sijnen naer Bantam gereyst is, alwaer die vast sijn gehouden, ende datelick het fort te 

Jacatra aen de sijde van’t water bij de Engelse, ende de lantsijde bij de Bantanesen ende 

Jacatresen belegert is.  

Doch de vice-governeur, met die daerbinnen waren gebleven, haer resolutelicken houdende, 

hebben den generael ende Raet van Indiën haren staet doen verwittigen. Die met alle 

neersticheyt de schepen, die hij bij der hant conde becomen, versamelende, heeft hem met die 

armade gehaest tot het onset, te dien eynde het jacht Seylon vooruuyt sendende. Omme die 

van ons fort te waerschouwen, ende mede te besichtigen de gelegentheyt 
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van de Engelsche schepen. Doch alsoo den generael, genakende de Engelsche armade, de 

sijne ordre gaff, die aen te treffen, is deselve, den onsen niet willende verwachten, geweeken. 

Niettegenstaende haren admirael, genaemt den Groten James, met 52 stucken was versien, 

ende de andere in goeden getalle oeck wel toegerust waren.  

Hetwelck den generael siende, heeft sijn volck aen’t fort opgeset, ende is vorder met ontrent 

1.200 mannen op de stat gevallen, die Bantanesen, die over de 3.000 daer lagen, in de vlucht 

slaende, ende daertoe de Jacatresen uuyt haere schansen drivende, den anderen Javanen doen 

volgen. Waerover de reputatie van onse natie seer is vermeerdert, ende den hoochmoet van 

den vianden gevallen. Den pangoran van Bantam heeft terstont gesonden, die sijne excusen 

aen den generael souden doen, seggende alle het voorgaende door misverstant geschiet te 

wesen. Presenterende met sijne vrintschap de voorgaende handelinge te herstellen. Ende 

gesommeert sijnde, omme den governeur van het fort te Jacatra metten sijnen, bij hem 

aengehouden, te ontslaen, heeft dieselve wedergesonden. 

Dit is in den voorleden mey geschiet. Men is van meeninge, daer een heerlick casteel te 

bouwen, daervan het ontwerp sijn princelijcke excellentie verthoont is, omme sijn advys 

daerop te horen. 

De Engelsche armade vertrocken sijnde, als geseyt is, naer Banda, heeft uuytgestroit, dat de 

onse de nederlage hadden, ende het fort te Jacatra gewonnen was. Waerdoor eenige aldaer 

weygerich worden, haere schulden aen de onsen te betalen. Doch en twijfele niet, ofte sulx is 

alles naderhant geremedieert. 

Deselve Engelsche hebben nu vier van haere schepen selfs an brant gesteken, overmits sij die 

niet en souden hebben connen met nootlickheden voorsien ofte bequaem defenderen. 

Waerover de bewinthebberen in Engelant, als wij door brieven, te Londen gescreven, 

verstaen, niet weynich sijn onstelt geweest. Sij hebben niettemin van den onsen door 

versumenisse ende goet vertrouwen van den schipper, het schip den Swarten  

 

fol. 19r 

 

Leuw genaemt, comende uuyt het vaderlant, genomen, hetwelck verroeckeloost sijnde, in 

brant is geraect. 

Hieruuyt connen UE Mogenden genoch verstaen, dat de saecken van Indiën noch voor een 

half jaer sijn geweest in goeden state, waerna die merckelick in alle apparentie staet te 

verbeteren. Soo door de overeencominge met de Engelsche, als door die heerlicke toerustinge 

van schepen ende alle nootwendicheyden van het voorgaende ende desen tegenwoirdigen 

jaeren. De Camere van Amsterdam alleen heeft binnen drie maenden herwarts alhier toegerust 

de schepen Hollandia, Leyden, Enckhuysen, Groeningen ende Schoonhoven, wel gemonteert, 

met het schip Mauritius, dat uuyt Zeelant is gelopen. Ende noch is de voorleden weecke uuyt 

Tessel gevaren het schip Muyden, waervan de wedergade Wesop alleenlicken wacht op het 

open weder. Dese sullen in weynich tijts volgen de schepen Zuyt- ende Noort-Hollant. Dese 

tesamen makende 10 schepen, sonder die het voorleden jaer voorgegaen sijn, ende noch in’t 

leste van den somer sullen volgen. Daer sijn noch vier schepen bij de andere cameren 

toegerust binnen de voorseyde 3 maenden uuytgelopen. Eenige al meest veerdich wesende, 

maer connen qualicken met ijsere stucken versien worden. Welcke tesamen gebracht ende in 

Indiën gearriveert, sullen sonder twijfel yet goets connen uuytrechten. Daerbij de Engelsche 

schepen, als verhoopt wort, oeck goeden dienst tot gemeenen welvaert sullen connen doen. 

Doch vooral moet ons vertrouwen op den almachtigen Godt gegront staen, sonder wien alle 

macht ijdel is, ende als roeck vergaet, denwelcken wij bidden, 
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edele, mogende, wijse, hoochgeleerde, seer voorsienige heeren, Ue. M. te verlenen lange, 

voorspoedige regieringhe tot welstant onses gemeenens vaderlants.  

Tot Amsterdam, den 6. meert nieuwen stijl 1620. 

Ue. M. onderdanige A. Buchell 

Aen den eedelen, mogenden, hoochgeleerden, wijsen, seer voorsienigen heeren, mijn heeren 

de Staten des Lants van Utrecht. 

 

[09-03-1620] 

9. Adriaen Martensz Block, eertijts commanduer op Amboynen, ante tempus ontboden,  

pretendeerden, dat hem behoorden alle jaers betalinge te geschieden, wesende in dienst. Tot 

 

fol. 19v 

 

dien eynde allegerende den artikelbrieff, daerop hem werden geseyt, tot sulcx niet gefondeert 

te wesen, maer alleenlicken die totten chrijch waren aengenomen, daer hij als commys was in 

Indiën gesonden. Voort werden geallegeert, dat nadien hij hadde aenwijsinge gedaen tot sijn 

betalinge aen de Camere, ende op de faulte van deselve betalinge niet geprotesteert en was, 

als gebruyckelicken is, noch recht gevordert. Dat men oversulcx hem geen interesse en conde 

afnemen. Ende alsoo sijn de geschillen ten beyden sijden geëffent. 

[13-02-1620] 

13. Een nieu St. Helena gevonden, ofte een eylant dat voor een tijt verloren is geweest, 

hetwelck men soude connen opdoen om te refrecheren. Trip seyde, ontrent 3 jaeren geleden 

geseylt te wesen uuyt Guinea in St. Helenam, in 28 dagen rechttoe, daer men meent dat door 

de afdrijvende stromen sulcx niet en soude connen geschieden. Sic semper posterior dies 

magister est prioris. 

Een François presenteerden sijnen dienst van het versch water te preserveren, dat het niet en 

soude stincken, maer werden affgeslagen. 

Gijsbert van Vianen, die se den governeur noemden, solliciteerden voor een jongman, met 

hem uuyt Indiën gecomen voor ondercoopman. Dan, alsoo hij hem ongehoorsaem in de 

voorgaende reyse hadde gedragen, werden niet geadmitteert. 

Laurens Helt, bij de pelgrums gewoont hebbende, voor ondercoopman tot 36 gld. ter maent 

aengenomen. 

Abraham van Haerlem etc., tevoren aengenomen, werden op contrarie raporten verset uuyt de 

cayut, ende op een ander schip. 

Een vlieboot van Medenblick, ons jacht beschadigende, wert belast dat men daer attestatie van 

soude vercrijgen, met de begrotinge van de scade, omme daerover reparatie van de reeders te 

eyschen. 

2 assistenten aengenomen tot 3 lb. ter maent. 

Den schipper Meus Sandersz, willende niet minder dan 100 gld. ter maent, wert van een ander 

geprevenieert. 

In seeckere memorie, uuyt Indiën gesonden, werden verhaelt, ende oock geparticulariseert, 

dat de vereeninge met de Engelsche, de Compaignie soude proufijt doen 2.290.000 gld. 

Den generael Reael in sijn voorgaende comparitie verhaelden, hoe dat den schipper van den 

Oraigniënboom, een Engels aen boort sijnde, ende sich op de kennisse 

 

fol. 20r 

 

vertrouwende, bij hem werde gehouden, ende gevonden sijnde, vorstelde soolange dat hij op 

de ganck quam. Ende buyten kijckende, riep sijn volck, dat se vier souden geven. Hetwelck de 

Engelse verstaende, lieten hem loss, met eenige versierde excusen, ende seyde daerbij dat 
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hetselve Engels schip, na sijn gissinge, bij Bantam van de onse soude genomen sijn, doch en 

conde dat niet asseureren. 

Uuyt den brief van Daniël van der Heyden aen den secretaris van Oudewater, Everdingen, 

gesonden, werden verstaen, dat de admirael Van der Hagen sieckelicken was geweest. Dan na 

te Jacatra op den Gulden Leuw was gecomen, daer men meende, dat hij eerstdaechs mede 

soude volgen, geladen sijnde meest met specerijen. 

[17-02-1620] 

17. Aengenomen Jan Ariaensz tot stierman op Wesop. 

Gecommitteert de heeren Bas ende die van de rekeninge, omme te besoigneren op de 

instructie die men de jachten mede sal geven. 

Item de borgemeester Oeytgens, Trip ende Schoonhoven met de schepen Poppen, om te 

versoecken aen de admiraliteyt alhier enich geschut, tenminsten tot leeninge, omme de 

schepen van de Compaignie te equiperen. 

Noch Jan Harmansz ende Hasselaer, omme te letten op de instrumenten als schuppen, spaden 

ende diergelijcke nootlickheyden, die men in Indiën sall senden. 

Sijn aengecomen 2 lichters met Jambysche peper, die se seyden, dat lichter valt als d’ander, 

ende sommige kisten. 

De Engelsche bewinthebberen seer ontstelt, als sij verstonden de scade die haer schepen in 

Indiën hadden geleden, waerover de actiën aldaer niet en resen. Sij hadden gereet enige 

schepen, die souden gaen naer Indiën, ende meenden de onse te verwachten. Onder andere 

was een genaempt de Unité van 260 last, op hebbende 28 stucken geschut, versien met 8 

kisten matten ende verscheyde ammunitie van cruyt, loot, etc. 

Gemonstert de bootsgesellen van het jacht Weesp. 

[20-02-1620] 

20. Aengenomen een onderstierman van Enckhuysen, tot 34 gulden ter maent, ende een 

opperstierman tot 54 gld. 

Coninck uuyt Den Haghe, in Indiën geweest sijnde, versocht voor ondercoopman 

aengenomen te werden, maer worden wat te jong gehouden, ende uuytgestelt. 

Cornelis Haubraecht, bedient hebbende het oppercoopmanschap in Japara, ende eerst 

ondercommys geweest hebbende tot 

 

fol. 20v 

 

36 gulden ter maent, versocht van onse Camere sijn verbeteringe, alsoo de voorgaende ende 

volgende 72 gld. ter maent hadden genoten. Maer werden aen de 17 gewesen, die eerstdaechs 

souden vergaderen, ende tegens den 3. martii verscreven waren. 

Ranst bij de 100.000 schuldich wesende aen de Compaignie, versocht sijne gecochte 

speceriën ter somme van noch 60.000 gld. te mogen lichten, maer werden afgeslagen. Ten 

ware hij eenige meerdere somme ten behoeve van de Compaignie afgescreven hadde. 

N. Henricksz, provoost van het schip Haerlem, scrijft sijn huysfrou over sijne rekeninge, ende 

versoeckt die aen haer te betalen. Quod contra leges Camerae, waerinne uuytgedruct is, dat 

men geene betalinge behoeft te doen, voordat de vijff jaeren die se verbonden sijn, die in 

Indiën varen, omme sijn, ende haren tijt uuytgedient hebben. Wanneer het peryckel loopt, soo 

het schip, daer sij op sijn gehipotequeert, verongeluct. Doch dat men met ordinantie des jaers 

drie maenden soude mogen lichten. Ende daerover werden goetgevonden, dat men de 

huysfrou van den voorseyde provost ex gratia soude aentellen voor vier maenden 60 gld. 

De kisten in de schepen moeten op eender groote sijn. Het bootsvolck wert een gegeven van 

de Compaignie, de anderen procureren haerselfs. 
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Van der Borch, clerck van de Staten in Den Haghe, also hij eyschten voor seeckere besoignes, 

bij hem voor de Compaignie gedaen, daervoor men hem jaerlicx plach een recompensie toe te 

leggen, als hij seyde 100 gulden.  

Sijn gelast neffens den borgemeester Witzens de gecommitteerde in Den Haghe, te gaen op de 

saecke van den generael, omme sijn pretens af te maecken op 10 ofte 12 lb. Vlaems. 

Een soldaet, alsoo hij de provost, die hem geslagen hadde, wedersloech, was gecondemneert 

ses maenden gagie te verliesen. Ende soo hij namaels op het fort Jacatra was gequets geweest, 

versocht recompensie ofte restitutie in integrum van sijne maentgelden. Dan, d’wijle hij wel 

genesen was, worden hem maer tot teergelt 10 ofte 12 gulden toegeleyt. 

Uuyt het scrijven van Indiën, metten Eenhoren gesonden, wert verstaen, dat den generael 

Coenen van meyninge was, die van Banda tot redenen te brengen, ende waer’t noot, met 

wapenen te dwingen. Ende dat in deselve in als 500 mannen waren in garnisoen leggende. Dat 

weynich volcx in’t lant was. 

 

fol. 21r 

 

 [24-02-1620] 

24. Aengenomen Harman Coninck uten Haghe, die voormaels in Indiën geweest was voor 

ondercommys, tot ontrent 40 gld. ter maent, imo 36 (op Zuyt-Hollant, ni fallor).27 

Noch tot assistenten Ott Hendricksz van Westerholt, van Utrecht, in Vranckrijck te Rochelle 

gewoont hebbende bij een coopman, tot 14 gld. ter maent, ende Egbert Hallinck tot 16 gld.  

Een oppercommys tot 75 gld. ter maent. Daer was yets te seggen van sijn voorgaende 

comportement, doch worden geëxcuseert door den vader, die hem daertoe hadde gedrongen, 

wesende hij anders van goeden leven. 

De governeur Reael, sieck van het pleuris, ende van desen daghe tweemael gelaten, doch soo 

hij sijn relaes summarie hadde gestelt, presenteerde hetselve te extenderen. Dat goet werden 

gevonden, sonder nochtans dat geraden wert, hetselve aen de heeren Staten te senden. Eenige 

van deselve namen’t qualicken, dat aen haer geen relaes en geschieden naer behoren. Dat bij 

eenige van de Camere alsoo werden genomen, als dat die niet soo curieus en waren om de 

gelegentheyt van Indiën te verstaen, maer veeleer haecten na eenige schenkagiën, van daer 

comende. Den advocaet en ontsach hem niet, te seggen dat het ondienlick was, het relaes in 

scriptis over te senden aen de Staten, overmits ’tselve mochte geraecken in handen van 

dengeenen, die het niet orbaer en soude sijn te weten.  

Sijn seer neuswijs ende jalours op haere secreten, niet verstaende dat ’tgeene in soo veelder 

kennisse is, qualicken can verborgen blijven, ende dat eenige van alsoo groote importantie, 

alreede door den druck gemeen sijn geworden. 

Den greffier Aersen screef hoe dat den heer van Langeraeck, ambassadeur in Vranckrijck, 

versocht om den Raet des conincx te contenteren, de monumenten ende stucken, dienende tot 

justificatie van de saecken van St. Malo, Diepen ende het schip la Magdaleine. Oeck van de 

300 kisten suycker, alhier aengehouden, met een heusche rememoratie van sijne diensten. 

Waerop den pensionaris Pauw gaff voor antwoort, dat het vreempt scheen, tot welcken eynde 

den ambassadeur sulcx versochte. D’wijle van alles genochsaem vorens was gebleken, ende 

dat (het)28 men daermede niet anders en sochte, dan de judicature van de saecken in 

Vranckrijck te trecken, ende de onse van hare bewijsen te ontbloten, ende mit soo een schijn 

van submissie de cognitie van de questiën tacite aldaer te consenteren. Hetwelck 

 

 

 
27 In de marge. 
28 Weglaten. 
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doch soo grotelicx tegens de fondamentale privilegiën van dese landen is strijdende.  

Dat het oock scheen, dat de Françoisen meenden, met de veranderinge hier, in eenige van de 

Staten gevallen, alles was geconfondeert, ende daervan de kennisse verloren. Dat evenwel 

veer daeraff was. 

Het proces tegens Isaac La Maire in Den Haghe is aengaende het schip, waermede [de] 

nieuwe strecte was gevonden, dat verclaert schijnt te wesen, qualicken in de Molucques 

aengehouden te wesen. Waerover hij declaratie van scaden, costen ende interessen 

overgelevert heeft, seer hooch deselve estimerende. Waertegens attestatiën alhier souden 

beleyt worden, totte rechte estimatie ende debat van sijne declaratie dienende. Eerst tot 

priseringe van de weerde des schips, daerna van de coopmanschappen, ten derden oock wat 

coopmanschappen ende waren op de custen daer hij pretendeerden aen te treffen, souden 

connen werden verhandelt. 

Den advocaet werden genochsaem gecommitteert, omme na Den Haghe te reysen, met hem 

nemende Rosenghem, commys van het schip den Eenhoren, ende daer te excuseren de 

compste van den generael Reael. Voorts de heeren Staten ende sijn excellentie eenige 

verclaringe van de Oost-Indische saecken te doen. 

Testamenten op de schepen sijn valide, soo die voor den commys ende twe getuygen werden 

verclaert ende te boecke gestelt. 

Een onderstuerman aengenomen tot 34 gld. ter maent. 

Een brief van Rotterdam gelesen, waerbij de Camere aldaer sich excuseerde van eenige 

subsidie te doen aen onse Camere, van penningen. Hetselve geschiede bij die van Hoorn, die 

versochten (alsoo men haer ontrent met 70.000 gld. aen obligatiën hadden beswaert) haer niet 

vorder te willen beswaren ofte belasten, als geen voorraedt daertoe wetende. Niettegenstaende 

sij na haere solemnele beloften dese Camere mosten subsidiëren met 270.000 gld., ende 

daerna met schone beloften van in corten te restitueren, vercregen hadden 3 kisten met realen 

van achten. Daer evenwel de onse tegens de lesten martii beswaert bleef tot de uuytdelinge 

met over de 1.200.000 gld. 

Anno 1602 gemaect den octroybrieff van de29 Vereenichde Compaignie, waerinne 25.000 gld. 

tot een vereeringe ende 

 

fol. 22r 

 

recompense, den heeren Staten te herideren, werden toegeleyt uuyt de generale conquesten. 

Dese octroy soude duren voor 23 jaeren, etc. Als het accoord met de Engelsche gemaect 

worden, soo de bewinthebberen allegeerden, den tijt bijcans te wesen geëxpireert van haer 

octroy, hebben de Hoogmogende heeren Staten belooft, als ick verstae, het octroy voor 20 

jaeren te verlengen. 

[27-02-1620] 

27. Aengenomen Henrick van Esch, van Amsterdam, wiens ouders het misgaen was, 

hebbende Schellinger tot maegschap, op 20 gld. ter maent. Ende hebbende voorgaende de 

Compaignie dienst gedaen in Guinea, als men seyde. 

Geordonneert, dat men het schifleth soude geven aen de officieren van de schepen na de 

monsteringe, als men weleer plach, ende men noch bij de andere cameren gewoonlicken is te 

doen. (Non factum). 30   

 
29 Hs.: tweemaal ‘van de’. 
30 In de marge. 
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Alsoo Jan Simonsz Winckel, schipper, cranck was, is gecommitteert Heing, om na sijne 

gelegentheyt te vernemen. 

Mijne transporten gevisiteert in de vergaderinge, ende alsoo Harman Hendrick te boeck 

onbekent is, staende noch op den naem van Jacob Woutersz Lyftinck, soo is goetgevonden 

van denselven het transport bij volmacht te procureren. Quod et factum est. 

Het incomen van den Eenhoren wert geëstimeert tot 500.000 gld. de bal pepers tot 350 ofte 60 

lb., het pont tot 14 st. Die Priamansche de beste sijnde, daerna de Jambysche, wat lichter. De 

sijde tot 20.000 gld., de diamanten tot 10.000, de nagelen in de 50 st. het lb. 

Scrijvens uuyt het schip Muyden, leggende in’t Tessel bij Mau, ondercoopman, dat daer noch 

eenige ontbraecken. Ende den oppercoopman na date gecomen was, oeck van een frenetyck 

mensch, daer te scheep sijnde, hem te renvoyeren.  

Nuces ingristicas audio plantari a genere quodam grisearum avium, nostri noetebijters vocant. 

(S. Cool narrabat) 31 Hae nuces integras vorant, inde het macis ende bolster geconsumeert 

hebbende, maecken den noot haer quijt, die vallende, wert tot een boom. Ende soo de onse die 

schoten om te eeten, seyden de inwoonders, haerluden sulcx niet geoorloft te sijn, ende den 

lande grootelicx te scaden. Daer waren noch in Banda grote vledermuysen, die de soldaten 

schoten ende pro delitiis aten. 

Cornelis Blijenberg ende Johannes van der Meere (uuyt Den Hage, ut puto) 32 presenteerden 

haren dienst tot assistenten. D’eerste is assistent op Zuyt-Hollant, met Johannes Hornhoven 

van Utrecht, tot 15 gld. ter maent.  

 

fol. 22v 

 

Den dagelicxen raet van den generael Both op sijn schip bestont bij den governeur, fiscael, 

oppercoopman, schipper, stierman, ondercoopman. 

Ick vynde seecker accoord tusschen den Generale Oost-Indische ende de Magellaensche 

compaignie, bij de heeren Staten gemaect van dato … 1601. 

Den governeur-generael scrijft noch in het leste, metten Eenhooren overgesonden, dat hij van 

meeninge was, die van Bantam, soo die persisteerden, de onse in de handelinge aldaer volgens 

de contracten te verhinderen, te dwingen tot redenen. Ende alreede last gegeven was, omme 

de vischers op te houden, ende de stat te soecken te benauwen, daertoe eenige schepen aldaer 

geleyt waren. 

Scrijft noch, dat ordre gegeven was, de ontuchtige vrouwen weder naer Hollant te senden. 

Doch dat daeromme de bewinthebberen niet en souden laten, eenige eerlicke vrouwen met 

haer mans ende jonge, half volwassche meyskens, daer in de plaets te senden. Hetwelck 

evenwel tevergeeffs soude geschieden, nadien de vrouwen uuyt Europen selden aldaer 

vruchten voortbrengen die lang leven. 

Ick vynde in de resolutiën van Indiën de anno 1617, bij Van der Hagen ende Van Spuelde etc. 

onderteeckent, dat seeckeren Moorschen paep tot Nuesilao (Mie-) was gecomen, seer 

arbeydende omme de inwoonderen, christen sijnde, te trecken van haer gelove, gelijck die 

alreede eenighe getrocken hadde tot sijn gevoelen. Ende alsoo hetselve was streckende tot 

schade van den onsen, ende strijdende tegens de contracten ende accoorden, dat se 

goetgevonden hadden, om hem te doen vertrecken, etc. 

Styck, pater obiens, habuit aliquot millia circiter 16.000 in Societate, nunc vidua sibi deberi 

iure communionis medietatem, exceptis tamen tribus millibus, quorum proprietariorum 

nomina expressa erant. Sed cum sibi in procuratorio, nescio quam ulteriorem actionem 

reservaret, iuxta documenta suo tempore proferenda. Collegium Indicum, ut ea proferret et si 

 
31 In de marge. 
32 In de marge. 
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quae alia haberet, quibus de iure suo docere posset, cum nec litteras matrimonii contracti, aut 

maritalis testamenti aut divisionis inter liberos factae, nec iuris municipalis proferret, voluit. 

Illa, ut videbatur, erat ex33 familia Honradiorum, et 3 filios ac unicam filiam, marito 

superstites, pepererat. Quorum praefectus Gochiensis, cum minimo erant in vivis et 3 falsae 

monetae convictus, nuper poenas dederat. Filia iuncta questori Hoefijser.  

 

fol. 23r 

 

[02-03-1620] 

Martius 

2. Aengenomen Meynart Meynartsz voor assistent tot 20 gulden ter maent, gelijck oeck Isaac 

Saelaert, broeder van Benjamin, Engels, geboren van Nederlantse ouderen, in de 

coopmanschap opgevoet. 

Goetgevonden, in de 17 voor te dragen van de middelen te aviseren, om ordre te stellen tegens 

het verlopen van de aengenomen op de schepen, die met haere maentgelden doorgaen. 

Het jacht Muyden is ultimo februarii (27 in calendario) 34 van Tessel gelopen naer Engelant, 

ende sal daer het ander jacht verwachten, hebbende oppercoopman … Moult ende 

ondercoopman Mau. 

Trip wedergecomen uuyt Den Haghe, daer gedaen sijnde het relaes van de Indische saecken. 

Hadde meede versocht 60 stucken, overmits geen geschut om gelt te becomen is. Dat die van 

Delft verclaerden, haer schip bij faulte van geschut niet ter zee te connen brengen, ende was 

de saecke gestelt aen de admiraliteyt. 

De Zeuwen screven, dat se verstaen hadden de middelen, hoe die van Amsterdam de 

admiralité hadde gesproken met eenige voorlichtinge. Wilden wel daertoe geïnstrueert sijn, 

om van gelijcken te doen. Daerop worden geseyt, dat men haer enich licht ende verlegen 

fluweel hadde geschoncken met wat speceriën. 

Werden verhaelt, dat het schip Schoonhoven (nisi fallor) versien was geweest met quade 

fielten van soldaten, meest Luickerwalen. Van deselve waren bevonden 14 stucken, bij nacht 

vernagelt. De personen die sulcx bedreven hadden onbekent, op wiens uuytbrengen prijs 

gestelt was. Quae res nec suspitione caret nec periculo, cum plures eorum dicerentur e militia 

hostium esse. 

Uuyt rapport van Trip wert noch verstaen, dat die van Delft hadden belooft, de helfte van de 

musq over te senden, hun excuserende van meer penningen over te hebben, alsoo haere 2 

schepen bij de 500.000 gld. souden costen te equiperen. 

Geordonneert, 25 paer pistoletten te copen met snaphanen, de loop een el lang, met 10 

bardesanen. 

Die in Indiën vrij mannen worden gemaect, om aldaer te handelen, sijn terstont uuyt den 

dienst van de Compagnie ende buyten gagie. Ontfangen daer hare maentgelden, 

uuytgesondert 6, die gereserveert worden tot de wedercompste van het schip, daer haere 

maentgelden aen sijn verbonden.  

 

fol. 23v 

 

[05-03-1620] 

5. Gesien, wat maniere van morillons men soude senden in Indiën, omme te verschencken 

ofte te vercopen. Ende werden geoordelt die de bequaemste, die sijn excellentie nu voor de 

soldaten hadde geapprobeert. Wat breet van rant, gelijck een Brabants mutsken, die 

 
33 Hs: et. 
34 In de marge. 
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gegraveert ende vergult souden werden. Sijn onder den adel aldaer aengenaem, maer en 

mosten niet gemeen gemaect werden.  

De 17 waren verscreven tegen den 3. meert, dan door de vorst sijn eerst den 12. ofte 13. 

gecompareert. 

Meus Sandersz, bij faulte van een ander schipper, is noch aengenomen voor schipper op Zuyt-

Hollant, tot 95 gld. ter maent.  

Willem Jansz Hans van Brusselssoon versocht, tot assistent te varen met dese schepen. 

Ick heb gesien het caertken van het fort op Puleway met het casteel, gedelinieert bij eenige 

schippers. Had 20 buytenschansen op de bergen, het Swansfort ende de Defence. Ick meen, 

dat de Engelsche het eerst hebben begrepen, ende na bij den onsen is gewonnen.  

V opperste van de bootgesellen op Wesp belooft de derde maent gagie, op conditie van het 

secreet te houden, doch sijn de reste na mede gegratificeert. 

[12-03-1620] 

12. Willem Jansz voorseyt, wel gestileert op’t scrijven, aengenomen tot 20 gld. ter maent. Hij 

soude voor secretaris van Indiën ofte fiscael connen dienen.  

Een vrou seyde, dat haer belooft was halve gagie. Sij was in Zeelant met haer man te scheep 

gegaen, voor Jacatra vruchtbaer ofte swanger geworden, ende bij Tessel in’t incomen op de 

zee in de craem bevallen. 

Simon Cool van Utrecht, alsoo de sergeantschappen waren vergeven, ende den 

borgemeesterssoon van Leyden geprefereert, niettegenstaende sulcx noyt bij Del Beecke ofte 

Trip en was geallegeert, soo presenteerden sij hem de hellebaerde van corporael van de 

adelborst, tot 18 gld. ter maent. Maer refuseerden sulcx, dan versocht daerna mede de cayut, 

daer hem hoope toe gegeven werden. 

Een vrou versocht eenige gratuite aelmisse uuyt de penningen, die tot onderhout van armen 

bij de Compaignie geïmployeert werden. Ende werden haer vergont, nadien het wel daer 

bestaet te sijn, vermeent worden. 

Worden gecommitteert borgemeester Witzen ende den president Hasselaer, om van de 

admiralité noch geschut te versoecken.  

 

fol. 24r 

 

Het schip Wesp meent men den volgenden dach aff te sullen varen van hier. Daerop hebben 

72 mannen de derden maent ontfangen, ende 25 worden met de 2 maenden gedesidereert. 

Doch in Tessel, volgen het scrijven van Vlacq, ontbraecken 18. 

De kisten moeten in de schepen tot eene groote sijn, Het bootsvolck wert een gegeven van de 

Compaignie, d’ander procureren een voor haerselfs. 

 

[20-03-1620] 

(20. Twee smitsgesellen aengenomen, d’een tot 10 gulden ter maent, ende d’ander tot 13. 

Doen de transporten geschort tot den 1. april, wanneer de afgiften souden gedeylt worden).35 

 

[13-03-1620] 

13. Tijdinge gecomen van het schip den Swarten Beer, dat hetselfde op gisteren, den 12., is 

geseylt bij Catwijck, comende van de custen van Coromandel, ende geladen als volcht: 

694  packen indigo 

495  packen lijnewaten ofte catoene doecken 

   8  cassen met booras     

   30  packen gaeren 

 
35 Dit fragment hoort chronologisch na het volgende te komen. 
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   25  packen met cleeden 

   48  packen caneel van Seylon  

1.300  packen 

13.528 lb. wasch, prijs  

Was vertrocken, eer de Engelsche scheepen, die vier daerontrent sterck waeren, arriveerden. 

[14-03-1620] 

14. Simon Cool aengenomen voor cappiteyn d’armes, tot 20 gld. ter maent, ende de cayut; 

na voor sergeant, tot 30 gld. ter maent. 

Eodem vergadert de bewinthebberen alhier, overmits den toecomenden maenendach de 17 

souden vergaderen, ut et factum est. Onder alles souden sij naerder delibereren op de 

instructie, die men de vier schepen soude mede geven. Dewelcke gedestineert waren, met de 

Engelsche in compaignie te gaen. Oock te adviseren op de remediën tegens diegeene, die met 

haere maentgelden verliepen. Ende noch over de oversettinge, bij de andere Cameren aen de 

Amsterdamsche te doen, etc. 

Mr. Hans de Hase is raedt geweest in Indiën, ende compt als overste op’t schip den Swarten 

Beer over. 

Het aennemen van volck gaet langsaem toe. 

[21-03-1620] 

21. Is het schip, Ter Gouw genaempt, te water gebracht, groot ontrent de 400 lasten (met 

hooch water ontrent 3 ende 4 uren).36 Doen hebbe ick gesien de twee oorloch-schepen Zuyt- 

ende Noort-Hollant, noch leggende in’t Wael. Het een hebbende het wapen van Hollant, den 

roden leuw, ende het ander van West-Vrieslant. 

Een weynich tevoren het schip den Eenhoren gesien aencomen, op hebbende sijne vlaggen 

van sijde, oraignie, blanche et bleu. 

Continueren de 17.    
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 [25-03-1620] 

25. De 17 gescheyden met een maeltijt, cui propter valetudinem non interfui. 

[26-03-1620] 

26. Aengenomen Volcken Harmansz Both van Amersfoort tot coopman, tot 10 lb. Vlaems ter 

maent, op Zuyt-Hollant. 

Die in de veroveringe van het casteel Puloway geweest waren, pretendeerden 2 maenden 

gagiën haer belooft te sijn. Negant id superiores, nec quicquam acceperunt, unde minas 

spirantes cum faeminis abierunt.  

De conquesteurs van den buyt mit het schip den Duyvel van Delft37 overgecomen, waervan de 

verclaringe hangt bij de admiraliteyt tot Rotterdam, more suo sollicitarunt cum minis.  

De erfgenamen van Hugo Malpart, jonck in Italiën gestorven, 6 in’t getal, versochten 

geadmitteert te worden totten inscrijvinge van 4.000 gld. capitaels. Vertoonende het 

mandament beneficii van inventario geïmpetreert etc. Et sub cautione, ut solet, admissi sunt 

pro sua quisque proportione. 

Een brieff van Johan la Maire, predicant tot Amsterdam, becomen, waerbij blijct van eenige 

handelinge op Ceylon, onder decsel van sijn excellentie schuylende. Tot welcken eynde oock 

eenige brieven werden vertoont van den prince van Migombo, met den volgenden tytel: 

 
36 In de marge. 
37 Doorgehaald: het Roden Hert. 
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Marcelis, prince van Migombo van Coquolocorle, Annaragapore ende Nuoitagaloye, etc., 

heer van Soldora, president van den groten Raet van oorloge, tweden in den secreten Raet, 

bewaerder van den groten keyserlicken segel van sijne majesteit, admirael ende cappiteyn-

generael van de zee in Ceylon, etc.  

Van date den 8. decembris 1616 tot Amsterdam gescreven. Hunc Belgam putabant, dictum 

Marcelis de Bosshouwere, talibus titulis personatum. 

Gesien de cleden als tafelcleden geweven, uuyt Turkiën ofte Persiën, meeste grove; eenige 

van Coromandel op catoen doecken genait, met bleecke, geele sijde ofte catoen van alrehande 

loofwercken, beestgens ende diergelijcke. 

[23-03-1620] 

23. Is geresolveert, dat men de 17 voor soude dragen, dat alhoewel den generael Coenen 

versocht hadde 12 cleyne jachten, nochtans het genoch soude sijn, aengesien den staet van 

Indiën, nu door de vereeninge mette Engelse verbetert was. Soo men 6 tusschen de 50 ende 80 

lasten toerusten, om naer Indiën te senden, dat men daerbij soude blijven. Ten ware met den 

Goude Leuwe, die dagelicx verwacht wert, andere tijdinge vernomen worde, waerna men in’t 

contracteren van coopmanschappen oock soude wachten. 

 

fol. 25r 

 

Den pensionaris Pauw seyde, geprojecteert te hebben een placaet bij de heeren Staten, tegens 

die met haere maentgelden doorgaen, etc., omme deselve corporelicken te straffen, ende 

eewichlick uuyten landen te bannen. De 17 hadden voorgehouden, dat men die soude in’t 

aengesicht met eenige stigmatibus noteren. Niettegenstaende sulcx legibus imperatorum 

vetatur, en strijdende is tegens lex Si quis in metallum, 17. caput de poenis, liber 4.  

Actum item, in plures partes minutiores mercimonia distribuenda, ut carius venderentur. Quod 

tamen pugnare videbatur contra nuperam, adeo XVII virorum sententiam, quare ii qui 

nondum discesserant, revocandi in senatum, ac de re propius instruendi, lex dicta, ad absentes 

autem scribendum ea de re esse aequum iudicatum fuit. 

Vlacq gecommitteert om met de instructie na Wesp te reysen. De brieven van de Capo, bij de 

Denen gesonden, sijn aldaer gedruct te Coppenhaven, ni fallor, sed nemo nostrum linguam 

illam intelligebat, longe a Germanica Superiori differentem. Existimabat nihilominus is, qui 

ad nos literas miserat, multa ipsis deesse ad continuandum Indicum hoc iter, et commercia 

ibidem prosequenda. 

Soo na den peper gevraecht wert, sal men die setten van 37 tot 35. 

[30-03-1620] 

30. Goet gevonden, te ontbieden Berchout (Jan Berchout, president ende commandeur over de 

schepen de Oude Son ende het Galeass),38 die het schip den Duvel van Delf 39 hadde 

binnengebracht met den buyt, waerover de maets, om haer deel te hebben, seer onbillick den 

bewinthebberen rencontreerden, omme hem over de gelegentheyt te horen, ende over de 

repartitie te gebruicken.  

[25-03-1620] 

25 martii. Bij sententia van de admiraliteyt tot Rotterdam was het goede prise verclaert, dan 

resteerden de verdeylinge te doen. Het lant moet hebben sijn gerechticheyt, de Compaignie 

ende de maets de haere. Ende soo een van de voorseyde maets hem, niettegenstaende redenen 

die men hun gaff, seer onhebbelick droech in de Camere, met dreygen, uuyteyschen ende 

diergelijcke moetwil te gebruycken, wert belast den provoost, om hem te apprehenderen. 

 
38 In de marge. 
39 Doorgehaald: Hert. 
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Worden aengenomen enen Antoni Boyemer uuyt Vrieslant, een raetsherensoon, die in 

Spanjen hadde gewoont, voor (onder?)commys tot 20 gld. ter maent. 

Een vrou, wiens man op de schepen blynt geworden was, versocht eenich onderhout. Dan 

werden geseyt, alsoo hij 

 

fol. 25v 

 

sijn maentgelden hadde ontfangen, de Compaignie niet vorder in hem gehouden te sijn, also 

sulcke fortuite ongelucken eenyder conden overcomen. Doch uuyt commiseratie worden hem 

toegeleyt ex eleemosina 5 lb. Vlaemsch, ea lege, ne rediret. 

Johannes le Maire, ontboden bij de borgemeesteren, was seer bedut ende peneus, siende sijne 

brieven ondect, ende sochte de saecke met verscheyden uuytwegen te bedecken. Seggende, 

dat het sijn privéscrijven was, door interpellatie van den prince de Migombo, dat sijn broeder 

in’t minste geen kennisse daervan en hadde. Se ex imprudentia magis quam malicia peccasse. 

Scheen ongeren op’t stadthuys ofte voor de Camere te compareren. Referente consule Witzio, 

unde statutum in Collegio nostro, dat men hem soude ontbieden voor de borgemeesteren, ende 

aldaer bij vorderen enige van de Compaignie. Wesende daertoe gecommitteert ex consulibus 

Bas et Oetgens, schepenen Verburch ende Poppen, metten pensionaris, omme hem naerder te 

examineren. Causam praecipuam esse fratris eius, plerique credebant, et id enixe ex eo scire 

cupiebant. 

Geresolveert, den Eenhoren te laden, ende 2 cleyne jachten, den Eel ofte Heylboth ontrent 70 

lasten groot. Daertoe aengenomen werden een schipper van Edam, die mede op’t stuer soude 

letten ende op de timmeringe, tot 54 gld. ter maent. Ende den Bruynvisch, groot ontrent 60 

lasten. Tot het eerste souden aengenomen worden 110 mannen, tot het twede 50, tot het derde 

20. 

Simon Martensz Winckel, schipper, al voor een tijt aengenomen, wesende gebreeckelicken, 

versocht uuytgestelt te werden totten herfst. 

Tijdinge, dat het schip de Anna, uuyt de riviere van Londen nae Grevesende seylende, 

omgeslegen is, welgeladen met 40 stucken geschut ende eenige hantstucken, 300 tonnen 

provisie. Wort geseyt, geheel onder water te sijn, ende dat men hoopt ’tselve noch op te 

crijgen. 

Den navolgenden dach, dynsdachs, sal de monsteringe geschieden van het bootsvolck dat in 

de schepen Zuyt- ende Noort-Hollant sal varen. 

Geresolveert, dat de participanten, willende haere afgiften laten op interesse, sullen werden 

geadmitteert. 

 

fol. 26r 

 

Aprilis 

[02-04-1620] 

2. In de saecke van Jacob Robbertsz, die om seeckere faulte sijn gagiën, voor eenige maenden 

vermindert wesende, versochte, aengesien verscheyde extra-ordinarise diensten, daerna 

gedaen, gerestitueert te werden. Is goetgevonden, dat men ten respecte van de voorseyde 

diensten hem eenige recompense sal toeleggen, sonder de sententie, tegens hem gegeven, te 

casseren. Waertoe de heeren rekenmeesters werden geauthoriseert, met hem te handelen. 

Meus Sandersz verloff gegeven totten manendach naestcomende, om thuys te reysen. 

Alsoo de weduwe van Stoffel Stoffelsz versochte, de afgifte van seeckere capitalen, die sij 

staende huwelicx met haren voorseyden man in de Oost-Indische Compaignie hadde 

geheredeert, te mogen ontfangen. Te dien eynde exhiberende het testament, bij hun beyden 

gemaect. Soo is goet gevonden, dat sij de voorseyde afgifte ontfangen sal, met conditie, soo 
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de twee in den voorseyden testamente genomineerde tot mombaeren over haere gemeene 

kynderen, de quitance neffens haer onderteyckenen. 

Goetgevonden, dat men Tijs Jansz sal betalen op’tgeene hij pretendeert, sijn soon, nu al over 

de 13 jaeren uuytgeweest hebbende, van verdient loon in Oost-Indiën te competeren de 

somme van 200 gulden, ende dat men hem, Tijs Jansz, van de resterende penningen 

gewoonlicke interesse geven sal, desen jegenwoirdigen dach ingaende. 

Aengenomen Isaac (Benjamin) 40 Saelaert, in Engelant van Nederlantse ouderen geboren, 

broeder van Benjamin (Isaac),41 hiervoor genomineert, tot 20 gld. ter maent, voor assistent. 

Hij was de oudste, maer werden den jongsten cloecker op het scrijven gehouden. 

Een ververssoon N… van Eeckhout, niet seer wel ter penne, maer overmits hij kennisse van 

den indigo hadde, aengenomen tot 15 gld. ter maent, op Zuyt-Hollant, ni fallor. 

Jan Jacobsz van Noortwegen voor assistent, tot 12 gld. ter maent. 

[05-04-1620] 

5. ut puto, de schepen Zuyt- ende Noort-Hollant vanhier gevaren. 

De erfgenamen van Claes Jansz, verclarende bij acte notarial, te Dordrecht gepasseert op …, 

geloot ende gedeelt te hebben seecker capitael van 1200 gld., de rato caverende en hun voor 

de absenten sterck makende, is geresolveert op denselven de voorseyde capitalen over te 

setten, mits latende de verclaringe geliasseert bij de andere bescheyden.  

 

fol. 26v 

 

[08-04-1620] 

Den 8. is het jacht Weesp uuyt Tessel gelopen. 

[09-04-1620] 

9. Ness van Harderwijck, uuyt Gelderlant, weder in de vergaderinge gecompareert, over de 3 

maenden absent geweest sijnde. 

Op de verclaringe bij joffrou Anna van Renesse van Baren, dat de 600 gld. capitaels in haren 

name op de Compaignie gestelt, bij Adriaen van Helsdingen betaelt was, ende hem 

competeerde. Geapprobeert ende geverifieert bij jonckers Frederick de Voocht van Rijnevelt, 

eertijts geweest joffrou Anna man, ende Adriaen van Renesse van Baern, haren broeder, 

mitsgaders bij den raetsheer van den Hove van Utrecht, Steven van Helsdingen, ende den 

greffier van denselven Hove, Nicolaes de Goyer. Is goetgevonden ende gepermitteert, dat het 

voorseyde capitael op den naeme van Helsdingen voornoempt te boeck gestelt ende 

getransfereert sal worden. Mits dat hij tegenwoirdich sulcx acceptere ende belove, de 

Compaignie te vrijen ende af te houden alle ’tgeene te dier oorsaecke d’selve soude mogen 

voorcomen. 

Gecommitteert totte repartitie van de veroverde goederen bij de schepen den Ouden Son ende 

de Galeasse, met het schip den Duvel van Delft, hier te lande gebracht, de heeren Del 

Beecque, Van Ness, Trip, Vlacq ende Buchell. 

Jacob Robbertsz, soon van Robbert Robbertsz, (om sijn monstrosicheyt in de relligie bekent) 

pretenderende eenige extraordinaris diensten op de schepen als van stieren ende zeylmaecken 

gedaen te hebben. Is bij de rekenmeesters toegeleyt 100 gld., belopende de verminderinge van 

gagie, daer hij in gecondemneert was voor de 17 maenden, totte helfte, 153 gld. Hij was 

quartiermeester geweest tot 18 gld. ter maent, hadde mede op de Oude Son de Chineesche 

joncken helpen veroveren. 

De erfgenamen bij beneficie van inventaris van Hugo Malpart, in Livorno gestorven, in sex 

stipites divisi pro rato insolidum caverende, geadmitteert in de capitalen hiervoor gestelt. 

 
40 Bovengeschreven. 
41 Bovengeschreven. 
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Admissa procuratio reciproca in quemque, id est singulos et omnes simul heredum Martini 

Catelini, administrationem bonorum generaliter continens, totte afgiften te ontfangen, mits dat 

de presenten mede daertoe compareerden. 

Johannis Caroli testamentum exhibitum, quo cavetur, dat het capitael met de afgiften bij 

geene van sijne vier erfgenamen bijsonder soude mogen gelicht worden, maer blijven de 

afgiften op deposito onder de Compaignie, totdat deselve geëyndicht soude sijn, tenware sij 

eendrachtelicken ende tsamentlicken daerinne verwillichden. Et exemplar petitum. 

 

fol. 27r 

 

Gelesen de brieven van recommandatie, bij den grave van Culemburch gescreven, in faveur 

van Antonio van Diemen, soen van den borgemeester van Culemburch, qui, cum foro 

cessisset, et ab ignorantibus administrationi esset adhibitus, contra leges Societatis. Ea de re 

ad praefectum Indiae Orientalis curatores nostri scripserant. 

H.Sc. promovere quendam cognatione sua iuvenem Danum conabatur ad assistentiam, sed 

parum is erat acceptus, quod rudior et nimis iuvenis. 

Nr. 371, fol. 300. Copie van de ordinantiën, mij gegeven: 

D’ontfangers der Oost-Indische Compaignie gelieven te betalen aen mr. A.v.B. de somme van 

243 gld. 15 [st.] over d’afgifte van 37½ percento van 650 gld. capitael, hetwelcke hij 

participeert in de voorseyde Oost-Indische Compaignie. Actum den 9. april anno 1620, in 

Amsterdam. 

P. Schilder, Henricus Brouwer 

Quitancie  

Ick, onderscreven, bekenne, ontfangen te hebben uyt handen van d’ontfangers der Oost-

Indische Compagnie de bovengemelte somme, etc.  

Actum in Amsterdam, den 9. april anno 1620. 

Nr. 369, fol. 18. Jan Cl. v.L., utsupra. 

Onder stont: Betaelt uuyt crachte van procuratie an confrater Aernt v.B. 

Nr. 370, fol. 94. Capiteyn Brienen alias Verhel, utsupra in medio, staet hieraen te corten 12 

gld., vanwegen de 14 schepen. 

 

Copie van de quitancie der cortinge (gedruct ut pleraque omnia).42  

Wij, ondergeschreven ontfangers van de Vereenichde Oost-Indische Compagnie, bekennen, 

ontfangen te hebben uuyt handen van den Ed. capiteyn Brienen alias Verhel, de somme van 

12 gld., ende dat op rekeninge van ’tgene bij naerder rekeninge met het gemeene Lant ende 

sijn excellentie (van de prinsen bij de veerthien schepen verovert) bevonden is, aen den 

voorseyden capiteyn Brienen, gelijck als aen alle andere participanten in deselve schepen, 

vanwegen d’uuytgiften te vele betaelt ende uuytgekeert te sijn. Ende oversulcx bij gemeene 

resolutie van de bewinthebberen, in de twe laeste vergaderingen van den zeventhiene in 

augusto, als oeck in octobre lestleden, verstaen is, dat men bij provisie van alle de 

participanten in de voorseyde voyage van de 14 schepen in advenante van vier ten hondert 

wederomme soude invorderen. 

In oorkonde dese quitantie, bij ons, onderscreven ontfangers, onderteyckent, desen 11. april 

anno 1620. 

Onder stont: Jacob Bicer, H. Schellinger. 

[10-04-1620] 

10. april. Gebesoigneert over de repartitie van de prinsen, bij de Oude Sonne ontrent de 

Manilles verovert, sterck 108 mannen. Verclaert wesende deselve goede prinsen, bij sententie 

 
42 In de marge. 
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fol. 27v 

 

van de admiralité tot Rotterdam. Wesende d’voorseyde prinsen herwarts overgecomen met 

het schip den Duyvel van Delft, ende aldaer gearriveert, mits het lant gereserveert worde sijne 

gerechticheyt, volgens den LXI. articule van het octroy, nisi fallor. Daerover de 

bewinthebberen allegeerden, novatie bij de hoochmogende heeren geschiet te sijn. 

Noch bij sententie van de admiraliteyt, in date den 7. april 1620, was verclaert dat de prinsen, 

bij de schepen den Ouden Son ende Galiasse gedaen, niet gemeens en hadden, maer geheel 

verscheyden waren, uuyt redenen, daer geallegeert. Doch weynich vast gaende, ende 

alleenlick staende op de verclaringe van parthije geïnteresseerde, doch niemant van het schip 

de Galeasse overgecomen sijnde.  

Johan Berchout, president ende commandeur van de voorseyde twee schepen, voortbrengende 

seeckere taxatie van de veroverde goederen, gedaen in Japan, wilde dat men daernae de 

repartitie soude doen. Waerentegens Del Beecque seyde, geen andere weerderinge te kennen, 

dan die hier bij den generael Coenen was overgesonden, jae die bij hem, Berchout, selfs 

gescreven ende onderteyckenent was. Want dat de taxatie daerinne van de Japanse vermindert 

was, ware gedaen niet sonder merckelicke consideratie. Was oeck deselve conform met de 

prise van de coopinge, waerbij alsulcke waren ingecocht sijn. In fine heeft sich laten 

contenteren met hoope van een goede vereeringe.  

Ende sijn hem van dese prinsen toegeleyt 7 deelen, den schipper 3½, sommige II, als 

stuerman, sieckentrooster, sommige 1½, waeronder de assistent (Jan van Wijck van Utrecht, 

assistent), 43 onderstuerman, quaertiermeesters, cock. De gemeen maets 1 deel, belopende tot 

206 gld., ende waren die 89 sterck. Die estimatie beliep 5 … (over de 18.000 gld.), 44 waervan 

het land competeert het vijfde deel, sijn excellentie het 30. deel, de veroverders het 16. deel.  

Werden goetgevonden, dat men het 47. articule van den artikelbrief wat claerder soude 

stellen, aengaende de taxatie waer die behoorde te geschieden. 

De maets sijn noch tot haer costen geschoncken 150 gld., lang gelopen ende veel verreyst 

hebbende. 

 

fol. 28r 

 

Valerius van Dalen, sijne crediteuren bijna voldaen hebbende, ende daerover met believen 

van de curateuren derselver gerestitueert sijnde in integrum, bij die van den gerechte van 

Amsterdam, om naer sijn goetduncken van sijne goederen te mogen disponeren, versoeckt 

seeckere capitalen over te mogen geven aen eenen Tueling. Ende wert hem toegelaten. 

De liutenant Michiel Toningen, in Bacian in de Molucques gestelt als governeur, met 

capiteynsgagie, tot 72 gld. ter maent, pretenderende voor eenige extra-ordinaris diensten 

aldaer, ende sijn verbeyden alhier gedaen, een recompense toegeleyt 100 gld. 

Jacob Jansz’ metselaers wijf, van Utrecht, geconsenteert op haer mans gagie, 2 maent gagie 

tot 9 gld. ter maent. Hij was gereyst ontrent 1618 Martini op’t schip Amsterdam, daer noch 

geen vorder tijdinge van was, dan dat het aen de Capo de Bona Esperança was gearriveert. 

Joffrou Johanna van Valckesteyn, van haerselven ende als erfgename van haere moye, item 

joffrou Magdalena van Valckestein, met hande haers mans ende voochts, capiteyn … Witz, 

mede erfgename van haer moeder, voorsochten45 bij procuratie op Reinier van Hemskercken 

 
43 In de marge. 
44 In de marge. 
45 Lees: versochten? 
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(qui bis foro ut dicebatur cesserat) over te transporteren ontrent 4.000 gulden capitaels op 

Abraham Schilder. 

Jan Jorisz Jansz, geweest governeur op Amboyna, pretendeerde, hem tot een vereeringe 

toegeleyt ofte belooft te sijn 1.000 gld., waerover gecommitteert sijn … met een van de 

rekenmeesters.  

… Simonsz, schuldich sijnde enen …, die volgende sijne obligatie … hadde, uuyt crachte van 

deselve verworven condemnatie op sijne goederen, versochte executie op de achterstallige 

penningen, die den voorseyde Simonsz, op Solor gestorven, aen de Compaignie resteerde. 

Waerover uuytwegen gemaect werden, doch geconsenteert, dat den impetrant, borge 

stellende, van niet vorder gemoeyt te werden. De penningen die te boeck gevonden werden, te 

sullen onder den gerechte consigneren, omme die aldaer te mogen lichten naer behoren. 

Gelesen seeckere sententie, bij den Hoogen Raedt van Hollant gepronuntieert, den …, waerbij 

de Oost-Indische Compaignie wert gecondemneert, aen de Magellanische Compaignie 

 

fol. 28v 

te leveren ofte goet te doen over de 4.000 lb. nagelen, met de interesse van 13 jaeren tegens 

den penninck seven. Daer hangt noch seecker geschil aengaende de tollen tusschen deselve 

ongedecideert. 

* 

[10-04-1620] 

[Discours over het stellen van de predicanten] 

Ontrent dese tijt hebbe ick het navolgende discours over het stellen van de predicanten ende 

het bekeren van de Indiaensche, onder ons gebiet wonende, sommige van mijne confratres 

medegedeylt. 

 

Mijn heeren,  

Verstaen hebbende uuyt het scrijven, bij den Governeur-Generael ende den Raedt van Oost-

Indiën, joncx aen de bewinthebberen derselver Compaignie overgesonden, de vermaninge 

daerinne gedaen, aengaende die predicanten die in Indiën uuyt dese landen, omme het woort 

Goods aldaer te vercondigen, gesonden worden, dat het H.E. soude gelieven, in ’t verkiesen 

derselver, te letten op haer goedt leven ende wandel, teneynde eenige verwachte vruchten 

daeruuyt souden mogen voortcomen, ende men daertoe soude nemen godtvruchtige, nederige, 

bequaeme ende geschicte mannen. Geen hooveerdige, halstarrige, glorieuse menschen, die 

niet dan teveel daer gevonden worden.  

Soo is’t nochtans, dat ick tsedert het overcomen van deselve brieven, geen ofte weynich 

verhael daervan gehoort hebbe, hoewel na mijn oordel het een saecke is van de princepaelste, 

daer de Compaignie grootelicx aen sij gelegen, heeft het derhalven mij niet onbequaem ofte 

buyten redenen gedocht, d’wijle ick tijt overich hadde, in’t cort daervan te discoureren. 

Want behalven het buyten alle dispute is, dat de consciëntie ende godtvruchticheyt de 

Compaignie ten hoochsten verbonden hebben, hierop acht te slaen, dat de blinde ende 

verdwaelde menschen van die landen, die onder de defentie ende toesicht van H.E. behoren, 

mogen tot kennisse van de rechte waerheyt met bequame middelen gebracht werden, die oock 

te sijnder tijt daervan rekenschap hebben te geven voor den alderhoochsten Godt, soo staet 

noch politiquelicken te considereren, hoeveel H.E. 

 

fol. 29r 

 

de voorseyde aenmerckinge is importerende. Het eynde ende but van H.E. Compaignie, 

sonderling in vier deelen bestaende, als a. in’t brengen van de verblinde menschen totte rechte 

kennisse Godts, b. deselve te vrijden ende te beschermen voor de tyrannie haerder vianden, c. 
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te breecken ende benemen de middelen onse erffvianden, waermede sij ons souden connen 

beschadigen, ende ten lesten d. te mainteneren ende onderhouden de trafycque in de 

voorseyde landen tot proufijte van veele ingesetenen deser landen, grootelicx redonderende 

tot het gemeene beste. Waervan het eerste ende voornemelicxste is, de bekeringe der 

volckeren aldaer tot het rechte christengelove, daervan ick hierbij politice voorgenomen 

hebbe, een weynich te verhalen.  

Ende mogen distinctelicke in desen geconsidereert werden de eerlickheyt, de nootwendicheyt, 

de proufitelickheyt ende de doenlickheyt van deselve saecke. De eerlickheyt bestaet daerinne, 

dat het voor alle de werelt prijselicken ende hooch te loven is, datter geen moyten, arbeyt 

noch middelen gespaert en werden, omme de menschen die soo verre van den viant van alle 

goet verleyt sijn, dat se ten deele in plaetse van den Schepper aller dingen te loven ende aen te 

bidden, den verderver alles goets erkennen ende, in de plaetse van haeren Godt, scandelicken 

eeren.  

Die van ouden tijden soo grouwelicken van dien verblint waren, ende door haet ende nijt 

tegens haere nabueren soo verre gebracht, dat sij meenden haere vraeckgiericheyt 

nimmermeer voldaen te hebben aleer sij, die haere vianden genaempt waren, doch menschen 

ende creaturen Godts als sijluyden verschuert ende opgegeten hadden. Welcke soodanige bij 

den Griecken andropophagoi, dat is menscheneeters mit recht geseyt worden, opten rechten 

wech te brengen. 

De nootwendicheyt geeft te kennen, dat nadien alleen twee wegen sijn, omme eenige natiën 

ofte volckeren te houden in devoir ende onderdanicheyt, alse de benevolentie ende goede 

gunste derselver tot haere oversten ende regierders, ende de vrese van dwang. Waervan den 

eersten de seeckerste is. Omme dan denselfde te vercrijgen en is geen 

 

fol. 29v 

 

naerder middel, als sulcke menschen te brengen tot de kennisse van haren staet, door de ware 

relligie haer die inplantende, ende daermede de christelicke liefde. 

Waertoe gebracht sijnde, is het seecker, dat sij, die van natueren weynich sijn te vertrouwen, 

daerdoor seer vast aen de onse verknoopt ende verbonden sullen blijven, vresende, van 

deselve verlaten sijnde, vervolcht te werden van haere eygen gebueren, die onser relligie noch 

vianden sijn. 

Dit hebben de Portugesen ende Castilianen seer wel verstaen, die daerover alle vlijt hebben 

aengewent, soo door haere monicken als jesuïten (hoewel door enen verkeerden ijver), de 

inwoonderen deser landen, daer wij nu van spreecken, met de andere die noch onder haer 

gebiet staen, te brengen tot het gevoelen van haere goodtsdiensten. Ende hebben geen 

getrouwer in alles gevonden, als die sij alsoo tot haere relligie gebracht hadden. Waerinne die 

sulcx toegenomen hadden, ten tijde den admirael Van der Hagen de stadt, slot ende landt van 

Amboynen conquesteerde, dat se voor een de princepaelste conditie in’t overgeven van 

deselve bespraecken, dat sij souden mogen blijven ongemolesteert in het gelove, dat hun van 

de Portugesen was geleert, ende sij doen voor veele jaeren aengenomen hadden.  

Men soude ontallicke exemplen uuyt alle, soo oude als nieuwe geschiedenissen tot desen 

eynde dienende, meer voor connen brengen. Dan meene genoch te sijn voor alle, tot een 

proeve hier te stellen de groote woeste ende nochtans vaste regieringe van den Turckschen 

keyser, wiens basis ende fundament is bestaende op de vromicheit ende getrouwicheyt der 

janitzeren, die alle, niettegenstaende sij geboren sijn van christenen ouderen, in haer 

jonckheyt geïnstrueert in de mahumetische secte, soo vast daerbij sijn blijvende ende 

onveranderlick, dat sij als op haere schouderen hetselve rijck tot noch toe hebben gesustineert, 

sonder haren naem becladt te hebben met ontrouwicheyt ofte lacheté. Hierenboven sijn noch 

in desen drie din- 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

 

 

43 

 

 

fol. 30r 

 

gen te overdencken, die de inwoonderen aldaer metten onsen hebben doen alliëren ende 

verbinden. Het eerste is, dat se behulp ende assistentie door d’selve hebben vercregen tegens 

haere vianden, het tweede, dat se verhoopten, proufijten uuyt haere handelingen ende negotiën 

te trecken, het derde, dat se vreesden derselver cloeckheyt van wapenen, met sorge van 

daerdoor gedwongen te werden. Dese cesserende, te weeten de vreese van haere vianden, de 

negotiatie, sulcxs als sij die imagineerden, ende eenichsins in machte den onsen te boven 

comende, wat verseeckerheyt sullen wij mogen behouden van alle de voorgaende conquesten?  

Voorwaer, die de geneygentheyden derselver volckeren tot haer eygen vrijheyt ende 

proufijten, mitsgaders haer aengeboren ambitie ende troulosicheyt kennen, sullen haest 

connen oordelen, dat noch verbonden, noch brieven, noch belooften, noch eeden bestant 

sullen wesen om den onsen van haerluden te bevrijden ofte verseeckeren. De eenige dan die 

se sullen mogen vertrouwen, ende op dewelcke sij sullen connen staen, moeten geacht 

worden, die het ware christelicke gelove door ons toedoen aengenomen, ende daerdoor als in 

een lichaem mette selve gewassen sijn. Met dewelcke ende de voorsienicheyt ende moderatie 

der oversten aldaer, beneffens Goods gratie, onse voet daer vast sal connen staen. 

De proufijtelickheyt sal oeck te speuren sijn, wanneer die tot alle perfidie ende bedroch den 

vremden aen te doen, genegen waren door den bandt van de relligie (soo sij die metter 

waerheyt aennemen), daer affgetrocken ende vromer in haere handelingen bevonden sullen 

worden. Ende daerbeneffens den onsen voor de listen ende quaede practiquen van de andere 

waerschouwen connen, van veele dingen deselve kennisse gevende, die se tevooren verborgen 

hielden, haerluden verseeckerende, als noch geseyt is, dat de conservatie van den onsen de 

haere sij.  

Oock sal men die door hetselve middel willich vynden tot onsen dienste te water ende te 

lande, sulcx dat men haeren arbeyt ende hulpe met weynige costen tot grooten proufijte sal 

connen  

 

fol. 30v 

 

gebruycken. 

Compt voor het leste te bedencken de doenlickheyt, ofte dese voorseyde wel practicabel sal 

wesen, ende wat manieren ende middelen men daetoe sal mogen gebruycken. Hier comen 

vooreerst in consideratie de personen, soo die totte bekeringe genodicht, als die om deselve te 

doen, sullen geïmployeert worden. Ende daernae de middelen om die te onderhouden.  

Tot het eerste staet te overleggen, dat drie verscheydenheyden van gevoelen in de relligie 

onder den inwoonderen van Java ende de Molucques bekent sijn. De eerste is der originelen, 

die alle heydenen ende affgodendienaeren sijn; de tweede der Portugescher christenen, de 

derde dergeenre die het mahometische gelove hebben aengenomen.  

De eerste, als weynich vast gaende in haer gevoelen, ende luttel fundament in’tselve 

vyndende, souden lichtelicken sijn te brengen tot een beeter verstant, soo die alrede bekennen, 

de christenen wet in meerder redenen te bestaen, maer causeren geen effecten daeruuyt bij de 

christenen te sien. De proeve is te nemen, dat het meerendeel van haer ofte tot het 

Portugesche christendom ofte totte mahumetische secte sich heeft begeven. 

De tweede sijn, die van de Portugesen tot een telle quelle gevoelen van Christo gebracht sijn, 

doch seer verre verwart ende geïmbrouilleert in de menichfuldige ende weynich minder als 

heydensche superstitiën, dese de redenen, waervan sij al eenigen smaec hebben begonnen te 

proeven, plaets gevende, ende de onnutte omwynselen verwerpende, souden met cleyne 

moyten totten kern der waerheyt gebracht werden, bequaemelicken daertoe geleyt sijnde.  
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De leste sijn in haer voornemen de hardste ende qualickste van haer gevoelen te brengen, 

doch d’wijle die met ons een afkeer hebben van den beelden, ende d’selve als afgodische 

houden, souden eerder tot gehoor ende aenmerckinge van ons gelove comen, soo sij de 

vruchten  

 

fol. 31r 

 

die nodich in een goet predicant gerequireert worden, vernamen, als die geen quaede 

verweerders sijn van de deucht ende de deuchdelijcke. Immers souden den onsen in meerder 

weerdicheyt ende estime houden, soo sij een goet ende deuchdelick leven sagen voorgaen. 

Wiens exempel de andere in eeniger vougen souden moeten naevolgen, daerdoor allenskens 

tenminsten een schijn van deuchden in swang gebracht ende de verwerpelicke manieren van 

doen gecorrigeert, oock de openbaere schantvlecken uuyt den onsen geweert mochten werden. 

Daertoe souden dan nodich wesen godtvruchtige, neederige ende wel in de Scrift geverseerde 

leeraren. Ende soo men het goet leven mette groote geleertheit (als dickwils verheffende) niet 

en conde versamelt vinden, soude het eerste in deselve verre prefereren, als meest nut totte 

bekeringe, nadien het levendich exempel van een goet leraer meer can tewege brengen, als de 

subtylste eloquentie van den aldergeleertste, alsoo in desen dele de goede leeringe met de 

tegenstrijdicheyt van het leven bij de swacken onvruchtbaer gemaect wort. 

Tot desen eynde soude men alle jaeren eenige verkiesen mogen uuyt de jonckheyt van ons 

vaderlant, door de regenten van de collegiën ende professoren in de theologie voor te brengen. 

Ende tot onderhoudinge van die (na het exempel der Portugesen in Amboyna gevonden) in 

Indiën een seminarium oprechten, waerinne de jonge predicanten onder subjectie van de oude, 

de taele ende manieren van den lande souden connen leeren ende aennemen. Daer sommige 

van de bequaemste uuyt de jonckheyt aldaer bijgevoecht mochten worden, omme in de 

fondamenten des geloofs van deselve geïnstrueert te worden, ende die als in tegenwissel haere 

tale gemeen te maecken. Hiertoe souden wel eenige costen moeten gedaen sijn, maer 

vermoede, jae verseeckere, dat de vruchten veelvoudelicken die souden overtreffen.  

 

fol. 31v 

 

Men soude oock connen versoecken, ofte die provinciën, tot soo heyligen ende nutten werck 

te onderhouden, eenige subsidiën uuyt de kerckelicke goederen souden willen verlenen, dat 

niet vrempt nochte buyten hoope schijnen can, aengesien de groote vruchten die daeruuyt te 

verwachten staen. Immers souden de costen evenwel bij de gemeente derselver provinciën, in 

de Compaignie participerende, sonder groote beswaernisse gedragen worden. Ende Godt 

daerenboven soude sulck een voornemen tot grootmakinge ende verbreydinge van sijnen 

heyligen naem ende kercke niet laten te segenen, ons vaderlant brengende tot meerder 

reputatie bij andere princen ende republiquen, ende de gemeente door dien middel latende 

vermeerderen in rijckdommen ende welvaert. Dat soo geschiede.  

 

* 

 

Extract uuyt seeckere memoriën van den admirael Van der Hagen 

Alle die Amboynesen die in de stadt rontom het casteel wonen, ende noch veele andere van 

verscheyde eylanden daerontrent, die het met de Portugesen vanouts gehouden hebben, doen 

professie van de christene relligie, werden bij jesuïten ende papen onderwesen, die haere 

kynderen ende alle die haer tot het christendom begeven, doopen, ’twelck nu geschiet van de 

gereformeerde predicanten. Oeck mede wert daer schole gehouden daer de Amboynesen 

haere kynderen laten leeren.  
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Den admirael, de jesuyten gevraecht hebbende, hoeveel christenen daer in den archipelago 

wel waren, antwoorden datter ontrent 1600 dusent gedoopt in Christo geloofden. Maer het 

getal der mahometisten was veel groter, eenige waren noch heydenen. Onder de 

mahometisten waren veele leeraers, die seer groote neersticheyt deden omme haere secte te 

verbreyden. Welcke bij den admirael, voor het casteel leggende, dickwils quamen hem 

besoecken, meerendeel om te verstaen wat gelove de Hollanderen hadden. Meenende dat die 

mette Portugesen overeen quamen in de relligie, daerbij seggende  

 

fol. 32r 

 

dat de Portugesche goden van hout ende steen gemaeckt waren, maer anders onderricht sijnde, 

worden wel gecontenteert, temeer als sij verstonden dat de Hollanderen geen beelden in haere 

kercken en gebruyckten. Ende het schijnt, indien men in Amboyne eenige goede, geschicte 

predicanten bestelden, omme de inwoonderen in haere tale te onderwijsen, dat de christelicke 

relligie daer seer soude toenemen. Die van het eylant Lyasser plagen tesamen menscheneeters 

te wesen, daervan sij noch niet al affgewent sijn. De Portugesen die in Amboyna gehylict sijn, 

hadden veel haere wijven uuyt dese eylanden, die se seer presen, seggende dat sij seer getrou 

ende veel eerlicker waren als die van andere landen, etc. 

 

* 

[16-04-1620] 

16. G. Schoonhoven, Loon ende Trip vanwegen de Guinesche compaignie gecocht alle het 

catoenen doeck dat noch uuyten Beer, lestgecomen, overich was, met de Brabantsche el te 

leveren, te betalen per tout maio eerstcomende in banco, met rabat van 18 maenden (tot 8 per 

cento), 46 tot 12 gr[oten] d’ell. (Sal belopen 130.000 gld.).47 

Versochten door de borgemeester Witz uuyten Haghe verscheyde, die nu aff souden gaen 

uuyte Staten eenige vereeringen van porceleynen ende diergelijcke, voor haere diensten ende 

faveuren de Compaignie bewesen. Doch worden goet gevonden voor dese tijt, surda aure, dat 

voorbij te gaen, alsoo nu niets daer bequaem toe sijnde bij de casse was, ende men beter 

gelegentheyt moste verwachten. 

Worden noch goet verstaen, dat men den secretaris van de admiralité een vereeringe sal doen 

voor sijn gedaene diensten, ende die hij noch sal mogen doen, sonder sijne pretensen te 

advoyeren, die men verstaet niet gefondeert te sijn. 

Den pensionaris Pauw meenden, dat de geconfisqueerde goederen behoorden, ter plaetse daer 

die waren, fisco te cederen, ende dat oversulcx t’onrecht aen den rentmeester van de 

geconfisqueerde goederen, Van L., de afgifte betaelt was. Doch alsoo de Compaignie sich niet 

en wilden stellen als parthije, worden goet gevonden, de saecke te laten berusten totdat sij 

vorder aengeporret ofte gemolesteert worden. 

  

fol. 32v 

 

Dat men vier stucken tot 8 lb. ijsers schietende van de admiraliteit soude coopen, d’selve 

boven noch 100 die geleent sijn, ontfangen hebbende. 

Zuyt- ende Noort-Holland, oorlochsschepen van 250 lasten, sijn naer Tessel ende sullen haest 

gereet wesen. 

[21-04-1620] 

 
46 Heel klein bovengeschreven. 
47 In de marge. 
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21. Geresolveert de monsteringe van de aengenomen soldaten die op de schepen Zuyt- ende 

Noort-Hollant mitsgaders het schip Enckhusen sullen uuytvaren tegens donderdach 

eerstcomende, den 23. aprilis, ende daechs daeraen de uuytrustinge, ende betalinge op hant. 

Dat men sal vermanen in het scrijven naer Indiën te senden, dat se geen boraas meer 

oversenden, als niet dienlick sijnde, maer veeleer armoisinen van verscheyde coleuren doch 

geen swarte, eenige quantité van sanguis draconis, ende porceleynen, daer nochmael van is 

gescreven. 

Verstaen uuyt de relatie van de heeren gecommitteerden totte saecke van Johan le Maire, sijne 

magere excusen, met de relligie becleet, doch sonder fondament, ende genoch strijdende 

tegens sijne eygene brieven. Waerop goet gevonden, dat men48 de gecommitteerde van de 

kercke versoecken sal, op de Camere alhier te willen compareren, omme te verstaen de 

gravamina van de Compaignie tegens hem, opdat sij hem mogen brengen tot bekentenisse van 

sijn schult, ende openbaren met wiens raet, ofte door wiens inductie hij sich heeft laten 

gebruycken, ofte anders, dat de bewinthebberen sullen gehouden sijn, aen de schepenen deser 

stadt te doleren. 

[23-04-1620] 

23. Wauther Matheo, majeur van Pleimuth in de saecken van de Compaignie aldaer 

gebruyckt, versoeckende beneffens sijne verschoten penningen eenige recompense van sijne 

moyten, ofte een sommeken te mogen in de Compaignie herideren, is toegeleyt 50 lb. Vlaems, 

mits dat de rekenmeesters sullen opsoecken wat hem hiervoor betaelt is. 

Goetgevonden, dat die tevooren met de bancque hebben gecontracteert, alsnoch met hun 

sullen handelen aengaende de interesse der penningen, onlancx uuyt de bancke bij de 

Compaignie genoten. 

 

fol. 33r 

 

Toegeleyt voor de groote schepen, die nu uuyt sullen gaen, tot dagelicx gelt 100 realen van 

achten, ende de cleyne 50 realen. De matten worden in bancko gewisselt tot 49½. 

Op het jacht den Heylboth een ondercommys aengenomen voor hooft, tot 30 gld. ter maent. 

Ende een sieckentrooster, Paul Snoeck van Eyndhoven, dien geboden 34 gld. ter maent, ende 

daerop gegeven sijn beraet tot tsanderen daechs, gelijck oeck Elias Gerritsz, die men op den 

Eenhoren soude mogen stellen. 

N. Paets tot sergeant aengenomen, door recommandatie van een borgemeester van Leyden 

(puto ex arminianis), door schepen Poppen. Alsoo men verstont, dat hij niet alleen totten 

dronc geneycht, dolhoofdich ende sonder beleyt was, maer oock voor ses jaeren uuyt Leyden 

gebannen, dat hij de leus tegens de discipline miletaire vercocht, ende onder de waertgelders 

sijnde, veele insolentie gepleecht hadde, is gedeporteert bij het collegie. Ick meene dat hij 

soon is van den drucker Paets. 

(23 aprilis. Oudt Delft ende den Oraingiënboom uuytgelopen).49 

[24-04-1620] 

24. Sijn gewapent ende gemonstert de soldaten die op de schepen Zuyt- ende Noort-Hollant, 

in Tessel leggende, in Indiën gesonden sullen worden, onder den commanduer Elias Trips 

soon, die den selven dach met haere kisten te scheep gebracht sijn, om voort na Tessel aen de 

groote schepen gebracht te werden. 

Ick ende Heyng hebben Cool brieven van recommandatie mede gegeven aen den generael 

Coenen ende den Raet van Oost-Indiën. 

 
48 Abus. tweemaal: dat men. 
49 In de marge. 
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Uuyt Engelant verstaen, dat de compaignie aldaer van desen jaere alreede 7 scheepen hebben 

naer Indiën gesonden, ende dat verdroncken schip de Anna weder uuyt het water gebracht is 

met weynich scade. Dat se weder op de reyse meenden toe te maecken, gelijck noch den 

Cleynen Jemis. 

[21-04-1620] 

21. Drie kisten realen van achten, gedestineert voor desen tot het schip Gouda, te senden met 

den Eenhoren. 

Het schip Sciedam, tot Delft toegerust, wert geseyt in zee te sijn naer Indiën. 

De Engelsche hebben te Lonnen het verschot an den stuerman ende sijne compaigniën, met 

den generael Reael alhier gecomen, met vruntschap gerestitueert.  

 

fol. 33v 

 

Marcelis, hiervoor genomineert, is eerst agent geweest van de Compaignie in Ceylon, daer hij 

den coninck veel heeft wijsgemaect van assistentie, waerover hem de titelen, hiervoor gestelt, 

gegeven sijn. 

J. le Maire wert gesuspecteert, een oorsaecke van de Deensche toerustinge in Oost-Indiën, als 

groote communicatie gehouden hebbende, mette geenen die deselve furneerde. 

Ick verstae, dat de Japansche handelinge met wolle lakenen geen proufijt heeft voortgebracht, 

maer die seer langsaem sijn vertiert geworden, ende dat men met sijde uuyt Chyna ende 

Persiën beeter vordel daer can doen. Men meent, het eylant Japan soo groot te sijn als 

Engelant, Schotlant ende Ierlant tesamen. 

De excusen ende querelen van Paets sijn, dat men hem ongehoort niet en hadde behoren te 

deporteren. Ontkennende het misbruyck van de leuse, hem te last geleyt. Doch waer te sijn, 

dat hij heymelicken ende stilswijgent voor ses jaeren uuyt de stadt Leiden gebannen was. Ter 

oorsaecke alleene, dat hij buten de stadt in geselschap sijnde, met een dienaer van den officier 

woorden gehadt ende denselven gewont hadde. Maer alsoo den tijt niet toe en liet, vorder 

daerop te inquireeren, ende het periculeus was, sulcke over andere te gebieden, most hij voor 

dien tijt patiëntie hebben. Doch genomen dat het eerste niet waer en mochte sijn, soo was de 

faulte tegens de dienaren van den officier ende consequentelicken tegens de publique 

authoriteyt, begaen in seditieuse ende verboden versamelinge, suffisant genoch tot sijn 

banninge, ende dienvolgende tot sijn deportement. 

[26-04-1620] 

Den 26. gecocht van Trip 20 soo groote als cleene Surlantse stucken, tot 15 gld. het hondert. 

Eodem tempore voortgebracht een attestatie van twee Leytsche arminianen, alse Galen ende 

Hogeveen, voor Paets, sed serius et sine effectu, cum ego dicerem Borellio, suspecta esse 

mihi horum testimonia, quod in rem fere suam et de facto proprio testarentur. Ille protenus 

factionem suam prodidit, quod et paullo post in hospitio communi, ubi de itinere Festi in 

Angliam sermo esset, confirmavit. Restitutionem vero Patii 

 

fol. 34r 

 

urgebant Hasselaer et Poppen vehementer, sed nihil obtinere potuerunt. 

Aernt Boyemer van het schip de Heylboth op den Eenhoren door sijn versoeck geseth. 

Eodem tempore werden gediscourreert over het pretens van sommige admiraliteiten, 

sustinerende dat de Compaignie gehouden soude sijn, uuyt de prisen het landt alhier te 

verrijcken met den derden penninck. Bij de memoriën daerop gesocht te blijcken, dat sij altijt 

betaelt hebben den vijften. Dat in’t octroy de anno 1602 geen mentie en wert gemaect van de 

quote. Dat anno 1606, als seecker geschil was geresen, doordien de Compaignie van den 

vijfden penninck noch sochte aff te trecken de costen ende het loon van de veroveringe, de 
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heeren Staten wijsden, sij souden daerover met malcanderen accorderen. Dat noch anno 1616 

die Compaignie versochte, door de groote scade, die se doen hadde geleden, het recht van het 

lant mochte van den vijfden totten vijftienden gereduceert worden, daerbij de heeren Staten 

niet en werden geordonneert. 

Worden geordonneert, dat men den eersten mey soude monstren het volck van den Eenhoren 

ende de twe jachten. 

[27-04-1620] 

Den 27. deser maent, nieuwen stijl, sijn wij wederomme naer Utrecht gereyst in ons huys.50 

[12-10-1620] 

12. Absente Vlacquio, mihi collegio praesidere necesse fuit.  

Wanneer eenige ondercommisen ende weynige assistenten sijn aengenomen, waermede men 

meende voor dese tijt versien te wesen, ende onder andere eene Johan van Vorst, geboren bij 

Aernhem op de Veluwe, voor 50 gld. ter maent, die men voor commis op een van de cleyne 

schepen mach gebruycken. 

 

12. octobris 1620, et sunt haec errore non suo loco posita.51 

Eenen verthoonden seeckere conste van brandewijn te maken, te hebben. Ende presenteerden 

daermeede, de Compaignie op haere schepen te versien, alleenlicken betalende hetgeene men 

ordinaris plach, reserverende hetwelck hij daerenboven eyschten tot 20 gld. op de aeme, ter 

tijt men bij seeckere experiëntie soude bevonden hebben het effect van sijne conste. 

Uuytdruckende verscheyde scheepssieckten, die door denselven dranck souden werden 

gepreserveert ende genesen. Alse namentlick schuerbuyck, swellingen, watersucht, brandende 

coortsen, verlamminge ende verstramminge der leeden, wormen ende diergelijcke. Ende 

werden geordonneert om met hem naerder te spreecken. 

 

fol. 34v 

 

[00-06-1620] 

In junio, den … is den admirael Steven van der Hagen met het schip den Gouden Leuw in het 

Goeresche Gat aengecomen, ende vandaer tot Rotterdam gearriveert. Vandaer op Den Hage 

ende soe voort naer Utrecht. 

Sijn brieff aen de bewynthebberen van Rotterdam gescreven, daervan ick den princepalen 

gesien hebbe, van date den … gescreven, verhaelt de groote periculen van tempeste, daerinne 

hij geweest is ontrent de Capo de Bonne Esperance ende de Tafelbay. Sulcx, dat hij 

genootdruct was geweest, sijnen grooten mast te kerven. Doch door het ongeluck van de 

Goede Fortuyne, wesende van de andere schepen versteecken, ende het meeste volck sieck 

hebbende an het schorbutt, boven de 70 doden, die sij op de reyse verloren hadden, werden 

sijne scade grootelicx gerepareert. Ende waren sij beyde tegelijck, hij naer het vaderlant ende 

d’ander naer Bantam geseylt. Verhaelt in fine van de hostiliteyt tusschen die van Bantam ende 

de onse gebruyct. 

 
50 De dag tevoren, 26 april had hij 337.10.- betaald aan Cornelis de Goyer, ‘zijnde afgifte van 900 gulden, als 

hoofdsom’ zie Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 1324 nr. 11: ‘Ick onderschreven bekenne bij desen 

ontfangen te hebben, uut handen van den erentfesten ende welgeleerden mr. Aernt van Buchel, raet van de Oost-

Indische Compagnie der thienjarige reeckeninge, residerende binnen Amstelredam, ende dat vanwegen die 

voorseyde Compagnie de zomme van driehondert seven ende dartich gulden ende thien stuvers, wesende de 

affgifte van negenhondert guldens capitaels, waervan sesshondert guldens mijn moeder, de weduwe van zal. 

Dirck de Goyer, ende mijn driehonder guldens aff toebehooren tot seven ende dartich gulden ende thien stuvers 

ten hondert. Bedancken sijn Ed. deser goeder betalinge, oircont mijn hant, desen XXVIen aprilis 1620, Cornelis 

de Goyer 1620. 
51 In de marge. 
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Gesien Verhoeven, bewinthebber van de Oost-Indische Compaignie in Zeeland. Is een rijck 

man, ende sijne eenige dochter heeft getrout Willem van Sipestein. 

 

Julius 

[02-07-1620] 

De 2. ben ick van Leyden tot Amsterdam gecomen, ende nanoens in de vergaderinge 

gecompareert, presiderende Bicker, wanneer daechs tevooren den borgemeester Bass metten 

advocaet Boreel na Den Hage gereyst waren, in compaignie van de heeren gecommitteerden 

vanwegen de stadt Amsterdam totte vergaderinge van de Staten, alse 2 borgemeesteren, den 

pensionaris, de schepenen Schellinger ende Verborch, sulcx dat [de] versamelinge in het 

collegie swack was. 

Op het scrijvens van de camere van Rotterdam werden goedgevonden te antwoorden, als dat 

men de gevangen Engelschen, op’t schip de Gouden Leuw sijnde, loss met een teerpenninck 

soude naer huys senden, ende de huysfrou[wen] ofte erffgenamen van de overledene, 

hetgeene van haer vercochte goet ofte plondragie gecomen was, laten volgen.  

Doch aengaende den jongen Portugees, soone van …, overgesonden om te solliciteren in 

Spanjen sijn vaders vrijlatinge tegens eenige van den onsen, dat men 

 

fol. 35r 

 

dien hier te lande sal bewaren tot het naerder goetduncken van de Seventhiene. 

Daerentusschen hij door brieven ende vrinden evenwel sal connen wercken totte voorgestelde 

verlossinge. 

Voorts, alsoo questie viel, ofte die met de schepen, in Oost-Indiën te blijven gedestineert, 

aldaer behouden overgecomen waren, niet also wel haere maentgelden, op de reyse verdient, 

en behoorden voor haere wedercompste te genieten, als degeene wiens schepen in salvo alhier 

wederom thuys gecomen sijn. Wert goetgevonden, daerover het advys van de Seventhiene te 

verwachten. 

Nous lisions aussy l’apologie ou defence de Jean le Maire à l’encontre l’accusation de la 

Compaignie, touchant les lettres, par luy envoiez en Ceilon au Marcelis, prince de Migombo, 

avec les joinctes au nostre sieckentrooster. En laquelle il se dict innocent de ce que de luy où 

disent où pensent les directeurs de la Compaignie, que peut estre il aura en cela péccé per 

imprudence comme homme, non per malice. Que son frère Isaac estoit per tout de ce négoce 

ignorant, qu’il n’avoit faict aulcune injure à son Excellence de Nassau, mais qu’il avoit pensé 

sur le title du prince de Migombo, ce qu’on devoit croire à luy, cum quisque suorum 

verborum sit optumus interpres. Que toutte la négotiation tendoit pour gaigner l’empereur de 

ceste isle, et luy faire crestien, et per luy tous les siens, selon le proverbe, ‘principis ad mores 

totus componitur orbis’. Au contraire il accuse la Compaignie, qu’elle at abusé les seigneurs, 

les estats et son Excellence. Et trompée beaucoup des princes, per delà rompue les alliances, 

avec eulx contractez. Et nommément le césar de Ceilon, qui per confiance de la promise 

assistance de la Compaignie s’a mis en une périlleuse guerre contre les Portugèses, ainsy qu’il 

est en fin pervenu en pouvre estat, etc. 

[03-07-1620] 

3. Gesien de lijste van onse schepen, jegenwoirdich in India wesende, soo groote schepen als 

jachten ende groote joncken, in verscheyde plaetsen, in getal 41, ende daervan 7 in de 

Manilhas. 

Het cargo van den Gulden Leuw wert bij de gedructe courantes geëstimeert op 15 tonnen 

gouts, ende van de onse maer tot 

 

 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

 

 

50 

 

fol. 35v 

 

12 tonnen gouts ofte weynich meer.  

De specie, de Camere overgesonden, is als volcht: 

212.506 lb. Hollants noten 

215  sockels folie, wegende 23.190 lb. 

4  steene potten, daerinne 159 catty musch 

130   packen , daerinne 20.423 ¼ indigo 

5  cassen  ”  ” 

1  payoken, genombert W, inhoudende 12 besaeltgens diamanten 

12  cassen met rouwe Chineesche sijde, wesende tesamen 22 picol, 48 catty 

11  cassen met rouwe Poe sijde 

3  cassen met 757 rouwe lamphers 

219.939 lb. giroffel nagelen 

6.680  sacken Bantamse ende Jambysche peper 

   Gijsbert van Suylen 

 

De sack peper gerekent tot 50 lb., soude maecken 334.000 lb. 

 

Ex mulieribus in Indiam ante aliquot annos missis, parum ob vitae incontinentiam probatis, 

duae cum hac nave reversae sunt. 

[06-07-1620] 

6. Alsoo den heer ridder Bas met den advocaet Boreel voor twee daghen waren uuyt Den 

Haghe wedergecomen, verhaelde den voorseyde heer Bas sijn wedervaren. Hoedat sij, soo aen 

sijn excellentie als de hoochmogende Staten-Generael, hetgeene de Compaignie van den staet 

van Oost-Indiën door de brieven, hun gesonden, hadden connen verstaen, alse de onbillicke 

proceduren van de Engelsche tegens de onse, ende hoe haere bewinthebberen, 

niettegenstaende men alsdoen met haerluden in onderhandelinge was, de haere in Oost-Indiën 

met vilainige brieven, vol calumniën tegens onse regieringe aldaer, opgehitzt ende geïrriteert 

hadden, hetwelcke hun nochtans door Godts rechtveerdigen oordel op den hals gecomen was, 

hadden medegedeelt.  

Waerop sijn excellencie, nu met veele andere saecken besich sijnde, hadde geantwoort, dat 

het beter was, dat de Engelsche claechden als wij, ende de saecke sichselffs genoch 

justifieerde.  

Vorder verthoonde den ijver die deselve Compaignie hadde, om het lant dienst ende vordel te 

doen, hebbende nu in twee jaeren 95 

 

fol. 36r 

 

hondert dusent guldens totte aequipagie ende toerustinge der schepen die in Indiën gesonden 

waren, tot 34 in getal, gespendeert, verhopende daerin te continueren. Hierop de 

hoochmogende heeren Staten met verwonderinge goet contentement namen.  

Dan hielden haer grotelicx t’onvreden over dien dat den admirael Van der Haghen metten 

borgemeester van Rotterdam overcomende, sijn princelijke excellencie alleen hadden 

aengesproocken, sonder voor haerluden te verschijnen, die nochtans voor allen behoorden 

kennisse van de gemeene saecken gedaen te worden. Hierover deselve heer Bas de 

Compaignie excuseerde, seggende, dat die den admiral noch niet gesien noch gesproken 

hadde. 

Ibidem werden noch gelesen eenen brieff uuyt Engelant gescreven, inhoudende, dat daer een 

geruchte liep, dat in Indiën de Engelsche het fort Palicate souden den onsen affgenomen 
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hebben, ende daer beneffens meer scaden gedaen. Maer is geheel onseecker, ende meent men, 

bij de Engelsche gestroyt te werden, omme haer verlies te solaigeren. 

Daer werden mede gediscoureert, oft men de cleyne jachten met boevenetten ende galeriën 

behoefden te versien, soo sommige sulcx voorhenen onnodich geoordelt hadden. Maer de 

meeste opiniën waren, dat se niet alleen oorbaerlick, dan geheel necessair bevonden werden. 

Alsoo den kennip nu op legen prijs was, als tot 30 ende 32 gld., soo is oock goet gevonden, de 

Compaignie daermede te provideren. Men seyde mede, dat de oude de beste was. 

Daer werden geclaecht over de scheepstimmeringe, dat deselve soo slappelicken voortginck, 

ende dat met groot gelt naulicx bequaem timmervolck te becomen was. 

 

Uuyt het scrijven van den generael Coenen  

van den 7. octobris ende den 15. derselver anno 1619, verstaet men dat de Engelsche Sterre 

in’t incomen van de straet Sunda den 13. augusti van de onse genomen is, inhebbende over de 

40.000 realen. 

Dat vijf graden bij noorden het schip West-Vrieslant rencontrerende een vlote Portugeesche 

schepen tot acht in getal, van meeninge sijnde, eenige van onse schepen te overvallen, den 

admirael van deselve aengerant, ende sonder weer genomen heeft, 42 van deselve overboort 

werpende, ende twaelf alhier te Jacatra brengende, daeronder den cappiteyn Moor van 

Barnabucco met sijn familie, vrou ende kynderen. 

Dat op ’t Postpeert den coopman ende schipper qualicken huys gehouden hebben. 

Dat den 20. augusti 

 

fol. 36v 

 

den Pangoran van Bantam vijff mannen met eenigen goeden aen boort hadde gesonden, niet 

wetende uuyt wat intentie. 

Dat de Bantesen vrese schenen te hebben voor den Materam, den machtichsten van geheel 

Java. Sorgende dat wij het met hem tegens haer sullen houden. Doch hadden denselven 

Materan den sijnen verboden op lijfstraffe, den onsen geen toevoer van eenige lijfneeringe te 

doen. Meenende, als sommige opineren, daerdoor den onsen te dwingen om met hem een 

verbant tegens de Bantesen aen te gaen, ofte uuyt eenige andere politique consideratiën. 

Dat de schepen de Trouwe, de Oude Sonne, de Zuyder Eendracht, Dordrecht, Amsterdam, het 

Wapen van Amsterdam, West-Frieslant, den Arent, den Dolphijn, den Groenen Leuw, voor 

Mamala houdende, om de Engelsche waer te nemen, de reede van Bantam te besetten, ende 

den handel van de Compaignie te verstercken.  

Dat hij mede de plaetse van Jacatra sochte sterck te maecken, van meeninge sijnde, stadich 

voor Bantam 10 ofte 12 schepen te houden.  

Dat de Bantanesen wel tot redenen waren te brengen, soo de giericheyt de Compaignie niet en 

bedrooch, ende die den peper een tijt wilden ontbeeren. 

Dat hij meenden, met gelegentheyt 3 à 4 schepen met retouren in desen jaere te senden. Ende 

dat daertoe waren gedestineert Dordrecht, West-Vrieslant, den Oraigniënboom. 

Scrijft, 13 gevangene Engelsche overgesonden te hebben. 

Het fort van Jacatra, groot 50 quadrat roeden te maecken om de oude mueren.  

Gebreck van smeecolen, lonten ende cleyne schepen. 

Jacob d’Eedel scrijft in sijnen brieff, dat van de XI schepen, onder den commys Houtman 

gesonden, in Indiën waren gearriveert acht, soodat noch drie resteerden, alse Enckhusen, Nieu 

Hoorn ende Goede Hoope. Seer voor het leste beducht sijnde, als grooten last van tempeest in 

de Spaense Zee hebbende geleden.  

Dat het schip West-Vriesland heeft bij noorden equinoctial een Portugees scheepken, San 

Petro genaempt, genomen, daer capiteyn op was Martin Beo de Susa de San Payo. Ende 
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daervan 39 personen met een geestelick overboort geworpen. Ende den voornoemden 

capiteyn, die in Farnambucco governeur soude sijn, met sijn huysfrou ende kynderen, oock 

noch twee vrouwen alhier, dat is te Jacatra, gebracht.  

Ex litteris van den 7. octobris 1619 werd oock verhaelt van seecker schermutsel, tegens de 

Javanen gehouden, daer d’onse getrocken wa- 

 

fol. 37r 

 

ren in de lagen der vianden in een engte, alwaer 3 van die op de plaetse doot bleven, ende 

noch na een. Doch door de couraige van de overste dreven sij de Javanen in de vlucht, ende 

behielden de victoire. 

Soo die van Bantam eenige van den onsen gevangen hadden, hebben die omgebracht, haere 

hoofden stellende op staken tot bespottinge van de onse. Die haer revenge genomen hebben 

over seeckere namaels gevangene Bantesen, daervan de rompen latende drijven naer de stadt, 

ende d’hoofden tot Jacatra sendende met seeckeren brieff aen die van Bantam. Soo verre sij 

de hoofden niet af en deden, d’selve begravende, dat se alle die sij van de haeren souden 

becomen, van gelijcken tracteren souden. 

Den generael scrijft, meede gebreck te hebben lange spiesen, om die tegens de Javaense te 

gebruycken. 

Cornelis Gerritsz Verloren Arbeyt scrijft op’t schip genaempt Haerlem, den 1. octobris 1619, 

dat hem verwondert, dat de bewinthebberen Jan Henricksz Sael, soon van den grovegreynen 

schipper, soo wel bekent, aldaer gesonden hadden. Die ontrouwelicken handelende, veel 

versteken hadde van seeckere veroverde goederen, die hij met schande hadde moeten 

restitueren. 

In de voorscreven brieven wert mede verhaelt van de schandelicke sonde van sodomie, 

waermede sommige van de onse in Indiën besmet waren, ende dat den schipper van het 

Vosken met eenen Frans Bex, bootsman op’t schip Dordrecht, daerover gerecht waren, ende 

noch eenige, niet van de geringste, daervan gesuspecteert worden. 

Dat den 18. septembris 1619 den eersten steen van het nieu fort Jacatra geleyt was, ende alsoo 

het wat van de zee leyt, dat men eenige vleugels soude behooren te maecken, naerder bij het 

water, omme de schepen daeronder in defencie te leggen.  

Jan Dircksz Lam, als uuyt sijn scrijvens blijct, is den 9. november 1619 verclaert vice-

governeur van de Mollucqen.  

Ende Bartolomeus van Zuylen, coopman op Mothyer, sijnde van den prins van Tydor 

genomen, alsoo de Spaengiaerts seer aenhielden om hem te hebben, is evenwel voor twe- ofte 

driehondert realen gerantsoneert. 

Op Mocha valt den handel seer treffelicken, maer en hebben geen middel daertoe, waerover 

seer geclaecht wert. 

 

fol. 37v 

 

Den Dolphijn ende den Swarten Beer verovert onder Sunda de Gallo 109.370 … sonder 145 

packen caneel uuyt het cantoor van de Spaengiaerden in Ceilon. 

De stadt Jacatra wert alle daghe meer gepeupleert van Chinesen, die daer nu over de 400 sijn, 

ende verhopen, dat deselve eer corts wel 4.000 sullen wesen. Sij verlopen seer van Bantam, 

niettegenstaende daer seer op gelet wert, ende sij gedrongen sijn, haere huysen daer te 

vernieuwen. 

Carpentier scrijft, dat het nodich soude sijn, soo men de weeshuysen in Hollant wat ontlasten, 

ende eenige jonge meyskens daeruuyt in Indiën sonde, omme de tale te leeren, ende de locht 

gewent te werden. Die men soude mette jongers daer mogen huwen, om het Bataviers 
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geslachte daer voort te brengen, ende daermede te peupuleren ons Andi-Malacca, want van 20 

die daer gehout sijn, naulicx één kynderen teelt, sijnde de natuer der vrouwen meest 

verdorven, ende de mans te seer op den dranck van den arack geneycht.  

Hiernae hebbe ick noch verstaen van den admirael Van der Hagen, dat in Indiën partus 

Europaeorum raro sint ultra duos vel tres annos vitales. Et proinde Lusitanos Indicas sibi 

mulieres copulare solitos, et ex iis stirpem in istis regionibus propagasse. 

(tekening kasteel). 

 

fol. 38r 

 

[Kaart van Ambon] 

De noordelijke helft van Ambon: Casteel van Sonnenberch, Nau, Twely, Benau, Lusatello, 

Absoloelou, Hyto, Laryke, Wackrieu, Lileboy, Alan, Hatoen; Mamala, Lyen, Way, Bigala, 

Tiel, Passo. 

De zuidelijke helft van Ambon: Amboyna, Oetemoery, Roeton, Soya, Paeta, Kylang, Nako, 

Oecorila, Thatela, Emma. 

 

Rechtsboven een klein deel van Ceram: Cambello, Coilba, Ruela, Wayboe.  

Daaronder het eilandje Saparoea: Ihain, Haryra, Papera, Boy, Oelatty, Tuwa, Ory, Serisoy, 

Betouay. 

Rechts de eilandje Haroekoe: Hatuwe, Samiette, Ommay, Kabau, Kalowy, Abora,  

Rechts het eilandje Noesa Laoet: Ametti, Titeway. 

 

fol. 38v 

 

Hiervoor hebbe ic de situatie van het eylant Amboyna met alle sijne plecken, stedekens ende 

dorpen te naesten na mijn verstant ende begrip uuytgemaeckt, genomen uuyt een geschilderde 

caerte, van Houtman laten maecken, in de Camere van de Oost-Indische vergaderinge binnen 

Amsterdam hangende, met een seer schone ebben lijst verciert. Mitsgaders oeck het casteel 

van Amboynen, met de bijleggende eylandekens, alle nu sijnde onder het gebiet van de heeren 

Staten-Generael van de Geconfedereerde Nederlanden. 

In welcke caerte, also Cornelis Houtman sijn effigie nae het leven hadde doen schilderen, 

heeft sich den admirael Steven van der Hagen ten hoochsten daerover beclaecht. Seggende dat 

hem de eere van de conqueste dier landen toequam, ende geensins Houtman, die veeleer met 

sijn gemutineerde, sooveel in haer was, hadde gearbeyt, om het casteel te doen springen, ende 

het lant te verlaten. Dan was door veel moyten door denselven admirael noch gecontenteert, 

ende daer voor governeur gelaten. 

Onse bewinthebberen sijn geensins curieus om eenige plaetsen, sijnde in ons gebiet, in’t licht 

te doen brengen, ofte de gelegenheden daervan te bescrijven. Meenende daerdoor den viant 

plaets te openen, ende occasie te geven om haer te overrompelen, maer behoorden veeleer te 

bedencken, dat dese plaetsen al over de LXXX jaeren voor haer bij den Portugesen genoch 

bekent sijn geweest, ende dat het weynich profiteert, dat sij haere saecken aldaer so secreet 

meenen te houden. Dat se veeleer achterdencken met sulcx causeren, dat haeren saecken niet 

al te recht en gaen, ende die meenen te verdonckeren voor de gemeene participanten, 

waerover grote doleantiën gemaect ende onder andere faulten in verscheyde boecxkens 

gedivulgeert worden. Siet in fine libri, folio … 
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fol. 39r 

 

[20-08-1620] 

Den 20. augusti 1620 nieuwen stijl. Wesende in de vergaderinge tot Amsterdam op’t Oost-

Indische huys, is daer gecompareert enen capiteyn David, Engelschman, die met het schip den 

Eenhoren in Indiën van den onsen gevangen sijnde, in de voorleden wynter was herwarts 

gecomen. Ende verthoonde sekere depositie bij hem ende twee van sijne medemaets gedaen, 

waerinne verclaert werde, dat hij met sijn schip de Swaen, bij Banda van den onsen was 

aengerant door het schip de Sterre. Ende naedien vijff dootgeschoten waren ende vier verlamt 

op’t voorseide sijn schip, hij in handen gecomen was, sijnde mette voorseide sijne mede-

deposanten gespolieert van alle haere goeden, die soo in gelde als andersins op ettelicke 

dusent lb. sterlincx, adiuncto etiam lucro cessante, geëstimeert worden. Ende versocht door 

voorscrijvens van de Engelsche compaignie tot Londen, daeraff van de Compaignie alhier 

restitutie, alsoo hij van meninge was, weder derwarts naer Indiën te vertrecken. 

Maer hem werden voor antwoort gegeven, dat men verstont, volgens het accoort tusschen de 

compaigniën gemaect, dat sulcke questiën ende restitutiën in Indiën behoorden te geschieden, 

waervan de beste kennisse van sulcke saecken was. Ende dat de onse diergelijcke scaden ende 

interesse als van den Swarten Leuw ende andere souden connen repeteren. Dan dat se 

bequamelicker achten, om de compaigniën alhier van sulcke querelen te ontledigen, dat 

diergelijcke questiën in Indiën souden werden gewideert. Gevende hem tot sulcken eynde 

scrijvens aen de voornoemde Engelsche compaignie, tot Londen residerende. 

Compareerden, eodem die, aldaer François Lemmens, oppercoopman op’t overgesonden 

schip den Oraigniënboom, ende werden hem afgevraecht, waeromme hij sich hadde 

gesepareert in’t eyland van St. Helena van de schepen Dordrecht ende Zuyt-Hollant, soo sulcx 

ongeoorlooft was ende boetweerdich. Waerop hij antwoorde, ’tselve om beters gedaen te 

wesen, overmits hij sorchde, door de moetwillicheyt van het geselschap der andere schepen, 

last te lijden ofte overweldicht te werden. Ende vorders geperst, seyde, dat de overicheyt van 

de andere schepen door haer gulsicheyt ende drincken, de maets geen cleyne oorsaeck hadden 

gegeven van misnoegen, gelijck men, daer naerder op inquirerende, soude connen verstaen. 

Oversulcx d’wile die van Rotterdam hem vrij gekent ende voor geëxcuseert hadden 

 

fol. 39v 

 

gehouden, worden bij de Camere goet gevonden, sijne excusen meede aen te nemen, ende 

hem te depescheren. 

Oock omdat die van Zeelant tot andere tijden weyniger soude arbeyden, de schepen, tot dese 

Camere behoorende, aldaer aen te houden, ende het tot proufijte ende dienste van dese stadt 

strecte, dat de schepen alhier toegerust mochten werden, is geresolveert, dat men het schip 

Dordrecht, waerop Hasselaer van hier gesonden was, de meeste swaerten gelicht sijnde, alhier 

soude arbeyden te brengen, alsoo het boven 15 ofte 16 voeten niet diep en ginck, na de 

ontlastinge, ende dat men sulcx met eenen expressen soude overscrijven. 

Daer werden mede gelesen een brief van seeckeren predicant, waerinne verhaelt wert, dat … 

aldaer was overleden, ende dat het goet waer, soo men eenige jeucht tot de Malaische tale te 

leeren beschickten, die men mochte gebruycken totte voortplantinge des woorts Goots. 

In seeckeren missive heeft Rutger van Bemmel, den soon van den wachtmeester, voor Jacatra 

den 9. januarii 1618 gescreven, dat Adriaen Dircksz Luytgen Jacobssoon, uuytgevaren op´t 

schip den Groenen Leuwe van te Tessel den 16. februarii 1617, den 30. novembris 

desselvigen jaers, tot Jacatra overleden was, geleeft hebbende in den dienst van de 

Compaignie 9 maenden. Ende so hem toegeseyt was ter maent 7 gld., beliepen de 9 maenden 

63 gld. Hierop bij het afvaren ontfangen 14 gld., noch een kistgen van 1 gld. 10 st., ende 
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gecocht in de boedelvercopingen op’t schip eenige clederen, belopende 6 gld. 5 st., ende 

gecort tot assecuratie 4 gld. 4 st., heeft de moeder noch ontfangen 37 gld. 8 penningen  

[21-08-1620] 

21. Cum ego dicerem,52 multos, inter quos Regalius, Verhagius, Vianius, (non infimae 

authoritatis aut exiguae in iis locis experientiae viri), non admodum probare nimiam Coenii 

generalis austeritatem, vel, ut alii dicebant, vindictae cupidinem, sed commodius ac sedatius 

eum debuisse, tam cum Anglis quam Javanis, quibus iam maximo odio esse inciperet, 

procedere.  

H. Brouwerus ad ea respondit, qui hoc dicerent, eos vel male de rei veritate seu instructos, vel 

haud satis commode de viri industria iudicare, quem acerrimi ingenii et Societati Indicae 

quam maxime utilem, imo pernecessarium, hisce praesertim temporibus, 

 

fol. 40r 

 

asseverabat. Neque eum armis in quenquam usum fuisse, nisi vel necessitas se defendendi, vel 

dominorum suorum honor, aut adversariorum plusquam punica perfidia eo eundem 

impulissent.  

Nam cum Jacatrae regulus nostros sua sponte invitasset et amanter recepisset, omniumque 

ultro gravaminum immunitate donasset, ut liberius ibidem sua mercimonia exercerent, ex 

publica urbis suae prosperitate suam pendere commode iudicans, tandem tamen eum vel 

invidia motum vel aliorum detrectationibus impulsum, adversum nostros se difficiliorem 

praebere coepisse, ac primum ipsis 800 regalios magis argenteos (annuum)53 tributum 

imposuisse, nec eo contentum, quum vendidisset nostris locum in quo aedificium tuitioni, et 

rebus collocandis idoneum, vendidisset 7.000 regaliorum, eamque summam ipsi persolvissent, 

eum nihilominus contra nostros plura molitum ac aedificium illud oppugnaculis undique 

cinxisse, et eius praefectum, simulatione honoris ac amicitiae allectum, in vincula cum suis 

coniecisse, inde cum Bantanensi et Anglis in nostros conspirationem iniisse, ac Coenio 

praefecto latrones qui eius vitae insidiarentur submisisse. 

Sed cum divino auxilio insidiae parum profecissent, aperta tandem vi in nostros esse 

invectum, ac Bantani reguli et Anglorum copias in nostros concitasse, et iusta obsidione 

supradictum aedificium iamiam quasi opprimendum, ad extrema redegisse. Verum enimvero 

vigilantia et virtute Coenii saepius dictum aedificium, vitas et facultates nostrorum 

conservatas, et velut ex faucibus ipsorum ereptas hodieque extare. Eundemque addebat et 

antea et post se viriliter, conatibus tam Anglorum quam Indorum ac Portugalensium 

opponendo, fidelitatem ac magnitudinem simul animi, praeter industriam prius notam, satis 

superque ostendisse et Societati probasse. 

[22-08-1620] 

Sequenti vidi navem egregiae magnitudinis, cui nomen Gouda in Navali Collegii Indici iam 

paene perfectam suisque insigniis ornatam. Construebantur aliae minores et tertia iam restabat 

addenda, ita numero quatuor proxime instruerentur.  

[24-08-1620] 

24. Collegio nostro se sistebat Henricus Johannis, die nu 20 jaeren ende vier maenden in 

Indiën geweest was. Dese verhaelden, 

 

 

 

 

 
52 Het is opmerkelijk dat Buchell dit gevoelige onderwerp in het Latijn beschrijft. 
53 In de marge. 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

 

 

56 

 

fol. 40v 

 

hoe hij met het schip den Swarten Leuw van Patane comende, door het schoon semblant van 

een Engelsche, die hij tevoren gekent hadde, aengeloct, sich in desselven roeybaers hadde 

[begeven], meenende met deselve gebracht te werden daer hij begeerde. Maer ter contrarie 

aen boort van het Engel[sche] schip gecomen sijnde, wert daer in seecker vertreck gesloten, 

totdat de overste bij hem quamen. Waertegens hij geseyt hadde, dat hij voor desen meende, de 

Engelsche oprechte luyden te sijn, ende deselve bedriegelicke verraders nu bevonde. 

Waerover meer scheltwoorden geresen waren.  

Doch werden eyntelick sijn schip van verscheyde Engelsche beset genomen, ende hij aen den 

coninc van Bantam gelevert, daer hij grootelicx van gedreycht werden. Doch ten lesten, soo 

de Engelsche ende Jacatresen ons fort aldaer belegert hielden, ende den coninck hem 

vraechden, off hij niet meenden, die op’t fort waren, soo lief hun souden aen hem overgeven, 

als aen de Jacatresen ofte Engelschen. Ende hij daerop antwoirden, dat hij sulcx voor seecker 

hielt, werden daerover van den coninck na het fort gesonden met eenige van den sijnen, om 

haer sulcx te persuaderen. Ende als daer eenige woorden metten onsen over waren gevallen, 

werden weder na den coninck gesonden, die hem noch derwarts hadde doen gaen.  

Wanneer hij, overpeynsende dat hij liever eerlicken wilde sterven, als dagelicx in peryckel te 

staen om gemassacreert ofte gecrist te werden, resolveerden daerbinnen te blijven, hun 

animeerende, om couragieuselicken ’tselve te houden ende defenderen. Alse deden ter tijt54 

toe, hun ontset van den generael Coenen gedaen werden, wanneer sij uuytvielen, alle de forten 

der Jacatresen overvallende, ende deselve in brant stekende. Waernaer den coninck van 

Jacatra van de Banteeschen gevangen55 ende op een eylant geconfineert is geworden. 

Daerna met eenige schepen comende voor Patana ende sommige Engelsche daer vyndende, 

waeronder oock die hem hadden genomen. Heeft voorgenomen, sijn verhael te nemen, ende 

het een naer een wijl schieten aengeclampt, uuyt hetwelcke also teecken gedaen werden, om 

te willen geven. Soo heeft hij naer haren capiteyn Gardin gevraecht, willende dat die 
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met hem soude spreecken. Die terstont gecomen sijnde, verthoonde drie verscheyde wonden, 

aen sijn hooft, door sijn arm en sijn been geschoten te sijn. Ende bad, sijn lijff ende ’tgeene hij 

in sijn privee-kiste was hebbende, mochte behouden. Hetwelcke hem geconsenteert werden, 

mits dat hij de vlagge liet afhalen ende hem Hendrick Jansz overleveren. Doch staende noch 

elcx aen sijn boort met malcanderen spreeckende, soo is Gardin uuyt het schip de Sterre, dat 

noch een stuck weechs achter was, met een mosquet geschoten, daer hij aen is gestorven. 

Quod cum casu, non malitia sit factum, Angli nihilominus contrarium sustinent, nostrosque 

calumniis eo nomine impetunt. Seyde voorts de Engelsche, die hij noemde de superbe natie, 

in Oost-Indië nu geheel geswact, ende sonder middelen verscheyden, verstroyt te sijn. 

 

Als J. van Audaen een wissel van 900 matten op de Compaignie hadde uuyt Jacatra 

overgemaect, worden geseyt, sulcx niet te behoren te geschieden, sonder meedegaende advys 

van den generael. Ende wert goetgevonden, daerover een poinct van bescrijvinge te maecken, 

den 17, die tegens den lesten van dese maent sijn verscreven, voor te dragen. 

Brieven uuyt Zeelant, dat La Marre, Boy, Carret ende Philips Bischop in St. Malo hadden 

willen bij arrest aenhouden die goederen van de inwoonderen deser landen, maer dat die van 

St. Malo, om de vrije negociatie niet te verhinderen, daertegens waren. Daerover eenige aen 

 
54 Zeer klein bovengeschreven. 
55 Hs. abus.: gevanden. 
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de hoven gesonden waren. Dit werden goetgevonden in Den Hage, aen den borgemeester 

Witzen over te scrijven, omme ’tselve den heeren Staten te verthonen. 

Den generael Coen wert van de Javanen Jancon (‘Lange Jan’, Angli vocabant de alde hor, qui 

summo illum odio prosequebantur) 56 genaempt, ende verstae hem lang van statueren ende 

sonder baert te sijn, eunucho similem, animo satis imo ad miraculum sedato. 

Den commys Olyva compareerden te selve tijt, die op de custe van Cormandel eenigen tijt 

den handel hadde gedreven. Ende hem werden seer ernstelicken gevraecht, oft men geen 

middelen soude connen vynden, omme een 
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meerder quantiteyt van diamanten te becomen. Daerop hij antwoorden, seer swaerlick sulcx te 

wege soude connen gebracht werden, dewijle het seer periculeus is, daer te lande te passeren, 

ende dat men nauwelicx weet, waer die vandane comen.  

Voorts gevraecht sijnde, oft eenige muterie in het schip Dordrecht aen St. Helena (geschiet 

waere),57 scheen daer sonderling niet van te willen weeten. Doch uuyt het scrijven van die van 

Rotterdam heeft men verstaen, dat een bootzman hadde een vat arack te schepe gebracht, ende 

’tselve in’t schip uuytgesoetelt. Waerdoor een ander, den arack in’t hooft hebbende, met de 

clocke de maets hadde doen vergaderen, ende eenige seditieuse voorhoudingen tegens de 

overicheyt gedaen. Den commanduer van de vloten der driër schepen, Dordrecht, West-

Vrieslant ende den Orangiënboom, is genaempt Adam Westerwolt. 

Daer werden gediscoureert over den handelinge van China onder den onsen te brengen, ende 

werden geseyt, dat daer maer twee rivieren en waren, die de Chinesen mochten gebruycken, 

de eene uuytvarende, ende d’andere incomende. Dat men d’selve lichtelicke conde met 

schepen beset houden, ende hunluden alsoo constringeren te handelen op sulcke plaetsen, als 

goet gevonden werden. Dat het een lant is, seer abondant van volck ende manufacturen, die 

nootsaeckelicken bij haer moeten verhandelt werden, ofte souden van gebreck moeten 

vergaen. Daerbij gevoecht werden, dat het geen volck en was die seer ter wapenen gestelt 

waren, ende hare schepen weynich tot defencie versien sijn. 

Denselven dach hebbe ick Hessel Gerritsz, den caertmaecker van de Oost-Indische 

Compaignie, die hem seer op die saecke verstaet, besocht, ende verscheyde van sijn caerten 

ende de teyckenen der forten ende castelen, eenige seer cluchtich bij G. van Vianen gedaen, 

gesien. Verhaelden oock, gevraecht van het eylant dat men seyt tusschen de Cabo ende 

Bantam, eerst bij de Portugesen ende naemaels bij den onsen eenige reysen opgedaen is, 

’tselve onvruchtbaer 
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ende inaccessibel, jae maer een rotse te schijnen, soo niemant eenich vorder bescheyt daervan 

heeft connen becomen. 

Dicebat, plures de generalis austeritate minus bene sentire, multorumque se querelas de eo 

intellexisse. 

Waren sommige boven haren tijt, door gebreck van volck in Indiën behouden. Ende de jonge 

maets, daer gesonden om de tale te leeren ende andersins gebruyct te werden, verstaet men 

gestelt te sijn tot arbeyden aen de forten. Daerdoor bijcans grijs ende geheel ongevallich te 

schijnen, seer door den arbeyt ende locht verandert. 

[05-10-1620] 

 
56 In de marge. 
57 Klein bovengeschreven. 
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Post mensem et quod excurrit, nempe 5. octobris novi styli, domo Amsterodamum profectus, 

cum admiralio Verhagio. Hebbe denselven dach op’t Boschhuys in de Oost-Indische 

vergaderinge geweest, daer meest alle de commisen, ondercommisen ende assistenten ofte 

aengenomen waren, ofte doen werden, dat weynige plaetsen open bleven, sulcx dat nadien 

d’andere meest werden afgeslagen. 

De generale resolutie is, dat de Compaignie dit jaer noch 13 scepen sullen equipperen, ende 

alhier sijn bijcans daertoe gereet het schip Gouda, nieu gebout, Dordrecht, onlancx uuyt 

Indiën gecomen, mitsgaders de Swarte Beer. Waerbij nieus werden gemaect drie jachten, alse 

Naerden, den Haen ende den Valck. Op de twee eerste schepen sullen wesen voor elcx 50 

soldaten met een sergeant. 

[08-10-1620] 

Is geresolveert den 8., dat men de schepen Gouda et den Swarten Beer soude meede geven, 

elcx een groote met een cleyne sloepe, ofte twee cleyne van 50 voeten lang. Niettegenstaende 

eenige daertegen waeren, seggende dat sulcx in de vergaderinge van de 17 voorgebracht, niet 

goet en was gevonden. Hetwelck nochtans gesalveert werden, uuyt redenen dat alleenlicken 

de andere cameren difficulteerden over de moyten, ende dat in de voorgaende toerustinge 

eenige schepen geheel sonder sloepen vanhier geseylt waren. 

De admiralité van Rotterdam urgeerden de Compaignie seer, etiam Ordinum Generalium 

authoritate interposita, omme te hebben liquidatie ende satisfactie, vanwegen de prijsen ende 
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eenige bijgesette schepen, ammunitie, etc. Waerover de Compaignie veel uuytvluchten is 

soeckende. Doch werden geresolveert, dat men eenige die in Den Hage souden reysen, 

belasten sal, de difficulteyten van sulcx te doen voor dese tijt den hoogmogende heeren Staten 

voor te dragen, alse de groote lasten, daer se noch meede was beswaert. De aenstaende 

equipagiën van nieuwe schepen, ende dat de Cameren vooreerst met malcanderen daerover 

mosten liquideren. Ende interim sommighe van de heeren mette schenkagiën, hunluden 

overlang belooft, soecken te trecken. 

Michaël Eustachius begoste te removeren sijne pretensiën, ende dat daeromme men op 

deselve moste letten. 

 

[27-08-1620] 

 (Augusti, extra ordinem).58 Alsoo hiervoor op sijn plaetsen, 5 ofte 6 weecken verleden, te 

weeten den 27. augusti, vergeeten sijn, hier te stellen eenige voordragingen ende resolutiën, 

hebbe deselve alhier noch geïnsereert. 

In de vergaderinge voorgelesen seeckere brieven van de Engelsche compaignie, inhoudende 

de clachte, dat de onse haere schepen, den Simpson ende den Hont hadden met gewelt 

verovert, met groote bloetstortinge, ende dat den overste Gordijn, buyten chrijchsordre, na de 

vreedevane opgesteken was, ende hem geleyde vergont werden, vermoort was. Voort van de 

veroveringe van de Sterre bij de onse op henluden gedaen. Daerbij voegende haer vermoeden, 

dat noch 12 schepen van den onsen gelast waren, totte totale verdervinge van den haeren in 

Indiën wesende. Hierenboven versoeckende dat de goeden, hunne compaignie in Indiën 

ontnomen ende herwarts overgegebracht, volgens het accoort tusschen de oversten gemaect, 

mochten werden gerestitueert. 

Eodem. Werden Raphaël d’Oliva voor sijn pretensie, dat hij sich noch een jaer hadde laten in 

Oost-Indiën gebruycken, boven dat sijnen tijt geëxpireert was, behalven sijne voorgaende 

maentgelden van 110 gld., vereert met noch 300 gld. 

 
58 In de marge. 
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In den brieff van den generael werden verhaelt van het branden eender moschea, waerover de 

moren seer ontstelt waren, ende seyden, dat hij een Spaensch hert in’t lijve hadde, etc.  

Werden daer meede inne verhaelt van cappiteyn Hyto, dat hij seer sijne mooren voorstont, 

ende met geen goet hert 
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onse saecken meenden.  

Item van een Samorijn, die 15 van den onsen hadde gevangen, ende ten deele omgebracht, dat 

hij hem daervoor soude betalen 100 patales ende de reste weder senden, hem voortaen 

houdende als vrint, sonder meer eenigen overlast an den onsen te doen. 

Werden bij Bicker voorgedragen, alsoo men noch wel over de 30.000 gld. in weynige dagen 

soude van doen hebben, totte betalinge van het scheepsvolck, ende de Compaignie nu 

tusschen de acht ende negen tonnen goudts in de banck van leeninghe schuldich was, ende 

men de directeurs van deselve qualicken dorste tot vordere penningen vergen, waer men 

deselve soude fourneren. Doch worden daerop geseyt, dat men die nochmael moste 

versoecken, ende tot gerieven sien te induceren. 

[29-08-1620] 

Den 29. Te resolveren wat men den Seventienen soude voordraegen, die men dagelicx 

verwachten. 

Voor de vergaderinge van den 17 voorgeslaegen (sijnde),59 ofte diegheene die met de schepen 

in Oost-Indiën te blijven gedestineert, aldaer behouden overgecomen waren, niet alsoo wel 

haere maentgelden op de reyse verdient, en behooren voor haere wedercompste te genieten, 

als d’andere, wiens schepen in salvo alhier weder gearriveert sijn, alsoo de eerste die hoope 

die d’andere hebben, benomen is. Ende oversulcx van argere conditiën souden gehouden 

werden, daer nochtans de egalité de meeste ruste ende vrintschap is toebrengende, werden 

goetgevonden, hiervan een poinct van bescrivinge te maecken, ende daerover het advys van 

de 17 te verwachten. 

Alsoo in corten tijden de actiën seer door sommige, haer handelinge daeraff maeckende, 

opgedrongen waren, ende al bij de 250 gecomen, daermen nochtans weynich apparentie 

voorhanden sach van retouren, die in corten tijden mochten geschien, sijn deselve te deesen 

dage weder gedaelt van 227 op 225 gld. (Ad 200 post paucos dies rediturae, ut quidam 

augurabantur).60 

[12-10-1620] 

12. octobris 1620. Me preside ob absentiam Vlacquii, propositum in collegio de rebus 

Francicis, Anglicis, et liquidatione cum admiralitatis61 collegio facienda.  

Et cum Gedeon Boetzelarius Langeraeckius (legatus Ordinum Belgiae Confoederatae ad 

Franciae regem)62 scripsisset, vehementiusque urgeret in suis 
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ad Ordines literis, etiam adiuncta protestatione, ne negligentiae insimulari posset, aut rebus 

defuisse videretur, ut sibi transmitterentur scripta et monumenta, quae contra Michaelem 

Eustachium, iam plura tentantem, apponi possent, non nempe sufficere quod nobis de 

iniquitate et malitia eius constaret, set et ipsum debere nos ipsis Gallis palam facere, qui 

 
59 Zeer klein bovengeschreven. 
60 In de marge. 
61 Hs. abus.: admiralitis. 
62 In de marge. 
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alioqui praeoccupati calumniis Eustachii, proni videbantur extrema quaeque in nostrae gentis 

homines Galliam mercaturae gratia frequentantes tentare, in eosque represaliorum iura 

concedere, quod facile is impetrare posset, imo iam aliquomodo impetrasset, minus aequos 

nobis iudices nactus.  

Quare syndicus Pauwius, cui iam legatio Gallica iniuncta erat, monumenta haec sibi tradi 

petebat, idque admodum oportere fieri iudicabat. Cui caeteri collegae accedebant,63 ea tamen 

lege, ut tantum ad demonstrandam rei veritatem extra ordinem iis uteretur, neque nempe ullo 

se modo inducturos iri, ut extra territorium ad iniquos iudices contra fundamentales patriae 

leges, ad dicendam causam pertraherentur, cum actorem reorum forum sequi debere, 

communi fere gentium iure constitutum sit, et lite iam contestata ipsi minime esset integrum a 

iudice resilire, praesertim cum Ordines nostri omnem ipsi favorem detulerint, ne litibus 

longioribus praegravetur. 

De rebus St. Maloensibus etiam dicebatur, non fore alienum a re nostra, si quam posset fieri 

occultissime, inquireretur de auctoribus eius, an cum iis res transigi posset, qui plerique 

nostrae gentis esse credebantur, ne forte in Gallos transcripta eorum actione, plus difficultatis 

nostris exhiberetur, quod nunc eo facilius peragi posset, quia invitis Maloensibus arrestum 

intentabatur. 

De Anglicana liquidatione consultum quoque videbatur, ut legati in Britanniam ituri 

instruerentur plenissime, neque nempe minimam eius legationis partem eam futuram dicebant, 

postremum, quod ad controversiam cum collegio Thalassico coeptam attinebat, visum fuit, ea 

de re apud Ordines agere, ut res extrahi aliquandiu possit, demonstrata rei hoc tempore 

difficultate, quando tot naves ingentibus sumptubus essent  
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instruendae. Sperabant etenim, principe ex castris reverso, rem commodius tractatam iri, cum 

ipse nuper nostros de mutuatis navibus et instrumentis, melius sperare iussisset. Requirebatur 

insuper tempus, ut cum aliarum civitatum collegiis de re eadem agi posset. Interim de 

munusculis honorariis ageretur, quibus deleniri quorundam animi possent, et in rem nostram 

proniores effici. ‘Nam placare homines possunt et munera divos’.64 

François Lemmens, weder bij die van Rotterdam aengenomen voor oppercommis, 

pretendeerden, doordien hij bij den generael Reael 3 jaeren neffens sijn commischap het 

secretarischap hadde bedient, oock eenige extraordinarise diensten in’t veroveren van de 

joncken gedaen, groote scade in’t verlies van de Sonne geleden, ende sijne penningen langen 

tijt hadde gemist. Ende hadde tot recompense daervoor geëyscht 400 lb. Vlaems. Hetwelcke 

also seer exorbitant scheen, ende boven het bedienen van’t secretarischap hem weynich soude 

competeren. Werden noch eenige van de heeren gecommitteert, om te sien nochmael met hem 

te handelen, doch niet de dusent gulden te excederen. 

Den staet der middelen van de Compaignie in dese landen tegenwoirdich, alle lasten 

afgetrocken, ende de waren tot gelde gerekent, dat daerontrent noch overich wesen (soude) 65 

30 tonnen gouts, die men totte equippagie bijna sal van doen hebben. 

[15-10-1620]  

15. octobris. Wedergecomen Jan Hermansz ende Jacob Vlacq, gecoft hebbende tusschen acht 

ende negenhondert beesten, ten deele Vriesche, ten deele Deensche, sommighe heel groote 

ende welgestelde van aensien, die alle daghe tot behoeff van de schepen worden geslacht. 

 
63 Letters –eb- zeer klein bovengeschreven, evenals na tantum: ad. 
64 Onbekend citaat. 
65 Zeer klein bovengeschreven. 
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Alsdoen aengenomen een predicant, staende te Rumpt aen de Lingen in Gelderlant, met name 

Johannes à Porta, sanctissimae theologiae candidatus. Wiens comportement ende beroep 

verthoont werden bij attestatie van het classis aldaer, ende de goede getugenisse van domino 

Poliandro, theologiae professore, tot 60 gld. ter maent, mits hij soude brengen getugenisse van 

sijn ontslaginge. Was van ontrent 25 oft 26 jaeren, gehuwet. Seyde door enen goeden ijver 

daertoe gedrongen te werden. Quod sane optandum esset, sed vereor ut plerique maiori 

cupiditate aut curiositate quam pietate ducantur. 

Eenen Jan van Crayevanger, wonende tot Oudewater, een jongman van goeden aensien, 

versochte geadmitteert te werden voor assistent, d’wijle de plaetsen van ondercommise 

becleet waren. Ende werden tot acht dagen uuytgestelt. 
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Hendrick Jansz, een jongsken, sijnde van goede luden tot Amsterdam opgebracht, ende voor 

ondercuper met de eerste schepen in Indiën gesonden, was aldaer vermeerdert van staet ende 

gagie, ende tot commis gecomen. Doch op de Swarte Leuw door bedroch, ende hem niet 

hoedende voor eenige hostiliteyt, gevangen ende aen den coninck van Bantam overgegeven, 

was in groot gevaer van om sijn leven gebracht te werden. Waeruuyt door de Gouverneur-

Generaal verlost sijnde, hij sijn revenge van de Engelse seer wel vervolcht hadde, als voor 

verhaelt is. Dan nu na de 20 ende meer jaeren thuys comende, versochte aen de Compaignie 

eenige recompensie boven sijne ordinarise maentgelden. Sijne pretensen waren dese, alsdat 

hij van ondercommys tot commys gecomen sijnde, hem tot verhoginge was gepresenteert van 

de 60 tot 80 gld., maer hetselve hadde uuytgestelt tot sijne wedercompste, omme met de 

Compaignie selfs aff te handelen. Eyschende tot vermeerderinge des maents 25 gld., 

belopende in de 40 maenden 1.000 gld. Dat sijne maentgelden nu veele jaeren bij de 

Compaignie ondergehouden waren, sonder interesse, voor de vereeringe van eenen eenhoren, 

in de Engelsche schepen verovert.  

Voort voor sijnen getrouwen dienst, sooveele jaeren aen de Compaignie gedaen, daer voor 

hem tsamentlicken werden toegeleyt 400 lb. Vlaems, d’wijle weynich ofte geen regard 

genomen wert op den eenhoorn, die men meenden van eenich visch te wesen, ende genomen 

uuyt de kiste van Gardijn, die hij veraccordeert hadde, sijn privé-kiste te sullen laten volgen. 

Hij was cleyn ende ongesien van statuere, sieckelicken, ende qualicken connende de coude 

verdraegen. Seyde, beeter in Indiën te connen aerden, daer hij een dochter in sijnen tijt hadde 

overgewonnen. Meende daeromme tegens den uuytgaenden tijt de Compaignie noch 

wederomme te dienen. 

Gescreven uuyt Engelant bij Cloppenborch, onsen agent aldaer, dat de compaignie aldaer 

scrijvens hadde becomen, dat haer schip den Roden Leuw voorhanden was, geladen meest met 

indigo, hebbende noch goede quantité gelaten in Suratte. Bracht tijdinge, dat aen de Capo ses 

Engelsche schepen van 9 Hollantsche wel waren onthaelt ende ge- 

 

fol. 45r 

 

festoieert. Waerover de compaignie tot Londen seer goet contentement genomen hadde. 

Worden voorgedragen, dat, alsoo het was strijdende tegens de ordinantiën, dat men in’t privé 

ofte anders dan in de vergaderinge, met eenige bewinthebberen niet en mochte contracteren, 

ofte het niet geraden en ware, eenighe stucken tot 20 in’t getal van Elyas Trip te coopen, die 

voor het hondert was eyschende 18 gld. Dese waren in Suyrlant gegoten, lichter van ijser als 

de Engelsche, ende ¾ lb. swaerder schietende. Maer omdat men meenden, dat se periculoser 

waren om te barsten, werden daerop gedient, dat die met een lb. cruyts meer werden beproeft. 
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Dan werden die van de ammunitie geauthoriseert, omme de coop voort door te drijven. 

Sommige stucken werden genoempt ‘schrassers’, andere ‘mignons’. 

Het schip den Haen werden geseyt seer schrander te wesen, dat is ‘smal’, ende daerover 

nodich soude sijn, dat men’t swaerder ballasten. 

Den borgemeester Pauw pretendeerde betalinge van een obligatie van 8.500 gld., die bij de 

Compaignie van de 10 schepen in den eersten naer Indiën gesonden, aen den armen deser 

stadt gegeven was. Dan alsoo de Compaignie daerentegens allegeerden wederschult van 3.100 

gld., met noch 600 gld., competerende Henrick Jansz, onlancx uuyt Indiën, van verdiende 

maentgelden, op deselve schepen verdient, sustineerden deselve te corten.  

Daerover gerepliceert werden, dat de obligatie suyver was, ende noch voor twee jaeren 

vernieut, dat daeromme de presumptie voor deselve was, tenware dat de wederschulden 

laetter ende na de liquidatie bekent gemaect waren, gelijck sij voor de 600 gld. wel wilden 

geloven, d’wijle Henrick Jansz mette voorseyde schepen uuytgereyst, ende nu, na 20 jaeren, 

eerst wedergecomen was. 

In’t eynde werden den heer borgemeester met den sijnen de liquidatie, getrocken uuyt de 

boecken van de Compaignie, ter handt gestelt, opdat naerder op de saecke mocht werden 

geïnquireert, ende Franchois van den Hove, eertijts bewinthebber, daerna gevraecht. 

Goetgevonden, dat men de moeder van Peter van Rey, een crancke, behoeftige vrou, uuyt 

haers soons maentgelden soude tellen 300 gld., onder behoorlicke cautie nochtans de 

restituendo, ingevalle 
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bevonden mochte werden, dat hem, P.v. Rey, soo veel niet en competeerden. Alsoo hij sich 

niet wel te Jacatra gedragen en hadde, ende daerover in sijne maentgelden was aldaer 

gecondemneert. 

[15-10-1620]  

Een vrouwe wiens man, een kender van diamanten, in dienste wesende van de Compaignie, 

eenige diamanten achtergehouden te hebben, ende in een penne verborgen, bevonden was, 

versochte, van den noot gedrongen sijnde, yet van haer mans gagie te mogen genieten. Ende 

werden uuyt mededogentheyt haer toegeseyt, dat se soude comen bij de rekenmeesters, die 

met haer souden handelen. 

[19-10-1620]  

19. octobris. Is Evert van Doorns soon Joost, een goutsmit van sijn ambacht, in Italiën ende 

Duytslant verkeert hebbende, ende weynich op wercken gesint sijnde, alsoo niettegenstaende 

de belooften, aen mijn gedaen, de officiën dier maer 4 en waren, aen oude Indische verlooft 

waren, aengenomen omme in Indiën te varen voor adelborst appoincté, tot 12 gld. ter maent.  

Alsoo uuyt het schip Mauritius, voor een jaer uuyt Zeelant gevaren, scrijvens was gecomen, 

dat het vleys soo qualicken bewaert was, dattet began te stincken, ende men genodicht 

worden, hetselve op nieus te hersouten, oock den olye soo qualicken bewaert, dat die door de 

tonnen gedrongen ende verleckt was. Ende dat oock bij Verhagen alhier verclaringe gedaen 

was, dat het schip de Goede Fortuyne groot verlies van menschen geleden hadde, doordien 

het vleys, soo hij meende, te seer geparst sijnde ende qualicken met souten bewaert, geheel 

bedorven, die daeraff aten, geheel infecteerden. Werden sulcks voorgedragen omme te 

adviseren totte beste remediën, om sulcx voor te comen, d’wijle daer groote scade door bij de 

Compaignie geleden werde. Men meende, dat men de bloedige peeckel behoorden aff te laten 

loopen, totdat se claer bleef, dat men de hoecken met saut wel moste versien, het pit schoon 

daeruyt doen, ende de tonnen niet al te seer te persen, opdat het soudt daer beeter doordringen 

mochte, ende plaets grijpen. 
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Voor den olye werden geseyt, dat men de houten tot de vaten een jaer tevooren, eer men die 

soude besigen, moste wechsetten. Opdat die wel drooge werden, ende buyten peryckel van te 

crimpen, sijnde de vaten wel dichte, mosten gedreven werden. 

  

fol. 46r 

 

Die van Middelborch screven, dat sij uuyt Engelant scrijvens hadden becomen van de 

bewynthebberen aldaer, waerbij deselve waren vermanende, dat sij van meeninge waren, 

sommige uuyt den haren over te senden, omme te handelen van de egualité ende gelijckheyt 

van de prijsen, over de waren die men uuyt Indiën souden crijgen, ende alreede hadden tot 

meesten proufijte soo van de eene als d’andere compaignie, sed nostri videbantur parum iis 

fidere. 

Als Verborch wilde sustineeren, dat men op de grootste schepen wel vier quartiermeesters 

mochte nemen, waren Hasselaer ende Brouwer daertegens, seggende dat den vierden was 

overtal ende onnodich. 

Ider bewinthebber staet vrij, eenich getal van jongens op sijnen naeme in te brengen. Ick 

hebbe den naem gegeven een Gerrit Gerritsz. 

 

[00-09-1620] 

[Resoluties van de Heren Zeventien]  

Gesien de resolutiën van de 17, lest in septembri voorleden, op de voorgedragen 

swaricheyden gegeven, hebbe eenige daervan alhier geannoteert. 

Alsdat dese Camere van Amsterdam werden geauthoriseert, om de coopmanschappen bij haer 

wesende, ten besten oirbaer te vercopen. Ende dat oversulcx aen Jaques l’Herimite cum sociis 

vercocht waren de diamanten van twee scheepen voor 30.050 gulden, op rabat van 15 ofte 16 

maenden. Ende daerna aen een andere een partije van 14.050 gld., mitsgaders eene andere 

18.000 van de leste ingecomen schepen, tesamen belopende 62.100 gld.  

Dat men de Spaignarden sal sien alle afbreuck te doen, insonder voor Goa ende Malacca, 

oock in de Manillhas ende Philippinas. 

Den advocaet te continueren op de gagie van 1.350 gld. des jaers. 

Dat men diegeene die het fort Poleway op Banda verovert hebben, sal sien met redenen te 

payen, sonder daerin te treden om eenighe recompensen te geven, als die haer proufijt daervan 

gehadt hebben in’t lant aldaer. 

Dat men 400.000 realen van achten ende eenige, mijns onthouden, onder de schepen die nu 

gaen sullen in Indiën, sal verdeelen. 

Dat diegeene in salvo in Indiën over sijn gecomen ende wiens schepen aldaer gedestineert sijn 

te blijven, bij provisie haere maentgelden sullen mogen genieten, soo sij bij provisie haere 

maentgelden sullen mogen genieten, soo sij haer hypoteecq op eenich schip in Nederlant 

gaende verkiesen. 

Van secreet te houden de stucken ende hetgeene, daer de Compaignie scade door mochte 

lijden.  
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[00-03-1621] 

400 last. Gouda, een nieu schip, Gerrit Douwesz, schipper, Johan66 Jansz Visscher, 

commys, met 200 bootsgesellen ende 50 soldaten, heeft op, na gissing, 22 ijsere ende twee 

metale stucken, 7 kisten matten, gedestineert nae Bantam. Dirck van der Lede, ondercommys. 

 
66 Doorgehaald: Hubrecht. 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

 

 

64 

 

350 last. Dordrecht, uuyt Indiën onlancx gecomen, daer schipper op is Ariaen67 Jansz 

Pater, commys Hubert Vischenisz van Dordrecht, met 200 bootsgesellen ende 50 soldaten. 

Heeft op geschut bijcans als het voorgestelde schip, ende 7 kisten matten, gedestineert te gaen 

na de custe van Coromandel, Gerrit Reyn Root, ondercommys. 

160 last. Den Swarten Beer, daer schipper op is Adriaen Claesz, commys Jan 

Luwenaer,68 met 120 bootsgesellen. Heeft op … 3 kisten matten, Gielis Venen, 

ondercommys, Jacob Kemp, Gerrit Brouckman van Bremen, Jan Pietersz Schoorhoeft, Pieter 

van de Werff, assistenten.  

120 last. Het jacht Neerden, nieus binnen Amsterdam gebout, daerop is scipper Lambert 

Nannings, van Med[emblick?], commys Jan van Vorst bij Aernhem, met tusschen de 60 ende 

tseventich bootsgesellen, … ende 2 kisten realen.  

70 last.  Den Haen, nieu gebout, is schipper Dirck Dircksz Vetting, ende commys Isaac 

van de Werck, met 55 mannen. 

60 last.  Den Valck, nieu gebout, is schipper Cornelis Nienen, ende commys Evert 

Bonner van Groeningen met 40 mannen. 

West-Vrieslant met 7 kisten realen van achten, bootsgesellen 250 mannen ende 50 soldaten. 

Het Wapen van Delft, bootsgesellen 225 ende 75 soldaten, oock met seven kisten realen van 

achten. 

Den Oraigniënboom is noch in martio 1621 in Zeelant. 

Goude Leuw, daer Steven van der Hagen, governeur van Amboynen, lest mede tot Rotterdam 

is gearriveert. Dit schip is noch in martio 1621 in de Mase geweest, ende in aprili daerna eerst 

uuytgevaren. Hiermeede is noch gevaren Evert van Doornen soon, die den gepasseerden 

herfst, om sijn ongesontheyt hier was gebleven. 

Hasewint, een jacht tot Hoorn. 

Purmerend, een jacht tot Hoorn, is tweemael in zee geweest ende gekeert. 
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Het jacht Armuyden, noch in martio 1621 in Zeelant. 

Den Haaring, een jacht van Enckhusen.  

* 

Noch goet gevonden, ingevalle uuyt Indiën corts geen schepen over en comen, dat bij die van 

Amsterdam een nieu jacht van advys gebout sal werden. 

Scrijvens uuyt Engelant, alsdat het schip den Engelschen Gouden Leuw69 was gearriveert in 

Pleymuyt, geladen met een goede quantité indigo, Persiaense sijde, doch weynich carpetten, 

catoen, wolle, garen, conserven, etc. 

Was wel onthaelt van onse 9 schepen, leggende aen de Capo, die het meende vianden te 

wesen, ende sijn uuyterste devoir dede om te ontvluchten. Maer met sloepen aen boort 

comende, ende vreedevanen toonende, verstonden het accoort getroffen met groote blijschap, 

hun noch grotelicx bedanckende van het goet tractament. Hadden eenige brieven uuyt de 

Hollantsche schepen mede gebracht, doch en conden die doen niet oversenden. Dan souden 

deselve metten eersten volgen, waren in drie maenden van de Caep daer geseylt. Den brieff 

was van den 30en september, dat is van den 10. octobris niewen stijls.  

Worden versocht, soo van de coninck als cancelier van Denemercken, aen de Compaignie, 

eenige jonge eedeluyden uuyt hetselve rijck meede te nemen in Indiën. Maer werden 

affgeslagen, als wesende tegens de ordre van de Compaignie. 

 
67 Doorgehaald: Jan.. 
68 Doorgehaald: Berntsz. 
69 Hs.: gooden leuv. 
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[21-10-1620]  

Den 21. overgecomen eenige brieven, die aen de Capo den Engelschen Leuw waren in een 

houte doose meede gegeven, doch werden eenige gemist. Hielden in dat de 9 schepen in julio 

waren aen de Capo de Bonne Esperança geweest. Dat se daer tot ses Engelsche schepen 

hadden vernomen, sonder dewelcke, overmits sij gereet waren om te seylen, sij nae Bantham 

haren cours hadden gestelt. Ende tot eernstich versoeck het ander, dat naer Engelant ginck, 

met botter ende andere nootlickheyden hadden bijgestaen tot goede rekeninge.  

Daer waren oock bij advisen, hoe dienelicken het soude wesen, dat men op de eylanden van 

St. 
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Antonio ende S. Vincent, gelegen bij Capo Verde conde verversingen becomen, gelijck 

alreede verscheyde van de onse daer wel waren onthaelt geweest, ende gereven met oraingen 

appelen, citroenen ende diergelijcke. Dat hetselve seer wel was te practiseren, alsoo de swarte 

heydenen, sijnde aldaer, noch meesters waren, ende de Portugesen haer sulcke handelingen 

metten onsen niet en conden verbieden ofte verhinderen, tenware sij deselve omcochten, ende 

tegens onse natie oprockenden. Daeromme met goede voorsichticheyt aldaer gehandelt moste 

werden. 

In de brieven worden oock verhaelt van de swackicheyt der touwen ende opstaende want, 

waerdoor het schip Leyden bijcans soude verongeluct hebben, oock de quade versieninge van 

vleesch, olye ende andere nootlickheden, dat de heeren daerdoor souden gewaerschout wesen, 

omme daer beeter op te letten, dat se van verscheyde leverers bedrogen worden. 

Worden meede gediscoureert, ofte niet en soude connen gewacht werden op eenige craecken 

die uuyt de Indiën naer Spaniën gaen, ende oft men niet een maent ofte 2 daerop soude mogen 

vertoeven, sonder groot verlet van de voorgenomen reyse. Ende meenden Brouwer, sulcx wel 

te connen geschieden, ende wel gewaecht behoorden te werden, aengesien het dubbelt proufijt 

ons daerover soude mogen comen, ende de groote scade, den erfviant daerdoor soude hebben 

te lijden.  

[22-10-1620]  

22. De schepen aen de Capo, bij de onse 9, comende uuyt Engelant, Londen, admirael, het 

Hert, vice-admirael, Roden Bock ende Aernt. Den Leu gaende naer Engelant, wiens schipper 

was Jan Wedden, nam uuyt Hollandia over: 3 pipen malvesey, een ton botter van 300 lb., 

eenich stockvisch (ende eenige stucken canefas),70 d’andere 2 Engelsche schepen die 

volchden, waren d’een van 900 ende d’ander van 400 vaten, latende noch 2 onderwegen. 

Alsoo de hoochmogende heeren Staten van meeninge waren, omme een treffelicke ambassade 

te senden in Vranckrijck, desgelijcs een andere in Groot-Brittanniën, screven deselve aen de 

Camere alhier, dat se eenige uuyt haer collegie souden committeren in Den Haghe, omme de 

gaende ambassadeuren 
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te instrueren van haere saecken, soo in Vrancrijc als Engelant, tegens acht dagen.  

Daertoe genomineert werden, neffens den advocaet Boreels, den heer borgemeester Dirck 

Bas, ridder, ende Henrick Brouwer. Antonis Rijcxen werden oock secrete last gegeven om te 

vernemen aen Van Loon ofte andere, nae de participanten van de rheederen van St. Malo, die 

men meent, dat meest inwoonderen sijn van dese landen, doch haer niet en derven openbaren, 

oft men eenich accoort met deselve conde aengaen.  

 
70 In de marge. 
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Uuyt het schip de Vrede scrijft Marten Valck, commys, den 28. october 1619, hoe wel sij van 

een Portugees, Roderigues genaemt, neve van den governeur, waren onthaelt op’t eylant St. 

Antonio bij Capo Verde. Wesende versien met appelen van oraigniën, citroenen, limoenen, 

hoenderen, oeck eenige bocxkens, tegens eenige andere waren ende cleyne vereeringen. Dit 

eylant leyt in de caerte op 18 graden de linie, maer in de waerheyt moet gestelt werden op de 

16 linie, 18 minuten. 

Willem Cornelisz Schouten op Mauritius. 

Den commanduer scrijft meede van de ondercommisen, dat die waren murmurerende, 

waerom sij niet in den breeden raet werden vervordelt, dan werden licht gecontenteert. 

De admiralité van Rotterdam praetendeerden op de Compaignie 320.000 gld., waerentegens 

de Compaignie weder tot subsidie, haer belooft, inbrachten 599.000 gld. Doch door den 

urgenten noot versochten tenminsten bij leeninge 30.000 gld. ofte 40.000. 

Dat men soude besichtigen een bequaem schip om te gebruycken voor een jacht van advys, te 

voegen bij de 13, volgens de resolutie van de 17. Daerop sommige seyden, de saecke noch 

wel wat mochte uuytstaen, nadien men eenige schepen uuyt Indiën verwachten, daer nu 

ontrent de 70 in alles waren. 

Adviseerden op het versoeck van die van Middelborch, dat Ysaac Starck, die hem 

presenteerden voor commys, niet dienstich en soude wesen voor de Compagnie, ten aensien 

van verscheyde fouten bij hem gecommitteert, niettegenstaende hij anders cloeck genoch 

mochte sijn. Daeromme dat  
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hij geculpeert worden:  

- van kennisse van quaede munte,  

- dat hij buyten het placaet van de heeren Staten boven de Capo gevaren was, 

- dat sijn broeder Abraham met een scheepgen gesonden om te negociëren, hetselve, met het 

gelt, hem meede gegeven, verteert hadde, ofte daermede door was gegaen, 

- ende dat den dienst die hij voorwenden, onse schepen aen de Capo gedaen te hebben, cleyn 

was, jae, dat hem veel grooter van deselve geschiet was, soo hij metten sijnen, sonder 

assistentie van proviande ende vivres uuyte schepen vercregen te hebben, soude hebben 

moeten vergaen. 

Den solliciteur Haring last gegeven, omme te solliciteren van zijn excellentie 14 commissiën 

met de schepen te senden. 

Werden meede gecommitteert, omme te sien nae een bequaeme plaets in [de schepen] Gouda 

ofte Dordrecht, om een keetel te stellen, daermen het sout water soude connen vervarschen 

door inventie van doctor Leonardo, swager van den borgemeester Bass. Ende worden geseyt, 

dat bij proeve de goetheyt van hetselve water bevonden was, ende dat men in 2 etmaels twee 

tonnen soude connen vervarschen. 

Een cruytmaecker presenteerden sijnen dienst in Indiën, ende gevraecht sijnde nae de 

maniere, antwoorden dat men tot 50 lb. buspoyder te maecken, moste nemen 39 ofte 42 lb. 

wel bereyt salpeter (dubito an memoria me fallat), 3 lb. coolen ende V ofte VII lb. sulphurs. 

Soude met vijf ponden Vlaems ter maent hem laten contenteren. Dan men wilden sijn meester 

tevoren spreecken. 

Worden daerbij gediscoureert, dat alhoewel de cruytmolen in Amboyna opgerecht was, het 

oorbaerlicker soude wesen, soo men sulcx op de custe van Coromandel te werck stelden, daer 

salpeter wert gevonden, (ontrent Tirepopulier, in de gedructe caerten Tiremalavas, wort het 
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veel gevonden)71 ende alles betercoop is. De sulpher compt daer uuyt Chyna, ende de 

inwoonderen aldaer maecken’t, doch en hebben de rechte maniere niet, om te cornen. 

[26-10-1620]  

26. Geordonneert, dat men, tegens maenendach den 2. novembris, sal monsteren (het 

scheepsvolck op) 72 de twee groote schepen, alse Gouda ende Dordrecht, ende tevooren 

vrijdach ende saterdaech de trom slaen, daertoe men soude versoecken consent van de 

borgemeesteren.  

 

fol. 49r 

 

Compareerden den schipper ende de bootsgesellen, die met Ysaac Sterck om de Caep hadden 

geweest, haer excuserende dat sij met hem de verboden reyse over de linie hadden 

aengevangen, daertoe sij van hem gedrongen waren. Seyden dat se op St. Helena hadden 

geweest, ende Sterck haer versochte, om nae Ceilan ofte de custe van de Roode Zee te seylen, 

daer sij onwillich toe hadden geweest. Dat oock haer schip gantsch lec ende van vivres 

onversien was. Het schip, wederom gecomen, was gearresteert, ende den officier versocht om 

tegens Ysaac ofte de reeders sijne actie te institueren van tegen het placaet gepecceert te 

hebben. 

Eodem. Werden de commisen, ondercommisen ende assistenten verdeelt over de ses 

scheepen. 

Den pensionaris verhaelde, dat Michiel Staes, niettegenstaende het scrijvens ende versoeck 

van de heeren Staten, evenwel met sijne begoste proceduren tegens alle recht ende redenen 

voortginck, ende hadde aldaer onlancx een Neederlants schip73 doen houden. Ende alhoewel 

men met alle redenen het goet recht van de Compaignie aldaer hadde verthoont, ende 

genochsaem bewesen, dat hij niet dan een zeerover en was, hebbende soo van onse als 

Fransche schepen verscheyden berooft ende geplundert, die met fortse sochte over ende 

tegens het recht ende justitie selfs sochte te domineren. En hadde sulcx alles noch niet mogen 

helpen, dan werden niettemin in sijn quaede proceduren gesterct door eenige hovelingen, met 

hem participerende, als het scheen, gesustineert. Dat het daeromme nodich soude sijn, alle 

middelen aen te wenden om hem te resisteren met de prompste bewijsinge74 van sijn 

handelinge, die mogelick waer te becomen. Want alhoewel de Compaignie geen schepen ofte 

coopmanschappen in Vranckrijck en was hebbende, souden evenwel de dagelijcxe clachten 

dergeenre, die aldaer souden werden door sijn proceduren beschadicht, moeten verwachten. 

Seyde voorts, dat hij over hadde gesonden het scrift van de admiralité van Rotterdam aen de 

heeren Staten overgesonden. Hetwelck seer hard et aculeis plenum scheen te wesen. Waervan 

alsoo in de provinciën verscheyde copyen verdeelt worden, ware het te beduchten, dat deselve 

daer smaeck in crijgende, lichtelicken alle subsydiën, duslange de Compaignie verleent, 

deselve mochten ontrecken. Daerover goet gevonden werde, dat den pensionaris met den 

advocaet ende schepen Poppen eenich antwoort souden 

 

fol. 49v 

 

concipiëren. Opdat, soo de heeren Staten-Generael als particulier naerder de gelegentheyt van 

de saecke mochten verstaen. 

 
71 In de marge. 
72 In de marge. 
73 Hs.: een Nederlancx een Neederlants schip. 
74 Hs. abus.: bewijnsinge. 
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Aengenomen eenen Lambert … om buscruyt in Indiën te maecken. Hij hadde tot Utrecht 

gewoont bij Willem Utenhoven. Is op den Beer gestelt, ende sal des maents hebben 30 

gulden. 

Eenige Portugesen gaven over een requeste, inhoudende hoedat N. de Segura, Portugees, met 

sommige van sijne natie trafycquerende ontrent Guinea ende aen dese sijde de linie 

aequinoctial, alwaer de gemeene trève plaets was hebbende. Welcke niettegenstaende, was de 

voorseyde Segura met sijn geselschap ende schip genomen bij een Oost-Indisch schip van 

dese Compaignie, genaempt Haerlem, waerinne hij tot Jacatra gevoert ende in gevanckenisse 

gehouden worden. Oversulx hij versoeckende was voorscrijvens van dese Camere aen de 

regeerders aldaer, met laste dat se denselven gevangen Portugees soude ontslaen, etc. Maer 

haer werde door Brouwer voor antwoort gegeven, dat men hem tegens eenige die van de onse 

daer gevangen waren, conde lossen. Daerbij voegende, dat de Portugesen van La Mine ofte 

daerontrent twee bootsgesellen hadde gevangen ende opgehangen, sonder regard van de 

trèves die sij waren allegerende te nemen.  

[28-10-1620]  

28. Waren Hessel Gerritsz ende Cornelis Jansz doende, omme te vynden de plaetse daer men, 

op de 23 graden geensijde de linie aequinoctial, gevonden hadde een cleyn eylandeken, dat 

men Leyden hadde genaempt. Ende meenden sommige dat het was hetselfde dat de 

Portugesen noemen …, leggende op deselve grade naer’t noorden, genochsaem steril, sonder 

versch water. De eylanden S. Antonio ende S. Vincent, leggende tegens Capo Verde naer’t 

zuden in de zee, meenden men dat oock niet wel op sijn streeck gestelt was.  

Daer vielen oock discoursen over de zeylsteen ofte magneet, die verscheyde crachten hadde, 

ende dat men in’t maecken van de naelde ende compas seer curieuselicken daerop moste 

letten. 

Ick gaff mijn naem een jongen van Dockum in Vrieslant, ende was een cloecke jongen, die in 

een jaer voor man soude connen dienen. 

[29-10-1620]  

29. Me preside aengenomen 3 siecketroosters, hebbende noch 

 

fol. 50r 

 

een jong predicant van Delft voorsien, geweest bij de predicanten die oock Johannem à Porta, 

voorgaens aengenomen, vermaenden. Den eersten was genoemt Michiel van Mander, out 

ontrent 42 jaeren, des smaents voor 38 gld., ende soude met den Beer varen. Den 2. Gerrit 

Servaes van Hamont, tot 36, gelijck oeck den derden, genaempt Dirck Jansz Nagel. 

Gecorrigeert 2 articulen van den artyckelbrieff volgens de leste resolutiën van de 17. Te 

weeten het 30., inhoudende van het betalen van de maentgelden, ende het 34., waerin 

getracteert worden van de recompense dergeenre, die in dienst van de Compaignie verlempt 

worden. Dat daer buyten souden staen, die met eenige natuerlicke sieckten ofte gebreecken, 

als breucken ende diergelijcke souden belast sijn, hetwelcke door voorgeven van doctor 

Walter wat claerder uuytgedruct worden. Hier werden verhaelt dat die de rechterhant verloor 

in’t gevecht voor de saecke van de Compaignie, gerecompenseert worden met 600 gld., die de 

lincker met 400, ende die de beyde met 1000.  

Den pensionaris hielt voor, dewijle het proces tusschen dese ende de Magellaensche 

compagnie bij den Hoghen Rade was getermineert, genochsaem tot vordel van dese 

Compaignie. Die evenwel gecondemneert was tot … de Magellaensche te tellen, ofte 

daervoor geven 7 tot interesse ten hondert, ofte het niet dienlick en ware, omme de sware 

interesse te ontgaen, dat men de penningen, die men tegens 5 genoch conde becomen, soude 

consigneren daer’t behoorden. 
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Sloech noch voor, d’wijle mr. Peter van Veen, dienende Isaac le Maire ende de Austraelsche 

compaignie tegens de onse, sich de saecke in alle sincerité presenteerde aen te nemen, ofte het 

ondienelick soude wesen, dat men versochte eenige onderhandelinge, omme alles ontslagen te 

wesen. 

Ende worden goetgevonden, dat die gecommitteert waren in Den Hage te gaen, de saecken 

beyde naerder souden ondertasten. 

Men resolveerden noch, te scrijven aen den generael, dat soo eenige assistenten aldaer teveel 

ofte onnut werden bevonden, hij deselve weder nae het vaderlant soude senden, opdat die 

malcanderen niet in de wege, ende de Compagnie tot costen souden sijn.  

 

fol. 50v 

 

Dat men de comptable, ende die haere comptoiren niet en hadden vereffent, daertoe soude 

vermanen ende aenporren.  

Alsoo Vlacq seeckere lonten hadde bestelt, van Ter Goude hem toegesonden, werden geseyt 

deselve te dun ende onbequaem te sijn omme in Indiën te senden. 

Daer werden meede vermaent, dat men de apotequerskiste soude voorsien van alle 

nodicheden, oock met sommige lb. salzeparille, goet wesende voor de geïnfecteerde van de 

pocken. 

Omme de correctie van het 30. articule, hiervoor gementioneert, naerder te verstaen, moet 

men considereren, dat vooreerst, wanneer de schepen in salvo in Indiën sijn gecomen ende 

daervan behoorlijcke ende naer gewoonte blijcke, de penningen van de verdiende 

maentgelden alhier sullen mogen betaelt worden, alsoo oock de verdiende maentgelden, 

aldaer in’t lant gevallen, sonder vorder rysico te lopen, maer in’t wederom comen sullen de 

fortuyn volgen van het hypoteecq dat se dan vercosen hebben, te weeten het schip daer se 

meede wederkeeren, omme maentgelden, daerop verdient, te ontfangen. Ende dit is 

geresolveert ten respecte dergeenre wiens schepen in Indiën gedestineert sijn te blijven. 

Worden meede geordonneert, dat Loys le Beecque soude gevordert sijn, omme de saecke met 

Le Maire, die haest soude connen afgehandelt worden, te vervolgen. 

Verstaen, dat eenighe op het schip de Witte Beer (in maio ’19 uuytgevaren)75 tusschen 

Bantam ende de Capo gemutineert sijnde, hetselve meenden te overmeesteren. Dan openbaer 

sijnde, hadde moeten overboort. Sijn geweest 9 sterck, alle van Hamburch, Bergen in 

Noorwegen, Stettin etc. Is geschiet volgens sententie, den 4. septembris 1619. 

 

November 

[02-11-1620]  

2. Is het volck, als schippers, comysen, ondercommisen, stierluden, timmermans, cuypers, 

quartiermeersters, schiemans, assistenten, constapels, trompetters, provoosts, busschieters, 

bootsmans, jongens, op de schepen Gouda ende Dort gemonstert. 

Die van Middelborch screven seer eernstelicken, ommedat haer overgesonden soude werden 

eenige nootlickheyden, alse stockvisch, botter, sap van lamoenen, 10 tonnen miredich, etc. 

Ende namen de schepen Verburch, Jan Harmansz et Hasselaer aen, hetselve  

 

fol. 51r 

 

te bestellen, hebbende alreede eenige veerdich. Insgelijcx oock voor Hoorn, die om gelijcke 

nootdruften hadden gescreven. Aendienende, ofte men alhier begeerden Spaensche keesen, 

 
75 In de marge. 
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alsoo een goede quantité aldaer was te becomen. Dat waren keesen, hooch met roode corsten, 

die veel naer Spaniën gesonden werden. 

Alsoo een vrou, wiens man op de Witte Beer was uuytgevaren, ende om sijn comploterie bij 

sententie was overboort gesonden, versochte haer mans maentgelden. (Waren den 13. mey 

1619 uuytgeseylt van Tessel, ende werden den 4. septembris eiusdem [anni] gejustificeert).76 

Worden daerover gelesen de voorseyde sententie, die geen confiscatie van goederen nochte 

verboorte van maentgelden inhielt. Ende gevoelden de heer Bas ende eenige andere, dat men 

haer die maentgelden niet en soude connen onthouden, dewijle geen confiscatie van goederen 

in dese landen plaets hadde, daer die in de sententie niet en werde uuytgedruct.  

Daertegens den pensionaris Pauw seyde, alhoewel sulcx niet en was uuytgedruct, het crimen 

nochtans wesende seer enorm ende een lelicke verraderie, sulcx confiscatie mede te brengen, 

volgens het dictum, ‘qui confisque le corps, confisque les biens.’ Dat de sententieurs als 

scheepsluden ende geen rechtsgeleerden op de necessaria iuris niet en hadden gelet, dat men 

anders verscheyde defecten daerinne soude connen vynden. Andere, mediam et benigniorem 

viam amplectantes, overmits de maentgelden weynich waren, vonden goet, dat men de vrou 

met twee kynderen, alhier wonende, uuyt commiseratie 18 ofte 20 gld. soude toeleggen. Dat 

gevolcht werden.  

Sij was met haer man van Hamburch, ende neffens desen waren geweest onder die 

conspirateurs, noch een van Hamburch, een van Bergen in Noorwegen, een van Vrijburch, 

een van Coppenhagen, een van Dithmaer, een van Stettin, een van Eemden, (een van 

Nordstrand, een van Heusden) 77 alle uuyt den oosterschen hoeck ende vreemdelingen.  

Haer voornemen was geweest, die in de cayut te vermoorden, ende voort d’andere, haer 

tegens sijnde, overboort te werpen. Hebbende hetselve wel 3 weecken in den sinne gehadt, 

maer niet connen tewege brengen. Ende meenden dan naer Schotlant haren cours te setten. 

Dese comploterie werden gemelt door eenen die als fugitif aen lant blijvende, met sijn maet in 

de ijsers was geslagen, ende wien sij haren aenslach hadden geopenbaert. Dan, als men 

verstont, dat sij niet geaufugieert maer van de swarte waren aengehouden, ende bij haer 

conincx[ken] gebracht, werden ontslagen. Twee hadden haer vanselfs, als sij vernamen,  

 

fol. 51v 

 

dat haer voornemen ondect was, overboort gegeven, d’een van de sprietmars in’t water 

springende.  

Worden een jongen Bengalees, Anthonio Aguilla, die bij de Portugesen vercocht was, ende 

hier bij een seylmaecker gewoont hadde, aengenomen voor bootsman, tot 7 gld. ter maent. 

Scheen 18 ofte 20 jaeren out te sijn, van geen onbequaeme gedaente, doch seer bruyn ende na 

den swarten treckende. Soude op Neerden varen, om op de custe van Cormandel ende dicht 

bij sijn vaderlant te comen, sprack temelicken Nederlants. 

Worden in de vergaderinge weder voortgebracht, dat men de proeve van het soet water te 

maecken, alhier soude mogen aen lant versoecken, ende daernae vorder delibereren. Daerbij 

geseyt worden, dat verscheyde swaricheyden bevonden werden, om sulcx in’t schip te doen. 

Alse de plaetse die qualicken daertoe soude connen geaccommodeert werden, ende de 

peryckelen van brant. Andere seyden, het bijna genoch versocht te sijn, dat men met 100 lb. 

brants twee tonnen waters soude maecken. Dan, dat men verscheyde slangen, die van root 

cooper gemaect waren, soude van doen hebben, soo die door het ineeten van het sout water 

mosten geconsumeert werden. Men soude dese maniere van soet water te maecken, oeck in 

Indiën connen gebruycken op plaetsen, daer hetselve gebreck was, alse op Poeleway, etc.  

 
76 In de marge. 
77 In de marge. 
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In fine is goetgevonden, dat, nae het benedenhuys van de slachtinge der beesten soude 

geledicht sijn, men d’experiëntie hiervan naerder soude nemen, volgens de resolutie van de 

17. 

Sijn gecommitteert Jan Harmansz, Elias Trip ende een van de rekenmeesters, omme de 

rekeninge bij dese Camere geconcipieert, aen de admiralité over te leveren, ende soecken 

daermeede te liquideren, praemissis ante-ambulonibus, id est donis van speceriën, quae 

singulis eius Collegii donarentur. 

Bicker proponeerden, dat men behoorden te letten in’t betalen van de lasten ende schulden 

van de Camere, dat deselve niet in banco en werden gewesen, alsoo hetselve tot groote scaede 

redondeerden van de Compaignie, ende men over de 27.000 gld van alsulcke wisselinge 

hadde moeten goet doen. Omme de actiën van de Compaignie overgenomen an schulden te 

  

fol. 52r 

 

vercopen, dat volgens de resolutie van de Seventhienen moste met openbaere opslach 

geschieden, werden geresolveert, te supersederen noch 14 daghen. 

Worden voorgelesen een lijste van waren ende coopmanschappen, die men soo uuyt de 

Molucques als de custe van Cormandel ende elders verwachten, met de prijsen derselver, 

waervoor die de Compaignie souden aenstaen ende proufijtelicken wesen.  

De specerijen waren peper, de grootste ende verste; nagelen oock versch ende wel volwassen; 

nooten groot, rond, vet, niet verspleten, vermolmt ofte gerompt; folie ofte macis, breet, 

schoon goutgeel, lieflick van reuck; musq, niet sandich, maar vet ende suyver tot 3.000 oncen. 

Gout, dat uuyt Chyna compt; diamanten die niet heel wijt van Paliacate worden gebracht. Te 

sien den handel daervan aen den onsen te trecken, die dus lang te Goa is geweest, ende 

600.000 op een jaer hebben connen opcopen.  

Daer werden inne vermaent van salpeter, dat men die op de custe in goeden quantité soude 

connen becomen, ende met merckelicke proufijte oversenden, daer gerafineert wesende, ende 

in drooge, viercante kisten ofte vaten gepact. 

Daerop van andere worden vermaent, dat aldaer was wonende een vernaempt treffelick rijck 

man, die men met eenen brief ende cleyne vereeringe van eenige fijne laeckenen, ontrent 100 

gld. weerdich, aldaer tot groot gerief ende proufijt van de Compaignie soude connen 

verwerken ende gebruycken, als seer tot onse natie geneycht sijnde. 

Witte Chineesche suyvere weynighe getweernde, geene losse sijde. 

Damasten ende armoisinen van alderley coleuren, sonder swarten, wel blouwen ende rode. 

Cleden van alrehande soorten. 

Catoenen lijwaet, meest gebleyckt, tot 600.000 ellen, (d’elle niet over de 2 stuivers)78 

eenich catoenen garen ende sijn middelmatich lijwaet. 

Campher, boras, ambre gris, radix Chinae, sanguis draconis, was, cooper. 

Rhabarbarum, ende andere droges. 

Lacken die goet in’t smelten ende van reucke sijn. 

Gesulte ghimber, groote clauwen ende niet drayachtich. 

Porcelleyne van de fijnste van alle soorte, uuytgesondert de cleyne potkens, wel groote 

schotelen, bancket schotelen, groote ende middelmatige boterschotelen, cameelscoppen, 

clapmutsen, 

 

 

 

 

 
78 In de marge. 
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etc. Meenende eene goede quantité te connen vertieren, alsoo in een wijle geen porcelainen 

uuyt Indiën hier sijn overgecomen. Oock cooper, maer geen groote staven. 

Verbieden het oversenden van robijnen, goutdraet, geborduerde wercken, confijten, slecht 

ebbenhout, lackwercken, als geen ofte weynich proufijt inbrengende; oock caneel ende 

diergelijcke, die veel plaetsen benemen, ende hier te lande beter gemaect worden. 

De coopmanschappen die men met proufijt derwarts can senden, sijn behalven geweeren, 

spiegelen ende die tot noch toe overgesonden sijn, staven van ijser ende rollen van loot, daer 

men goede quantité in de schepen sal oversenden. Elias Trip seyde, dat Sourlants ijser als seer 

fijn, bequaem was tot alderhande wercken. Het Biscaysche worden oock wel gewilt als het 

fijn was, maer viel veeltijts groff ende slecht, alsmede het Luycks. 

Hadden tijdinge, dat het jacht van Hoorn, Purmerende genaempt, weder uuyt Engelant 

terugge in Tessel gecomen was, ter cause dat het totte reyse onbequaem soude sijn, als de 

schipper, stuyrman ende d’andere officianten uuyt eenre mont verclaerde. Het was nu 

tweemael in zee geweest, ende elcke reyse wedergekeert. Oetgars Jacobsz, borgemeester tot 

Hoorn, die hetselve hadde gerecommandeert ende toegerust, was selfs naer Engelant gereyst, 

als hij verhoorden, dat het aldaer bleef leggen, ende quam selfs daermede wederom. Die 

bewinthebberen aldaer hebben alle het volck gecasseert, ende andere, voornamentlick een 

schipper die seer bekent is, tot den dronck genegen te sijn, ende denwelcken de voorseyden 

borgemeester voorgaens hadde affgeraden, aen dese Camere in dienst te nemen, daer weder 

op gestelt. Alle hetwelcke de bewynthebberen alhier niet wel aen en stont, seggende, hetselve 

te redonderen tot scade van de gemeene Compaignie, princepalicken door de halsstarricheyt 

van den voornoemden borgemeester gecauseert, die sijn voornemen met alder gewelt dreef. 

Daer het oordel van veele nochtans sulcx was, dat het te rang was, ende niet sonder peryckel 

over soude connen seylen. Anderen meenden, dat het goet soude wesen, men een buyck 

daeraen maeckten. 

 

fol. 53r 

 

[05-11-1620]  

5. november. Doch dese vergaderinge resolveerde, dat men op het scrijvens van de camere 

van Hoorn soude rescriberen, dat haer die maniere van doen niet aen en stonde, ende dat men 

de scade van de gemeene Compaignie behoorden te voorhoeden.  

 

[Predikanten] 

5. Is bij de predicanten tsavonts in de vergaderinge voorgestelt een jong student, met naeme 

Jacob Fransz van Delft, 23 jaren oudt. Dan soo hij sich niet en conde vertrouwen, het 

predicantsambacht vooralsnoch aen te nemen, worden van sijnentwegen versocht, dat de 

Compaignie hem wilden tot het toecomende jaer sooveel subsidie verlenen, dat hij sijne 

studiën tot Leyden mochte daerentusschen prosequeren. Omme daerna hem, met meerder 

bequaemheyt ende maturiteyt, in den dienst van deselve te laten gebruycken. Waerop weynich 

swaericheyt bij de bewynthebberen is gemaect. 

Den pensionaris Pauw als curateur van de universiteyt van Leyden, voordragende, dat hij hem 

met geringe costen aldaer souden in’t collegio theologico ofte elders connen bestellen. Maer 

proponeerden de voorseyde bewynthebberen, dat hij hem soude in Indiën tot X ofte twaelf 

jaeren moeten verbynden, alsoo de veelvoudige veranderinge der predicanten in Indiën, ende 

den corten tijt die sij aldaer resideren, niet voort en brengen de vruchten die men wel hadde 

verhoopt ende dagelicxs wenschten. Want als die eerst bequaem begonsten te werden, 
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kennisse becomen hebbende van de tale ende manieren dier landen, soo waren sij naest haer 

vertreck.  

Waerop de predicanten, sonderende sijne meeninge, verclaert hebben, nadien hij noch jong 

was ende ongehuyt, dat hij hem daertoe soude connen voegen. Ende arbeyden, dat hij de 

kercke, Compaignie ende het vaderlant de beste dienste mochte doen. Worden daerop 

verscheyden den aenstaenden dach ’s morgens, omme met de heer Vercoopers ende andere, 

die daer tegenwoirdich souden sijn, voort aff te handelen. (Quod et factum).79 

Sijn alsdoen noch aengenomen, op het rapport ende recommandatie van de ministers voor 

siecketroosters op de schepen, Gerrit Aertsz van Antwerpen, wonende tot Leyden, ende 

Lambert Wijnoltsz van Aernhem, nu tot Haerlem wonende. Elcx voor 36 gld. ter maent, ende 

vijff jaeren in’t lant te blijven.  

 

Den stuerman op Neerden worden toegelaten 1.500 gld. op de Camere in deposito te laten.  

 

fol. 53v 

 

Eenen Johan Buys ofte Baerts, vermeelioenmaecker, die, als hiervoor gementioneert, mette 

Compaignie een onderhandelinge hadde aengegaen met brandewijnen te leveren, 

presenteerden, nu bij sijn meester ontslagen sijnde, sijnen dienst aen de Compaignie, tot het 

volgende. Alse omme te preserveren de gesonden voor alle cranckten op de schepen, omme 

het gout te raffineren van sandt ende alle onsuiverheyt. Te beproeven ende ondecken den 

salpeter, buspoeder te maecken, voort tot commys ofte ondercommys, etc. 

Hij verdienden 100 gld. op sijne costen. Men meenden, dat hij niet weyniger soude eyschen. 

Reepmaecker ende Rijckartsz worden80 gelast, daerna te vernemen, ende hij werden 

uuytgestelt tot over acht dagen. Reepmaecker verclaerden, sich niet qualicken bij sijnen 

dranck bevonden te hebben. 

Worden verhaelt bij den heere Bas de hoope die den generael Coenen was gegeven, dat een 

Japan een silvermijne in Amboynen soude hebben ontdect. Dat hij te dien eynde sommige 

Japonesen hadde aengenomen, die hij, soo het voornemen niet en luckte, tenminsten tot 

soldaten conde gebruycken. Dit werden gescreven in de leste brieven uuyt Java in januario 

1620 gesonden. 

Een jongman, aengenomen voor spiegelmaecker op den naem van assistent, ende niet 

connende de gewoonlicke borge stellen, is deselvige door de goede raporten bij sijnen meester 

van hem gedaen, hem geremitteert, mits dat de meester, om de ordre te voldoen, imaginarie 

hem soude verbynden. Quod et factum. 

Voortgebracht, ofte het niet dienelicken en soude wesen, dat men de Engelsche volgens het 

accoort aenmaenden met brieven, om herwarts te senden die met de onse overdroegen over 

het stellen van de prijsen, die men in’t venten ofte vercopen van de speceriën soude volgen, 

opdat die op eene egale voet mochten gaen. Dan werden goet gevonden, noch 14 dagen te 

vertoeven. 

 

fol. 54r 

 

Aen yder van de ammiralité was gesonden een sacxken met specerije, als schoone noten, folie 

ende nagelen, als bij provisie ende met aenseggen, door Velt, dat soo haest weder eenige 

schepen overgecomen souden sijn, men de heeren vorder soude versien. Doch sommige, daer 

 
79 In de marge. 
80 Hs. tweemaal: worden. 
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niet op geleth hebbende, waren weynich daermede gecontenteert, naer het seggen van den 

pensionaris. 

Eenre sijn soon, over de twintich maenden in Indiën geweest hebbende, ende tot Achin 

gestorven, daer het cantoor opgebroocken ende geen rekeninge nochte boecken van te 

verwachten waren, versochte de geheele maentgelden te ontfangen. Tevreden sijnde, de 

plonderagie achter te laten. Maer alsoo de rekenmeesters haer lieten duncken, dat hij 

behoorden van de maentgelden oock eenige te laten vallen, alsoo het conde wesen, dat sijn 

soon aldaer in’t lant eenige penningen mochten verstrect sijn, daer sij evenwel geen seecker 

bescheyt af conden becomen, diende daerop, dat sulcx niet looflick en was, dewijle 

d’voorseyde sijne soon weynich tijt gins in’t lant geleeft hadde, ende noch alhier 50 realen 

van achten betaelt hadde, die in Indiën aen hem verstrect waren bij priveen. Alsoo dat niet te 

presumeren en stondt, dat hij van den commys daerenboven yet soude opgenomen hebben, 

verstonden de bewynthebberen, volgens de resolutie van de Seventienen, dat men hem soude 

contenteren. 

Compareerden de moeder van eenen commys Van den Broeck, governeur geweest tot Jacatra, 

geassisteert met een voorspraecke, versoeckende, alsoo sij behoeftich was, eenige penningen 

van haer soons maentgelden te mogen tot haer onderhout ontfangen. Maer haer werden voor 

antwoort gegeven, dat alsoo haren soon met alle de andere die op Jacatra waren geweest, bij 

sententie aldaer gecondemneert waren, om te vergoeden aen de Compaignie de scade, die 

deselve door haer negligentie ende quaede toeversicht hadde geleden, ende haere maentgelden 

daervoor waren geaffecteert. Soo en conde men haer voor dese tijt daermede niet geriven. 

Dan, souden mette eerste schepen derwarts scrijven, omme naerder verclaringe op deselve 

sententie, mitsgaders breeder onderrechtinge van de gelegentheyt der saecke te verstaen.  

 

fol. 54v 

 

[07-11-1620]  

7. Alsoo Hasselaer met die van de werve eenige ijsere Swedische stucken geschut voor de 

schepen hadden gecocht, ende daer noch weynige resteerden van deselve, heeft den coopman, 

die hem aengepresen, om die vorder te nemen, seggende dat se beproeft waren. Doch om 

meerder verseeckerheyt sijn sij overcomen, dat men se noch soude proeven met een lb. cruyt 

weyniger als de ordinaris proeve, te weeten met 5 lb. Doch alse dese proeve alsoo geschiede, 

sijn beyde de stucken in mijn presentie an stucken geborsten. Ende sach noch de andere 

stucken die van deselve sorte voorgaende, meede deselve ganck gegaen waren. Ende 

daerbeneffens de littekenen, daer voor acht dagen een aensiender, meer dan 100 passen 

vandaer staende, om hals ende leven was gecomen. 

[09-11-1620]  

9. Voorgehouden in de vergaderinge, dat teveel ossen ende verckens waren geslacht, soo de 

ossen nu bij de dusent waren belopende, meest groote, sware beesten, ende dat het misverstant 

was, op de custe van Cormandel proviande tot provisie te senden, daer genoch ende beeter 

coop is te becomen. 

Dat het oock ongeraden was, eenige proviande per het schip Dordrecht te senden, ende 

vandaer na de garnisoenen op de Moluckes, d’wijle die door de hette ende lanckheyt des tijts 

soude verderven. Maer dat men deselve met Gouda soude senden. Hetwelck men meenden 

verre het grootste te wesen ende meer soude connen laden. 

Worden mede geclaecht van de menichte van jongers, ende geseyt, nadien het getal op Gouda 

van menschen was aenwasschende, het nodich soude wesen meer waters te bestellen, als met 

het branthout meest op de schepen van doen sijnde. Desgelijckx proponeerden andere van 

Dordrecht. Doch de resolutie viel, dat men over de 250 mannen daer niet op en soude 

brengen, tenwaer eenige jongens daer overliepen, die men daerbij soude mogen voegen. 
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Ontfangen een brief van de camere van Hoorn, om eenige nootdruften tot de twee jachten 

Purmerende ende den Haeswint, die men haest meenden ter zee te brengen, het eerste nu voor 

de derde reyse. 

 

fol. 55r 

 

De heer Sypestein hadde mij een missive gegeven, aen de bewynthebberen van onse Camere, 

waervan het opscrift hielt als volcht: 

Eedele, hoochgeleerde, wijse, voorsienige, seer discrete heeren,  

de bewinthebberen der Generale Oost-Indische Compaignie, residerende tot Amsterdam. 

(Quartierden sijn signet wapen met Scade, met vleugelen op den helm). 

Sijne pretentie ende versoeck was, dat hij meenden, hem noch twee maenden tractaments ofte 

provisie te competeren, te weeten hetgeene tusschen het leste julii, wanneer sijn possessie 

genomen was, ende den eersten octobris, wanneer hij vermoeden, dat Grovesteins’ 

commissie, die gelimiteert was, inginck. Doch het scheen dat Grovesteins, wiens commissie 

was van date den 20. augusti 1618, het tusschenverloop ontfangen hadde. De rekenmeesters 

ende betaelders alleenlicken geleth hebbende op den date van de commissie, ende niet op den 

tijt die deselve uuytdructe. 

Den generael Both stelden sieur Laurens Real vice-governeur over de Molucques, Amboyna 

ende Banda, ende heeft hem voor sijn vertreck doen beëdigen. 

[03-01-1621] 

Den 3. januarii 1621. Sijn binnen Jacatra te nachtmael gegaen in de gereformeerde kercke 40 

personen, bij … in sijn bescrijvinge der Nederlantse oorlogen, genomineert hebbende aldaer 

haren predicker Adriaen Jacobsz Hulsebos. 

[00-11-1620]  

Men meent morgen den 10. vroech de schepen Gouda ende Dordrecht opte diepte te brengen 

met hoochwater ende zuidwestenwynt. Ende sijn tegens den middach ontrent Pampus 

gecomen. 

 

fol. 55v 

 

[12-11-1620]  

12. Worden in de vergaderinge gelesen eenen brief uuyt Middelborch gesonden, geteyckent 

bij Boreels ende Van Vlierden, bewynthebberen van de Oost-Indische Compaignie aldaer. 

Inhoudende dat se een pacquet brieven, uuyt Engelant comende, oversonden, dat se 

verwachten de behoeften daer sij meermaels omme hadden gescreven. Meenden oeck, dat de 

miredich wortelen, nu uuyt oosten met de leste wint al souden gearriveert (die doch met de 

andere nootdrufticheden al waren gesonden) sijn. Dan wisten niet wat verhinderinge tot noch 

toe gevallen was, dat de damasten niet en waren overgesonden, dewijle sij die soo nodich 

hadden, ende soo ernstich eenige reysen daeromme hadden gescreven. Het mochte comen, dat 

het de Compaignie grootelicx soude scaden, wanneer men de heeren van de admiralité mochte 

van doene hebben. 

Voorts wilden wel weeten wat ware van de armoysiden, bij haer herwarts over gesonden, 

welcke daervan vercocht waren, omme deselve op haere boecken te annoteren, ende welcke 

beschadicht waren. Ock verlangden te verstaen den staet van de goederen in mayo lestleden 

gemaeckt, ende wilden die metten eersten wel overgescreven hebben. 

De brieven uuyt Engelant, van London gesonden, waren in Engels gescreven, met 13 namen 

van bewynthebberen van Oost-Indische vaert aldaer onderteyckent, ende daerbij in translatie 

gecopieert. Hielden in beneffens eenige compliementos, dat sij geresolveert waren, twee uuyt 

den haeren herwarts te senden, omme mondelinge bequamer met den onsen te tracteren van 
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saecken, die tot onderhoudinge van het gemaeckte accoort souden strecken. Versoeckende, 

dat de onse daertoe wilden geprepareert ende gewaerschout wesen, opdat hare gesonden ofte 

te senden, (die sij meenden tegens den eersten novembris (ouden stijl)81 souden uuyt Engelant 

scheyden) niet lange tot costen opgehouden werden. Wijders vermaenden van het rencontre 

ende goet onthael, dat haer schip den    

 

fol. 56r 

 

Leuw, nu in Engelant gearriveert, van den onsen aen de Capo de Bonna Esperance was 

geschiet. Vertrouwende dat onse schepen in gelijcke occurencen van de haere niet anders en 

souden getracteert ende beholpen werden. 

Dese gecopieert, worden goetgevonden aen de andere cameren over te senden. Haer 

vermanende dat sij haer wilden gereet houden, soo de gelegentheyt het mochte vereyschen, 

als men meende, omme eenige uuyt den haeren bij de handelinge metten Engelschen over te 

senden. Uuyt presumptie daer bijvoegende, dat men oeck uuyt eenige advertentiën hadde 

verstaen, dat de bijeencompste princepalicke tot drie stucken soude dienen. Alse:  

a. omme de restitutie van den peper, (die de onse van de Engelsche genomen ende herwarts 

over gesonden hadden, nu al meest vercocht hadden) hier te lande te vercrijgen,  

b. omme een eenparige prijs op de comanschappen, herwarts uuyt Indiën over comende, met 

gemeen advys der beyder compaigniën te stellen,  

c. noch te adviseren over den Persiaenschen handel, omme die gemeender handt te drijven. 

Men hadde verstaen, dat … Abbout tot het herwarts over comen bij de Engelschen waren 

gecommitteert. 

Den brief van Cloppenborch hielt, dat de Engelsche bewinthebberen hem hadden visie gedaen 

van haere papieren met den Leuw over gecomen. Ende hadde daeruuyt verstaen, dat de 

Engelschen ontmoet was, niet verre van de Capo Comori. Het schip de Goede Fortune (de 

onse meenden dat het Enckhusen moste sijn) qualicken gestelt, als veele siecken in hebbende. 

Vermoeden, dat het doen in januario lestleden al te Paleacate in salvo was gearriveert. Si 

meenden dat het wel met contanten voorsien was, ende aldaer goede retoure soude connen 

becomen.  

Denselven brief vermaenden meede, dat Engelsche alle haere waren binnen 10 ofte 12 dagen 

meenden te vercopen. Oock dat de 22 Engelsche schepen waren affgeseilt, maer onseecker tot 

wat eyndt.  

D’onse, hoorende het vermaen van het schip de Goede Fortuyne, d’Engelsche ontmoet, seer 

swack van volck, als meest sieck sijnde, quamen in suspitie dat het mochte van de Engelsche 

genomen sijn. Andere anders opinerende. 

 

fol. 56v 

 

Bij het generael advys waren sommige sententie tegens eenige moetwillige ende quaetdoeners 

bij den scheepsraedt gegeven. Ende onder andere tegens Hendrick Harmans, commys op 

Schoonhovia, die behalven sijn droncke drincken ende andere daertoe porren, seer quade 

exempelen de maets was gevende, met qualick spreecken ende twisten. Oock den 

commandeur niet te willen obediëren, seggende sooveel te wesen als hij, die niet meer dan 

een commys en ware. Ende diergelijcke ongeregeltheden meer was plegende, die niet en 

betaemde eene, die om andere quaetdoenders te straffen, gestelt was. Worden derhalven bij 

sententie van den breeden Rade gedeporteert van sijn offitie, ende geordonneert op’t schip 

Hollandia voor passagier, mits dat hij de maentgelden, hem belooft, op reyse sal ontfangen. 

 
81 In de marge. 
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Ende vorders sal staen tot dispositie van den governeur-generael, naedat hij hem sal 

comporteren. 

Mede was een soldaet N. Moreel, die geconvinceert was tot verscheyde mael eenich geschut 

vernagelt te hebben. Oock verscheyde moetwil met vechten ende kijven, bedreven te hebben. 

Gecondemneert, driemael door de kiel van het jacht Medenblick gehaelt te werden, waervan 

de executie geschiet was. Sommighe waren oock omme redenen op andere schepen 

verwisselt. 

Den laest aengenomen predicant Johannes à Porta, die sijn uuytwech behouden hadde op het 

ontslaen van sijn gemeente ende classis, den eersten ijver so het schijnt verloren hebbende, 

heeft hem door een predicant alhier geëxcuseert. Seggende dat hij niet en conde ontslagen 

werden, tenware hij anders behoorlicken geroepen ende versocht worden. Worden derhalven 

denselven gerecommandeert na een ander sieckentrooster te willen vernemen. Dat alsoo bij 

hem is belooft. 

Den predicant van Schevelinge gaff over een requeste, ende verhaelde bij monde sijn 

versoeck, dienende tot subsidie omme te volmaecken seecker gasthuys, in’t voorseyde doorp 

onlancx begost, daer eenige oude weduwen, die haere mannen bij de zee verongeluckt, 

mochten werden 

 

fol. 57r 

 

onderhouden.82 Ende alhoewel geseyt worden, dat den beurs der armen van onse Compaignie 

was dienende tot subsidie ende onderhout van arme weduwen ende wesen, die haer mans ende 

vaders in dienst van deselve mochten verloren hebben, nochtans en hebben de 

bewinthebberen niet connen laten, het exempel van de admiralité alhier (die 300 gld. daertoe 

hadden geschoncken) te volgen, ende den voorseyde predicant toe te seggen 200 gld., die hem 

tsanderen daechs souden getelt worden. Denselven daerbij gedachtich maeckende, dat hij 

sijne gemeente oock soude vermanen, soo eenige schepen in toecomende tijden van de 

Compaignie daer quaemen te landen ofte te anckeren (als in voortijden geschiet was), deselve 

wederomme behoorlicken souden rencontreren ende alle nodige bijstant doen, als behoorden. 

Ende niet barbarischerwijse deselve en beschatten, ende dwongen buyten redenen haren wille 

te doen, eer sij die haer behulp wilden verlenen. 

Jan Baernts ofte Buys die, als hiervoor gementioneert is, sijnen dienst de Compaignie hadde 

gerepresenteert, hem vanteerende seeckere conste te hebben, dienende om het scheepsvolck te 

preserveren van alle sieckten die se in de schepen subject sijn. Voorts tot het purgeren alle 

gout van aert, sandt ende andere onsuyverheyt, oock het salpeter te proeven, etc., is voor dese 

tijt voor deselve presentatie bedanckt geworden. Soo vernomen worden, dat hij hem eertijts 

niet al te wel en hadde gedragen, ende met periculeuse saecken gemengt. Waerover sijn 

broeder oock publycquelicken was gescavotteert. In’t scheyden seyde hij, dat men sijnen 

dienst die de Compaignie nu mochte gebruycken, naemaels wel mochte tevergeefs 

desidereren ende regretteren. 

Op het aengeven van het Sweetsche geschut, dat seer periculeus viel in’t proeven, ende daer 

verscheyde van waren geborsten, worden goetgevonden, soo men die niet bequamelicken 

conde vercoopen, dat men se verscheyde reyse totte meeste verseeckerheyt soude doen 

proeven, met de bequaemste manieren die doenlicken sijn. 

 

 

 

 

 
82 Hs. abus.: onderhouden souden werden. 
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Eenen Cousin Dominicus, Italiaen, sich hebbende onder den naem van N. Egberts in dienst 

begeven van de Compaignie van Oost-Indiën, ende aldaer gestorven sijnde, ut narratur, 

quidam se dicentes ipsius nutritii, die hij tegens sommighe had verclaert, sijne goederen te 

willen maecken, versochten sijne maentgelden, in Indiën verdient, te mogen lichten. Res 

insolens visa fuit, cum illud nomen ignoretur, nec libris, quibus militum ac sociorum 

nauticorum nomina habentur, expressum sit. Waeromme die goede luyden geseyt worden, van 

de saecke niet genoch te blijcken, ende soo sij, arrest op de penningen doende bij 

rechtvorderinge, daerop gewesen worden dat de bewinthebberen sich geen partie en souden 

maecken, maer die wilden betalen die bevonden souden werden, daertoe gerechticht te wesen, 

soo hun daervan bleecke. 

Daer werden alsdoen noch voorgelesen het concept van de brieven van instructie, die men 

meende mette jegenwoordige schepen te senden, ten deele bij den advocaet Boreels, ten deele 

bij H. Brouwer gecoucheert. Inhoudende meest alle den staet van de Compaignie, de 

belastinge, de voorleden ende de tegenwoirdige equipagie, de cleyne retouren, de verhoopinge 

van verbeteringe, dat de Compaignie met de speceriën alleen niet en conden geholpen werden, 

als jaerlicx niet meer daervan connende vertieren dan ontrent …  

Dat daeromme de verscheyde coopmanschappen hun van noode waren, volgens de lijste daer 

beneffens gaende. Dat sij meenden den generael sijn versoeck largiter voldaen te hebben, nu 

aen contanten oversendende 450.000 realen van achten,83 behalven 25.000 realen aen waren, 

daer de equipagie van het voorgaende jaere dese veel is overtreffende. Sulcx dat se nu hier de 

effecten van sijne voorgaende beloften sijn verwachtende. Hebben nu met de tegenwoirdige 

tesamen 68 schepen (als de 8 genomen Engelsche al sullen wesen gerestitueert). Wesende een 

heerlicke, jae royale armade, daermede men met Godes  

 

fol. 58r 

 

gratie verhoopt yet merckelicx uuyt te sullen rechten, tot contentement van de gemeene 

participanten, die tot noch in 18 jaeren maer 2 capitalen hebben connen genieten. Daer de 

Portugesen in corte jaeren goede retouren ontfangen hebben, ende in een van de naeste over 

de 600.000 d. aen diamanten, beneffens dat se noch haren overigen peper herwarts hebben 

gesonden. Dat den generael in alre manieren hun behoorde te soecken te verhinderen, etc. 

Worden goetgevonden, dat men den aenstaenden woensdach, den 18. novembris, het volck 

van den Beer ende het jacht Naerden sal monsteren, als genochsaem gereet wesende. Ende 

daertoe werden verloff geïmpetreert van den borgemeester Witzen, omme maenendach ende 

dynsdach toecomende de tromme te mogen roeren. 

Den dach voor desen ontfangen hebbende een ordonnantie van 800 gld., tot betalinge van het 

jaer gagie, gevallen den eersten octobris ouden stijl, ofte den X. nieuwen stijl 1620, 

geteyckent bij Schoonhoven ende Schilder. Hebbe daertegens van de rentmeesters ontfangen 

een assignatie op Ranst, waervan den generael Rainst oom geweest was, wonende in de 

Coystraet, inhoudende als volcht:  

Henrick Reynst, UL. gelieve te betaelen aen mr. Aernt van Buchel, onse confrater, ofte den 

thoonder van desen, de somme van achthondert gld. per cassa. Ende sal UL. tegens ons 

ontfangers, wegen d’Oost-Indische Compaignie valideren. Actum in Amsterdam, den 11. 

novembris anno 1620. 

f. 800  H. Schellinger, D. Heynck 

 

 
83 Hierna abus. weer: oversendende. 
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Dese penningen hebbe ick den 12. deses ontfangen aen penningen boven den gevalueerden 

cours, als Jacobuspenningen van 12 gld., pistoletten tot 7-14, matten tot 50 st., ende 

Aerntgens schellingen. Atque ita minime ex animi mei sententia.84 

 

[Berichten over Zuid-Afrika] 

In het generael advis, gescreven in het schip Nieu Hollandia, den 29. maii 1620 aen de 

Tafelbay, ende geteyckent bij den commandeur Nicolaes van Baccum ende den scheepsraet, 

worden verhaelt, de schepen onder hetselve commandement sijnde, te weeten het voorseyde 

Nieu Hollandia, Mauritius, Leyden, Groeningen, Schoonhoven, het Wapen van Enckhusen, 

Oudt Delft,  

 

fol. 58v 

 

het Wapen van Hoorn, Oraignie, Zierczee, Schiedam, de jachten Medenblick, Muden ende 

Wesop. 

Noch van een boot in de Baye Soldany gesonden, ende soo daer geen Engelsche schepen 

vernomen worden, eenige lanttochten in’t lant gedaen te hebben. Doch sonder want, 

niettegenstaende daer wel eenige vestigia, soo van menschen als beesten, gevonden waren. 

Oock eenige menschen te spraecke hadden geweest, maer met deselve, seer schou sijnde, 

geen handel en hadden connen verwerven. Sulcx dat het scheen, dat haer bij eenige met 

schepen aldaer gecomen, quaet tractement moste aengedaen sijn. Hiervan was in’t particulier 

breeder verhaelt, met eenige overgesonden caertgens daertoe dienende. Doch omme deselve 

lanttochten 40 ofte 50 mijlen in’t lant te doen, was geheel onmogelick, overmits de bergen 

ende diepe valleyen, ende dat het volck neffens haere wapenen, proviande ende dranck voor 

sommige dagen mosten hebben meededragen in de groote onverdraechgelicke hette. 

Het Robbeneylant is ontrent twee uren gaens in’t ronde, met steyle clippen beset, ende maer 

aen een plaetse aen te comen, daer een sandtbayken is. Binnen heuvelachtich ende 

genochsaem onvruchtbaer. Men vynt daer geen ofte weynich gras, maer alleenlicken 

verscheyde cruyden, waeronder eenige welrieckende doch onbekent. Daer sijn veel pinguyns 

ende robben, swaere ende onlieffelicke cost. Oeck veel eyeren van pinguyns ende 

zeemeuwen, maer meest vuyl. Wilde ganssen waren daer oeck gesien, ende voetstappen van 

eenich viervoetich gedierte, maer en hadden geen connen becomen. 

Hadden op eenen steen aldaer gehouden, dat Frederick Houtman, governeur, nu de vierde 

reyse in Indiën gereyst met het schip Dort, den 18. maii 1619 aldaer was gearriveert. Ende op 

eenen anderen, dat Jacob d’Eedel, raet van Indiën, met doctor Martinus Schonck, fiscal, met 

het schip Amsterdam 

 

fol. 59r 

 

den 20. maii daer bij was gecomen, ende waren beyde die schepen opten 4. junii daeraen 

vertrocken. Ick vynde in seeckeren brieff bij Abraham Olivier, commys op Amsterdam, dat 

hetselve schip in octobri daerna 1619 te Bantam is gearriveert, wesende in januario tevoren 

van Amsterdam gevaren. In de voornoemde stenen worden oock gevonden, dat den generael 

Laurens Reael den 11. octobris 1619 van de Capo gevaren was met den Eenhoren, hebbende 

tot commys Corneille Haubraecken. 

Daer werden oock verhael gedaen van een jacht St. Jacob, daer eenen Isaac Sterck op was, dat 

se aldaer van verre hadden vernomen, met hetwelck sij eenige brieven hadden overgesonden. 

In recompense ’tselve versiende met wat nodige proviande, die daer gantsch gebreck was, 

 
84 Hs. abus.: anime mei. 
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alsoo daer niet dan wat broots ende pinguyns, die doen al begonden te stincken, overich was. 

Desen Sterck maecten eerst uuytwegen, bij de vlote te comen, dan door den noot worden 

daertoe gedrongen, seyde daer om robben te vangen gesonden te sijn. Maer schijnt sijn 

desseing tot ander gestreckt te hebben, als men uuyt het relaes van den stierman ende andere 

maets, die met hem geweest hadden, ende voor verhaelt staet, genoch can speuren. Dit 

scheepken, nisi fallor, is alhier te lande vanwegen de Compaignie in arrest genomen, als 

buyten het placaet ende ordre van de heeren Staten op de Indische vaert gemaect, geattendeert 

hebbende. 

Men verstont meede uuyt hetselve scrijven, dat den 25. februarii 1620 Augustijn de Beaulieu, 

generael van drie Franse schepen, aldaer geweest was. 

[16-11-1620]  

Den 16. gecomen eenige brieven, door een Guineae-vaerder gescreven aen de Capo de Don 

Lope Gonsalves, uuyt de schepen Zuyt-Hollant, Noort-Hollant, Wesop ende Muyden, den 25. 

augusti 1620. Hadden weynige dooden, doch veel siecken, die op’t lant weder bequamen, 

sulcx dat die schepen haest in Compaignie meenden t’seyl te gaen, omme haeren wech te 

 

fol. 59v 

 

vervolgen naer Indiën.  

Sij hadden elcx een vat lamoensap uuyt het Guineesch schip tot 100 gld. (het vat)85 

overgenomen, dat haer seer dienstich was voor de siecken. Sij claechden oeck, dat haere 

wijnvaten seer vermindert waren bevonden. Oock de tarvaten qualicken van hoepen bewaert, 

ooc eenige proviande minder als haer was aengescreven, ende sommige niet anders van alles 

toegerust, dan ofte sij in de Strette van Gibralter souden varen.  

Den coopman van het schip Noort-Hollant claechden over den sergeant, wesende een 

Fransman, die veel moeyten maeckten ende aenhang sochte, vresende ofte hij een quaden tour 

soude willen speelen. Daer waren oeck metten Guineavaerder drie wederomme gesonden die 

meest sieckelick waren geweest, ende men hadde andere bequaeme in de plaetse gestelt. Hier 

beneffens ginck het journael tot dien tijt. 

Het schip Gouda vlot sijnde was gisteren van Pampus naer Tessel gevaren, Dort noch vast 

blijvende. Ende werden oversulcx geresolveert, dat men de soldaten voor Gouda als morgen 

sal beginnen aen te nemen.  

Daer worden voorgedragen, dat op attestatie voor desen ende onder cautie ontrent 400 gld. 

van eenen die gestorven was, gelicht waren bij die haer uuytgaven sijne erfgenamen. Welcke 

attestatie valsch bevonden worden, de moeder noch levende ende nu de erffenisse vorderende, 

daerentegens de borgen ofte fugityff ofte van weynige middelen waren. Sulcx dat te vresen 

stont, de Compaignie dese penningen noch souden moeten opleggen. Dan werden 

goetgevonden, naerder te vernemen nae diegeene die de penningen gelicht hadden, ende dat 

men andermael geen en soude betalen, dan bij rechtvorderinge geconstringeert, ende dan bij 

consignatie. 

Den pensionaris droech voor, dat den commys Vischenisch veel wiste te discoureren van de 

Arabische custe, ende daerom niet ongeraetsaem soude wesen, dat men met hem naerder 

daerover in communicatie  

 

fol. 60r 

 

soude treden, ende soe men daeruuyt eenich fondament verstont, dat men hem ’tselve in scrift 

soude doen stellen, om naerder daerover te beraden.  

 
85 Zeer klein bovengeschreven. 
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Den admirael Van der Hagen is weder hier gecomen, soo ick meen, om sijn saecken vorder 

aen te dienen. Quo effectu, dies docebit, ut vereor, exiguo, nam collegae nostri, quibus favent 

facile multa, imo omnia tribuunt. Et in quos semel odia conceperunt, haud facile ea deponunt. 

Nescius Gelder Hardervicenus hoc tempore comparuit in collegio. 

Het Sweetsche geschut (daervan acht stucken bij de Compaignie aengenomen waren) als die 

tot meerder verseeckerheyt noch werden beproeft, sijn noch 3 ofte vier daervan geborsten. 

Niettegenstaende de voorgaende proeve. D’oorsaecke meenden Trip te sijn, dat het te licht 

van ijser was, ende den bal te swaer, etlicke hondert lb. minder wegende als’t behoorden. 

Elias Trip ontfing meede een brieff van sijn soon, gescreven aen de Capo de don Lopez 

Gonzales. 

[18-11-1620]  

18. Werden het volck van de schepen den Swarten Beer, dat sijn leste reyse soude doen, ende 

het jacht Neerden gemonstert. Op dit leste waren noch, behalven den coopman, voorgestelt 

Frederick Crijnsz, ondercommys, Jacob Schooffs, Hendrick Kerkringen, Simon Adriaensz 

Staes, assistenten.  

Ick vinde noch in de verdeelinge der assistenten op’t schip Gouda: Matheus van Ockerze 

(forte ondercommys), Jan Michielsz Hoppesack, Abraham Lernou, Jacob Hendricksz 

Rotgans, Jan Jansz van Amsterdam, assistent tot 14 gld., Jan Willemsz uuytten Briel tot 12 

gld., Laurens Coolen 12, Gerrit Gerritsz van Amsterdam tot 10, Willem Lambertsz van 

Papenbroeck tot 8 gld., Willem Jacobsz van Amsterdam tot 8 gld. 

Noch op’t Dordrecht: Aelst Backer, eerste assistent, Hans Jurriaens van Amsterdam, 

Bertolomeus Bodden tot 16 gld., Pieter Barentsz van Amsterdam tot 16 gld., Reynier Jansz 

van Groeningen tot 14 gld., Heymen Sivertsz van Amsterdam tot 14 gld. ter maent, 

assistenten. Bij de monsteringe worden de schippers ende officiers haere chifletten gelevert, 

insgelijcx den provoost sijne stocken, alle met oraignie sijde banden.  

[19-11-1620]  

19. De actiën werden geseyt te lopen de hondert capitael tot 222 ofte daerontrent, somtijts 

weyniger.  

 

fol. 60v 

 

Den commys Lemmens is voor eenige sijne pretensiën toegeleyt bij de reeckenmeesters, 

daertoe gecommitteert, 700 gld. 

Sieur Sypesteyn betaelt 29 julii 1618 eyndigende. 

Joncker Grovesteyns betaelt 20 augusti 1618 beginnende. 

(Rest tot behoef Sypestein 21 dagen).86 

Ende niettegenstaende ick remonstreerden, dat Grovesteyns’ commissie most beginnen den 1. 

octobris 1618 ouden stijl, onse bewinthebberen en wilden ’tselve niet verstaen, maer bleven 

bij de annotie, te boecke gestelt, dat de commissie van Grovesteins was van dato den 20. 

augusti 1618. Waerna sij hem hadden betaelt, niettegenstaende, soo sij wel op de commissie 

hadden geleth, bevonden souden hebben als voren. Ende oversulcx indebite aen Grovesteins 

ontrent 7 weecken betaelt. 

Een vrou versocht, nadien haer man nu 10 ofte 12 jaeren in Indiën was geweest, ende sijnen 

tijt geëxpireert sijnde, hem weder op nieus verbont, dienende aldaer voor capiteyn op een 

jacht, alwaer hij oock sijne maentgelden ontfing, sonder sijne huysfrou ofte kynderen te 

bedencken. Oock, soe sij verstont, daer seer dissolut was levende. Dat de bewynthebberen 

wilden scrijven aen den generael, dat hij sulcken weder nae dit landt stuerden, ofte tenminsten 

 
86 In de marge. 
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een derdendeel van sijne maentgelden liet lopen, tot proufijte van sijne huysfrou ende 

kynderen. Hetwelck haer is belooft. 

Drie sieck wesende op’t jacht Muden, in’t voorjaer uuytgeseylt ende in Guinea aen de Capo 

don Lopez Gonsales gecomen, sijn met seecker jacht na het vaderlant van Guinea varende, 

wederomme gesonden, andere in haer plaetse gestelt. Den eenen als constapels maet voor de 6 

maenden, verdient hebbende 84 gld., daervan 42 voor 3 maenden in’t uuytvaren betaelt 

waren, ende resteerden noch gelijcke somme. Den tweeden 36 gld., den derden was noch 

cranck. Dese versochten daervan betalinge, maer haer werden aengeseyt, dat sij noch deselve 

maentgelden niet en hadden verdient, alsoo noch geen bescheyt becomen en was, dat het 

schip in salvo tot Bantam was gearriveert. Ende dan noch moste lopen haer risico van’t 

overcomen. Doch soo sij haer penningen begeerden, mosten dobbelde presentie betalen tot 

assecuratie, als acht ten hondert ginswart ende acht ten hondert herwarts, volgende den 

articule brieff. Doch souden alle drie tsamentelick comen, ende men soude naerder met  

 

fol. 61r 

 

haer handelen, omme niet in questie met soo cleyne saecke te comen. 

Worden gecommitteert, omme op’t schip Gouda te gaen in Tessel, Lucas van Ness, die 

hetselve voor acht ofte tien dagen accepteerden. Dan moste daernaer in Gelderlant gaen op 

den lantdach wesen, ende worden geseyt, dat men hem alsdan soude successorem ordonneren. 

Den schipper van Purmerende tot Hoorn aengenomen, ende weder affgestelt, claechden aen 

dese Camere, dat hem ongelijck geschiede. Dat sulcx oock alle de bewynthebberen 

verstonden, uuytgenomen een ofte twee, die met haer hooft voort wilden. Waerop geseyt 

worden, dat de een Camere over d’andere niet en hadde te gebieden, dat hij den Seventienen, 

die men vermoeden dat binnen 14 dagen souden vergaderen, sulcx moste aengeven. Ofte voor 

schepenen sijne saecke beclagen, als ordinaris rechters. 

[20-11-1620]  

Sequenti die, ut domum cum uxore reverterer, constitutum. Id die profesto divi Martini, styli 

veteris, 20 novembri. 

Verhagius hic remonstrantiam exhibere cogitat, simulque rerum a se in Indiis gestarum 

commentaria, eo fine, ut honorario pro amplitudine servitiorum extra ordinem pro more 

donetur. De effectu, vereor, saltem ex animi ipsius conceptu. 

Vermaenden van den soberen ijver der predicanten die in Indiën gesonden worden, die men 

oversulcx veeleer huerlingen als harderen mochte noemen, doordien die princepalicken 

schijnen te letten op haere gagiën. Ende als meerendeel wijf ende kynderen in’t vaderlant 

hebbende, tot haer verreysen verlangende, den meestendeel des tijts die sij aldaer sijn, wert bij 

haer doorgebracht om de [tael] te leeren, ende de weynichste is haer over, om andere te 

leeren. Sijn derhalven sommighe seer rou, weynich goede exemplen gevende om na te volgen.  

Werden daerinne veel overtreft van de jesuïten, ende geven diensaengaende veel ergenissen 

aen de inwoonderen, die de voorgaende patres prijsen van hare vrindelicke onderwijsingen 

ende leeringhen, geaccomodeert na haer begrip, hare versoeckinge, behulpinge, troost in 

tegenspoet, siecten, armoede. Daer de onse seer nalatich in werden bevonden, meer soeckende 

haer gemact en gewin, als der armer menschen sielen salicheyt, niettegenstaende die van goet 

naturel ende leersaem sijn. 

 

fol. 61v 

 

In mijn absentie is den oversten Verhagen bij de Seventhienen toegeleyt, extra ordinem, voor 

sijn leste reyse 2.000 gld. Sonder regard te willen nemen op sijne voorgaende pretensiën. 
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Seggende die gesmolten te wesen in de lest aenneminge, wanneer sij hem mede te dien 

aensien toeleyden 400 gld. ter maent. 

Het schip de Witte Beer, uuyt Indiën gevaren in maio, is in januario in Engelant gearriveert, 

doch aldaer gearresteert, niettegenstaende de Engelsche gecommitteerde uuyt haere 

compaignie alhier waren metten onsen in handelinge. Diewelcke in alder ijle derwarts 

gesonden hebben, doch de coninck desavoyerende hetselve aenhouden, ende de coopluyden 

seggende, daer niet van te weeten. Is evenwel hetselve geschiet tot groot achterdeel ende 

peryckel van dese Compaignie, waerover oock de tijdinge alhier gecomen was, dat het schip 

vergaen soude sijn. Doch is door Goods gratie ten lesten ontrent meert 1621 in salvo onder 

Zeelant gearriveert, alleenlicken hebbende geleden de scaede van verlettinge ende 

maentgelden.  

De ladinge daervan is als volcht: 

2.830 picol suivere peper 

20 cassen met benuin 

4  cassen met getweernde sijde 

3 cassen met flosse sijde 

1  casse met swarte poil sijde 

Martinus Block, praefectus Amboynae, ut vicarii sui coniuge abuteretur, idque vulgi iuditio 

satis libere, amandare maritum saepe extra arcem solebat, etiam ob res frivolas, s.v. 

Ontrent deselve tijt is in Zeelant gearriveert het schip de Vreede, van Jacatra gevaren den 

eersten augusti, ende is, nisi fallor, den 4. meert derwarts gereyst vanhier.  

Uuyt de bewynthebberen Jacob Vlacq omme het volck te ontslaen, ende te ordineren sulcx als 

nodich sijn sal.  

Men estimeert de ladinge van de beyde op 9 tonnen gouts. Ick vinde indice missorum:  

pyper Jambycum, 4 catti 

125  catti 96 cal. 

…  sacci giroffelen  

1.026  catti geconfite gimber in Maccau 

 Japanse camphar 

40  catti rubarbum 

170  catti sanguinis draconum  

33  stucken bezarsteenen van Zuccadana  

458 ¼  caraet diamant  

1.079  catti cost. Amaracus  

20 stuck root hout. 

 

fol. 62r 

 

[07-03-1621]  

Den 7. meert nieuwen stijl. Door den scherpen vorst ende langsame dodinge opgehouden, ben 

ick van Utrecht tot Amsterdam gecomen.  

[08-03-1621]  

Den 8. Comende aen het Oost-Indische huys, conde qualicken binnen raecken, overmits de 

groote vergaderinge ende toeloop die daer was van bootsgesellen ende alderhande gepeupelt, 

oock van vrouwen, overmits de maere liep, maer t’onrecht, dat men vroulieden aennam, 

omme in Indiën te senden. Ende dat men geen bootsluden nochte ambachtsmans en 

begeerden, als die met haer wijven aldaer wilden henen, omme de nieuwe colonie van Jacatra 

in Java te peupuleren. 

Desen roep hadde sijn oorspronck uuyt dien, gelijck als voor meermaels gescreven was, dat 

men nodich achten eenige jonge meyskens in Indiën te senden, omme de Hollantse natie daer 
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voort te planten. Oock sulcx in de leste brieven vermelt stont, ende daer verscheyde opiniën 

onder de bewinthebberen, oock in de vergaderinge van de 17, lestmael vergadert, daerover 

gevallen waren. Want alhoewel men wel conde verstaen hoe orbaer het soude sijn, dat onse 

natie daer door generatie conde vermeeren, ende van joncx op de lucht ende manieren van die 

landen aennemen. Soo worden evenwel gemoveert verscheyde redenen van verhinderinge, 

d’wijle voor eenige jaeren sommige vrouwen, derwarts gesonden, meer tot debauchement van 

de jeucht ende het rouwe volck, soo scheepsgesellen als soldaten, gedient hadde, als tot 

wettelicke procreatie. Ende dat de tiende van deselve geen vruchten hadde voortgebracht, dat 

oock de inlantsche vrouwen, die men met moyten ende coste conde becomen, meest soo 

verdorven ende misbruyckt waren, dat daer weynich behulps van te verwachten stont. Ende de 

meeste swaricheyt, omme eenige jonge meyskens, die tot sijnder tijt daertoe souden dienen, 

vanhier te senden, was, dat men vreesden dat d’selve van het rauwe scheepsvolck, ofte 

onderwegens ofte aldaer te lande, souden verdorven werden. Ende hetselve alsdan tot 

calumnie van onse natie meer als tot vordel soude strecken. 

Unica hic navis Leena instruitur ducentorum fere vasa (lasten vocant),87 quae nuper a 

Collegio Indico empta, ante paucos annos fuerat fabricata. Verum, non satis instructa aut 

valida ad tam longinquum iter, multis perinde necessariis aucta et firmata, nunc itineri 

adaptatur, sub nauta vel navis magistro Johanne Francisco Hornano. 

 

fol. 62v 

 

Worden in de vergaderinge aengenomen een onderstierman, Cornelis Abrahamsz van Hoorn, 

tot 34 gld. ter maent.  

Ende een botlier, overmits men bevont dat hiervoorens, om sijn quade toesicht ende 

geneychtheyt ten droncken, was van sijn officie gedeporteert, ende men verstont dat hij 

alsnoch seer totten dranck geneycht was, oorloff gegeven. 

Den brieff van Cloppenburch, uuyt Engelant gesonden ende gescreven, stylo Anglico in 

februario 1620, hielt in, verscheyde penningen opgenomen ende verschoten te hebben, tot 

onderhoudinge van de schepen die daer gearriveert waren ende lagen. 

Item het miscontentement van de Engelsche compaignie, niet willende nacomen hetgeene 

haere gecommitteerde alhier met den onsen gehandelt hadden.  

Voort dat den coninck veeltijt bij was het parlament, dat nu stadich gehouden werden, alwaer 

bij provisie sijne majesteyt waren geconsenteert tot de Palsche saecke 200.000 lb. sterlincx. 

Isaac le Maire was door sijnen procureur in Den Haghe dreigende de Compaignie, sooverre 

die niet en maecten, dat sijne saecken, die hem toch mosten volgen, affgedaen werden, hij 

gedwongen soude werden, eenige dingen, hem bekent, van de bewinthebberen te openbaren, 

die beter verswegen ende weynich tot haerder eere souden strecken. Insonder dat88 de 17 

hadden geresolveert verscheyde saecken, geheel strijdende tegens haere octroy, etc. Doch 

werden in de vergaderinge daerop niet geacht. 

Worden doen meede geresolveert, dat men ernstelicken alsnoch soude aenmaninge doen aen 

verscheyde debiteuren, die aen de Compaignie merckelicke penningen schuldich waren, om 

binnen acht dagen te betalen. Ofte dat men bij faute tegens haerluden soude procederen met 

rechte, soo men anders de penningen met scade van de Compaignie moste opnemen. 

Ende werden voor andere genomineert de wedue van Ranst ende C. Sprangers. 

Den borgemeester Bas soude tsanderen daechs gaen door commissie in Den Haghe.  

 
87 In de marge. 
88 Hs. abus.: dat dat. 
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Een vrouwe presenteerden haere 2 dochteren, ontrent 16 ofte 17 jaeren out, die goet 

handtwerc van speldewercken ende nayen conden, met recommandatie, omme die met andere 

daertoe te destineren, naer Indiën te senden. 

 

fol. 63r 

 

[09-03-1621]  

9. Also eenige polveren van specerijen vercocht waren bij de vercopers, worden voor den 

dach gebracht een gedruct placaet van de Staten-Generael, inhoudende dat sulcke pulveren 

niet en soude mogen in dese landen gevent, nemaer overboort geworpen mosten werden, op 

peyne van 100 goutguldens. Ditselve was anno 1617 ten versoecke van de Compaignie 

geïmpetreert, opdat die speceriën in beeter reputatie ende weerde soude werden gehouden. 

Daromme sij niet goet en vonden de leveringe te doen, maer sich naer ’tselve placaet te 

reguleren. 

De burgemeesteren deden weeten aen de presenten op den huyse, dat men voor dien dach de 

poorte soude toehouden, teneynde geen insolentie meer en geschiede, ende het volck vertrock, 

dat met forse wilde sustineren, dat men vrouwen ende meechden aennam om in Indiën te 

senden. 

 

[Een brief uit Jakatra] 

In seeckeren brieff uuyt Jacatra met het schip de Vrede gesonden ende bij Carpentier 

gescreven, werden verhaelt de blijschap die de Engelsche metten eersten, als sij verstonden 

den pais, tusschen haer ende ons in Indiën gemaect. Toonden niettemin hoe insolentelicken si 

terstont haer in onse plaetse begonden te dragen, willende de helfte van de jurisdictie 

occuperen, onse inwoonderen, Chinesen ende andere verscheydentlicken injuriërende. Sulcx 

dat de onse de souverainiteit alleenlicken willende behouden voor de heeren Staten, daerinne 

gedrongen werden te versien sommige van die, die haer moetwillichlicken vergrepen, 

straffende.  

Waervan hij een exempel stelt van een Engelschen bottelier, die arrack van enen Chynees in 

Jacatra hadde gecocht, die hij seyde vervalscht ende niet oprecht te sijn. Denwelcken hij 

daerover seer qualicken met geeselen ende anders tracteerde, seggende daerbij ‘Gaet nu henen 

ende claecht over mij aen den Hollantschen magistraet.’ Die sulcx datelicken dede. Waerover 

den bottelgier ontboden werden, ende gevraecht, wat oorsaecke hij gehadt hadde, den 

Chynees alsoo te mishandelen, in een plaets daer justitie was. Seyde, dat hij van den Chynees 

bedrogen was, ende tot Bantam wel gewoon was, die alsoo ende arger te tracteren. Oock dat 

hij geen overicheit en kenden als sijne maiors. Waerover om te mainteneren 

 

fol. 63v 

 

de onse, nae verscheyde deliberatiën, geordonneert hebben ende gesententieert, dat den 

voorseyden Engelschen bottelier, tot exempel van anderen, soude in’t publyck aen een pael 

gebonden ende met … op sijn blooten rugge gestraft werden. Hetwelck gedaen sijnde, een 

vrese onder sijne natie gemaect heeft, soodat die nu haer modester waren dragende. Men 

hadde haer verscheyde plaetsen aengewesen, om haere woninge te stellen. Maer wisten altijt 

daerop te cavilleren, ende wilden alleen de plaetse hebben, daer sij tevoren bij des conincs tijt 

gehadt hadden, ende die nu anders gelegen was.  

Wijders, als men haer hadde toegelaten voor haer defense, opdat se bij ontijden niet en souden 

overvallen worden, haer te versien, wilden een formeel fort daer bouwen, dat onse 

overicheyden niet en conden toelaten. Het fort ende nieuwe stadt Jacatra werden seer 

gevordert, ende om bequamelicker hetselve te mogen regieren, is daer een magistraet gestelt 
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van bailliu ende vijff schepenen, twee uuyt het fort ende drie uuyt de stadt. Die alle 

voorvallende saecken ende geschillen onder de inwoonderen souden decideren, ende den 

generalen raet daervan ontledigen. Daer woonden alsnu over de 1000 Chinesen behalve 

Javanen ende vrijborgers. 

Bantam bleef noch beseth met ons volck, met eenige jachten ende cleyne scheepkens, die 

somtijts scade leden door haer eygen onachtsaemheit. 

Tien schepen van defence volgens ordre, te weeten vijff Engelsche, alse den Palsgreve, 

Elisabeth, … ende vijff Hollantse, te weeten … Haerlem, de Hoope, waren na de custe van 

Japan. 

 D’andere en conden niet geëxpedieert werden door faulte van de Engelsche, die de haere niet 

en conden affvaerdigen. 

Screef noch om over te senden volck ende capitalen totte negotiën, jonge meisken, notarisen, 

timmerluyden, metsers, ende materialen tot goede husen te bauwen, alle instrumenten daertoe 

dienende. Wijders cleermaeckers, schoenmakers, lonten, ABC-boecxkens, pennen. 

 

 

fol. 64r 

 

[Sodomie]  

Wort in deselve brieven van Carpentier mentie gemaeckt van de grousame daet eenes 

commys, waeruuyt te verwonderen staet, dat onse natie gecomen is tot het hoochste van alle 

schandelicke ende eertijts bij ons onbekende sonden ende grouwelen, die van d’een faulte in 

d’ander verdwalende, eerst ontrouwelicken handelende met der Compaignies penningen, 

vorder tot hoererie, ende daeruuyt tot de vervloecte sodomitische rasernie, sijn eygen jongen 

tot dese vuylicheyt misbruyckende, gecomen is. Denselven noch, opdat sulcx niet uuytcomen 

soude, ad cumulum iniquitatis vermoordende.  

Waerover hij gesuspecteert ende uuyt eenige vehemente inditiën geaccuseert ende tot 

bekentenisse gecomen is. Professus nempe omne masculae turpitudinis mysterium, iudices 

aliquandiu suspensos de rei exitu tenuit, ut eius nos certiores reddere nequirent. Haec eadem 

affirmat fisci advocatus Sonck in suis litteris, qui gratulatur adventum collegae (quem puto de 

Edel) cum fortuna male fortunata nave, in qua plures [quam] centum homines in itinere 

perierant, sibi misso, unde molestiarum aliquod levamen speraret. Nomen infelicis et miseri 

suprascripti rei est Martinus van Strenge. Plures quotidie deprehenduntur adulterii immaturae 

Veneris, aliorumque non minorum scelerum, damnandi cum dolore rectorum, quod multis 

impensis eo deducti in spem sui et dominorum commodi, nil praeter paenitentiam, tot laborum 

sumptuum et itineris, reportent. 

In dit voorjaer en sullen niet meer als 4 schepen naer Indiën gesonden werden, te weeten den 

Gouden Leuw, leggende in de Mase, den Oraigniënboom ende Armuyden (met het jacht 

Westcappel)89 in Zeelant, mitsdaders de Leuwinne, alhier binnen Amsterdam te equipperen.  

[11-03-1621]  

Den 11. is in de vergaderinge gecomen Jan Simonsz, aengenomen voor bottelier ende in de 

leste vergaderinge sijnen dienst opgeseyt. Ende verthoonde bij attestatie van verscheyde 

geteyckent, hoe dat hij in sijne voorgaende reyse bij den schipper alleen, sonder eenige 

redenen ofte forme van sententie was gedeporteert, alleenlicken door wangunst ofte 

tegenherticheyt. Daer hij nochtans hem goede dienst gedaen hadde, als doen hij van de 

Engelsche gehouden werden, overboort gesprongen was, ende die van’t schip de tijdinge 

bracht. 

 

 
89 In de marge. 
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Die oversulcx gewaerschout, de Engelsche dwongen, haeren schipper weder te senden. 

Waeromme goedtgevonden is, dat men met hem van sijne gagie soude handelen, ende ten 

respecte van sijne sulcke extraordinaris dienste, enige vereeringe toeleggen, sonder het gedaen 

ende bij de boecken bevonden te veranderen. 

Daer werden verhaelt, dat alsoo de heeren Staten het voorleden jaer totte toerustinge hadden 

gedaen de schepen West-Vrieslant, Noort-Hollant ende Groeningen, tot seecker somme 

begroticht, ofte men deselve soude in liquidatie mette heeren Staten te houden, brengen, dan 

ofte men die behoorden te houden als tot subsidie gesonden. D’wijle hun belooft was, 

ingevalle sij 15 schepen equipareerden, dat vijff bij de heeren Staten daertoe souden gedaen 

worden, ende nu niet alleen vijftien maar 17 gesonden waren. 

De schepen Poppen is geordineert, in mey toecomende te sullen becleden de plaetse, 

vanwegen die van Amsterdam in het collegie van de admiralité. 

[16-03-1621]  

Den 16. Geresolveert, dat men den toecomenden dyngsdach soude het volck van de Leuwinne 

monsteren. Verhopende dat hetselve schip haest buyten de palen soude gebracht werden. 

Den aengenomen student Johannes Zilius, op costen van de Compaignie studerende te 

Leyden, heeft sijne theses d’selve Compaignie gedediceert ende sub Polyandro publice 

gedisputeert, de heeren in de vergaderinge gepresenteert. Ende werden hem toegeleyt voor 

oncosten etc. 25 gld., weynich tevoren hem gegeven sijnde tot sijne cledinge 42 gld. 

Hugo Hering, sollicitateur90 vanwegen de Compaignie in Den Hage, versocht dat, alsoo hi 

gecocht hadde een erff ende husinge, bij het Voorhout tegensover den Doelen, alwaer hij van 

meeninge was te timmeren 7 ofte 8 cameren, ende deselve te meubileren, dat de 

gecommitteerden van deselve Compaignie in Den Haghe comende, aldaer souden gelieven te 

logieren op 15 st. de maeltijt, sonder den wijn. Daerenboven hem ’s jaerlicx omme daerop te 

letten, ende alles daerna te accomoderen, toeleggen een pensie van 600 gld., hem bij provisie 

totte timmeringe furnerende ofte bij leeninge ofte op interesse hondert 

 

fol. 65r 

 

ponden Vlaems, die men ten naesten jaere soude corten. Doch creech nihil op’t request, alsoo 

de Compaignie sulcx niet en vermochte, ende de gecommitteerde aldaer haere dachgelden tot 

vier gulden daech toegeleyt waren, die daerover niet en conden werden geconstringeert. 

 

[Michel Eustache] 

Den brieven bij den pensionaris Adriaen Pauw, den 4. martii nieuwen stijl, aen de 

Compaignie gescreven, waren inhoudende, hoe dat onse gesanten in de voorleden maent 

waren tot Parijs onthaelt ende wel ingebracht. Dan dat aengaende de saecke van Michel 

Eustachio, hem den hertoge van Luime in presentie van sijn schoonvader, den hertoge van  

Monbason, hard hadde aengesproken, seggende dat men niet alleen Eustachio grotelicx en 

vercorten, maer oeck den thesaurier van de coninginne, la reine mère, daer haer de saecke 

grotelicx aennam ende geïnjurieert hiel, begeerden dat sij gecontenteert mochten werden.  

Dan also sij van deselve saecke metten president Janin ende Boissy confereerden, maecten 

d’selve het interest ende de pretensie van den voornoemde Eustachio seer groot, seggende dat 

den sijne majesteit wilde, dat men hem satisfacieerde. Daerbij verhalende van de saecken van 

St. Malo ende Diepen, noch clagende grootelicx, dat waer onse schepen de machtichste 

waren, de Fransche vercorten ende beschadichden. Die uuyt allen handel van Oost-Indiën 

 
90 -at- klein bovengeschreven. 
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soeckende te sluyten, tot welcken eynde oock die met de Engelsche verbonden waren. 

Waerop hij geantwoort hadde, dat men de saecke heel anders als Eustachio die vermaelde, 

soude bevinden, soo men maer de affectie wilde uuytsluyten. Ende de redenen bij de 

Compaignie voortgebracht met een onpartijdich oordel bemercken. Ende d’wijle Eustachie in 

de antichambre metten sijnen waren verwachtende, ende met impatiëntie urgerende, dat men 

de saecke daer affmaeckten, hadde hij sulcx geëxcuseert, seggende dat men bequamelicker de 

actiën ende defentiën in scrifte connen verhalen, verhopende genochsaem haere redenen te 

doen proberen. Waerop Jennin geseyt hadde, dat sijne majesteit van meeninge was, 

eerstsdaechs te vertrecken na Langedock, omme met sijn tegenwoirdicheit91 de verresen 

troublen aldaer teneder te setten. Daerbij voegende, soo de Compaignie geen goederen in 

Vranckrijck waren sendende, dat men soude 
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vorder represaliën moeten verlenen tegens andere ondersaten van de Geünieerde Provinciën, 

ende dat men niet en meenden, daermede langer te supersederen.  

Waer hij weder op hadde verclaert, dat de heeren Staten noit en hadden in gebreckt geweest, 

omme recht d. Eustachio te administreren, gelijck hij t’onrecht sijne majesteit was 

overbrengende, als bij oogenschijnlicke verificatiën. Gelijkck oock van alle sijne andere 

onbillicke proceduren soude genochsaem connen verthoont werden. 

Schrijft wijders van Eustachii acten eenige naerder ontdeckinge verstaen te hebben, ende dat 

hij over binnen Rouan naerder bescheyt te comen, was arbeydende. Ende in de saecke van 

Malo en conde hij geen middel sien, omme de handelinge daerinne van de Nederlantse te 

ontdecken, d’wijle haere boecken al verandert waren. 

Sooveel aenginck de gemeene saecken, hadde verstaen, dat die van Rochel haer different in 

handen gegeven hadden van de hertogen Rosny ende Boullon. Dat oock monsieur de 

Diguerres binnen Parijs werden verwacht, ende men verhoopte dat met sijne compste de 

saecken van de gereformeerde souden geredresseert ende in beeter staet gebracht werden. 

Insonder doordien de handelingen van den Spaengiaert ende het huys van Oostenrijck bij 

veele van de grooten in Vranckrijck in verdacht genomen worden. Jaelous werdende op den 

grooten voortganck van deselve, soo in Bohemen als Duytslant, sulcx dat men doorgaens 

vermoet, dat de troublen van Vranckrijck sonder oorloge sullen werden gestilt.  

Op desen brieff meenden sommige, dat men behoorden te scrijven aen den pensionaris, 

vresende dat hij hem te wijt daer soude inlaten. Andere meenden dat sulck scrijvens te laet 

soude comen, ende dat den pensionaris mitsgaders de andere heeren volcomelick genoch 

waren, soo met scriften als woorden, geïnstrueert. Hierover souden de gecommitteerde in de 

saecke tsanderen daechs naerder hebben te letten. 

 

[16-03-1621]  

[Steven van der Hagen] 

Ick was denselven dach discourerende met Jan Harmansz, van den admirael Verhagen, 

meenende dat hem ongelijck 

 

fol. 66r 

 

geschiede, doordien het notoor was, ende hij oeck bekenden, dat Amboina met de 

ommeleggende landen bij hem als admiral, jae door sijn devoir ende geluck, verovert worden. 

Ende evenwel sulcx Houtman toescreven, die de Compaignie veel wijsmaecten, ende een 

 
91 Hs. abus.: tegenwoirdicht. 
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caerte op de saele met sijn tronie hadde doen hangen, waerinne hetselve eylant geschildert 

stond. Niet anders dan ofte hij de conqueste hadde gedaen, die hij nochtans voor sooveel hem 

aenginck, hadde tegengeweest, soo in absentie van de admirael, alle sijn volck gemutineert 

was, ende hij anders geen uuytcompste wiste te geven, dan dat men het volck in Hollant 

weder soude brengen, ende het casteel laten springen.  

Waerentegens Van der Hagen met groote moyten het volck heeft geappaiseert, de verjaechde 

inlanders weder in haere plaetsen gebracht, ende die met haere partie gereconsilieert heeft. 

Voor alle welcken dienst denselven Verhagen niet alleen gheene recompense, anders als sijne 

gewoonlicke dachgelden en heeft becomen, maer oeck in’tgeene hem competeerde, is vercort 

geworden, gelijck de stucken daervan sijnde in’t breet verhalen.  

Waerentegens de Compaignie den voornoemden Houtman als conservateur van deselve 

landen grootelicx onthaelt en beschoncken was, oock met een groote vergulde cop, daer het 

eylant Amboyne op gedreven stond, vereert, ende op sijne anderde reys de maentgelden tot 

400 gld. hem toegeleyt waren. 

Waerop hij antwoorden, dat Verhagen de conqueste wel hadde gedaen, maer sonder eenige 

moyten, ende dat hij de papen ende paepsgesinde Portugesen daer hadde laten blijven, tot 

ondienst van ons lant. Dat oock eenen brief bij den vice-admirael Sebastiaensz was becomen 

in Ternati van de Portugesen, in Amboyna gebleven, ende aen haere lantsluden gesonden, 

inhoudende de clachte van dat sij haer hadden moeten overgeven, doch dat se geluckich 

waren in handen gevallen te wesen van soo een goedertieren oversten, die haere religie 

toegedaen was.  

Hinc omnis in illum odii et aversionis causa. Ego ante 8 annos apologiam ipsi ea de re feci, 

quam videre qui vult poterit. Est nempe pluries descripta. 

Jan Peter Coenen, generael, gescreven van sijn wedercompst. Doch verhopen de meeste van 

de Compaignie, dat hij hem sal laten geseggen, ende aldaer in Indiën continueren voor enen 

tijt sijnen dienst. Niettegenstaende sommige, als den admirael Verhagen etc., meenen d’selve 

ondienstich te wesen, overmits hij is in den haet, soo van de Engelsche als Javanen, mette 

welcke onder sijn governement weynich vrientschappe stont te verwachten. 

 

fol. 66v 

 

[12-04-1621]  

Den twaelfden, tegens den avont, is het schip de Leuwinne buyten de paelen geraect. 

Het scrijvens van den generael voorgaende gedaen, was inhoudende dat het niet ongeraden en 

soude wesen, eenen bewynthebber, met authoriteyt ende van alles geïnstrueert, derwarts over 

te senden. 

Door het scrijven van denselven worden mette jegenwoirdige schepen meerder sommen van 

realen van achten, ende oock meerder coopmanschappen naer Indiën gesonden, alse 12 kisten 

matten ende 30.000 gld. aen coopmanschappen. 

Men verhoopt meede soo de retouren die men dese somer verwacht, door de governeur-

generaal behouden overcomen, tegens het toecomende jaer deylinge te doen. 

Het voorseyde schip sal gemant worden met 175 menschen, alse 150 bootsgesellen, behalven 

commisen, assistenten ende jongers. 

Soo ick verstae, en heeft B. van Oosterzee, successeur van Vrieslant, van During, noyt tsedert 

sijn eerste comparitie van weynige dagen, weder in de vergaderinge verschenen. 

[15-04-1621]  

Den 15. hebbe ick ten deele hooren lesen eenen brieff, uuyt Indiën gesonden, waerop men 

discoureerden, ofte de speceriën souden per Mare Arabicum sive Rubrum connen gebracht 

werden tot Mocha ende Suets, omme die alhier te houden in beetere reputatie. Daerover 

geseyt werden, dat den Turck niet en wilden toelaten imant die zee te bevaren, dan met expres 
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consent. Brouwer seyde, dat se deselve zee voor heylich hielden, ende het voor profanatie 

rekenden, soo de heydenen die soude frequenteren. Dat het den onsen voor eene groote gratie 

gehouden wert, de toelatinge, op Mocha te handelen. Ende alhoewel, voordat de Portugesen 

de vaert op Indiën gevonden hadden, alle de speceriën door de Middelantsche Zee op 

Venetiën gebracht werden, soo was’t nochtans, dat d’selve tot veel hoger prijs doen mosten 

gevent worden, doordien men die een groot stuck weechs te lande op cameelen voerden. Ende 

dat daerom niet te vermoeden en stont, dat men nu die wegen soude gebruycken, daer men 

alhier de peper op drie ende vierendertich grooten coopt, die weleer 60 ofte 70 groten te 

gelden plach. 

Den lootsman, hebbende een schipken van Hoorn uuyt Tessel in Zeelant gebracht, ende daer 

opgehouden was tot 60 dagen, den Witten Beer herwarts te brengen, eyschten een 
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halve reael van achten des daechs boven de cost. Men wilden hem drie schellingen daechs 

geven, ende presenteerden noch 60 gld. Doch bleef daerbij, seggende dat men gewoonlick 

was, de lootsluden sooveel te geven. Waerop de onse allegeerden, dat sulcx waer was, 

wanneer men die affhuerden, maer dat hij daer bijgeval dit schip den Beer gevonden hadde, 

ende hem de custen van Zeelant onbekent waren, daer hij geen dienst en hadde connen doen, 

ende maer sooveel hem des daechs toequam, terwijlen men sijnen dienst van het 

lootsmansschap hadde gebruyct, ende niet van de dagen die hij ledich sonder dienst geweest 

hadde, daer men hem noch in de redelickheyt voor toeleyde.  

Doch hij bleef bij sijn voornemen, seggende dat hij ten tijde van sijn stilleggen andere hadde 

connen dienen. D’onse claechden daer over de barbarische manieren van dat zeevolck, dat 

men haer nimmeer conde voldoen. Dat se die haer van doene hadden, transoneerden92 na haer 

eygen wille, sonder op redenen ofte billickheyt te passen. 

Verstont van onsen confrater Van Ness, hoedat hij d’eerste was die het voorgegeven hadde, 

dat de provinciën eenen soude committeren in’t collegie van de Oost-Indische Compaignie. 

Dat hij oock met During ende Sipestein hadde voorgenomen te solliciteren aen de 

hoogmogende heeren Staten, om eenige meerdere gagie, alsoo de ordinaris bewinthebberen 

weynich minder als 3.000 gld. des jaers profyteerden, alse 1 van de hondert, soo uuytgaende 

als incomende, ende 2 van de prijsen (het leste buiten het octroy sijnde). Waervan sij de twee 

naeste jaeren 2.700 ende 3.200 gld. genoten hadden, behalven de profijten die sij in de 

coopmanschappen genoten. 

Een, uuyt Vranckrijck gevaren sijnde, buyten ofte tegens het placaet van de heeren Staten, 

voor timmerman op een Frans schip tot 48 gld. ter maent, ende daeraff gelicht was bij de 

oversten in Indiën, toegeleyt 32 gld. Dese niettegenstaende sijne faulten versocht noch 

vermeerderinge. Dan, hem worden voor antwoort gegeven, dat hij hem geluckich mochte 

achten, soo goede gagie te vercrijgen, die volgens het placaet lijff ende leven verbuert hadde. 

Ende dat hem daeromme beter geraden wert, te swijgen ende hem tevreden te houden, dan in 

handen van den officier te vallen. 

 

fol. 67v 

 

De wedue van Ranst, die noch over de 50.000 gld. schuldich, ende …, oock een merckelicke 

somme schuldich wesende, gemaent van Veld, dienaer, over de specerie opsicht hebbende, 

hebben eenige frivole excusen ende beloften sonder effect gegeven. Waromme men als93 

 
92 Lees: rantsoneerden. 
93 Lees: aen? 
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drong totte voorgenomen ende hier geannoteerde resolutie. Hadden expresselicken interesse 

belooft. Meenden de onse dat sij daer oeck toe souden gehouden wesen, naer coopmans wijse, 

insonder d’wijle sij rebat genoten hadden. 

Die van Zeelant screven, qualicken de matten te connen furneren, ende maer 3 kisten 

becomen hadden, tot 50 sts ½. Voorts dat sij eenen van den haeren hadden gecommitteert, om 

tegens den 17. deser in Den Haghe te verschijnen. Waertoe uuyt ons collegie, neffens den 

borgemeester Bas ende den advocaet Boreels, gecommitteert worden sieur Anthonis Rijcksz, 

omme met de heeren Staten te liquideren van ’tgeene sij van denselve ontfangen, ende oock 

d’selve schuldich waren.  

Eender, verloren hebbende een obligatie die nu geëxpireert was, versochte met presentatie van 

cautie vernieuwinge van deselve obligatie pro more ofte afflegginge van de penningen. Maer 

de onse vonden haer beswaert, doordien dat de verloren obligatie inhielt de clausule van den 

thoonder te betalen, sorgende dat sij daeromme mochten vercort worden. Betalende aen 

degeenen die sulcke obligatie mochte gevonden hebben, ende presenteerden, d’interesse te 

betalen, ende t’annoteren, dat sulcken obligatie vermist doch gecontinueert was, ende 

t’eynden des jaers geen recontre vernemende, souden dan vorder daerop letten. 

Eenige veranderinge ofte naerdere interpretatie geschiet op’t 30. articule van den artikelbrieff, 

aengaende de geschuerde ende heymelicke verminckinge, dat daer niet op en soude te letten 

staen. Tenwaer die overicheden, daer uuytgedruct, sulcx attesteerden in den dienste van de 

Compaignie geschiet te sijn, ende de patiënten verclaerden sulcx vantevoren niet gehadt te 

hebben. 

Eenige schepen met ladinge uuyt de gearriveerde schepen in Zeelant sijn aengecomen. 

 

fol. 68r 

 

Junius 

[20-06-1621]  

In junio 1621, den 20. van Utrecht gecomen tot Amsterdam. 

[21-06-1621]  

21. In de vergaderinge sijnde, hebbe verstaen het arrivement van een schip, dat in Zeelant 

uuyt Oost-Indiën was gecomen, alse Walcheren genaemt. 

Verscheyde verlamde, blynde ende andere verschenen aldaer, versoeckende onderhout, doch 

die door cas fortuyt in sulcke swaricheden ende gebreecken waren geraect, werden 

affgeslagen. Eenen die op’t fort Amboyne op de wacht staende sijn gesicht hadde verloren, 

sulcx dat hij niet en conde sien, wert aengeseyt dat men hem uuyt de penningen totten armen 

gedestineert, wel wilde een hondert gulden, daelders ofte meer toeleggen, maer niet gehouden 

te sijn tot onderhout, d’wijle sulck een ongeluck hem oock thuys sijnde hadde connen 

overcomen. Waermede hij niet gecontenteert sijnde, ginck wech, seggende het aen hoger 

dan94 te willen versoecken. 

Alsoo Cornelis Jansz van Abbekerck, in Indiën gestorven, hadde bij testamente gemaect ten 

behoeve van den armen tweehondert gulden, quamen eenige gesonden van de plaetse sijnder 

geboorten. Pretenderende deselve haere armen te competeren, als wel naer rechten soude 

mogen verstaen worden. Maer hun werden aengeseyt, verstaen te sijn bij de 17, dat alsulcke 

legaten, den armen in genere gemaeckt, behoren te blijven tot proufijte van de armen der 

Compaignie. 

Alsoo den heer pensionaris Pauw, Boreels, Brouwer in Den Haghe waren gereyst omme de 

saecken, de Compaignie betreffende, ende de heeren Staten-Generael, dese bewynthebberen 

waren aenscrijvende, dat sij eenige uuyt haar collegie wilden aldaer committeren omme met 
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de collegiën der admiraliteyten te liquideren. Hebben daertoe beneffens de voorgaende 

gecommitteert Loys le Beecque, mede in Den Haghe sijnde. 

Daer werden oeck gelesen seeckere lange requeste bij eenige participanten van de Oost-

Indische Compaignie, over de jegenwoirdige bewinthebberen t’onvreden sijnde, den heeren 

Staten overgelevert. Waerbij versocht werden, dat de bewynthebberen alle twee jaeren souden 

veranderen, dat die in de plaetse van provisie genieten souden seecker jaergelt. Dat die 50.000 

waren participerende, ymant van haerluden mochten committeren,95 omme kennisse te nemen 

van de gelegent- 
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heyt ende staet van hetselve collegie, doch sonder gagie ende diergelijcke meer. Streckende 

tot verminderinge van de authoriteyt ende de proufijten der bewinthebberen jegenwoirdich 

sijnde, die sij seyden, haer te dragen als meysters ende niet als bewinthebbers. Oock die noch 

directelicken noch indirectelicken en souden mogen handelen ofte coopen eenige goederen, 

deselve Compaignie aengaende. Dese was ondertekent onder anderen bij Maxemiliaen van 

Ghelen, Timmermans, Dirck Aluwijn, etc., binnen Amsterdam wonende, veele oock uuyt 

Zeelant, ende insonder eenen Nachtegael. 

Daer werden noch gelesen brieven, waerbij die van Aernhem ende de Veluwe, oock die van 

Sutphen, continueerden Lucas van Essen tot het bewynthebberschap vanwegen Gelderlant, 

daer die van Nimwegen eenen anderen tegens hadden gecommitteert. Seggende de voorseyde 

leden, dat Van Essen sich op de coopmanschappen waermeede de Compaignie meest gedient 

was, als in handelinge ende niet in materie van staet bestaende, best verstonde, ende nu 

ettelicke jaeren daerinne was geverseert. 

Werden oock in’t resolutieboeck bij mij geannoteert, dat de wedue van Johan van Weely 

haere actiën die sij heeft in de Compaignie, sal mogen transporteren op de voet, als sij de 

voorgaende overgedragen heeft. 

[22-06-1621]  

[Brief van Jan Pietersz Coen]  

22. Gelesen den brief bij Coenen, Hautman, Carpentier, etc., gescreven ende ondertekent, 

ende van Jacatra herwarts gesonden, den … octobris 1620, waerinne verhaelt wert, dat sij 

noch 15 schepen desidereren, doch verstaen te hebben, dat Hollandia aen de custe van 

Cormandel soude wesen gearriveert. Dat se het retardement van de schepen  

toescreven die hoofdicheyt van sommighe, die geabuseert worden, omdat se te seer nae het 

noorden liepen. Dat men haer voortaen scherpelicken soude bevelen, den generalen rendevous 

tot Jacatra te maecken. Welcke plaetse sij verhoopten, een princepale coopstat van Indiën, 

immers van Java, in corten tijt te worden, alsoo de handelinge op Bantam al gedaen was, die 

ter oorsaecke van de peperhandelingen de onse meenden te dwingen, maer dat se die wel 

souden verduyren. Want alhoewel men die nu tot hooger prijse moste coopen, meenden 
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’tselve eer corten tijt te sullen beteren, alsoo veele nieuwen peper geplant was. Doch de 

Engelsche souden daer qualicken naer connen wachten. Voechden daerbij veele 

moetwillicheyt ende grootsicheyt van de Engelsche verdragen te hebben, niettemin hun 

daerdoor te redden. 

Voorts, dat men geene Javanen, jae geene Indianen conde vertrouwen, wesende 

hoochmoedich, ontrou, suspicieus, bedriegelick. Maer dat evenwel soo den Materam als die 

 
95 Hs.: compmitteren. 
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van Bantam souden moeten buygen. Den coninc van Achyn droech hem oock seer 

onbeleefdelicken tegens den onsen, dat meede die van Jamby volchden, maer het soude te 

sijnder tijt te passe comen. Die van Banda waren seer quaet, hart ende obstinaet van natueren, 

erfvianden van de christenen, sulcx dat alle remediën daertegens gedespereert worden. 

Mosten daeromme onder het jock gebracht werden, want die langer te spaeren, ware een 

foute, tevergeefs duslange gebruyct. Meenden derhalven den generael voor sijn vertreck 

aldaer, tot dienste van het vaderlant, sich daertoe te gebruycken. 

Scrijven voort, gebreck te hebben van volck, contanten, lonten etc.  

- Dat het nodich sal sijn, eenige ruyterie tegens de Javanen op te richten, ommedat die 

cloecker sijn te voet als de onse, ende daertoe 100 sadelen souden te doene hebben. Hij soude 

de peerden versorgen.  

- Dat men niet en soude spaeren eenich gelt aen goede timmerluyden ende materialen tot 

scheepen ende huysen op te maecken, soude oversenden, sonder welcke veel goede saecken 

onderwegen mosten blijven.  

- Dat men bij fauten van ons bootsvolck wel eenige Gusarathen soude becomen, die totte 

zeevaert aldaer souden connen gebruyckt worden, soo men sulcx raetsaem conde vynden.  

- Dat tot Jacatra stadich een garnisoen moet gestabilieert worden van 700 goede, wel 

gemonteerde soldaten, die men niet en moste ontsien, 10, 11 ofte 12 gld. ter maent te geven, 

ende daertoe 300 bootsgesellen.  

- Dat men in Banda oock wel soude behoeven eenige, die men tot het plucken ende 

versamelen van de noten mochte gebruycken. Bij faulte van dewelcke veele verloren gaen.  

- Dat nu over de 350 vrije mannen waren gemaect, daer men toe nodich hadde eenige 

vrouwen, om alsoo de coloniën aldaer te onderhouden.  

- Dat oock de colonie op de Cabo de Buona Esperança seer proufijtich soude sijn. Hoewel de 

heeren  
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bewynthebberen qualicken daertoe connen verstaen.  

- Voorts, dat soo men totten handel in Indiën jaerlicx oversondt 25 tonnen gouts, sij raet 

wisten, om daertegens tot retouren over te maecken 100 tonnen, dat is vier tegens een. 

- Dat eenige roode lakenen overgesonden proufijt souden connen gedoen. 

- Dat eenige bandelieren heel nodich sijn. 

- Oock dat aldaer wel 20 goede leeraeren tot Goods woort te predicken, souden van behooren 

te wesen, daer nu maer twee gevonden worden, ende deselve trachten weder nae huys, als sij 

qualicken de taele geleert hebben, d’een om bij sijn wijff te wesen, d’ander om een wijf te 

trouwen. Sulcx dat te beduchten is, dat de relligie weynich aldaer sal connen vorderen.  

- Dat de overgesonden 4 kynderen, 2 van coningskens ende 2 van oramkais ofte hovelingen, 

met obsicht mochten in de christelicke relligie geïnstrueert worden, om aldaer die t’sijnder tijt 

met vruchte te gebruycken, ende niet soo haest weder gesonden als den soon van Hytto.  

- Dat meede eenige wel gemanierde geleerde, godtvruchtige jonge gesellen mochten derwart 

gebracht werden, die met vrucht daer t’eeniger tijt conden dienen.  

- Dat de Bandanesen soo hartneckich sijn in haer wangelooff, dat sij in den valschen 

propheete Mahumeth hebben gestelt, dat se liever haere kynderen den halse wilden 

affvringen, als in der christenen relligie te laten opvoeden. 

- Wijders, dat men wel een expeditie op Malacca, Goya ende andere Portugeesche plaetsen 

mochte doen. 

- Dat de tollen tot Jacatra nu al ontrent 4.000 realen van achten beliepen, ende wel mettertijt 

op 10.000 souden connen geraecken, nietjegenstaende de Engelsche daer noch buyten blijven. 

- Dat alles daertoe dringt om een vermaerde coopstat van Jacatra te maecken. 
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- Dat de questiën met den Materam ende die van Bantam daertoe dienelicken sijn. 

- Dat de tollen suffisant souden connen wesen om de garnisoenen daer te onderhouden. 

 

fol. 70r 

 

D’Engelse drijven seer aen, dat sij behooren deel te hebben aen het fort ende stadt Jacatra, als 

nae het besluyt van den accoorde tusschen haere compaignie ende d’onse, in Engelant 

gemaect, verovert. Waerentegens d’onse pretenderen alleen daertoe gerechticht te sijn, als 

lange voor de publicatie van ’tselve accoort in Indiën, sonder eenich behulp ofte toedoen van 

deselve Engelschen, nemaer in tegenhulp aen de vianden bij haerluden, tegens d’onse gedaen, 

vercregen. 

* 

Sullen alhier eerstdaechs toegerust werden den Witten Beer ende de Vreede, onlancx beyde 

uuyt Indiën gecomen, die nu op de werve vercalefatert ende gerepareert worden. De twee 

nieuwe jachten noch op’t hooge staende, meent men dat ontrent de Amsterdamsche 

kerckmisse sullen opgemaeckt sijn, omme in den herfst totte Indische vaert toe te rusten. 

[24-06-1621]  

24. Jacob Cornelisz van der Gouw, ondertimmerman voor 28 gld. ter maent afgevaren, ende 

na het afsterven van den oppertimmerman, in sijn plaets ende gagie tot 32 gld. ter maent 

gecomen. Noch twee jaeren boven sijnen tijt daer hebbende moeten blijven, als bij seecker 

bescheyt, bij d’Eedel ondertekent, conde blijcken. Versocht daervoor recompensie, waertoe 

geauthoriseert werde de rekenmeesters. 

Eenen Jorgien Brock aengenomen voor tambourin, hebbende aen den capiteyn Vrenck 

bedongen 16 gulden ter maent. Was op de cedulle van monstre maer aengeteyckent tot 10 gld. 

tambourijnsgagie, maer hadde in Indiën 12 ende 13 gld. ontfangen. Doch pretendeerden 

volgens seeckere annotatie de volle beloofde 16 g. Ende alsoo hem daerinne 

tegengesproocken worden, haelden tot Utrecht gerechtelicke attestatie van sommighe, die in 

de aenneminge, die in de 3 Coningen aen de craen was geschiet, present waren geweest. Ende 

worden alsoo hem geaccordeert sijne pretensiën. Was soo’t schijnt een Engelsman, seer habyl 

ende fraye spronger. Waeromme den capiteyn hem hadde besint. 

Gorgen Norwitz, corporael van de adelborst, Engelsman, bij Houtman ende den raet 

gecondemneert, om eenige moetwille, bij  
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denselven bedreven. Ende sijn gagie van corporal tot simpel soldaet van 9 gulden verandert. 

Versochte restitutie, seggende ongehoort te sijn veroordelt, etc. Quod eidem negatum. 

Een jongman, Frederick Mangler,96 van 18 jaeren, soon van den overleden predicant van 

Wormar, versocht, aengenomen te worden voor assistent na Indiën te varen. Was wel ter 

penne ende gouw in de mont. Worden gecommitteert Jan Harmansz ende Reepmaecker, om te 

vernemen naer sijn comportement. 

Worden goet gevonden, te scrijven aen de camere van Enckhusen, teneynden sij dese camere 

meededeelden haere avancen, hebbende over de 60.000 gld. in cassa, ende noch 160.000 in 

credit. Hetwelck een jong coophandeler onder gedaen was. Daerentegens dese camere met 38 

tonnen gouts belast was, ende alle die payen van de soldaten ende incomende scheepsvolck 

moesten betalen. Daer nochtans wel expresselicken bij de 17 was geresolveert, dat sij van de 

andere cameren souden werden gesecondeert.  

 
96 Doorgehaald: Breumaer. 
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Daer stonden in deposito ontrent tsestich tonnen gouts tot laste van de Compaignie, daervan 

ontrent 300.000 gld. des jaers voor interesse mosten werden betaelt. Doch hierentegens waren 

verscheyde waren ende coopmanschappen, oock schulden die men de Compaignie schuldich 

was. Daer werden doen tot dien eynde ontbooden den borgemeester van Enckhusen, hier 

sijnde, Proost genaempt, die daertoe wel was geneycht. Ende beloofden mede te scriven aen 

deselve camere, alsoo hij eenige dagen alhier noch soude blijven. 

Alsoo bij den Beer genomen was seecker jacht, eenighe Portugesen toebehorende, aen dese 

sijde van de Capo, is ’tselve bij de admiralité aengeslagen ende verclaert quade prijse, den 

naem daeraff is Sphera Mundi. Waerover de schipper, coopman ende het bootsvolck seer 

waren aenhoudende, om ontslagen te sijn ende betalinge te hebben. Dan, cregen voor 

antwoort, dat daerover eenige in Den Haghe waren gesonden, ende dat men bescheit dagelicx 

verwachte. Dat de Compaignie wel mochte lijden, dat de prijse achter waer gebleven, ende sij 

geen proufijt daeraff conden verwachten. 

 

fol. 71r 

 

Alsoo de Engelsche in Indiën een schoone galeye, bij de onse nieu getimmert ende van het 

volck door vreese verlaten, moetwillich in brant gesteken ende vernielt hadden, soo hielt 

daerentegens den generael den Engelschen Beer in de plaetse uuyt de schepen, bij hem van 

deselve verovert, de reste hun presenterende te restitueren. Dan refuseerden die te ontfangen, 

doordien sij se niet en conden mannen. 

Onder de resolutiën, lest uuyt Indiën overgesonden, wert gevonden dat het niet ondienelicken 

waer, omme redenen, te permitteren, bij licente van 20 ten hondert in’t gaen ende vijff in’t 

keeren, de Chynesen te mogen varen ende brengen binnen Bantam alderhande provisie, als 

sagu, rijs, etc. Dat nochtans andere meenen te strijden tegens het voornemen, van de 

Bantanesen uuyt te hongeren ende te verdueren. Doch wat consideratiën den Raedt 

daertegens, off wat redenen sij sijn hebbende, en wort niet uuytgedruct. 

[28-06-1621]  

Den 28. Alsoo Brouwer uuyt Den Haghe thuys gecomen was om eenige bescheyden, is 

d’selve den middach weder na Den Hage gereyst. Ende na den middach ten driën uren, 

vergaderinge gestempt sijnde, is Schoonhoven gecommitteert, om het tsanderen daechs, te 

volgens ende neffens hem, den pensionaris Pauw noch in Den Haghe sijnde, omme de saecke 

tegens Michael Eustachio, die aldaer is, te helpen beleyden, ende is’t mogelick, eyndigen. 

Denselven tijt compareerden den borgemeester Witzen, uuyt Den Hage gecomen. Seyde, dat 

het geensins dienelicken was, ymanden van de Compaignie in Engelant te senden, maer soo 

de Engelsche op ons pretendeerden, dat die alhier mochten comen. Want men d’onse aldaer 

soude soecken, met den naeme ende authoriteyt des conincx, te verdoven, ende tegens reden 

tot grote scade te brengen.  

Niettegenstaende die van Rotterdam ende Enckhusen daertoe schenen te inclineren, meest, 

soo men meent, omme haere particuliere saecken, den harinckvanck aengaende te bevorderen, 

die daer door de gemeene Compaignies negotiën lichtelicken soude in den oven schieten. 

Werden daerbij geseyt, soo sulcx geschiede, dat men de Françoisen daerdoor soude irriteren 

ende op den hals haelen, die men geen contentement in Vranckrijc heeft willen doen. Maer 

tegens d’selve gesustineert heeft, dat die haere actiën alhier ad forum rei behoorden te 

vervorderen. 
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Jacob Oliviersz, sijn eenen arm tegens den viant in Indiën verloren hebbende, is toegeleyt 600 

gulden, dat is hondert gld. meer als den artyckelbrieff ofte de ampliatie inhout. Ende 
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daerbeneffens sijn hem brieven van recommandatie ofte accommodatie meede gegeven aen de 

camere van Seelant, dat die hem wilden versien met hetgeene hij bij haerhuyden soude 

connen bedienen, ofte daer hij eenichsins toe bequaem mochte gevonden werden. 

Jan Gerritsz van Bremen, in Indiën op de wacht staende, is blint geworden, versoeckt 

onderhout. Seggende de bewinthebberen, ongehouden te wesen, alle gebreecken, bij gevallen 

den soldaten als bootsgesellen toecomende. Versoeckt sijn excellentie, seggende, door blixem 

op de wacht staende, ’tselve vercregen te hebben. Sijn excellentie versoeckt de Compaignie in 

sijn faveur, hij brengt den brieff. Wort hem voor antwoort gegeven, sulcx noyt bij hem 

verclaert te sijn, nochte oock sijn bewijs in te houden, daeromme qualick gebiecht te hebben. 

Niettemin committeren Reepmaecker, Schellinger, Rijcx, om met hem te handelen. Hij 

eyschte buyten redenen 3.000 gld., wesende veer buyten de ordonnantie ofte den 

articulebrieff, waerbij verclaert wert, soo ymant in den dienst van de Compaignie quame te 

verliesen beyde sijn oogen, daerover soude een recompense van 800 gld., ofte als andere 

1.000 gulden genieten. Doch souden haer noch laten bewegen, aengesien sijn ongeluck, 

omme hem toe te leggen 400 gld., waermeede hij geensins en was te contenteren. Moste 

derhalven ijdel vertrecken. (Heeft noch ten lesten aengenomen).97 

 

[Bericht uit Indië] 

Gisels, commys uuyt de Kempen, in Brabant geboren, daer sijn moeder noch is woonende,98 

ende sijn andere vrinden meest tot Utrecht haer houdende, was in Indiën governeur van eenige 

plaetse geweest, ende met het schip Walcheren onlancx thuys gecomen. Dese alhier 

gearriveert sijnde, compareerde in de vergaderinge, ende verhaelde:  

- Dat het in Indiën noch redelicken stont, dan, dat in Amboyne die van Nusitello wat moyten 

maeckten. Die doch wel tot redenen souden moeten comen.  

- Voorts dat drie Engelsche schepen tot Jacatra gecomen waren, ende hem noch drie op de 

reyse ontmoet te sijn, daer ontrent. Doch dat weynich apparence voor haerluden was van 

groot trafycq. Noch weyniger van pays ofte accoort met die van Bantam, also den Pangoram 

even 
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hard bleeff in sijn voornemen. Ende weynich bij de besettinge van onse ende eenige 

Engelsche schepen verhindert worden, om haer nootdruft te vercrijgen, dan alleen rijst 

mochte van doen hebben.  

- Maer den materam ofte keyser van Java scheen meerder te inclineren om met den onsen te 

handelen, ende hadde al in verscheyde reysen eenighe die hij hiervoor gevangen hadde van de 

onsen wedergesonden. Hij lach met een leeger van ontrent 70.000 mannen ontrent sijne 

vianden, die daertegen met een leger van 36.000 te velt lagen. 

- Seyde meede, het eerste schip dat apparent was, te sullen volgen, te wesen het schip 

Enckhuysen, dat doen al met sommige baren nagelen was beginnen, totte reyse in’t vaderlant, 

te laden, ende voor andere noch weynich gereet was ten tijde van sijn vertreck.  

- Discoureerde meede van de relligie wel een goeden bauw aldaer, maer weynich arbeyders 

vorhanden te sijn.  

- Dat tot Amboyna, als men aldaer in Malays predicten, over de 200 ofte 300 menschen ter 

kercken quamen.  

- Dat Casparus, nu overleden, weynich sijn devoir aldaer gedaen hadde, ende sonder groot 

recht die natie seer veracht. 

 
97 In de marge. 
98 Hs.: woonde; later is er voor geschreven ‘is’. 
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- Dat eenighe van het lant aldaer in goeden tucht opgevoet worden, wesende jongelingen van 

goede apparentie, die in’t rekenen, scrijven, leesen ende diergelijcke exercitiën goeden 

voortganck hadden gedaen, ende men te gelegender tijt met vordeel souden connen 

gebruycken. 

- Dat weynich peper voorhanden was, maer negelen op Amboyna alle jaeren vermeerderden, 

sulcx dat men daermede in toecomenden tijden geheel Europe soude connen geriven. 

- Daer waren oeck eenige hondert coybeesten ende weynige verren, hadden daer goede 

weyden, daer men suyvel aff conde winnen.  

Hij brachte oock over vijff joncxkens, in Amboyne geboren, omme d’selve alhier te laten 

instrueren ende onderwijsen, soo in de christelicke relligie als andere goede exercitiën.99 De 

twee oudste, ontrent van 14 ende 15 jaeren, waren soonen van twee conincxkens aldaer in’t 

lant, d’een genaemt Ray Kilan,100 d’ander Ray Soye. De 2 daeraen volgende, minder van 

jaeren, waren kynderen van 2 orankies, dat is eedelluyden, ende het joncxsten was een 

mestiso, soon van 
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eenen Johan van Tax, secretaris eertijts op fort van Amboyna, geboren van een Indiaensche 

vrou. Waren genaemt:  

don Andrea de Castrano, soon van Soyen,  

don Marcus, soon van den coninck van Kielang,  

don Laurentio Nullay,  

don Laurentio de Fretis, ende  

Johan Tack. 

Als daer meede verscheen eenen Willem Jacob Woutersz van Ackersloot, gerecommandeert 

tot schipper bij Jacob Poppen, die men verstont dat seer paepsgesint was. Worden denselven 

voorgeleyt, dat hij hem soude moeten onderwerpen de wetten die gebruyckelicken waren, in 

de schepen onderhouden te worden, als eenige vermaningen ende exercitiën van de relligie. 

Ende dewijlen men hem andersgesint bevonden hadde, twijffelden ofte hij haer soude connen 

dienstich wesen.  

Daerop hij antwoirden, wel catholycqs gesint te wesen, doch dat hij in alles soude haere 

bevelen ende ordonnantiën nacomen, dat sij daerover geen occasie souden hebben van 

miscontentement. Worden daerover belast, over acht ofte tien dagen wederom te comen, 

wanneer men hem soude bijvoegen om het bootsvolck aen te nemen. 

Worden oock voorgehouden, alsoo sij nu van de heeren Staten geïnterpelleert worden, te 

delibereren over het aennemen van eenen nieuwen bewinthebber, die hun nut ende bequaemst 

mochte sijn. Dat se nu genoch uuyt de magistraet voorsien waren, die met haere saecken 

meest besich, ende geoccupeert met des stadts affairen, weinich haer conden ontledigen. Dat 

men oick de bedieningen mochte veranderen. 

Wert uuyten Haghe gescreven, dat het antwoirt op der clagender participanten ofte der 

remonstranten requeste ende versoeck voor een maent uuytgestelt was. 

Die van Enckhuysen (ofte Hoorn) scrijven op het oversenden van de naemen der doleerende 

participanten, die het voorseyde request hadden geteyckent, dat geen van die in haere camere 

waren participerende. 

 
99 Zie ook fol. 131r. Op 27 okt. 1622 noemen ze zich: Andreas, natus rex Soye; Marcus, natus rex Kylangiae; 

Laurentius Diego; Laurentius de Fretis; Johannes Tack. 
100 Verbeterd van ‘Chilan’. 
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De overgesonden kynderen werden goet gevonden, dat men metten eersten totte minste costen 

van de Compaignie soude sien, ergens op’t lant bij eenich predicant ofte schoolmeester te 

bestellen, daer die in goede tuchte ende leeringe mochten opgetrocken worden. 
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Hendrick van Bemmel, van Utrecht, soon van Rutger van Bemmel, wachtmeester, is voor 

assistent op’t schip den Groenen Leuw uuytgevaren in februario 1617. Ende is den 6. februarii 

1618 van ’tselve schip gegaen in Banda op Nera, in’t fort Nassau ofte Belgica. Te goede 

hebbende op ’tselve schip 133-3-0-. Is aldaer een tijt boeckhouder van de vivres, ende ten 

tijde als den admirael Van der Hagen vandaer reysden, assistent in’tselve fort. In de leste 

monsterrollen uuyt de Molucces gecomen met het schip Walcheren, staet aldus: Op ’t casteel 

Nassau ofte Belgica op Nera in Banda: Henrick van Bemmel, assistent à 20 gld. ter maent.  

Ibidem noch eodem tempore, te weeten ontrent voor een jaer, Joris van Casteel, veendrich op 

Nassauw, 47 ter maent.  

In de rolle van Java: David Olivier, assistent op Jacatra tot 12 fl. 

Cornelis Sebastiaensz van Utrecht is voor soldaet met het schip Brandaris voor seven ofte 

acht jaeren gevaren, ende op’t eylant Makian in de Molucces gestorven, volgens de attestatiën 

bij Hans Ulrich Cock, genaemt Essick, sargeant, ende Mathijs Troelsz, lanspesaet, comende 

uuyt Oost-Indiën, voor Evert Cock, notario tot Amsterdam, ten versoecke van Stijntgen 

Cornelis, wedue van Bastiaen Evertsz, gegeven opten 1. septembris 1620. Heeft niet te goede. 

Claes Andriesz van Utrecht, anno 1614 van Zeelant op’t schip … voor sergeant ofte corporael 

onder capiteyn Jan Pouwelsz Stuer van Someldijck. Was anno 1619 in maio den 4. noch 

sergeant op Amboyna. Item ultimo julii 1620 op Maleyn in’t leven, als blijct uuyt de 

monsterrolle. Lest met Walcheren overgecomen, ende gesien aldaer in goede dispositie bij 

Jorgian Brock, in junio 1621 alhier t’Amsterdam gearriveert, die mij ’tselve heeft verclaert. 

Doch den capiteyn Steur is aldaer in Amboynen overleden. 

Adriaen Dircksz van Utrecht, daer moeder aff is Luytgen Jacobsdr., is met het schip den 

Groenen Leuw uuyt het Tessel t’seyl gegaen den 26. februarii 1617, ende overleden den 30. 

novembris tot Jacatra in’tselve jaer, volgens het scrijven van Hendrick van Bemmel, in dato 

den 9. januarii 1618. Hij was voor cuyper aengenomen, ende volgens 
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de rekeninghe van de Groene Leuwe gestorven, als vooren. Hebbende tegoede, affgetrocken 

voor d’asseurance, alsoo hij geen hypotheecq en hadde vercooren, tot 8 ten hondert suyvers, 

volgens memorie van den boeckhouder, 36-19-8, fol. 17. 

Willem Vrancken van Utrecht, voor soldaet affgevaren op den Rooden Leuw, heeft op 

denselven verdient 61 gld. Ende is de leste annotatie daervan te boeck, als dat hij in martio 

1613 is gegaen op Motier in de Molucces. Heeft oock de moeder, Weyntgen Jans, wedue van 

Vranck Jans, tsedert niet van hem connen vernemen. Van dit voorgaende, bij hem verdient, 

d’asseurance affgetrocken sijnde, compt hem ofte sijn erfgenamen 56 gld 6. Ende ommedat de 

moeder geene cautie en conde gestelle na de gewoonte, oock niet voor seecker en wiste, off 

hij doot was, is geconsenteert den 24. junii, dat de moeder hiervan sal jaerlicx mogen lichten 

interesse, tot naerder bescheyt, volgens ’tgeene genoteert staet N.A. (par.?) 57. 

Alsoo met het schip Walcheren noch was thuys gecomen een jonckman, genaemt Wauter 

Evertsz, anno 1616 met … Zeelant als’t schijnt in Indiën gecomen, ende dien ontrent volgens 

de rekeningen onder Elyas Jacobsz, wonende in den Gulden Ancker op de Melckmerckt, 

compt 270 gld. 17 st. Screef aen mijn, Jacob Lyeftinc, dat ick wilde last geven, dat d’selve 

penningen mochten aen de voorseyde Elyas Jacobsz, sonder nochtans procuratie oft eenich 
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bescheyt van den voornoemde Wauter Guertsz te hebben, ofte preciselicken te weeten met 

wat schip hij vanhier gevaren is, omme na te sien, ofte hij eenige penningen ontfangen, ofte 

ymant aengewesen mochte hebben. Is derhalven, niettegenstaende de gepresenteerde cautie, 

affgeslagen tot naerder bescheyt, volgens de gewoone ordre. Is weynich dagen daernae bij de 

overgesonden procuratie voldaen. 

 

fol. 74r 

 

[Gedicht à la Horatius] 

Cum Flaccus nescio quid carminum effudisset in suis scedis, eaque ad manus meas 

pervenissent, eidem respondi meis: 

Flacce, tuos versus, vastique encomia regni 

Vidimus, Oceanus salsis quod circuit undis 

Incola odoriferos ter ubi capit arbore fructus 

Amboynae Batavus leges ubi condidit aequas 

Fragrantes interque nuces collesque calentes 

Bandanos domuit populos, gentique dolosae 

Imposuit frenum Javae, regemque fateri 

Compulit, aut victum se aut armis esse minorem; 

Auspiciis Mauriti tuis, ductore Verhago. 

Posteritas ventura tibi olim concinet, et te 

Laudibus aeternis vehet alta ad sidera, quando 

Longinquas classes alium volitasse per orbem 

Ignoti referent populi: gentesque remotas 

Lustrasse et sucis statuisse trophaea Moluccis 

Victores Batavos invitus credet Iberus: 

Pervia cum tota his101 elementa; marisque nec ultra 

Nec terrae superesse aliquid, quo non Neptunia proles 

Pervenerit, quo non (victricia protulit arma)102 

Veridici annales et vatum carmina dicent. 

 

Si maledicta tibi, si scaeva et reddere verba, 

 Flacce, tibi vellem, (vel dare convitium), 103 

Nil magnum id (quivis minima de plebe potessit). 104 

 Nos alia voluit vivere lege Deus. 

 

Julius 

[05-07-1621]  

5. Brieven uuyt Engelant gecomen van Cloppenborch. Inhoudende, hoedat de Engelsche 

brieven, mit het schip Walcheren gesonden aen de compagnie aldaer, tot Londen bij hem 

gelevert waren. Die daer weynich contentement uuyt namen. Dolerende grootelicx, soo aen 

het parlement als den coninck selver, over de injuriën die sij seyden, hun volck in Indiën 

aengedaen te worden bij den generael Coenen ende den sijnen. Dat men haer schepen niet en 

hadde willen restitueren volgens het accoort, ende de Engelsche dagelicx, met gevangen te 

 
101 Klein geschreven boven het onderstreepte woord ‘ipsis’. 
102 Onderstreept; in de marge: metuenda locaverit arma. 
103 Dubbel doorgestreept; hierachter  eenmaal doorgestreept: reddere et opprobrium; in de marge: et carmina de 

trivio. 
104 Onderstreept: ‘quivis’ en ‘potessit’ [lees: potisset]; ter vervanging hiernaast: ‘cuivis’ en ‘liceret’; ‘minima’ 

bovengeschreven. 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

 

 

100 

 

houden ende andersins, was lederende. Waerover den coninck seer gestoort was geweest, 

ende den ambassadeur Carron hadde ontboden, hem aenseggende, soo men den sijnen geen 

contentement en gave, dat hij  

 

fol. 74v 

 

ordre soude geven, bij represaliën daerinne te remediëren. Sulcx dat te beduchten staet, dat het 

accoort, met d’Engelsche gemaect, weynich sal opereren, d’wijle deselve natie, superbe sijnde 

sonder discretie, ende seer staende op haren coninck, altijt het hoghe woort sullen willen 

voeren, ende de meester maecken. Daertoe de onse met goede redenen niet en sullen connen 

verstaen, als die de meeste costen, moyten ende periculen uuytgestaen hebben. 

Dirck Aluwijnsen van Herderwijck worden bevonden, ontrent 4.700 gld. capitael in de Oost-

Indische Compaignie te participeren, wesende een van de remonstranten ofte dolerende 

participanten.  

Uuyt Zeelant wert gescreven, dat men de realen van achten aldaer soude mogen becomen 

tegen 48 st., doch van wissel soude tenminsten 5 ten hondert moeten geven. Dat men sulcx 

oeck metten eersten soude moeten overscrijven, alsoo die van de wisselbanck die tegens 

rijcxdaelders, die seer worden getrocken, meenden te wisselen. Daerop is gescreven, sulx de 

Compaignie niet dienstich te wesen, ende daerover affgeslagen. Meenende tot minder scade 

realen elders te becomen, daer noch weynich apparentie toe was, ende de Zeeusche tot 50 st. 

ende ontrent een halve st. souden monteren. 

Is Schoonhoven weder uuyt Den Haghe gecomen, ende met hem Brouwer. Waerover desen 

morgen vergaderinge is geleit, ende Brouwer denselven dach weder na Den Haghe gereyst. 

Schoonhoven hier blijvende, die seyde goede apparentie, omme met de Françoisen de saecken 

aff te maecken. Screeff dieselve oock aen de camere in Zeelant, dat se aldaer de waren van het 

schip Walcheren, die men verstont wel geconditioneert te wesen, met voorgaende 

uuytscrijvens van billetten souden venten, volgens de ordre, daerover gegeven. 

Bracht deselve Schoonhoven mede scrijvens van de heeren Staten-Generael aen de 

admiraliteyt van Amsterdam, omme de questie van het jacht de Sphera Mundi, aen dese sijde 

de linie genomen, af te maecken op het alderspoedichste, ende heeft die den commys gelangt. 

Gepermitteert de wedue van Hendrick de Haes, volgens 

 

fol. 75r 

 

haer mans testament, te mogen transporteren alsulcke 2.000 gld. actie capitaels, ten behoeve 

van haren soon ofte dien het haer gelieven sal. 

Geauthoriseert de vercoopers omme te openen seeckere kiste, staende in de ontfangerscamere, 

ende te inventariseren de goederen die daerin bevonden sullen worden. 

De actiën sijn lest vercocht tot 227 gld. 

Te vernemen na:  

- Den trompetter op het oorlochschip den Swarten Hondt. 

- Alsmede borge van de gelichte penningen van eenen Deen, in den dienst van de Compaignie 

in Indiën gestorven. Waervan de moeder als de rechte erffgenaeme, volgens gerechtelicke 

certificatiën, bij haer overgelevert, nu deselve erffenisse ende haers soons verdiende loon, 

ontrent 400 gld. belopende, is vervorderende.  

- Neffens eenen seilmaecker, in Oost-Indiën onlancx geseilt.  

- Ende eenen anderen, sich ontrent Alcmaer armelicken onderhoudende, die d’selve 

penningen onder valsche certificatiën hebben geparticipeert, teneynde men eenich verhael van 

’tgeene nu andermael moste betaelt werden, mochte becomen. 
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[Conflict VOC – Utrecht] 

Scrijvens van Cornelis van de Voort, als gecommitteert totten Utrechtschen tol, hoedat hem 

belast was van de heeren Staten van Utrecht, de Compaignie aen te dienen, dat alsoo d’selve 

Staten de voornoemde Compaignie voor seeckere jaeren hadde vergont vrijheit op haere 

tollen, soo tot Utrecht als tot Wijck te Duersteden, tot revocatie ofte wederroepinge van 

deselve vergonninghe, dat sijluden nu omme seeckere redenen ’tselve waren opseggende. 

Ende dat daeromme d’voorseyde Compaignie voortaen gehouden soude wesen, haer te 

reguleren na den ouden voet, voor dese vergonninghe gebruyct.  

Waerop sommige seyden, op te sullen soecken haere privilegiën, meenende haerluden van de 

Generale Staten sulcke gegeven te sijn. Andere, weynich tot Utrecht te doen te hebben, als 

groff hout, dat se over Dordrecht ende Goude connen becomen. Ende metter waerheit, die van 

Amsterdam sijn soo onversadicht, van alle neeringhe ende proufijten na sich met alle 

middelen te trecken, dat se haer nagebueren welvaert dagelicx meer ende 

 

fol. 75v 

 

meer soecken te beletten.  

Van Utrecht plecht men veelderhande geweer, dat seer gepresen wert, oock lonten ende 

diergelijcke waren te trecken, maer wert nu nagelaten. Sulcx, dat die van Utrecht geen 

profijten van de Compaignie heeft te verwachten. Sonder oeck, dat eenich insien bij deselve 

genomen wert van de groote diensten, jae, de opcominghe van haere Compaignie bij de 

Stichtse vercregen. Die se evenwel in alre manieren soecken te vercleenen, om den haeren 

mette selve als eens anders pluymen te vereeren. Die nochtans, utinam falsus sim vates, het 

fundament van derselver ruïne, soo men politycquelicken wil spreecken, schijnen geleyt te 

hebben. Sunt autem haec omnia in manu Dei, et exitus acta probabunt, quae saepe occulta, 

nec humanis rationibus respondent. 

Een soldat, in Vrieslant geboren, die eenigen tijt in garnisoen op Banda hadde gelegen, van 

coleur weinich bij de inlanderen aldaer verschelende, maer beter besneden van forme, 

verthoonde eene affrekeninge van 97 gld., hem bij eenen soldaet aldaer overgegeven, voor 

achtien realen, op een cent te proufijte. Ende was, gegaen sijnde om water te haelen, voor 

schelm overgelopen aen de Bandanesen, sulcx den governeur aldaer verclaerde. Dese 

versochte betalinge van de voorseyde penningen geconfisqueert, maer ten lesten werden hem 

voorgehouden, dat men hem soude betalen sijn uuytgegeven penningen, met de interesse 

vandien, alsoo het was strijdende tegens den artickelbrief. Ende geen soldaet ofte ymant 

anders vermochte den anderen in sulcker voegen uuyt te woeckeren. Waermeede hij tevreede 

sijnde, ontfangen heeft sijn uuytgelechte 45 gld., met 9 gulden van drie jaeren interesse. 

Tidinge gecomen, dat vijff schepen, comende van Cypres, welgeladen, geconvoyeert bij vijff 

oorlochschepen, waren ontrent Livorno. Men verhoopten, dat se in salvo thuys souden comen, 

ainsy soit, si Dieu plaise. 

 

fol. 76r 

 

Gesien op het boeck van de affgiften, anno 1618 uuytgedeelt op den naeme van capiteyn 

Brienen alias Verhel, dat joffrou Helena van Assum, wedue van denselven capiteyn, ultima 

februarii desselvigen jaers hadde ontfangen 750 gld., ende 23 gld. 8 st. 8 penn. voor interesse. 

Wesende dese affgifte 62½ ten hondert, ende d’interesse voor een half jaer, dat de affgifte 

uuytgescreven ende nochtans opgehouden was. Seyde mede Isaac van Endehoven, dat sij 

tevoren noch een jaer interesse tot 46 [gld.].17 st. hadde ontfangen.105 

 
105 Onduidelijk bedrag. 
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Ick vynde onder de alreede aengenomen op de jachten, die nu gereet gemaect worden ende 

getimmert:  

Johan Struysken, coopman, tot 45 gld. ter maent;  

Willem Jacobsz, coster tot Ackersloot, voor schipper tot 52 gld. Op dese werden seer 

gesproocken, dat hij seer papist was. Dat sieckentroosters ende andere daer swaricheyt over 

maeckten, met sulck een te gaen, dat men voorgaens qualicken daermede gevaren was. (Het 

schip Gouda was weleer door een paepschen schipper verlooren, die niet en wilde vechten. Is 

voor mijnen tijt geschiet).106 

Doch seyde Poppen, die hem hadde gerecommandeert, dat hij ’tselve van sijn gelove niet en 

hadde geweten. Doch dat hij meenden, dat hij evenwel hem soude quijten, als geïrriteert 

sijnde op den Spaengiaert die hem eenich affront hadde gedaen. Jae, dat hij daerom sich in 

dienst van de Compaignie hadde begeven, om sijn scade met gelegentheyt op den Spaengiaert 

te verhalen. Dat hij oock soo papist niet en was als men seyde. Dat hij in twee jaeren niet en 

hadde gebiecht. Dat sijn moeder ende alle sijn susteren waren seer gereformeert. Brochte 

mede het exempel van Van der Haghen, die, papist sijnde, niet en hadde den Spaingiaert 

gespaert. Dat men hem alles soude voorhouden, waerna hij sich soude moeten reguleren, ende 

soo hij hem daerinne beswaert vonde, dat men hem alsdan mochte ontslaen, etc. 

Jacob Remmersz, stuyrman op de Vreede, tot 50 gld. ter maent. 

Lucas van Brandenburch, ondercoopman tot 26 gld. 

Henrick van Rosendael, ondercoopman tot 36 gld. 

David Sprangers, assistent ende architecto tot 22 gld. 

Lambert van der Noot, ondercoopman tot 40 gld. ter maent. 

 

fol. 76v 

 

[07-07-1621]  

7. Is van Leiden gecomen alhier t’Amsterdam ons neeff Josephus Vorstius, die vanwegen sijn 

vaders alhier bracht, soo aen wissel in banco als gelt -3.806-17-0, tot betalinge van 1.500 gld. 

capitael actiën, voor een jaer van Pauwels Boelen gecoft tot 253-10, eenige guldens noch 

overich sijnde van oncosten. Waer hem sequenti die transport bij sieur Boelen gedaen wert. 

Ende werden op den naeme van doctor Vorstius, professor tot Leyden, de voorseyde 250 lb. 

Vlaems overgescreven ende te boeck gestelt, bij den boeckhouwer Steenhouwer, geteyckent 

P. Schilder, rekenmeester. 

Poppen, ut videtur iam consul electus, locum mutavit, et post consules ascendit, cum esset ex 

iunioribus. (In locum demortui consulis substitutus, haud bona cum gratia multorum).107 

Pensionarius, domum Haga reversus, comparuit in nostro consessu.  

Frederick Mangler, jong maer resolut ende een goede hant hebbende om te scrijven, werden 

aengenomen tot 15 gld. ter maent. 

[08-07-1621]  

Den 8. Op’t scrijvens uuyt Den Hage, vergaderinge geleyt tegens half achten ’s mergens. Sed 

eius ad me non pervenit notitia, totam nempe illam actionem occultare, nescio qua ratione, 

quaerunt et interrogati de ea bonam spem simulant. Cum tamen principio minori cum 

detrimento transigere (eos)108 potuisse, mihi haud obscurum sit. At boni nostri confratres 

parum considerant regum minas, et summo iure causam suam defendere posse sperantes. Sed 

aliter in aula vivitur, eiusque causa potior, cuius favor potentior.  

 
106 In de marge. 
107 In de marge. 
108 Zeer klein bovengeschreven. 
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Pensionarius Pauwius dicebat, sibi liquido constare, quam summam Eustachius duci 

Mombasio promisisset, ut causam quo iure quave iniuria promoveret, is erat socer … Luimii, 

cuius apud regem immensus favor, imo caecus, existeret. 

Eodem tempore cum Boulenius diceret, se audivisse, quod rex Britanniarum legatum 

expressum misisset ad Ordines nostros, ut curarent suis satisfieret a Collegio Indico, additis 

minis. Negabat Steenhouwerius se tale quid audivisse, quod nihilominus a literis 

Cloppenburgii non multum dissentiebat. Sed constabat a rege Galliarum missum nuncium 

Hagas contra Rochellenses, et inde hanc famam ortam. 

 

fol. 77r 

 

Eodem die 8. julii. In de vergaderinge gesien het testament van Mathijs Sauat. Wert 

geconsenteert, te mogen translateren ofte overgeven sulcke actie, als sij ende haer man hadden 

in de Compaignie tot hondert lb. Vlaems, aen eenen Hochepied. Mits dat Samuel, haer soon, 

voor hemselven ende sich sterck makende voor sijn broeder, d’selve soude assisteren, ende 

den acceptant de Compaignie voor namaninghe soude beloven te vrijen. Hadde dese actie 

gecocht voor vijff maenden, tot 231 gld. voor het hondert capitals. In testamento relinquebatur 

superstiti libera administratio bonorum relictorum, exclusis tam amicis quam orphanorum 

praefectis, qui tutelam sibi vendicare possent. Ne illis rationibus reddendis, ullo tempore esset 

obnoxius, et liberis ad pubertatem pervenientibus, 1600 fl. traditis, omnino satisfacere posset. 

Sommighe van de bewinthebberen hadden eenich misnoegen tegens Willem van Someren, 

wesende in de camere van Horen, omdat se seyden, dat hij hadde laten luyden, dat hij eenige 

actiën gecoft hadde tot 224. Meenende sulcx niet waer te sijn, ende te strecken tot achterdeel 

van de andere participanten, oock tot dalinge van de actiën. Et hic iterum Ultraiectinus in ore 

omnium! 

Twee broederen Van Beeck, de twee absent sijnde, waerdoor die presenteerden te vervangen 

ende haer sterck te maecken, versochten te mogen transporteren 500 lb. van meerder somme, 

die haer vader, overleden sijnde, daerinne hadde. Dubitatum primum, an permitteretur, 

tandem conclusum, quod essent locupletes et bonae famae, id ipsis concedendum. Ea 

conditione, ut acceptans promitteret, se nihil collegio imputaturum, si quid postea molestiae 

ea de causa postea oriretur. 

Den trompetter (Lucas Jansz, ut puto)109 op Hollandia, voor een jaer gevaren sijnde tot 30 gld. 

ter maent gagie, versochte sijn huysfrou met voorscrijvens van de kercke van Harlinghen, 

daer sij woonden, eenighe penningen van haer mans verdienste. Ende alhoewel noch geen 

tijdinge overgecomen was, dat het schip in salvo in Oost-Indiën gearriveert was, hebben 

evenwel de bewinthebberen haer een maent bij provisie toegeleyt.  

Gelijck alsnoch een schoenlappers wijff, recommandatie brengende van deselve stadt, mits 

dat se de penningen van Reepmaecker soude halen, sonder voort te seggen. 

 

fol. 77v 

 

[Agendapunten van de Heren Zeventien] 

De poincten van bescrijvinge, de cameren over te senden, om daerop te delibereren ende den 

haren te senden totte vergaderinge van de 17, sijn ten naesten bij als volcht: 

- Wat men sal scrijven voor antwoort op de requeste ende remonstrantie van de dolerende 

participanten, waeronder eenen Nachtegael is choragus. Daer werden veel op gediscourreert, 

als dat onder d’selve weynich waren originele participanten, oock sommighe binnen 

weynighe maenden eerst bekent geworden. Bas seyde, dat het een maniere was van muterie 

 
109 In de marge. 
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ende seditie, dat men sonder eenige van de Compaignie aen te spreecken, ofte de magistraten 

daer sij onder geseten waren, te versoecken, ter eerster instantie aen de Staten-Generael 

clachtich waren, etc. 

Andere seyden, verstaen te hebben, dat die van Middelborch, daer het eerst scheen gebroet te 

sijn, van de magistraet aldaer, ontboden ende eerstelicken gereprehendeert waren, den 

pensionaris antwoordende, sulcx niet waerschijnelicken te wesen, nadien daer eenige onder 

waren, selfs in de State sijnde. 

- Item hoe men sal handelen mette Françoisen omme tot goede uuytcompste te comen mette 

selve, d’wijle sijluden niet en souden willen terechte staen buyten haere provinciën. 

- Item op het scrijvens van den ambassadeur Caron uuyt Engelant aen de Staten, vanwegen de 

comminatiën des Engelschen conincx. Oft men de voorgescreven besendinge, bij den heeren 

Staten geproponeert, sal volgen, ofte hoe men die best sal connen verexcuseren. Ende indien 

men verstaet, d’selve niet te connen ontstaen, wie men bequaemst derwaerts sal committeren. 

- Van de vordere equippaige toe te stellen, ende wat schepen in den herfst noch sullen 

toegerust werden, met wat contanten ende coopmanschappen, etc. 

- Item te insisteren op de belooftenisse, bij de voorgaende vergaderinge gedaen ende 

solemnelicken geresolveert. Waerbij d’andere cameren beloven, die van Amsterdam te 

ontlasten van de penningen, die sij boven haere quote hebben opgenomen, ende in deposito 

behouden tot haeren laste. 

 

fol. 78r 

 

- Vorders daerbij te senden extraicten van deselve beloftenisse, in junio ende septembri 1619 

gedaen. 

- Item van de overgesonden formuliere van eedt aen de andere cameren, ofte sij d’selve haere 

boeckhouderen ende dienaeren affgenomen hebben, etc. 

- Van de vrouwen geproponeert. Sed nihil additum.  

 

Alsoo eenre uuyt Oostlant procuratie ende attestatie oversondt, teneynde hij mochte de gagie, 

bij sijn (legitiemen) soon in Oost-Indiën verdient, ende aldaer gestorven, te mogen 

consequeren, wesende ontrent 200 gld. Allegeerende, dat de moeder daervan was overleden, 

ende hi denselven hadde onderhouden, etc. Vont de Compaignie haer beswaert om sulcx, quia 

pater filii sui spurii, non sit legittimus heres, te doen, maer seyden, dat den versoecker mochte 

sijne actie institueren, soo hij ’tselve geraden vinden soude. Sij waren geresolveert, die 

penningen ad usum ius habentis te consigneren in den gerechte, daer het soude behoren.  

[10-07-1621]  

10. Schoonhoven seyde, mettertijt sijne actiën quijt te willen maecken, want hij sach weynich 

faveurs bij de Staten-Generael, die alle de actiën van de Compaignie ten archsten duden. Ende 

in de plaets sij die plachten behulpsaem te sijn, nu meer sochten te verachteren (te vynden),110 

seggende dat niet ofte weynich van deselve quam tot proufijte van de gemeene saecke.  

Doch, soo men de saecke wel wil insien, is de Compaignie onse republicque ten hoochsten 

oorbaer, jae nodich, ende dat sonder eenige disputen. Maer soo eenige corruptelen ofte de 

trotzheyt, ofte neuswisicheyt van sommighe bewinthebberen soude moeten geculpeert 

worden, en conde sulcx de geheele Compaignie niet geweten werden. Waerinne men met 

redenen mochte voorsien, evenwel en soude het in soo grooten compaignie qualicken connen 

wesen, dat niet temet yet geschiede, dat onorbaerlick waren. Princepalicken bestaende ten 

deele uuyt mechanicque ende uuyt cleyn opgecomen ende gerijcte personen, die nochtans de 

saecke nu verstaende, niet sonder peryckel souden verandert worden. 

 
110 Bovengeschreven (en doorgehaald?), daarna ook in de marge geschreven. 
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Den staet van de Compaignie hier te lande is nu tot vijff tonnen gouts meer schuldich, als 

uuytstaende schulden 

 

fol. 78v 

 

ofte waren bevragen mogen. Waertegens te stellen sijn de goederen, met het schip Walcheren 

gecomen. Ende boven alle het voorgaende staen noch de lasten van de Françoisen ende 

Engelschen. Sulcx dat het al sal moeten uuyt Indiën comen, daer eenich proufijt den 

participanten aff te verwachten staet. 

Worden noch waer bevonden, daerover eenige bewinthebberen sooseer tevooren hadden 

gesproocken, dat Someren tot Hoorn soude geseyt hebben, eenige actiën tot 224 gld. vercocht 

te sijn. Alsoo voor weynige daghe eenre gecocht hebbende seeckere actiën, ende die nu 

moetende betalen, sonder raet te weeten totte penningen, d’selve tot sulcken prijse die hadde 

moeten overdoen. 

Worden mentie gemaect, dat seecker placaet bij de heeren Staten geëmaneert, dat niemant 

eenighe actiën soude vermoghen op daghen te vercoopen, de Compagnie van Oost-Indiën 

aengaende. Tenware hij ten tijde van de vercopinghe sulcke participeerde, wel[cke] behoorde 

vernieut te worden, doordien veel haere coopmanschap daermeede dreven. Dickwils 

vercopende dat se niet en hadden, ende lange daerna vercregen, oock door leeninghe geen 

andere gelegentheyt, omme de vercochte actiën te leveren, hebbende. 

Cum neque Ordinibus nostris libellum de more obtulissem, nec cuiquam eorum locutus 

fuissem, ut continuarer in Collegio Indico, plurima nempe ibidem displicebant, atque adeo 

contra genium meum erat eiusmodi administratio, aliaeque supererant caussae, quae mihi ab 

hisce negotiis avocarent, proximis, comitiis. Ultraiecti me absente, successor mihi datus est 

Joannes van der Wel, iurisconsultus, nuper Jaersveldii praefectus. 

Ick en vinde niet, dat de drie leste maenden bij Cornelis de Vrij eenige actiën aen Pauwels 

Boelens sijn overgedragen, hoewel d’selve Boelens seyde, doctori Vorstio de helfte van 3.000 

gld. capitaels, als hij die van d’selve De Vrije gecocht hadde, overgedaen te hebben, tot 

gelijcke prijs ende dach.  

[24-07-1621]  

Tegens den 24. julii sijn eenige waren te vercopen bij billetten geaffigeert, doch weynige 

vercocht. 

 

fol. 79r 

 

[18-07-1621]  

Wesende tot Leiden, hebbe vernomen dat het schip Hoorn was in salvo gearriveert, 

welgeladen, als volcht: 

Ladinge van het schip, genaemt het Wapen van Horen, tot Hoorn, den 18 julii gecomen. 

3.064 picol 81½ catti peper 

100 c. Ambonesche nagelen 

150  cassen Beniuwijn 

320 pacquen indigo 

183 pacquen Chineesch linnen 

9 groote cassen mit witte rouwe sijde 

1  casse met armosijntgens 

463 carrait diamanten 

Geëstimeert op VIII tonnen gouts 

Eodem noch in Zeelant gearriveert het schip Mauritius, behorende aen onse Camere, 

inhebbende, als de gedructe novelles mijn hebben verwitticht, het navolgende: 
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9.369  picol 55 catti Priamansche peper 

176.073 lb. nagelen 

271   sockels folie 

1.398  catti Beniuwijn 

704¼   carait diamanten 

Geëstimeert op ontrent 14 tonnen gouts 

 

[12-08-1621] 

Den 12. augusti tot Amsterdam sijnde, hebbe verstaen, dat de schepen den Swarten Beer ende 

de Vreede al waren na het Tessel, het volck gemonstert, ende de toecomende weecke haer gelt 

op handt souden ontfangen. 

Tegens den herfst souden noch de twee jachten, die op de werve getimmert worden,  

met een fluyte, beneffens het schip Mauritio, dat in Zeelant soude geëquipeert werden bij 

onse Camere, in Ost-Indiën gaen van dese Camere. Welck schip Mauritius soude, behalven de 

officieren ende bootsgesellen, noch innemen 100 soldaten.  

Peter Verschuir van Utrecht versocht te mogen daerover sergeant wesen, doch scheen deselve 

plaets voor een ander bewaert te worden. Ende is hem gepresenteert een corporaelschap bij 

Elyas Trip, ende dat door recommandatie van Lucas van Esch ende mij, maer was daer niet 

mede gecontenteert. 

Den generalen staet is ontrent 28 tonnen gout, ten overen hier in’t lant boven de lasten, 

waertegens de jegenwoirdige equipagie sal moeten geschieden, die men vermoet niet onder de 

30 

 

fol. 79v 

 

tonnen gouts te sullen costen. Want alhoewel de schepen ende volck sooveel niet en sullen 

werden gesonden, is evenwel geresolveert, meerder contanten ende coopmanschappen te 

senden dan voorhenen wel gesonden sijn. 

De actiën sijn noch dalende, doordien groote meenichte seer hooch voorgaens sijn vercocht, 

die nu met groote scade der cooperen, insonder dergeenre die d’selve niet en connen 

behouden, ontfangen worden. Oock doordien eenen Van de Enden, die veel met dusdanige 

coopmanschap ommeginck, banckeroute is gespeelt. Ende het placaet, van geen actiën te 

mogen vercopen, dan die datelicken daerinne men is participerende. Sulcx dat de actiën nu tot 

215 vercocht werden ende minder. 

Men vermoet, die wel te sullen rijsen, sooverre de verwachte schepen die dit jaere tot vier toe 

verwacht werden, over comen: het Wapen van Enckhuysen was leck geworden, het schip 

Leiden verhoopt men dit jaer noch te vernemen, met 2 van de custe van Cormandel; de Beer 

ende Vreede worden derwarts gedestineert.  

Die van Amsterdam claegen seer over de quaede correspondentie ende crancke subsidiën van 

de andere cameren, daer de meeste lasten bij haer gedragen worden. 

[16-08-1621] 

16. augusti. Verstaen dat, alsoo de doleerende participanten, die men in ons collegie die 

gemutineerde noempt, waren in Den Hage solliciteerende antwoort op haere requeste, de 

Staten-Generael overgegeven. Waervan den tijt gestelt omme was, hun voor antwoort is 

gegeven, dat sij souden vertrecken ter tijt men haer weder soude ontbieden. Et hinc nostri 

triumphare sibi videntur. 

De vijff Ambonesche joncxkens sijn tot Amersfoort bestelt bij een predicant, daer men meent 

dat se stil ende wel sullen sijn tot cleyne costen. 

Peter Verschuir, wesende adelborst ende capiteyn d’armes onder den cappitein … Ruysch, 

grootelicx geneicht tot de Indische reyse, versochte de voorgaende dagen, door mijn ende 
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Lucas van Eschen recommandatie, om te mogen voor sergeant aengenomen werden over de 

soldaten, die over 2 ofte drie maenden souden met Mauritio gesonden worden 

 

fol. 80r 

 

naer Indiën. Maer alsoo Trip niet en conde verstaen, dat hij, overmits sijn jonckheyt, over 

sulck commandement soude nemen, heeft hem geoffereert een corporaelschap. Waermeede 

niet wel gecontenteert sijnde, heeft den voorseyde Verschuyr desen dach noch aengehouden, 

d’wijle hij lange in dienste, soo te water als te lande geweest was, ende hem ter wapenen wel 

verstont, oock all in de 26 jaeren hem verclaerden te wesen, niettegenstaende hij jonger was 

schijnende. Ende is ten lesten met de hellebarde vereert als sergeants luytenant, mits 

brengende paspoort ende attestatie van het comportement sijns voorgaende levens, tot 

welcken eynde wij hem het volgende voorscrift aen sijn capiteyn hebben meedegegeven: 

Heer capiteyn, alsoo Peter Verschuer van Utrecht, in garnisoen leggende binnen Bredevoort, 

onder UE. gebiedt, sich in dienste negeven heeft van de Oost-Indische Compaignie, ende hem 

de hellebaerde toegeseyt is, mits hij ons verthoone behoirlicke passeport ende attestatie van 

sijn comportement, is dese hem tot sijnre begeerte mede gegeven tot verclaringe van’t 

voorseyde. UE. versoeckende, denselven te willen licentiëren teneynde als boven.  

Actum tot Amsterdam, in de Oost-Indische Camere aldaer, den sestienden augusti 1621. 

Onderteeckent 

Loys le Beke, Aernt van Buchell 

 

De diamanten, in julio lestleden overgebracht, werden geëstimeert ontrent 130.000 gld., ende 

werden meest uuyt Borneo gebracht. Dan verstaen, eenige tot veel meerder proufijt gehandelt 

te connen worden aen de custen van Cormandel, daer men die het vierdepart minder can 

becomen als d’ander. Ende werden geacht bij de coopers selver veel beeter ende schoonder, ut 

experientia iam compertum est. 

De Deensche scheepen, alss men verstaet, sijn noch in Ceilon, ende als men meent, sullen 

weynich uuytrichten, haerselven eer met sieckten ende armoede consumeerende. 

Daniel Otto, assistens destinatus, ut navibus se iungeret, et sequenti 

 

fol. 80v 

 

die Tessaliam navigaret, omnesque merces quae in navem simul cum necessariis reciperentur, 

annotaret. 

Brouwer, uuyt Den Hage gecomen sijnde, dede sijn relaes van sijn wedervaren aldaer. 

Blijvende noch in deselve plaetse, neffens eenige gecommitteerde uuyt andere cameren, den 

borgemeester Bassen metten advocaet.  

Vooreerst dat het scheen, der querelanten voornemen gebroocken te sijn, d’wijle die 

tevergeefs de antwoirde van de Compaignie waren verwachtende. Ende dat hun aengeseyt 

was bij de Staten, dat se souden vertrecken, dat men haer als’t gelegen waer, wel soude 

ontbieden.  

 

[Michel Eustache]  

Voorts sooveel belangde de Françoisen, Eustachio ende die van St. Malo, dat alhoewel het 

afgescheit, in Vranckrijck genomen, daertoe tendeerden, dat men de saecke alhier bij goede 

corte justitie soude expediëren. Evenwel d’selve Françoise alhier reculerende, hun niet en 

hadden willen de justitie onderwerpen. Dat men derhalven d’selve gesocht hadde bij een 

amicabel compromis te slechten, daertoe nominerende den prince van Oraigniën ende den 

ambassadeur van Vranckrijck, neffens eenige andere, soo uuyt den hoge als provinciale raden. 
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Daermede, als den voorseyde ambassadeur affgaf, deselve Françoisen also weinich 

gecontenteert schenen te sijn. Tenware men bekende, soo d’eene als d’andere, tot in seeckere 

somme gehouden te wesen, ende men daerover het compromis wilde strecken. Waertoe die 

van de Compaignie geensins en wilden comen, ende oick de Staten-Generael verclaerden 

sulcx onbillick te wesen. D’wijle men, des noot sijnde, genoch soude connen bewijsen, dat 

den voornoemde Eustachio niet dan een zeerover geweest was, ende verscheide roveriën, soo 

op de onse als andere gebruyckt. Insgelijcx men van die van St. Malo conde verthonen, dat se 

de sauvegarden van den prince van Oraigniën met diverse roveriën hadden misbruict. Doch 

meenden, dat die voorseyde van St. Malo bij eenige van dese landen selver werden gestijft, 

dat daeruuyt genomen werden, 

 

fol. 81r 

 

omdat eene, van deselve gesonden, aleer in Den Haghe te comen, sich tot Amsterdam 

begeven hadde. Daer werden vermoet dat men niettemin best mette selve soude connen 

vergelijcken, als men nu al met andere gedaen hadde. Waerover goet gedocht werden, sulcx 

aen enen Pariser, in apparentie een bescheyden ende redelick man, te versoecken. 

Ende ingevalle de Eustachiani niet verder en waren te brengen, meenden dat men den coninck 

soude connen genochdoen, overmits men sine ordre bereyt ware alhier na te comen. Doch dat 

den canceler ende de president Jennin hadden scriftelick verclaert, niet te connen van de 

saecke rescriberen, in absentie van sijne majesteyt, die nu in sijn leger in Langedock hem was 

houdende. 

Voor sooveel de Engelsche handelinge aenging, seyde volgens het scrijvens van den 

ambassadeur Caron ende bevel van de hoochmogende heeren Staten, de Compaignie bereyt te 

sijn, eenige van de haere in Engelant te committeren, soo H.H. eenige van de haere in 

competente getalle aldaer meede wilde senden, d’wijle het een saecke ware, het lant ten 

hoochste aengaende. Ende haere gesondene mochten onder het sauvegarde van legaetschap 

verseeckert wesen van aenhoudinge ende arresten, ingevalle men niet en conde vergelijcken. 

Verhoopten Bockhorst, heer van Noortwijc, Muys ende Joachimi, ofte die kennisse van de 

saecke des aengenomen accoords waren hebbende, daertoe gecommitteert te werden. 

Alleenlick scheen’t dat men de costen op de Compaignie wilde schuyven. Die voorsloegen, 

die wel te willen verschieten, met conditiën dat die weder aen de ongelden mochten gecort 

worden. Doch de prince seyde, sulcx niet wel te sullen vallen, maer dat men die ten halve 

mochte brengen. Ende overmits noch niet seecker was, (dat)111 sijne majesteyt van Groot-

Brittanniën soude van sijn vertreck tot Londen wedergekeert sijn, was den handel daerbij 

blijven staen. 

 

[Diamanten en gouden munten] 

Het scrijven van den advocaet was daertoe tenderende, dat alsoo men onder de lest 

overgecomen diamanten veel onsuyvere bevont, die alhier weynich souden gelden, ofte het 

niet raedsaem ware, dat men d’selve onsuyvere liet alhier polijsten ende schoonmaecken, 

ende daerna, in’t gout ofte ringen geseth, we- 

 

fol. 81v 

 

der sondt voor coopmanschap in Indiën. Hetwelck niet onbequaem en werde gevonden. Tot 

dien eynde eenige uuyt dese Camere geauthoriseert sijn, als Rijckhart ende Bicker, omme de 

bequaemste middelen daertoe metten eersten aen te wenden. 

 
111 Bovengeschreven. 
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Nadien oock bij de leste vergaderinge van de XVII goet was gevonden, overmits de realen 

van achten qualicken sijn te becomen, eenige quantiteyt van gout, als tot 1c dusent [100.000] 

gld. weerdich in Indiën, te senden, werden voorgeslagen, wat maniere daertoe bequaemste 

soude mogen sijn, alsoo die van Enckhusen eenich gout, fijn tot 20 carrat (6¾ greinen)112 in’t 

marck, overgesonden hadden, met proufijt van 4 ten hondert ten respecte van andere waren.  

Ende bracht Brouwer voort een memoriken van den jaere 1616, waerin werden verhaelt, dat 

men de pagoden in Indiën, gemunt de 9 tot prijse van 10 in goude conden bestaden, 

inbrengende oversulcx tien ten hondert. Dat oock in Paliacatte den onsen vergunt was, des 

con[incks] stempel ende munte te mogen slaen. Waerover in berait gebracht werden, wat voet 

men hierinne best soude nemen.  

Dan werden geresolveert, dat men hierinne het seeckerste soude volgen, bij die van 

Enckhusen gebruyct, d’wijle tsedert het verloop van de tijt des ceduls, veranderinge, als 

dickwils gebuert, van cours in de munte conde gecomen sijn, ende het bereyden oock moste 

costen. Doch om alles te versoecken, dat men eenich gedeelte als het 5. ofte 3. soude 

prepareren in forme van de voorseyde pagoden. Wesende cleyne goude penningen van fijnte 

18 carrat in’t merck (abus., want de pagoden sijn bevonden van 20 carrat, 6¾ greinen)113 ende 

die aldaer in Indiën, waer die gemeenlicken haer cours hebben, laten munten. Dese pagoden 

hebben haeren naem, als ik mij laet voorstaen, van een afgod daerop geslagen, in forme als 

die in de caerten ende histoiriën van Oost-Indiën uuytgedruct staet. Gelijck ick die desen dach 

gesien hebbe, aen de wedersijde met letteren vervult. Hiertoe worden gecommitteert de 

ontfangers, neffens den heer borgemeester Oetgen. 

 

fol. 82r 

 

Opten selven dach worden aengenomen tot assistenten Van Rodenburch, wiens vader, schout 

tot Schoonhoven, hem niet te wel hadde gedragen. Doch werden hij gepresen om sijne deucht, 

ende desgelijcx oock de moeder, daer present sijnde.  

Als oeck Pieter van de Werve, soon van den ontfanger tot Leiden, voor 16 gulden ter maent. 

Joris van Eyndhoven, broeder van den boeckhouder, gaff bij requeste te kennen, hoe dat hij de 

Compaignie getrouwelick sommige jaeren gedient hadde voor cleyne gagie, als eerst voor 

hondert, ende na voor 1c L [150] gld. des jaers. Ende daerover versochte alsnu, ofte eenige 

verbeteringe van gagie alhier, ofte eenige bedieninge in Indiën, daer hij bequaem toe mochte 

wesen. Waerop, omme sijn getrouwicheyt ende neersticheyt dus lange bevonden, de Camere 

goet gevonden heeft, denselven in haeren dienst te behouden, tot de verbeteringe van gagie 

met hem te handelen, authoriseerende de rekenmeesters. 

Eenen Cornelis Cornelisz van Amsterdam, uuytgevaren voor sergeant tot dertich gld. te 

scheep, ende in’t lant maer te hebben, volgens de ordre die men gewoonlick is te bruycken, 

(idem casus Colio accidit),114 18 gld. ter maent. Ende hebbende sich aldaer niet willen 

contenteren mette voorseyde 18 gulden, maer begeerende te genieten de 30 gld., die hij seyde 

hem alhier belooft te sijn. Is in de Camere verschenen, versouckende voldoeninge van sijn 

achterwesen, daer hem nochtans niet toe en quam, d’wijle hij hem in Indiën moste reguleren 

nae het gebruick aldaer, ende hij versocht hadde, voor sijn tijt te mogen vandaer vertrecken 

sonder eenige gagie. Dat op sijn requeste hem vergunt was. Doch werden de rekenmeesters 

neffens den president Trip gecommitteert, omme met hem te handelen tegens den donderdach. 

Bij den verclaringe van den Hove van Hollant werden verstaen, dat uuyt het sterfhuys van 

Jonckheyn soude betaelt werden N. Cool eenige duysent guldens capitaels, die d’selve in sijn 

 
112 In de marge. Het lijkt erop dat er in de tekst 20 ¾ of 20 ¼ stond, gecorrigeerd tot 20 carrat. 
113 In de marge. 
114 In de marge. 
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leven in de Oost-Indische Compaignie herideerde. Waerover also van deselve transport soude 

gedaen werden, die van dese Camere versocht sijnde, consenteerde, parthijen daerinne tegens 

malcanderen stellende. 

fol. 82v 

 

[Aernt Gisels en schipper Lodenstein] 

Den commys Gisels proponeerden twee saecken, waerinne hij gegraveert was ende scade 

geleden hadde. D’eene was den brant in Amboyna, alwaer hij over de hondert realen van 

achten hadde verloren. D’andere dat, alsoo hij een joncke genomen hadde, die mette vianden 

bij Jacatra ofte Java handelde, door licht geloven van een Engels, seggende, datter vrede mette 

Javanen getroffen was, d’selve hadde gerestitueert. Waerover hij bij den Raet van Indiën in 

hondert realen gecondemneert worden. Versoeckende hiertegens eenige recompensie ofte 

restitutie.  

Waerinne, alhoewel de Compaignie niet en conde verstaen, dat hij gefondeert mochte wesen, 

d’wijle het eene geschiet was casu fortuito, daer, door denselven brant, meer dan 

hondertduysent gulden waren verloren gegaen, ende hij in dienst sijnde van de Compaignie, 

’tselve risico met d’andere moste lopen. Ende het andere bij volle uuytgesproocken sententie 

tegens hem gegeven, niet en conde nochte behoorde geannulleert te worden. D’wijle hij door 

sijn licht geloven een groote faulte van een in sulck bewint, oorsaecke gegeven hadde van soo 

een mercklick verlies, als was een geladen scheepken. Hebben evenwel goetgevonden, dat 

men de sententie soude opsoecken ende naerder het geproponeerde doorsoecken. Ten selven 

eynde de rekenmeesters lastende, met hem naerder te handelen. 

Is Brouwer tsanderen daechs weder na Den Haghe verreyst ter oorsaecke van de voorgaende 

handelinge. 

De spetiën in de geaffigeerde billetten tegens den 24. julii aen de poorte van de Oost-Indische 

Camere geaffigeert, ende sijn niet bij de andere cameren overgesonden. Ende oversulcx niet 

vercocht, gelijck mede de Chinesche scilderiën daer niet en werden bevonden. 

 

fol. 83r 

 

Specimen gevonden van eenige handelinge over seeckere quantité pepers 

 

1.654 balen peper, wegende netto 542.011 lb. à 33 ch.  fl. 446.334:1:8 

Aff voor goet gewicht 1 per cento     fl.     4.463:7:0 

         fl. 441.817:14:8 

 

Rabat voor 24 maenden tegens 8 ten hondert 

 in’t jaer, compt             60.947:14:4 

         fl.   380.923:-- 

Compt voor een 17. part fl. 22.407:4:8 

 

Compt voor sieurs Jacques ende Marcus van Uffelen 

1/5 part in een 1/17 part netto  fl. 4.481:9:0 

af 1½ pour cento voor drie       bene ita 

 maenden rabat     66:4:8 

      fl. 4.415:4:8 

 

[19-08-1621] 

Den 19. Alsoo Lodenstein, schipper, die met Gisels in’t veroveren van een scheepken ofte 

joncke in Oost-Indiën door sijn been geschoten, ende daeraen gestorven was, ende na sijn 
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doot in sijne kiste bevonden worden 3.200 gld. aen gelt, meerendeel realen van achten, 

worden in questie gebracht, ofte men d’selve penningen sijne wedue ende kynderen soude 

restitueren. Dan ofte men d’selve soude voor verboert houden, d’wijle daerinne de ordre van 

de Compaignie te buyten gegaen was, bij dewelcke expresselicken worden verboden, dat die 

in den dienst van de Compaignie in Indiën gesonden worden, geen penningen en vermochten 

mede te nemen, ende veel minder eenigen handel, waertoe d’selve schenen te strecken, 

daermede te drijven. Werden geresolveert, de saecke uuyt te stellen, ende naerder te 

inquireren op deselve.  

De excuse van de huysfrou was, dat sij ignoreerden, wat haer man daermede had willen 

uuytrichten. Dan vermoeden, dat d’selve penningen waren toebehorende sijn broeder, 

wonende in Japan, omme d’selve hem aldaer te doen behandigen. Doch wert daerop geseyt bij 

sommige bewynthebberen, sulcx niet waerschijnelicken te wesen, d’wijle men verstont dat 

d’selve aldaer seer wel was varende, ende verscheyde penningen ter contrarie in het vaderlant 

overgesonden hadde. 

Eodem. Werden den commys Aernt Gisels aengeseyt, dat men  

 

fol. 83v 

 

op sijn pretens versoeck niet en hadde connen letten, omme redenen hiervoor geannoteert. 

Niettemin, dat men hem voor sijne getrouwe diensten extra ordinem vereerden noch met 25 

lb. Vlaems. Ende alsoo hij voorhielt, dat men sijne gagie, nadien sijne tijt verstreecken was, 

opgehouden hadde, onder schijn dat gemeent werden, den gewoonlicken tijt niet geëxpireert 

te wesen, daer interesse voor behoorden toe te leggen. Ende dat hij bij seeckere memorie, 

gevonden in’t manuael van sijn oom Berck, sulcx verthoonde. Werden daertoe gecommitteert 

de rekenmeesters, omme ’tselve met hem te verhandelen. 

De diamanten, met Mauritio gesonden, werden bij de 17, lest vergadert, ontrent 150.000 gld., 

gelijck die mede van andere niet verre verschelende gehouden werden. Ende alsoo een 

jongman van Homburg daernaer was vragende, werden hem geantwoirt, dat eenige de 

tsamentelicke parthijen hadden voorgegeven te willen coopen, dat hij daerover noch wat 

patiëntie moste nemen. Dat men oock niet gewoon en was, in coopmanschappen van sulcke 

gewichte hem te openbaren, voordat bleeck, dat die daernae vraechden, à bon escient 

geresolveert waren te handelen. 

Worden oock voorgehouden bij Rijckhart, dat 15 van de onsuyverste die met Mauritio waren 

gecomen, uuytgeteyckent waren, die men in de vergaderinge goetvont, metten eersten te laten 

slijpen, omme weder na de custen van Indiën te senden. Soo men meenden, dat sulcx met 

vordeel soude mogen geschieden, ende die hier weynich bij de kenders geacht worden. 

Worden oeck geconfereert, van het gout te laten smelten ende op sijn assai te brengen, daertoe 

Bicker neffens den presidem Elyas Trip gecommitteert worden. 

De schippers van den Beer ende de Vreede worden haer vergulde schiffels overgelevert, ende 

daerbij belast, dat sij hun eerstdaechs souden maecken te vynden bij hare schepen, ende daer 

niet affvaren, omme het volck te beter bij malcanderen te houden. 

Daer werden bij gediscoureert, dat het onderhout van het volck der voorseyde twee 

scheepkens, wesende maer jachten, alle 

 

fol. 84r 

 

daghe costen, ende beliep over de 70 gulden. 

Den broeder van den eenen schipper, die paepsche relligie was aenhoudende, werden tot 

assistent aengenomen. Die opentlick sijn broeders gesintheit verclarende, seyde van contrarie 

te weeten, de gereformeerde relligie te wesen, ende sijn broeder daerinne niet te volgen. 
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Alsoo den borgemeester Witsen verstaen hadde, dat eenre tot Rotterdam was gecomen met 

een goede quantité Spaensche realen voorsien, werden denselven geauthoriseert, om met 

denselven ten meeste proufijte te negociëren, want men d’selve ten hoochste van doene 

hadde. 

Peter van de Werve, een soon van den ontfanger tot Leyden, worden bij recommandatie van 

den voornoemden borgemeester aengenomen tot assistent, voor 18 gld. ter maent.  

Ende Reepmaeckers neve, die ’tselve versochte, afgeslagen.  

Een sieckentrooster, die mette kynderen van Amboyna herwarts gesonden was, een seer habel 

persoon, versocht weder derwarts te mogen varen, met wat vermeerderinge van gagie. Ende 

werden hem ten lesten 40 gld. ter maent belooft. Vertelde, dat hij een Wael, veroordelt sijnde 

te sterven, tot goede kennisse hadde gebracht, ende in de Walsche tale, openbaerlick hadde 

vertroost. Insgelijcx eenen Portugeeschen renegado totten christen gelove herbracht. Ende een 

bougre van Dort, eerst door sijn vermaninge tot bekentenisse, ende daerna tot leetwesen 

gebracht, die met een goet berou gestorven was. 

Van den generael Coen wert verstaen, dat hij een magnanym herte heeft, ende meer als men 

van coopman soude verwachten, bij hem voorgenomen is, heeft op enen tijt in Indiën drie 

oorlogen gevoert. Het eerste tegens de Engelsche, het andere tegens den Matheran van Java, 

die hem keyser noempt van Java, het derde tegens de coningen van Bantam et Jacatra, alle 

geëyndicht met reputatie. Noch gestraft de rebellen in Amboyna ende geconquesteert de 

muscaet-eylanden Banda, invitis fere et invidentibus Anglis, tum in Societate nostra 

existentibus. 

 

fol. 84v 

 

[05-10-1621] 

Den 25. septembris ouden, ofte den 5. nieuwen stijl octobris, ben ick van Utrecht na 

Amsterdam gereyst. 

[07-10-1621] 

Den 7. gecommitteert Jan Harmansz ende Verburch, neffens Hasselaer, om met de lootsluden, 

die ses in’t getal de schepen den Swarten Beer ende de Vreede, den 1. octobris uuyt Tessel 

gelopen, tot onder Duinkercken geleyt hadden, van haer salaris te accorderen. Dese hadden 

medegebracht brieven van den admirael der oorlochschepen, Moy Lambert, waerbij d’selve te 

kennen gaff, dat hij de brieven van de Staten-Generael, nagesonden met eenige sijne 

oorlochscepen, bestelt aen de voorseyde Oost-Indische schepen. Dese lootsluden eyschten 

300 gld., ende werden gemaect op 180 gld. 

Jan Andriesz Buys, van Rijswijck tegenover Renen, spiegelcasmaecker, met sijn huysfrou, 

wesende een jonge vrouwe van ontrent 25 jaeren, die 2 kynderen hadden, ende gereet waren 

om beyde na Jacatra te gaen, ófte in dienste van de Compaignie ófte als vrije luden, worden 

aengeseyt, soo sij noch eenige meyskens van 10, 12 tot 16 ofte 18 jaeren mede conden in haer 

geselschap gecrijgen, dat sij die souden spreecken, ende sien de ouderen ende vrinden te 

verwilligen, om mede te senden. Dat sij daerover governante soude wesen, ende men haer een 

pensie daerover soude toeleggen. Ende werden geseyt, dat sij over acht ofte tien dagen souden 

wedercomen, ende dat men alsdan met hunluyden naerder soude handelen. Soo den advocaet 

de resolutiën van de 17, waerbij geresolveert was op’t stuck van de aenneminge, van eenige 

vrouwen ende meyskens alleenskens naer Indiën te senden, bij hem hadde opgesloten, ende 

nu absent was. 

De Compaignie hadde van Jaques Trivel vóór sijn banqueroutte gecocht eenige wijnen, omme 

d’selve tegens andere schulden te compenseren, alsoo hij debiteur aen deselve was. Waervan 

eenige vervoert, andere, met des Compaigniën marck geteyckent, noch in de kelder waren 

blijven leggen, omme te gelegender tijt na de schepen te senden. Waerover questie vallende, 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

 

 

113 

 

soo die crediteuren sustineerden, dat geen leverantie van de voorseyde wijnen conden 

verstaen worden, geschiet te sijn. Dewijle de sleutelen bij den vercoper niet overgelevert 

 

fol. 85r 

 

en waren, cum traditione clavium, traditio vel translatio fieri soleat, idque iuris responsis 

clarum esset. Doch, d’wijle andre acten tusschen gecomen waren, als het merck van de 

Compaignie op de vaten geseth, eenige tonnen verlicht, ende in de kelder verscheyde andere 

waren, meerder prys weerdich sijnde, bevonden werden. Waerover de sleutelen niet en waren 

gelevert. Meenden evenwel de Compaignie seer wel totte wijnen, jae sonder controversie 

gerechticht te sijn. Is niettemin bij de schepenen verclaert, geen behoirlicke leverantie 

geschiet te wesen. Waerover geappelleert is aen den Hove van Hollant, hoewel sommige goet 

docht, eenige dagen te vertucken, d’wijle den voornoemde defaillant was in onderhandeling 

met sijne crediteuren, sulcx dat men meenden, dat hem sijne goederen weder gerestititueert 

souden worden. 

Geordonneert, te scrijven tot Rotterdam aen de Camere van Oost-Indiën aldaer, dat alhier drie 

kisten met realen van achten veerdich waren, ende dat men tegens den manendach de vierde 

meenden daerbij te vercrijgen. Diewelcke men tot toeredinge van haer schip, in de Mase 

leggende, conden imployeren, doch dat men die niet en conde becomen sonder datelicke 

betalinge van de weerde daervan. 

De camere van Rotterdam hadden bijcans gereet een schoon schip, waerop 350 mannen gaen 

souden naer Indiën. Hadden meest gebreck van Spaensche realen, waerover sij 6 kisten van de 

Camere van Amsterdam versocht hadden, die in’t verschieten van de penningen niet geerne 

wilde treden, aengemerct de groote laste d’selve hadden, ende de langsamige restitutie die 

haer van de andere cameren geschieden. 

Dese somer sijn uuyt Indiën gecomen V schepen, alse het Wapen van Hoorn, de Beer, de 

Vrede, Mauritius ende … Wort noch verwacht het schip Leiden. 

Alsoo de contractanten van den peper traech waren in’t betalen, niettegenstaende die hooge 

rabatten genoten, worden geresolveert, dat men deselven noch serieuselicken soude 

vermanen, dat se binnen acht dagen 

 

fol. 85v 

 

alsnoch souden maecken te betalen, ofte dat men haer soude in rechten betrecken, met 

protestatie van interesse, etc. 

Behalven het schip Mauritius, dat bij de Camere van Amsterdam wert in Zeelant toegerust, 

waerop 100 soldaten gaen sullen, sijn noch sommige cleyne schepen die tegens Carsmis ofte 

Lichtmisse veerdich sullen sijn. Waeronder twe jachten, Woerden, Worcum ende noch 

Monickendam met twee fluyten. De equipagie en valt dit jaer soo swaer niet aen volck, maer 

sullen goede quantité van contanten gesonden werden. 

Met den Fransman Eustachio en is noch niet afgedaen, dan de presentatiën aen hem gelevert, 

sijn in Vranckrijck gesonden. Met de van Diepen ende St. Malo, soude men bequamer connen 

handelen. 

 

[11-10 n.s.; 01-10-1621 o.s.] 

[Buchelius neemt afscheid van Kamer Amsterdam] 

Den 11. octobris ofte den 1. ouden stijl, hebbe ick mijn afgescheyt genomen van de Camere 

tot Amsterdam, alsoo mijne twee jaeren in de commissie, hier voorgestelt, begrepen, 

geëxpireert waren, ende ick geen continuatie en hadde versocht. Omme oorsaecken, dat het 

reysen mij te moyelicken viel, insonder in de wynter. Dat ick oock met de saecken, meest 
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coophandelinge betreffende, niet opgevoet en was. De proufijten weynich waren ten respecte 

van de originele bewinthebberen, meest coopluden sijnde, die na der coopluden aert 

hoveerdich ende opgeblasen sijnde, alle authoriteyt aen haer trocken, ende vooral omdat ic, 

humanioribus studiis assuetus, niet voor een eerlicke ruste was beminnende. Oversulcx hebbe 

ick, sonder ymant aen te spreecken van de heeren Staten, de plaets voor anderen open gelaten. 

Ende hebbe alsoo successorem gecregen, mr. Jan van de Wel, hetwelck mij bij de heeren 

Staten in de volgende missive is verwitticht. 

 

Erentfeste, hoochgeleerde, discrete, 

Alsoe wij omme seeckere goede consideratiën goet gevonden hebben, tot de residentie ende ’t 

besoigne in de Camere van de bewinthebberen t’Amsterdam, 

 

fol. 86r 

 

althans te nomineren den advocaet mr. Jan van de Well, soo hebben wij dienlick geacht, UE 

daervan bij desen te adverteren, opdat UE sine saecken dies te bequamelicker daernae mach 

richten. Hiermede, erentfeste, hoochgeleerde, discrete, bevelen wij UE in de beschermenisse 

van Godt almachtich. 

Gescreven t’Utrecht, den XXIIen junii 1621. 

Ende was geparapheert, Dirck van Eck,vt 

Onder stondt: 

Uwe goede vrunden, die Staten van den lande van Utrecht. 

Ter ordonnantie van denselve, 

Antoni van Hilten. 

Opgedruct metter Staten cachet ende besloten met het volgende opscrift: 

Erentfeste, hoochgeleerde, discrete mr. Aert van Buchell, 

Gecommitteerde raedt in de Camere van de bewinthebberen van de 

Oist-Indische Compaignie tot Amsterdam. 

 

[01-10-1621] 

[Engeland] 

Opten voorgestelden eersten octobris werden daer gelesen de brieven van Cloppenburch, uuyt 

Engelant gesonden, inhoudende, dat d’Engelsche aldaer eenige van onse Compaignie 

verwachten, omme de saecken van Indiën met de Engelsche compaignie aldaer te 

vergelijcken.  

Dat de Engelsche haer seer over de onse beclaechden met verscheyde dreygementen, waertoe 

sij den coninck oock sochten te brengen, dat beeter waer te voorcomen. Doch sommige van 

ons collegiën seyden, dat het onbillick was, dat actores behoorden forum rei te volgen, dat het 

maer was gedaen, om den onsen met gewelt uuyt te persen, dat sij met recht niet en souden 

connen obtineren.  

Maer d’wijle men haer hadde belooft, eenige in Engelant te senden over de vergelijckenisse 

der controversiën, wert geantwoort dat wij daertoe verobligeert waren. De brieven die den 

Groten Gemis115 uuyt Indiën overgebracht hadde, aen onse Compaignie behorende, worden 

metten eersten verwacht. Het Engelsch schip worden geseyt niet volladen te sijn, na 

uuytwijsen van het cargo ende de grootheyt des schips. 

 

 

 

 
115 Lees: den Groten Jemis (James)? Vgl. fol. 18v. 
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[De stand van zaken in Indië]  

Men seyde oock dat tot Bantam de France handelde den peper, met bewillinge ende toelatinge 

van den onsen ende die Engelsche, die d.cx het derden deel souden participeren. Sed nihil tale 

ex literis, postera die acceptis, intelleximus. 

[12-10-1621] 

Den 2. ouden, ofte 12. nieuwen. Als ick tot Schellinger was te noenmael, quam aldaer 

tijdinge, dat eenige schepen voor het lant waren, ende dat men ten driën uren op het Indische 

huys soude comen. Quando Schellingerum comitatus sum, avidus intelligendi statum 

nostrorum in India. Sed spe plurimum frustrati fuimus, want uuyt die brieven, gesonden door 

den Groten Gemis op Engelant, hebben wij connen verstaen, dat noch een Engels schip met 

hetselve was overgecomen. Ende dat tot Jacatra in januario 1621 was gearriveert het schip 

Middelburg, ontmoet hebbende aen de Caep een Portugeesche craecke, die se meenden aen te 

grijpen. Maer alsoo sij noch een galeon sagen, met de vlagge nederwarts vliegende, ende van 

een derde twijfelden, gingen verbij, sonder die aen te doen, ofte tot Antongil te ververschen.  

Insgelijcx de jachten Muden ende Wesop aldaer met gesont volck gecomen waren.  

Doch den Bruynvisch was, seer ontstelt ende met veel ongesont volck, ontmoet een Engelsch 

schip, daervan het goet behulp hadde becomen ende vervarst was. 

Op de custen van Japan was den Witten Engel verloren, het volck ende de goederen gebercht. 

De Engelsche hadden oock een schip verloren, ende waren maer 4 tot defence.  

De onse hadden 18 ofte 20 vischersscheepkens voor Bantam genomen, waerover de 

Bantanesen met alle haer macht uuytquamen, ontrent 150 scheepkens in’t getal, waervan 

eenige de grootste ontrent 100 man voeren, ende d’ander 20 man. Maer mosten ledich 

wederkeeren, sonder yet uuyt te richten.  

De Franchen hadden versocht op de Bantanesen den peperhandel, seggende, geen gemeen- 

 

fol. 87r 

 

schap ofte vrintschap mette Hollanderen te houwen, maer waren verscheyden, soe van den 

Sabander als Pagoran opgehouden ende gefrustreert. 

Den generael was met 15 ofte 16 schepen na Banda ende de bijleggende eylanden, 

verhopende goede expeditie te doen, ende d’selve tot obediëntie te brengen. 

De Engelsche claegen seer over de onsen ende over den generael Coenen, hem verwijtende 

sijn opgeblasentheyt, dat hij de coningen achten als slaven. Sij weygerden oock de tollen, 

ende waren daerover geboet. 

Den coninck van Achin braveerden seer den onsen, ende hielt den peper soo hooch als hij 

wilde, seggende dat men die met geen silver soude connen in gewichte betalen. Bedwingende 

die van Jamby ende Priaman, geen te vercopen dan met sijnen wil. Hij liet oock luden, dat die 

van Bantam al haer gewas wilden uuytroyen, etc. 

De Compaignie heeft noch een goede quantité peper, ende can die qualicken quijt werden. 

Van meeninge sijnde, soo daerinne de verachtinge compt, d’selve de participanten te deylen. 

Den oorloge van Duytslant ende Polen is tot groot achterdeel, d’wijle die coude landen veel 

consumeren. 

Claes Robbertsz van Utrecht is voor soldaet op’t schip den Witten Engel te Delft toegerust, 

ofte op de Delfsche haven, in mey 1617 de Maese uuytgevaren na Oost-Indiën. Was noch den 

15. meert (date van de overgesonden rekeninge in de camere te Delft berustende) anno 1619 

op’tselven schip. Ende hadde alsdoen daer geweest 22 maenden, belopende daervan de gagie 

over ofte ontrent 150 gld., waertegen hij verscheyde percelen hadde ontfangen. Sulcx, dat 

hem doen maer suyver quam ontrent 42 gld. Dit schip is, als boven verhaelt, ontrent Japan 

gebleven, het volck gebercht. Sal men naerder bescheyt daervan hebben te verwachten. 
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[00-10-1621] 

[De verovering van Banda] 

Octobrer 1621. Gijsbert van Vianen, eertijts governeur in de Moluckes, verstaen hebbende de 

expeditie, bij den generael Coenen op de Bandanesen voorgenomen, hadde geen moet dat hij 

yet soude effectueren. Als qualicken met gewelt te dwingen, overmits de nature van de 

plaetsen die men met cleyne macht tegens veele dusenden soude connen bewaren. Insonder, 

d’wijle die van Banda 

 

fol. 87v 

 

wel ter wapenen sijn, ende de plaetsen qualicken met schepen te aborderen. Doch de tijden 

sullen de beste leermeesters wesen. 

Den admiral Verhagen leyde het verlies van Puloren, aldaer voor sommige jaeren geschiet, op 

denselven generael, die sijne schepen op onnodige plaetsen buyten tijts sendende, versuymde 

soo notelicke plaetse te versien met hetgeene daer nodich was. 

Doch de oordelen van denselven admirael schijnen eenichsins vermengt met affectie, als die 

denselven niet sooseer geneycht en is, ommedat de conqueste, eerst bij hem gedaen, nu de 

vruchten ende proufijten bij een ander genoten worden. Daerenboven den admirael die de 

saecken aldaer met goet succes begonst hadde, nu onder het gebiet van den voorseyde 

generael genochsaem moste staen. Diergelijcke redenen van invidie ende aemulatie sijn 

gesproten tusschen den generael P. Both ende den admiral Verhagen, oock met Cornelis 

Houtman, dien hij tot governeur van Amboyne gelaten hadde, ende evenwel de eere van 

deselve conqueste aen sich sochte te trecken. ‘Sic vos non vobis vellera fertis, oves’. 

Hierna is deese expeditie, hoe die vergaen is, overgescreven ende na in druck gecomen, onder 

mijne Indiaensche tractaten te vynden. Waerinne de Engelsche sonderling worden 

beschuldicht, als die niet alleen geen assistentie, naer inhout van de verbontenisse, den onsen 

wilden doen, maer ter contrarie den vianden alle behulp tegens ons deden. D’selve als 

meermaels te voren stijvende tegens onse natie. Om welcke clachten te voorcomen, hadden de 

Engelsche seecker gescrift in Engelant door hare majores uuytgegeven, ende maecken veel 

spels aen de gesanten vanwegen de Staten-Generael, neffens de gecommitteerde van de 

bewinthebberen der Oost-Indische Compaignie, waeronder is den ridder Bas in Engelant aen 

den coning gesonden, veel ondeuchdelicke ende onbehoorlicke pretensie voorwerpende, 

gestijft als’t schijnt door de Spaensche meneen ende de quade geneichtheit van den coninck, 

die meer schijnt na den Maraenschen raet als sijn eygen welvaert te luysteren. Sulcx dat een 

groot deel van den somer door die handelinge aldaer wert verloren, niet sonder achterdeel, soo 

van de Staten als in’t particulier 

  

fol. 88r 

 

van de Compaignie. Doch hebbe verstaen uuyt het scrijven van den advocaet van deselve 

Compaignie, dat seecker misverstant ende oneenicheyt tusschen haer collegie in Brittaniën 

ontstaen soude sijn, eyschende naerder rekeninge van haere majores, ende malcanderen 

weynich vertrouwende. Waerdoor hij meende, dat die handelinge mette onse tot beter 

contentement soude mogen aflopen. 

Observavi in collegio, quod in sententiis dicendis, semper fere pensionarius vel syndicus 

Adrianus Pauius discederet ab opinione consulis Bassii, qui primum in dicendo locum 

obtinebat. 
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Geminos prioribus annis in India Orientali cometas visos,116 narrabat nobis nuper admiral 

Verhagius, qui tum temporis erat in insulis Moluccensibus, unum quem nos hic vidimus, 

alterum remotiorem, cui adherebat cauda, gladii Turcici forma. 

Dicebat idem, Bandanesos insulanos satis audaces videri, at natura timidos, et si validum 

hostem nanciscerentur plane imbelles et desperatos. Cum vero multitudine sua paucos 

opprimere vel ex insidiis superare daretur, tum demum viros esse et Martis alumnos, nullis 

iactantia, aut crudelitate inferiores. 

* 

[24-02-1622] 

In februario 1622 sijn hier te lande gearriveert drie schepen uuyt Oost-Indiën, rijckelicken 

geladen, ende na sommiger estimatie wel 24 tonnen scats weerdich, waeronder Leyda ende 

Enckhusen. 

[24-09-1622] 

Ontrent anno eodem, in september, sijn noch gearriveert de schepen Gouda ende West-

Frieslant, welgeladen. 

In octobri daeraen de schepen Schoonhoven ende den Oraingiënboom. 

Men seyt dat in India met den coninck van Bantam gepacificeert is, ende dat hij gerenuncieert 

heeft de souveraineté van Jacatra. Deselve den onsen met volle recht latende behouden. 

Wesende een princepale oorsaecke van den orlooge, nu sommige jaeren tusschen de 

Batavieren ende Javanesen gevoert. 

Den generael Coenen is noch aldaer, ende mocht wel tegens den toecomenden jaere over 

comen, doch is noch onseecker. 

Onse ambassadeurs in Engelant gesonden princepalicken omme de questiën mette Engelschen 

aff te handelen, sijn daer nu over de 9 maenden geweest, onder welcken sijn den heer van 

Someldijck, [ende] den ridder Bas. 

 

fol. 88v 

 

Doch hebben tot in novembri toe geen expeditie connen becomen, den coninck verscheyden 

uuytwegen makende, ende sich absenterende. Alleenlicken hebbe ick verstaen, dat de questie 

van Banda soude bij den coninck voor den onsen gepronuncieert wesen, ende dat hij den 

sijnen daerinne ongelijck hebbe gegeven. 

Fama erat (sed nondum mihi liquet de veritate) a rege Brittaniarum captum Smits, ex 

primoribus collegii Indici apud Anglos, ob litteras proditas, quibus cum Lusitanis contra 

regiam maiestatem, quid tentasse convinceretur. 

Het schip daar Westerholt mede gevaren is naer Oost-Indiën, ut mater ex litteris filii mihi 

indicavit, was wel overcomen met 175 mannen, sonder eenige achter te laten. 

Simon Cool, ut intelligo, qui, ut supra notatum, me adminiculante primum tanquam armiger 

vel capitaneus armorum, sub stipendio 18 fl. menstruo nomen suum dederat, et inde sergantus 

factus, 30 in mensem florenos stipulatus erat. Cum in India praeter 18 fl. menstruos ei non 

darent, reditu impetrato, iam Amsterodamum, cum praedictis navibus nuper redierat, et litem 

contra Collegium Indicum coram senatu urbano instituit, et obtinuit, a qua administr[atores] 

Indici ad Curiam Hollandicam appellarunt. 

Ick verstae, dat de extraordinarise bewinthebberen onlancx leden, na ’tgeene Van Esch nu 

voor desen proponeerden, versocht hebben d’ordinairise provisiën te genieten mette oude 

bewinthebberen, maer noch niet uuytgerecht hebben. 

 

 

 
116 Cometes, ae m. (Gr. leenw.). 
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[24-06-1622] 

Ontrent te midsomer anno 1622, na verscheyde versoecken bij de dolerende ofte malcontente 

participanten, oock remonstrantiën aen de heeren Staten gedaen. Alsoo die sagen, dat de oude 

bewinthebberen meerder werden gefavoriseert als sij wel wilden, hebben in druck uuyt laten 

gaen seecker discours. Waerinne sij hunne gravamina vermengt met eenige harde ende 

calumnieuse woorden hebben willen uuytdrucken. Sommige weynich vrintlick geneycht, oock 

andere, als te geloven, vianden van de gemeene ruste, daertoe als olye in’t vier werpende, 

ende materie van dissentie, die niet dan teveel ons vaderlant is beswarende, sayende, het haere 

daertoe doende. Alsoo dat de heeren Staten, het quaet dat daeruuyt soude mogen voortcomen, 

aenmerckende, sodanighe scriften geboden hebben inne te trecken ende te dempen. 

Den titel daervan is:  

 

Nootwendich discours aen de hoochmogende heeren Staten-Generael  

van de participanten der Oost-Indische Compaignie tegens de bewinthebbers, anno 1622 

 

De republiecq ende een schip en worden niet qualick samen vergeleecken, alwaer ymant in 

geraect sijnde, moet het solange die aen’t stuyr sitten toe betrouwen, tot dat men 

oogenschijnlick siet, dat se de gemeente een verderf dreygen. Alsdan is’t yder geoorlooft met 

opgerechte ooren te rijsen om te vernemen, of die stierluden niet aan leger wal vervallen 

willen. 

Ende sulcx bevindende, is’t haer schuldige plicht, als in’t gemeen schip sijnde, na den 

helmstock te grijpen, en ’t roer soo te stieren, dat sij mogen voorcomen den joncxsten stoot 

haers ongevals, om niet genootsaeckt te sijn, voor’t uuyterste plechtancker ’t schip met den 

boot te ruymen. In sulcken staet schijnen nu de dolerende participanten van de Oost-Indische 

Compaignie vervallen te wesen, door enige der bewinthebbers, eygen baat soeckende, 

regieringe. Die met een onversadelicke giericheyt haer soo verre verlopen, dat sij tegens recht 

ende redenen, als geweldenaers haer hebben willen meesters maecken over anderlieden 

goederen (die wijser sijn als sij), om die te regieren tegens haren 
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danck. Sonder immermeer rekeninge te doen (’twelck stilswijgende ander luden goet eygenen 

is), alwaer haer de verblynde giericheyt oock so verre van alle redelickheyt verleyt heeft, dat 

sij haer niet geschaemt en hebben, hiervan octroy ende privilegie, als een groot werck 

uuytgewrocht hebbende, aan de hoochmogende heeren Staten-Generael te versoecken.  

Maer de dolerende participanten, wel verstaende wat het gemeene lant ende haere personen 

in’t particulier aan de Oost-Indische Compaignie gelegen was, hebben op het doen ende laten 

der bewinthebberen een gestadich ooch gehadt, haer achtergaen ende nagespoort, ende 

overlang een groot misnoegen in heur beleyt geschept. Maer in’t oogenmerck van’t octroy, 

haer bij de hoochmogende heeren Staten-Generael verleent, hebben sij met verduldicheyt die 

expiratie van’t octroy uuytgewacht. Denckende, dat de rekeninge dan haere goede ofte quaede 

regieringe wel uuytwijsen soude, daer sij alsdan dachten ’tgeene si hadden tegens 

bewynthebbers in te brengen.   

Maer alsoo bewinthebbers prolongatie van de eerste tienjaerige rekeninge hebben genomen, 

ende na het expireren van dit lopende 20-jaerich octroy, noch prolongatie van L [20] jaeren 

versochten, om alsoe rekeninge in d’ander werelt aen onse kintskynderen te doen, soo hebben 

haer de dolerende participanten aan de gemelde hoochmogende heeren Staten-Generael 
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vervoecht. Versoeckende, dat de bewinthebbers (voor ende aleer die doleanten gehoort waren) 

de prolongatie van’t octroy niet werde verleent, hetwelck haer is vergunt.  

Waerop dat gevolcht is, dat sij haer hoochmogende een corte ende oock een naerder deductie 

hebben overgelevert, inhoudende haer versoeck van redressement van ordre. Hetwelck sij 

vertrouden, so billick te sijn, dat alle de werelt haer moet verwonderen, dat de bewinthebbers 

haer niet en schamen, hen daertegens te versetten, gelijck sij gedaen hebben voor de 

edelmogende heeren Staten van Hollant, alwaer sij nochtans sooveel hebben weeten 
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te wege te brengen, dat het versoeck van de doleanten ten meesten deele is afgeslagen, ende 

sijluyden aldaer vercregen hebben al wat sij begeerden. Veranderende alleenlick maer eenige 

articulen van cleynen gevolch. Ende dat noch so soberlick, alsoft men ten naestenbij met de 

doleanten (die dubbelt over gefondeert sijn), gespot hadde. Gelijck de deductiën der 

Seeuwsche doleanten, aen de Ed. heeren Staten van Zeelant overgelevert, genochsaem voor 

alle de werelt bewijsen sullen. 

Maer buyten verwonderinge, nademael bewinthebbers ofte de heure, grootendeel aldaer als 

rechters sitten, tenwaer sij als gelaste van de vroetschappen daer verschenen. Soe is’t dan, dat 

de doleanten haer hierin te seer beswaert vindende, heur nu moeten keeren tot de 

hoochmogende heeren Staten-Generael, hare souveraine overheden, of tot justitie. Om 

dieselve te kennen te geven de gewichtige redenen, die heur dese nieuwe souveraine 

gewinhebbers tot beclagen hebben genootsaeckt. Die sij de Ed. mogende heeren Staten van 

Hollant ten aldereersten niet hebben willen op’t hardste voordraegen, tot verschoninge van de 

bewynthebbers. Menende, dat de billickheyt van’t versoeck bastant genoch was, om haren 

eysch te verwerven. Maar bewinhebbers onbeschaemptheyt, der doleanten discretie 

vercrachtende, sullen sij cortelick eenige harde redenen voortbrengen. 

1. Fama publica iuxta illud ‘vox populi vox Dei’, door het uuytstel van de rekeninge. 

2. Van de onversichtige regieringe der bewinthebberen, die noch naer verstant noch stijl van 

kooplieden die behouden willen blijven, is gedreven, als bestaende in de groote equippagie, 

meer als de negotie ende defentie van dien vereyschte, tot groote scade van de Compaignie. 

Waerdoor driemael meer speceriën in’t lant gebracht werden dan men can vertieren, daertoe 

men noch gelt op interesse heeft moeten nemen, ende alhier door de vervullinge tot geen 

vercopen can comen. Want niettegenstaende dat anno 1619 in ende naer Oost-Indiën waren 

53 scepen, hebbende daertoe, in contant ende waren, een capitael van over de 65 tonnen 

gouts, ’twelck genoch is voor ses jaeren om in speceriën te besteden. So hebben 
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sij diesniettegenstaende anno 1621 bovendien noch derwarts gesonden 25 scepen, die gecost 

hebben met het contant gelt over de 80 tonnen gouts, 51 aen schepen, 29 aen contant gelt. 

’tWelck oorsaecke is, dat sij soo groote sommen op interest hebben moeten nemen, etc. 

Wat insien sij daertoe gehadt hebben, et de novo ipsorum acquerendi modo. Hebben noch tot 

haere equippaige al te sumptueuse schepen gebout, elck camer om’t grootste ende 

costelicxste. ’tWelck de cleyne winst niet en conde lijden, ende men wel met cleynder ende 

oncostelicker schepen hadde connen doen, die doch in Oost-Indiën nergens toe en dienden, 

dan om hout ende steenen te laeden, om het maecken van de Compaignies forten, die 

bequamer met eerde wallen souden gemaect worden, na de raporten van de comisen, die lest 

uuyt Oost-Indiën gecomen sijn. De vlote door de Magellanes gesonden, sonder eenich 

proufijt, waer beter geïmployeert om sijde te copen, die seeckere proufijten geeft. De handel 
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in Oost-Indiën met rijs, cleetgens ende andere waren, can bequamer met middelbaere schepen 

gedreven werden. 

Nadat de participanten uuytgestaen hebben die oorloge metten Engelschen, ende dat alles wel 

is geluct, dat die van Portugael weynich ofte niet gebracht, die Françoisen verloren reysen 

gedaen hebben, ende die van Denemercken ledich sijn thuys gecomen, soo hebben die 

participanten boven de asseurantie geen weeskynderen, renten van 6¼ ten hondert, dese 19 

jaeeren herwart connen becomen. Gelijck de gedructe aenwijsinge onlancx uuytgegaen, 

claerlicken bewijsen. Voorts dat de b[ewinthebberen] doen den Spaengiaert weynige, de 

Indianen veele onnodige oorlogen, tot nadeel van de Compaignie ende blaeme van het 

vaderlant. Tegens het opnemen van de penningen op interesse, tegens de practijcq der 

coopluden. 

3. Van de eygenbaetsoeckerijen ende monopoliën, dat se met veele andere, soo particuliere als 

publycque negotiën beswaert, weynich haer met de saecken 
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van de Compaignie occuperen. Voort van de sobere winste der participanten ende groote 

rijcdommen der bewinthebberen. Een groot deel van haarluden schijnen als campernoelliën, 

op eenen nacht gewassen te sijn, in de oogen dergeenre, die se voor desen schraelder gekent 

hebben. 

4. Van de leveringe, dienende totte uuytrustinge der schepen, daer gebruycken die 

bewinthebberen groote streecken, maect mentie van van de 200 stinckende ossen. Dat yder 

het sijn levert, ende na het jaer daer rekeninge van doet, sonder oyt gewraect te worden. 

5. Presenteren hiervan naerder bewijs te doen. Soo wanneer de bewinthebberen dit sullen 

hebben beantwoort, urgeren tot de 10 ende 20-jaerige reeckeninge, die wel can geschieden, 

immers ten naestenbij, sonder te Compaignie te breecken, dat de bewinthebberen sustineren. 

Dat de bewinthebberen weygeren tot haer jaerlicxe rekeninge een agent van de participanten 

te admitteren. Dat se den staat van de Compaignie d’een tijt groot maecken, om de 

participanten tot dier incopen te bewegen, d’ander tijt cleen, om haer verveert te maecken, etc. 

Ruïnerende alsoo de participanten, ende alles eyndelick aan haer als absolute heeren van 

Oost-Indiën treckende. 

De bewinthebbers hebben oock het punct van de uuytdelinge, volgens het octroy, niet 

geobserveert, vermeldende soo wanneer vijf ten hondert in voorraet is, dat men’t uuytdelen 

sal. Dit is noit onderhouden, maer altijt uuytgestelt totdat sij 37½, 40, 50, 60 ten hondert 

waren, die sijselfs dickwils daernaer in gelt cregen, etc. Jae, eenige hadden der desen 

winsttreck op, dat sij uuytdeelden als’t haer geliefden, om d’actiën te doen rijsen. Ende 

dreychden de participanten in ses jaeren geen afgiften uuyt te geven, om d’actiën te doen 

affslaen. Dus sneet haer mes ten beyden sijden, etc. 

Dit is den nieuwen wech tot rijckdommen, bij onse heeren bewinthebbers van Oost-Indiën 

gevonden. Van de scade die de Compaignie geleden heeft, door het aennemen van veele 

onbequame commisen ende beveelhebberen, alsoeck lichte schippers 
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(schippers)117 ende stierluden, capiteyns ende officieren, uuyt deselve stoffe van yder het 

slimste, etc. Want soo daer yvers eenich bancqueroutier was, die ’t sijne vermallecomanschapt 

hadde (in’t privé),118 ende daer sij aen ten achteren quamen, die hebben sij credit in de 

 
117 Abus. herhaald.  
118 In de marge. 
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Compaignie doen hebben, om haer achterstel te becomen. Of tot commisen met groote gagiën 

gevordert, mits haere betalingen uuyt d’selve gagiën bedingende, vooruuyt te trecken. Of 

eenich gedebaucheerde kennis, maachschap of soon van de bewinthebber was, die door de 

menichte der peerden daer uuyt gehippelt ende getrippelt waer, daer men noch hoger noch 

leger wal met wiste te beseylen, en beter een ander huys tot Amsterdam bewaert hadden.  

Soo heeft men dan anders geen voorlant, hebbende uuyt sulcke verdorven houtjens commisen 

oft bevelhebbers op Oost-Indiën gemaackt. Waardoor veel vrome ende brave jongmans 

afgeschrict sijn geworden, haer te laten gebruycken, vresende daerdoor infaem te worden. 

Want Oost-Indiën bij eenyder nu voor een eerlick tuchthuus gerekent wort. Si hebben fiscalen 

gemaect, die noyt studiën ofte rechten gesien en hadden, etc. Si achten’t maar voor proufijt, 

veel lichten voor cleen gelt te lichten, sonder acht te nemen op het spreeckwoort ‘Vuyle 

eyeren, rotte peeren en boeven overhoop, hoe meer voor u gelt, hoe quaeder coop.’ Ende soo 

de bewinthebbers de goede diensten wel beloont hadden, eenige souden haer in dienste van 

andere landen, tot groot nadeel des vaderlant, niet begeven hebben, etc.  

Stellen voort, dat het veranderen alle 2 jaeren van het derde part der bewinthebberen 

oorbaerlick soude sijn. Dat de Compaignie den bewinthebberen credit geeft, ende niet contra, 

want niet die linnen packen maer de fluwele tot Amsterdam credyt hebben. De nieu rijcke 

bewinthebbers schelden de dolerende participanten voor een deel calissen, hoewel men 

lichtelicken een muylesel soude vynden, die haer rechtveerdige ducaten dragen soude, ende 

banqueroutiers, alsoff er onder de bewinthebbers noyt ymant gefailleert 
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en waer. Ja vremdelingen, die weynich in’t getal sijn, ende weynich daarin herideren. 

Voor antwoort dient, dat der doleanten tien bewijsen sullen meer in de Compaignie te 

participeren, als alle de LX bewinthebbers samen daerin moeten hebben. Ende ofschoon een 

deel derselver in Hollant niet geboren en sijn, soo verhopen sij darom niet, haare 

gerechticheyt verloren te hebben. Sij becladden de doleanten, seggende dat sij pensionarissen 

van de coninck van Spaengiën sijn, soeckende de West-Indische Compaignie ’t vaderlant soo 

nodich te verhinderen. Het is seecker, dat den coninck van Spaengiën wel verstaet, dat de 

overgrootste maxime van sijnen staat is, de West-Indiën te bewaren. Maar dit den doleanten 

ten lasten te willen leggen, omdat sij goede ordre in de Oost-Indische Compaignie 

versoecken, waardoor d’selve sal bestandich blijven, tot nadeel van den coninck van 

Spaengiën? ’t Selve en heeft geen apparentie, dan off de bewinthebbers geen verhindernis van 

de West-Indische Compaignie sijn, doordien sij soo onredelicken met hare participanten 

handelen, dat de inleggers van de West-Indische Compaignie daerop siende, een afkeer 

crijgen om yets te teeckenen, etc. 

Dat de bewinthebbers X tonnen gouts van der participanten gelt, sonder haer eens consent te 

vragen, hebben willen teeckenen, en is niet uuyt liefde des vaderlants geschiet, maar dat sij 

meenden metter participanten gelt, noch de West-Indische bewinthebberschappen te coopen, 

etc. 

Versoecken noch, in cas van weygeringe van’t voorgaende, dat de doleanten, de 

hondertdusent gld. herederen over haere goederen, eenen bewynthebber mochten stellen, als 

het in de West-Indische Compaignie is toegelaten, ende dat met approbatie van de 

hoochmogende heeren Staten-Generael, etc. 

Omdat ydereen uwe regieringe mishaecht, is’t dat de actiën soo weynich gelden, maar soo de 

hoochmogende heeren Staten-Generael daerin versagen, en sulcke luden de regieringe 

ontrocken, men soude haast voor geen 290 copen dat 300 weert is, ende selfs meer alhier te 

lande gecost heeft, ’tgeen in Oost-Indiën is, ’twelck t’allen tijden 45 en 50 ten hondert bij de 

Portugiesen gerekent wort. 
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Wort noch de bewinthebberen opgeleyt, dat sij in Den Hage met geschencken verschijnen. 
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Op de onschuldinge, bij de bewinthebberen gestroyt, van dat se geen rekeninge en doen, ofte 

octroy daertoe versocht hebben, dat hetselve soude geschieden om politycque consideratiën, 

als namentlick, omdat de saecken van Oost-Indiën niet in soo goeden stant en sijn, als haer de 

luyden hier te lande inbeelden. Hetwelck door de rekeninge gans gheopent soude worden, 

ende een verslagentheyt soude causeren, etc., seggen de doleanten, dat uuyt deselve 

consideratiën alle rekenmeesters van’t lant wel mochten octroy versoecken van nimmermeer 

rekeninge te doen, etc. 

In fine set den scrijver dit Italiaens veersken, waermede hij presagieert, sijn werck veelen 

weynich aengenaem te sullen sijn. 

Mal frutto coglie, chi serve a gente ingrata. 

Door ymant van Waarmond. 

Ita concludit: 

In libera republica, liberas oportet esse linguas. 

 

*** 

[28-10-1622] 

In fine octobris 1622 fui Amsterodami, ibique transtuli in favorem et commodum Johannis 

Reich de Leerdam, secretarii civitatis Traiectensis, 1.200 fl. capitalis, et Hermanni Henrici de 

Santen 300 fl. capitalis, iuxta scedulam transscriptionis consuetam, quae sequitur. Gedruct. 

 

Extract uuyt Transportboeck van de Camere der Oost-Indische Compaignie tot Amstelredam. 

Op huyden, date ondergescreven, ter Kamer van de Oost-Indische Compaignie binnen deser 

stede, compareerde d’eersame mr. Aert van Buchel, advocaet. Heeft verclaert, gecedeert ende 

opgedragen te hebben, te cederen ende op te dragen mits desen, aen Joan Rijcgh, secretaris 

der stadt Utrecht, een actie van XIIC [1.200] gulden capitael, belast met de uuytgifte van twee 

capitalen. Ende voorts met alsulcke conditiën ende verbyntenissen, als deselve originelicken 

ingeleyt sijn. Actum in Amstelredam, den 28. octobris anno XVIC ende twe ende twintich, ter 

presentie van de ondergescreven bewinthebberen, die 
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desen nevens den transportant hebben onderteyckent.  

Was onderteickent A. van Buchel, Jacob Reepmaker. 

Volcht de quytance: 

Den transportant bekent, van de beloofde coopenningen de bovenstaende actie voldaen te sijn, 

ende heeft, in den teycken vandien ooc dese quitancie onderteyckent, in Amstelredam, den 28. 

Octobris, anno 1622. 

Was onderteickent, A. van Buchell, 

Per me als boeckhouder der voorseyde Compaignie, Isaac van Eyndhoven. 

 

D’andere acte van transport was als de voorgaende, alleenlicken veranderende den naem van 

dengeenen die het transport gedaen is, mette somme. 

Onlangs, als mij Reepmaecker ende Loys Beecke, die daer tegenwoirdich was, verhaelde, was 

noch een smeeckscrift bij de gemutineerden, als sij se noemden, tegens de bewinthebberen 

voortgebracht, van minder woorden maer meerder bitterheyt. Waertegens sij verclaerden dat 

hun groot ongelijck geschieden, met sulcke ijdele calumniën tegens haer uuyt te werpen. Dat 
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haere provisiën niet soo groot en waren, als men se achten ende sommetijts niet boven 900 

ofte 1.000 gld. ende beliepen. Dat men alle jaers den staet der goederen, schulden ende 

inschulden maecten, doch dat het onmogelicken was, van de goeden die in Indiën waren, 

eenige reeckeninge te doen, als sijnde in incerto, haer risico noch lopende. Dat selfs diegeene 

die nu veel riepen ende creten, soo sij in den bewint waren, veel weiniger tot het gemeen 

proufijt souden bijbrengen. 

Doch bekenden, de equipagiën te hooch gelopen te sijn eenige jaeren, ende dat daerdeur de 

Compaignie teveel beswaert was. Uuyt welcke commernisse sij qualicken conden geraecken. 

Daerbij quaeme den weynigen aftreck, gecauseert bij de oorlogen van Duytslant, Polen ende 

de omleggende coude landen. 

Ick verstae, dat het schip, daer de soon van Doorn, wachtmeester, mede naer Indiën was 

geseilt van Rotterdam, in 4 maenden tot Jacatra was gearriveert sonder eenige siecken. 
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[07-11-1622] 

Den 7. novembris. Na de opgeslagen billetten soude men in de Camer tot Amsterdam 

beginnen te vercopen openbaerlick verscheyde waren, gecomen uuyt Gouda ende 

Schoonhoven. Als sijn, behalven verscheyde speceriën: diamanten, goutdraet, zijden, 

porcelainen, lacken, muscus, catoene doecken, etc., salpeter, sanguis draconis, campher. 

Aliae iterum convitiorum ferragines in medium prolatae sunt, nec cessant maledicorum 

linguae, licet ab Ordinibus iam facta esset certior spes, ut remedia iis adhiberentur, de quibus 

querelae essent institutae. Quare prodiit tandem libellus admonitorius tertius pro Australi 

Societate, in quo obiter status et conditio Societatis Orientalis explicatur, et simul eius 

magistri contra calumniantium turbam defenduntur. Sed paullo post responsum est. 

 

Tweede nootwendiger discours van de doleanten 

Begint: 

 Candida simplicitas, libertas vera loquendi 

 Hic habitant, abeant cui minus illa placent. 

Den dadelboom ende een vast gemoet worden niet qualick samen vergheleecken, etc. Staen 

altijt vast tegens alle overlast, ‘car al fine si canta la gloria’. Verhaelt de beginselen van de 

Oost-Indische negotie van verscheyde compagniën, van de versamelinge van deselve onder 

een octroy. Daer nu eenighe bewinthebberen, maer factuers sijnde, de eewige regieringe van 

usurperen, de verkiesinge van nieuwe bewinthebberen aen haer trecken, ende sonder redenen 

den participanten ontnemen. Daerin treckende verscheyde magistraten, als machtige 

beschutters haerder feylen, ’tselve onder blaubloemt verdect van de overicheyt daerin te 

willen kennen, staende houdende. Sequuntur multa in eosdem magistratus satis probrose, 

vocaturque talium magistratuum leonina societas. Want bedingen van een vast octroy wel 

practicabel is, als men met sijns gelijcken te doen heeft, maer nimmermeer als men aen 

regierende heeren gecoppelt is. Sulcke rammen rucken u altoos door haach ende heggen, ende 

selden comp m’er onbecrabbelt af. Geven haren staet, dan sus dan soo uuyt veele tonnen 

gouts, d’eene van den anderen verschelende, omme haere par- 
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thijen, die se d’eene tijt veel, d’andere tijt weynich in hebben, dier te vercopen, of onoosele 

participanten, den staat onkenbaer sijnde, door ’t ontleggen119 van de rechte open rekeninge, 

 
119 Lees: ontseggen? 
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quade gissinge te doen maecken. Ende alsoo haer gedeelte met een soet lijntgen tot geringen 

prijs in te palmen. Dit sijn de vruchten van den toeganck der boecken te weygeren, ende’t 

groot secreet datter in gesloten is.  

Noch met 2 vloten over de 80 tonnen gouts onnuttelicken uuyt te senden, ende de lieden met 

77 tonnen gouts schults, sonder last opgenomen, verslagen te maecken. Omdat aen dit ijser 

vercken, dat met soveel interesse doorpent gelijct te sijn, niemant de hant soude dorven slaen. 

Dat se de costelicke schepen, teveel sijnde op coopvaerdij te varen, souden op de reyne 

neringe niet geheel sonder vrucht soecken te slijten, buten der participanten meninge, die niet 

op den roof, maer op negotie, gereed hebben.  

Dat de equippagie die se noch doen, nergens en dient dan de bewinthebberen in den treyn van 

het grijpen te houden, hetwelc blijct bij den overvloet van nagelen, peper, campher, in grooter 

quantité hier in’t lant sijnde, daer noch groote menichte tot claddens toe, jaa onderganck van 

de Compaignie van voorhanden is. Dat se, gedwongen sijnde om rekeninge te doen, ’tselve op 

haer maniere soecken te doen, sonder overleveringe van boecken, alleen op haer woort, 

conscience de loups! Voorts dat die de vossen souden verbijten, selfs wolven sijn, ende sij 

haer soecken met eenige vroetschappen niet wel onderrecht, eenige oock onder de Staten van 

Hollant verschijnende, wiens keucken dese ketterie raact tegens de participanten te 

beschermen.  

Doch sij hopen noch onder de heeren van de generalité luden van consciëntie, eer ende deucht 

te vinden, qui adversus divitias invictum animum gerunt. Die de gerechticheit sullen 

bevlijtigen, ander hadden sij qualicken van de Spaanse tyrannie vrij gevochten, om namaels in 

slavernie van onse medeborgeren te vervallen. Quod quodammodo ex desperatione hunc 

libellum, postquam frustra iustitiam ad annum et dimidium prosecuti essent, in lucem 

emiserunt. Quo ignoti de rei veritate cognoscerent, contra quem tanquam famosum leges 

extorserint. Al sneet ghij, seggen sij, de luyden de tong uuyt, sij souden’t cromme vingeren 

uwe aentreckelicheit wijsen. Daer is groot gelt op den autheur gestelt, om hem te vervaren, et 

licet politicum hoc sit stratagema, plus panici terroris habens quam periculi, so mach men 

sulcx tegens de vianden des lants doen, niet die geerne desselven welvaert sagen. Non hanno 

paura di brutti volti, chi sono nati di carnovale. Sequitur: Ghy bewinthebbers wort bij al de 

werelt vuyl geschouwen, sodat  

 

fol. 94v 

 

qualicken een advocat mit eeren, al waer hij schoon met Adams vigebladeren bedect, in Den 

Hage soude gevonden werden, die hem niet en soude scamen, u saeck aen te nemen, om mit 

wereltlicke rechten te beweeren. 

Seyt dat men hem ongelijc doet, dat men hem schat voor enen vermomden jesuwydt van 

Spaniën, uuytgemaect en omgecocht om de West-Indische Compaignie, vaderlants 

nootancker, te verhinderen. Maer tot defentie antwoort, wat hem schort, dat de jesuwydtschen 

suych evel hem noit en plaechden, noch so vuyle noch slaefachtige gedachte in hem gecomen 

sijn, om hem te laten omcopen, want alle die presenten, die de bewinthebbers van andre 

lieden goet in Den Haech en elders gebrocht hebben, om vrinden tegens ons met het onse te 

maecken, en souden hem niet bewegen, om dien maraenschen tyran niet een eewich viant te 

blijven, etc.  

Nu willen wij voortvaren op materie van staet, daer bewinthebbers haer seer polityckelicken 

mede weten behelpen. Ic gelove, sij moeten der Machiavellum op gelesen hebben, meenende 

dat dese materie den stegelrepen slacht, die men na sijn wil langen en corten can, etc. Onse 

bewinthebberen, als spongiën ende seilsteenen, soecken allenich alles na haer te trecken, ende 

souden wel de gespanoiliseerde jesuwydtsche tien geboden, met weynich woorden in 2 tafelen 

besloten, navolgen: ‘Todos para nos, nada para vos’. Schijnt dat se een nieuwe tyrannie, een 
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nieuwen staat in den staat, soecken te maecken, een dinck seer periculeus. Daer meer als tijt is 

om op te letten, dat de bewinthebbers niet en vermochten, merckelicke sommen op te nemen, 

dan met der participanten advys. Van het onbescaemt sustineren der bewinthebberen, dat se 

behoren eewich te blijven. Multa dat sij uuytgeven, niet te sullen toestaen. Dat ymant van den 

haren soude afgeset worden, ofte sullen tesamen haere ampten neerleggen, ’twelck, of sij 

deden, ’t soude den participanten een goet capitael baten. ‘De auri sacra fame’, 

bewinthebberen, parthije, meest magistraten, suspecte oordelaers. ‘L’util proprio è velen’ del 

commun bene’. 

Seyt, sommige camers noch eerlicker te sijn, ende niet alle bewinthebberen even culpabell. 

Beclaecht het groote equiperen, tot groote scade der participanten, sonder noot te geschieden. 

De clinckende redenen, seyt hij in fine, connen de participanten best voir goet payement 

aennemen, die so ons de magistraten, bewinthebberen met gewelt onthouden, sullen wi voor 

al de werelt roepen: ‘Heer, in wat slaverni is onse bevochtene vrijheit vervallen’.  

 

*** 

fol. 95r 

 

Annus MDC XXIII 

[00-02-1623] 

[Engeland] 

Circa februarium reversi ex Anglia legati nostri, qui ante annum eo profecti erant, ut 

controversias, quae nostris erant cum Anglis de rebus Indicis, tandem finirent. Sed his semper 

tergiversantibus aut iniqua petentibus, cum compensatio et retentio in paribus damnis, J.C. 

sententia locum habere deberet, res in longum tempus extracta fuerat, ac iam tandem a rege 

definita. Sic satis ex voto nostrorum, Britannis contra obmurmurantibus. Summa autem erat ut 

nostri Anglis solverent pro damnis et interesse, ad certos et breves terminos, octuaginta millia 

lb. sterling. Id est 8 tonnas auri vel octies centum millia florenorum. 

 

[15-01-1623] 

[Oneerlijke handel] 

Den 15 januarii is seeckeren handel in den Camere tot Amsterdam gedaen over een partie 

galanga, die gelooft worden 30 st. het pont, waertoe alsoo seeckere coopluden een maeckelaer 

(Jan le Bleu)120 uuyt hadden gemaect omme te handelen, ende de bewinthebberen die setten 

op 36 st., daerover geboden werden 20, doch tot 22 quamen tot het uyterste.  

Worden van Verborch geseyt, sij souden 24 bieden, ende men soude se op 30 setten. Dan also 

dese cooplieden niet graych schenen te wesen, het uyterste achterhoudende, is haer geseit, dat 

se haer souden tot den anderen dach beraden, ende sijn daerover gescheiden. Waerentusschen 

in’t vertrec waren Andries Rijcart en Hans van Looy, die desen handel van begin totten lesten 

gehoort hebben, ende alsdoen de galanga hebben gecontracteert tot 25 st. op 12 maenden, 

onaengesien d’ander haer beraet ende bedencken tot tsanderen dages was gegeven. Hierover 

dese dolerende aen den gerechte, d’selve te kennen gegeven hebben, dat de bewinthebberen 

met haer niet ter goeder trouwen hadden gehandelt. Ende dat hetselve tot groote scade van de 

gemeene Compaignie redondeerden. Dat se hadden behoort, alle de competiteurs daerover bij 

malcanderen te ontbieden, ende dan de meestbiedende den coop te laten. Welck doende, 

niemant en soude hebben te clagen, ende d’een den anderen de waren souden doen verhogen. 

Worden eenige exemplen, suppressis nominibus, in het voorseyde 2. discours voortgebracht 

van de misusen ende faulten der bewinthebberen, als volgt. 

 

 
120 In de marge. 
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[Oneerlijke bewindhebbers] 

1. Van eenen die tot Delft coopluden van Amsterdam ontboden hadde, om sijde lakenen te 

coopen, ende denselven morgen, als die buyten waren wachtende, so hebben de 

bewinthebberen aldaer in haere besloten camere deselve aen malcanderen eerst vercoft, ende 

datelicken een derdendeel van die daer buyten stonden gewonnen. 

2. Een ander heeft een partije indigo tot 29 st. van de bewinthebberen, selfs een bewinthebber 

sijnde, gecoft ende, alhoewel die coop onder de marckt was, wist hij noch veel dusent lb. 

refactie daeraen te genieten. 

3. Item. Andere die 12 ende meer maenden rebatteren ende evenwel die penningen over tien 

ende 12 maenden eerst betalen. 

4. Andere die eerst 4 ofte 5 jaeren na den coop betalen, et qua cautela. 

5. Seecker bewinthebber gaf ordinaerlick 40 ofte 50 dusent gulden op interest in de 

Compaignie, die hij oeck getrocken heeft. Ende gestorven sijnde, was bevonden 80 dusent 

gulden aen deselve schuldich te sijn. 

6. Eenige senden particulier cargesoen op costen van de Compaignie, tegens eer ende eet. 

7. De craeck van Zeelant sonder inventaris in haer privee packhusen geslagen, ende vercocht 

sijnde, rekenen tamelicke slecht sooveel in eender somme op goet geloof. 

8. In seeckere camer waren 7 ofte 8 hondert stucxkens damasten, utermaten schoon. 

Gevraecht wordende wat sij die wilden vercopen? Seyden, dat die waren om te verschencken. 

Doch soo men die sal nasien in de boecken, sal bevonden worden, dat wel het derdendeel 

verdonckert is, etc. 

9. Eenen bewinthebber maeckten eenen makelaer uuyt, die hij vercochte seeckere speciën 

voor hemselven. 

10. Een ander, hebbende in sijn packhuys een groote menichte peper, dat wel gesloten was, 

hadde van onderen een gat daer ingebroocken, daer veele lasten deurbraken. Ende hetselve 

sijn knecht ofte cuyper naspelende, wert daerover gevangen, doch door den meester verlost.  

11. Een bewinthebber die, in’t oversien van seeckere craeck, een gout keten met een cruys 

hadde in sijn sack gesteken, welcke van de swaerte breeckende, sulcx dat een stuck, als hij 

over straet ginck, daeruuyt hing, werden daer van sijn compaignon gewaerschout, van de 

rekeninge te doen, als Ons Lieven Heer doot is. 

12. Additamentum van Beernt Lampen, boeckhouder, die alsoo hij hem niet wel gedragen 

hadde, ende daerover worden 

 

fol. 96r 

 

gedreycht (worden),121 tegen dreichden, soo sij hem bestonden te raecken, dat hij sulcken 

Indischen lampe soude ontsteken, die over de gantsche werelt soude lichten. 

 

Noch van eenige handelingen, ex eodem. 

Dat alhoewel het octroy beginnende was in’t jaer 1602, ende maer 21 jaeren soude dueren, 

evenwel de bewinthebberen op haer eygen authoriteyt bij requeste versocht hadden, aen de 

hoge overicheyt, een verlenginge van noch 50 jaeren, om haer meesters goederen tegen haren 

wille ende danck te administreren, stellende soo deselve122 onder haere curatele. 

Dat de bewinthebberen trecken in commissiën, niet als gelastede van coopluden, maer als 

ambassadeuren van souvereinen, ende dat noch ter plaetsen daer’t minste past. Alwaer so wij 

 
121 Abus. herhaald van fol. 95v. 
122 Hs. abus.: de deselve. 
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ons cleyn hielden, te minder souden overeyscht ende geschat worden: de vreemdelingen, 

calissen en banckeroutiers moeten het toch betalen. Hinc illae lachrimae. Daer compt het ons 

vandaen, dat wij cael sijn. 

Wanneer de heeren XVII niet van provintiën maer van coopluden scheyden, geeft men 

excessive groote maeltijden ende bancquetten, ’t is wijncoop, rijcxdagen weerga. Daer blijft 

ten deele het gereet gelt, dat men anders behoorden mit vijf ten hondert uuyt te delen, dat bij 

de heeren Staten selver niet en geschiet. Het excuse van de 77 tonnen gouts, op interesse 

genomen, wert gedaen op de hope van den zijdenhandel te vercrijgen. Een streec, gebruyct 

in’t uuytgeven dat de noten, met het schip Ter Veer in Zeelant overgecomen, vermemelet 

waren tot stof, nergens toe goet, dan om op te brouwen. Dat daertoe dienden, dat de 

bewinthebberen ondertusschen haere eerste in Compaignie opgecofte noten ten diersten 

souden uuyt penningen. Ende van deselve noch eenige banquerotte spelende, hebben sij die 

scade de Oost-Indische Compaignie uuyt een goet hart opgedragen, daervan de doleanten 

haere actie noch houden op het slot van rekeninge. Want die vermemelde noten tot rompen 

ende brocstoff beliepen tusschen de 6 ende 7 tonnen gouts. 

Seyt mede, met den admirael Van der Hagen, dat het best waer geweest, in plaetse van so 

costelicke schepen te equipperen, men daer in het lant Chynesche joncken tot 600 ofte 800 

realen gecocht hadde. Daervoor noch waren, half so weerdich sijnde, gegeven souden worden, 

ende die 20 jaeren connen gebruyct worden. 

 

fol. 96v 

 

Wort wijders verhaelt een exempel van 35.000 gulden, die Jan Jansz Caerl den ouden, 

bewinthebber sijnde, met noch twee andere ontfangers, indertijt gedeelt heeft. (Wort geseyt, 

daaronder geweest te sijn Verburch, die alleen in’t leven is. Dese is oock daerover uuyt de 

magistraet geset, ende mede van het bewinthebberschap).123 Want, also die de cas van de 

Compaignie waren houdende, ende der voorseyde penningen overschot vyndende, heeft den 

vromen Jan Jansz voornoemt consciëntie gemaect van deselve te behouden. Ende 

gedisponeert, anno 1615, dat alhoewel de Compaignie betaelt ende voldaen was, na het 

seggen van Ephraim den boeckhouder, ende het overschot sij met hun driën elcx een gerechte 

derdendeel na hun genomen hadden.  

Hij evenwel niet en conde verstaen, dat het hem toequam. Maer d’andere, verstaende dat so 

de casse te cort gecomen hadden, dat sij’t sonder tegenspreecken souden hebben moeten 

opleggen. So soude men moeten sien, als de generale balance gemaect wort, ofte die 

boeckhouders qualicken gescreven ofte yet vergeten hebben, oft waer het aen failliert. Ende 

dat hij niet en verstont, dat het sijn erfgenaemen souden behouden. Omme hetwelcke te 

versussen, men man ende peert, als men seyt, opgemaect heeft, ende getracht met den 

erfgenamen onder den duym sulcx te sluyp af te maecken, etc. 

Siet noch eenige uuyt hetselve discours genomen stucken in fine libri, fol. … 

[00-05-1623] 

In maio sijn uuytgescreven eenige waren, die in julio toecomende sullen vercoft worden, ofte 

met den stock ofte uuyter hant wesen, 25 soorten. Alse sijn: peper, ruwe Chineesche sijde, 

lack tot lacwercken te maecken, gutte gumme, gummi arabicum, campher, benuin, goutdraet, 

sanguis draconis, radix China, capelletten, muscus, ambre gris, cardamomon, bezar, swarte 

amosykens, rabarbar, poeder van negelen, diamanten, ebbenhout, spiauter, gomme lac, 

Bengalesche gingas, porcelainen. 

Ontrent deselve tijt sijn gearriveert uuyt Guinea twe schepen, rijckelick geladen met gout 

ende andere waren, waervan het eene toequam Elyas Trip. 

 
123 In de marge. 
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Noch heeft men vernomen tijdinge van de aencompste van twee schepen uuyt Oost-Indiën, de 

Leuwinne ende Dordrecht.  

 

 

 

De Leuwinne, geseilt van Jacatra den 7. septembris 1622, geladen als volcht: 

110.000  lb. nagelen,  

71.000  lb noten,  

220.500  lb. peper,  

150   sockolen foly. 

 

fol. 97r 

 

200   balen indigo, partie porceleinen ende droge waren. 

 

Het schip Dordrecht, geseilt van Cormandel 10 octobris 1622. 

214.180  lb. peper  

17.172  lb. gerefineerde salpeter 

150.792  lb. ongerefineerde  ” 

 206  balen wit caton 

 17  cassen gebleicte paracallen 

 2  cassen nucis vomicae 

55.050  lb.indigo in 367 packen 

 144  balen rou catt. (Guinees)124 lijwaet 

 132  balen caton garen 

 2  cassen geblecte Salant pourijs (cleetgens)125 

 470  packen wit lijwaet 

 19  stucken loots, 4.000 lb. 

 1  casse met 300 hemden van cantens ende 100 mutsen 

 3  lb. bezar steenen, alias 3 stucks bezar stenen. 

 

[01-06-1623] 

In principio junii. Uytgescreven, authoritate Ordinum-Generalium, dat bewinthebberen van de 

Oost-Indische Compaignie tegens den eersten julii souden beginnen haere reeckeninge, 

waervan de eerste souden wesen de Camere van Amsterdam. Werden oversulcx daerbij 

vermaent de participanten, dat die daertegens eenige hooftparticipanten uuyt de haren souden 

committeren, omme deselve te adsisteren, ende op alles te letten naer behoren. Ende dat haere 

hoochmogende insgelijcx daerbij souden voegen uuyt hare collegie, teneynde alles mochte 

geschieden tot contentement voor soveel het mogelick waer, van een ygelicken, de saeck 

daerna uuytgestelt. 

[03-06-1623] 

Den 3. junii 1623. Vernieut het placaet bij de Generale-Staten van de Geünieerde 

Nederlanden,  

- dat niemant en soude vermogen eenige actiën te vercopen, die hij niet datelicken in de Oost-

Indische Compaignie en herideerden.  

- dat niemant oock soude deselve actiën mogen beswaren, dan bij aenteeckeninge in de 

boecken derselver Compaignie.  

 
124 In de marge. 
125 In de marge. 
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- dat oock de renuntiatie hiertegens gedaen, ende alle clausulen hiertegens strijdende, worden 

geabrogeert, ende op de verbeurte van het vierendeel derselver actiën verboden. 

Also de bijeencompste in den Doelen tot Amsterdam, alwaer de participanten souden 

bijeencomen, omme te stemmen tot de hoofparticipanten, die totte 20-jaerige rekeninge 

souden verschinen, te verkiesen, uuytgestelt is totten 30. junii nieuwen stijl ofte 20. ouden.  

[19-06-1623 o.s.] 

Sijn alhier bij procuratie van eenige participanten voor Lostadt ende getuygen opten 19., 

dinsdag, gecommitteert ten selven eynde, Johannes Artus Gijsels ende … Sass, omme sich 

aldaer vanwegen de Utrechtse participanten te begeven. Maer dewijle eenige weygeringe 

deden, d’acte te onderteyckenen, ommedat sij bevreest waren, eenige costen te dragen,  

 

fol. 97v 

 

heeft Lostadt uuyt den naeme van Johannes Gisels verclaert, dat hij meende ende oock voor 

seecker hielt, dat de gecommitteerde over de rekeninge souden bij de Compaignie worden 

gesalarieert, ende dat de gecommitteerde voornoemt geen andere cos[ten] souden tot lasten 

van de participanten brengen. Sulcx, dat geteyckent hebben de procuratie de wedue van Uten 

Enge, … Lieftinck, Jacob van Medenblick, Borr, A. van Buchel. 

[21-06-1623 o.s.] 

Den 2. dach daernae Sass wedergecomen sijnde, relateerden, hoe dat Gijsels met sommige 

doleerende participanten waren sustinerende, dat de gevoechde hooftparticipanten, die mette 

17 souden besoigneeren, niet alleenlicken behoorden te adviseren, maer oock resolveren. De 

bewinthebberen contrarie sustinerende, sijn die malcontens wechgegaen. Ende Sass heeft met 

andere (onder de 19)126 hooftparticipanten de 4 totte Camere van Amsterdam helpen 

verkiesen, met naemen Pieter Beltgens, Dirck de Bischop, Symon de Rijck, Cornelis de Vrij. 

Dese ofte eenige van die, tanquam vitio creati, hebben haer geëxcuseert, als wesende van na 

maechschap ofte andersins aen de bewinthebberen hangende. 

Hierover nieuwe doleantiën aen de heeren Staten gedaen sijn, waerinne de heer Jacobus Catz, 

pentionaris van Dordrecht, vanwegen sijne stadt ende d’andere gemeene doleanten, een 

heerlicke oratie gedaen heeft. Ende is de saecke uuytgestelt, doch weynich daerna sijn 

gecommitteert den prince met noch eenige heeren uuyt de Staten, omme daerover te 

besoigneren. Evenwel sijn ten leste de voorseyde vier genomineerde geapprobeert, ende 

toegelaten totte sessie. Ende is voorts geprocedeert, als hierna in fine libri wort verhaelt. 

Seyde Van de Wel, gearbeyt te hebben, dat de extra ordinem geadjungeerde uuyt de 

provinciën meede mochten provisie becomen als d’andere, ende oock geadmitteert worden 

onder de XVII, waerbij alle saecken van gewichte worden reresolveert. Maer hadde weynich 

te wege gebracht. Sieur Sass daerna vermaende, dat het dienelicken waer, soo de participanten 

van dese provinciën mede daertoe arbeyden. Doch duchte, weynich te sellen vorderen, 

ommedat de meerderheyt van stemmen staet bij de oude bewinthebberen, die altijt sullen 

caveren, dat ymant, als van den haeren, daertoe werde genomineert. 

 

 
126 In de marge. 
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Deel 2 

Aandeelhouder van de WIC 
 

fol. 98r 

 

Anno christiano MDC XXI 

[03-06-1621] 

Ordinum Confoederatorum Belgiae, decreto tandem Societas Americana, quae et Indiae 

Australis dicitur, approbata et confirmata est, quod pluries hactenus, sed frustra tentatum 

fuerat. Ad quam promovendam statuta et leges edita sunt, quorum quaedam typis publicata 

infra sequuntur. 

Wilhelmus Ursalingius multum semper laboravit, etiam ante indutias cum Hispano initas, pro 

Societate hac contrahenda. Sed quod is re familiari esset turbatior, minus fidei ipsi habitum. 

Hoc tamen evicit sua diligentia, ut in famae tandem templo eo nomine per ipsum Thuanum in 

sua historia, collocari meruerit. Verum, cum ipsi ad vota res non succederent, alio se contulit, 

eo animo, ut ibidem fortunam iterum tentaret. Quo eventu, dies indicabit. 

 

fol. 98v 

 

[00-08-1621] 

In augusto 1621. T’Amsterdam sijn gepubliceert de namen der directeurs van de West-

Indische Compaignie, waervan de collegiën, naer inhouden van de articulen, in druck 

uuytgegaen, sullen te sijnder tijt opgerecht worden. Ende sijn dese 5 in getel, alse Jacob 

Gerritsz Hoingh, out-borgemeester, Jan Gijsbertsz, schepen, Joris Adriaensz, Peter Beltens 

ende Elyas Pels, coopluden. 

Werden gediscoureert, dat men lichtelicken de plaetsen in Brasiliën, alwaer de meeste suycker 

viel, soude connen vermeesteren, met de Portugesen, die niet goet Castiliaens en sijn, ende 

meest dien handel toch onder grote tributen an den coninck te geven, drijven, in vrintschappe 

accorderende, d’selve daerinne verlichtende. Welcken handel jaerlicx ettelicke tonnen gouts 

soude importeren. Dese suycker soude daernaer in onse landen tot merckelick proufijt connen 

werden geraffineert. Daerenboven soude men noch sommige tonnen gouts connen maecken 

van het brasiliënhout, behalven taback ende andere diergelijcke waren. Doch men moste met 

alle soeticheyt ende civiliteyt de inwoonderen onderhouden, ende geen riguer nochte 

hardicheyt van wapenen daertegens gebruycken. Ontgaende, sooveel mogelicken waer, de 

forten der Spaengiarden. 

Daerbij gevoecht den handel van Guinea, soude hetselve een groote handelinge uuytbrengen, 

sonder de reste van West-Indiën te genaken, daer oock te sijnder tijt geen cleyne proufijten 

getrocken souden connen werden. Men moste maer soecken vooreerst te traficqueren, sonder 

eenige forten ofte steden te willen innemen ofte conquesteren, tottertijt de negotiën waren 

gestabilieert. Want sulcke conquesten te willen attenteren, soude den tijt doen verliesen, het 

volck hazarderen ende sieckten causeren, sonder eenich, immers weynich proufijt. 

 

fol. 99r 

 

 [30-07-1621] 

Te Leyden werden in’t leste julii met gedructe, ende aen de publique plaetsen geaffigeerde 

billetten, uuytgeroepen tot directeurs van de West-Indische Compaignie, doctor Everardus 

Vorstius, rector magnificus, Cornelis Warmont, schepen, Gielis van Panhusen ende Johan de 

Laet. Dese soude alle woensdagen op’t stadthuyse compareren ende sitten, omme te annoteren 
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de namen ende sommen dergeenre, die daertoe souden willen contribueren. Welcke somme in 

drie terminen souden worden betaelt ende opgebracht, te weeten een derdendeel binnen de 

eerste 5 maenden, de twee andere binnen het derde jaer. Tenware men het leste termijn noch 

wilden omme consideratiën uuytstellen. 

Tot Utrecht sijn totte annotatie geordonneert den heere Steven van der Haghen ende Jan 

Anthonisz Uuytewael, schepen, die dynsdaech ende woensdaech eenige uren daertoe souden 

vaceren. Doch de aenteyckeninge valt alhier soberlick, om oorsaecken dat de papisten, die 

alhier de meeste middelen hebben, daertoe niet en contribueren, noch oock de arminianen. 

Oock men alhier qualicken gewoon is, de penningen soo wilt te haserderen. 

Daerenboven sijn sommige scrupeleus, dat onder den voorseyden handel feyten van oorlogen, 

ende aenhoudinge van goederen, de vianden toecomende, ende diergelijcke gepleecht werden, 

waervan de mennonisten geheel te abhorreren. Andere hebben andere consideratiën, sulcx dat 

te beduchten is, dat soo een nodige ende vorderlicke expeditie door jalousie, slappicheyt ende 

eygen proufijt mochte achterwegen blijven. 

Nostri tres tonnas auri, ut vocant, id est totidem centena milla florenorum collegerunt ex urbe 

nostra. Aliqui nempe voluntarie, plures vero, ne patriae deesse viderentur, fere inviti aliquam 

summam in scriptis contulerunt. (Magnificis promissis eventus non respondit).127 Unde 

processum est ad electionem commissariorum, quos bewinthebberen vocant, et electorum 

nomine dictus Oliverius Utenhovius (qui in decembri 1623 obiit).128 Civitatis nostrae 

Johannes Anthonius Utenwalius, qui post annum ultro cessit. 
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[00-11-1622] 

Cum essem Amsterodami anno 1622, circa novembrem, electi praefecti ibidem Collegii Indici 

circa Austrum, Hagam discesserant cum principe et Ordinibus, de re tanti momenti iam serio, 

ut videbatur, acturi. 

[12-3-1623] 

12. martii 1623. Scedulae adfixae valvis et portis urbium, templorum, basilicorum aliorumque 

locorum, ut ante diem ultimam martii tertia pars pecuniae promissae deponerentur, apud 

nominatos ad praefecturam huius Societatis, idem mihi per accensum significatum. Sed cum 

multa eam in rem dicta sunt ab iis, qui se laedi a Societatis Orientalis administratoribus 

queruntur, non adeo volentes ad eam rem accingimur. Accedit, quod vulgo fertur, privatorum 

hosce nummos ad publicam defensionem expendendos esse, praeter mentem eorum qui 

subscripserunt. 

 

[In’t 2. Discours van de doleanten] 

Circa mey sal voortvaren, wou der maer ymant orle seggen (In’t 2. Discours van de 

doleanten), 129 met vijftich tonnen gouts in drie payementen sal men’t bestellen. Hoe weynich 

moeten sij Spaniën gesien, ende na sijne macht vernomen hebben, hoe gaen sij onsen armen 

West-Indischen bulleback met Spaensche vijgen beklonteren, ende mit Portugees lac 

besegelen, als sij horen sullen, dat men haer daermede so bermhartich verjagen wil, etc. 

Daer hondert tonnen gouts te weynich schijnen toe te sijn, ende wel 200 van doen waren (die 

genoechsaem te becomen sijn, soo men het octroy in behoorlicke poincten wil veranderen). 

Het is aen de hoochmogende heeren Staten claerlicken bewesen, hoe men door de West-

Indischen handel het lant sal verlichten van alle sware lasten, duysensten ende dubbelden 

 
127 In de marge. 
128 Later bijgeschreven. 
129 In de marge. 
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vijfhondersten penningen, van hooftgelden ende andere beswaringen. Ende hoe men in corte 

jaeren uuyt West-Indiën meer sal trecken, als nu Spaengiën selfs. Item hoe men uuyt den 

West-Indischen handel veele stilswigende allianciën tegen den Spaignart, onsen erfviant, 

sullen maecken, sonder subsidie van’t lant, etc. 

Ende alhoewel de hoochmogende heeren Staten genoch was bewisende, dat men nimmermeer 

gelts genoch becomen, nochte de saecke tot een gewenscht eynde soude connen brengen, so 

mit 
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octroy geen anderen voet wert genomen. Ende dat aen die goede geneichde ingeseten ende 

uuythemsche geen beter contentement en werde gegeven. Dat d’selve hoochgemelte heeren 

Staten oock sulcx wel begrepen, gelijc d’experiëntie met groote disreputatie ende nadeel van 

onsen staet en spot van den viant heeft geleert. Dat men met tweemael placaten aen te slaen, 

maer ontrent een derdendeel tot de nodige middelen en heeft geteickent gecregen, hetwelck 

hare hoochmogende geerne hadden voorgecomen. Soo hebben het nochtans de bewinthebbers 

van Oost-Indiën130 met hulpe van andere die gelijc sij met een brandende begeerte naer’t 

bewint over ander luden goeden sijn ontsteken, het in Hollant door de vroetschappen niet 

recht te onderrechten, also weten t’ondersteken, dat den goeden raet geen plaets en heeft 

mogen hebben. Soeckende het daertoe noch te brengen, dat men liever met een cleyn capitael, 

met peryckel van den staat van’t gelt ende volck te spillen, ende onsselven tot een spot ende 

fabel van al de werelt te stellen. Om also onse laesten val erger als de eerste te maecken, dit 

werck bij de hant te nemen. 

Seyt voort, soo men dit werck terecht soude willen bij de hant nemen, daertoe van node soude 

sijn: 

Dat men eenen raet soude formeren van rechtsgeleerden ende van chrijchsluden ende andere 

gequalificeerde personen, om het beleyt van den oorloge, justitie etc., te hebben.  

Dat die coopluden haer alleen met de uuytrustinge van schepen, handelinge ende penningen 

souden bemoyen.  

Dat men sowel uuytheemsche als lantsaten soude toelaten, een raetsheer ofte bewinthebber 

over haer eygen goeden, tot genoegen van de heeren Staten te stellen. Dat bewinthebberen een 

derdendeel alle 2 jaeren off souden gaen.  

Dat alle jaeren een slot van rekeninghe soude gemaect worden, ende den tijt van het octroy 

vercort.  

Dat elcke camer soude uuytreden ende inbrengen na het ingebrachte capitael.  

Dat de participanten absolutelicken bewinthebberen souden mogen kiesen, sonder magistraten 

daerin te kennen.  

Dat de bewinthebbers in plaetse van provisie een eerlick tractement soude toegeleit worden.  

Dat over elck 200.000 een bewinthebber soude 
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wesen.  

Dat hooftparticipanten souden geordineert worden, om van alle uuytreddinge,131 gecochte 

ende vercochte goederen de rekeningen te oversien.  

 
130 Lees: West-Indiën? 
131 Of is uuytredinge bedoeld? 
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Dat oorloge, geheelicken soude gevoert worden op den naem van de hoochmogende heeren 

Staten(-Generael, bewinthebbers ende lieden van staat, qualic willende in dienst van 

coopluden gaen, ende  

Dat de forten bij de Staten)132 op seeckere conditiën ende vorwarden, als van convoyen, 

licenten ende tollen te betalen, onderhouden te worden, daerdoor men het vaderlant ontsetten, 

ende die goede gemeente van alle extraordinaris impositiën ontlasten soude, etc. 

Men geeft alrede (seyt noch den Discoureerder) het West-Indische octroy weynich macht, 

daerover oeck doleanten in Den Haghe sijn. Als vooreerst men gaf op, als so wanneer het zout 

daerin quam, dan soude men gelt scheppen, om welcke disputen men een geheel jaer heeft 

ijdelicken verloren.  

Daerover wert het octroy vermeerdert in de navolgende poincten: 

Dat niemant meer na West-Indiën om zoudt soude varen. 

Dat naer seeckeren gesetten dach, niemant meer soude mogen teyckenen. 

Dat, die 100.000 gld. inbracht, een bewinthebber soude stellen. 

Dat de magistraten uuyt drie een souden kiesen. 

(Dese poincten en sijn niet in treyn gecomen, overmits de verschillen, de Sociëteyt tot 

nochtoe niet en heeft connen geformeert worden).133 

Geen van allen wert gehouden, men vaert om zout, men teeckent alle dagen, het volle getal 

der bewinthebberen wort gecoren, soodat voor die 100.000 gld. inbracht, geen locus en is in 

diversorio. Magistraten kiesen wie sij willen. 

Den discoureerder seyt voort, wat aengaet dat den autheur, ut eidem obiicitur, soude gesocht 

hebben de West-Indische Compaignie te verhinderen, is een nietich aentijden. Maer hebt ghij 

lust om verachteraers des lants welvaren te kennen, soo stelt eenige uwer bewinthebberen 

voor een spiegel. Ghij die door u eygen baetsoeckende proceduren ende onrechtveerdige 

handelinge die hebt afgescrict, vresende so een ongerijmt exempel van de Oost-Indische 

Compaignie, verseeckert houdende, het in de West-Indische niet beter gaen en soude. Want 

gebrecken in treyn comende, bij duldinge altoos verargeren. Daerom hebt ghij het West-

Indisch octroy bijna op de Oost-Indische voet, te weten op eygen baet beworpen. Hetgeene 

ghij nu so halfsterckich soeckt staende te houden, ende tot gemeenen besten in geenen deelen 

willet verandert hebben. Al sijnder evidente nadelige conditiën in be- 
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sloten, op particuliere vordelen van bewinthebbers gaende, daer men nimmermeer de 

inleggers met vergenoegen noch aentrecken sal. Ende dat alleen uuyt vrese, ghij naemaels in’t 

toecomende nieu Oost-Indisch octroy, ’t oude bijnaest uuyt sijnde, na sulcken goeden 

voorbeelt ulieden alle soude hebben moeten reguleren. Ende eer ghijluden eenige 

veranderinge totter participanten contentement u soudet laten ontglippen, liet ghij liever het 

lant verloren gaen.  

Maer den autheur, considererende de Spaense macht, die ons te lande hart prangt, ende in’t 

leste, so hij coste uuytstaen – dan ic meene hij weecker in den buyck is als wij – te swaer sou 

vallen, heeft dese twee machtige columnen van Hercules, Oost- ende West-Indiën, voor de 

eenige twee vaste stutten van onsen wanckelbaeren ende val dreygenden staat altoos 

gehouden, daer onse leste ende beste cabel mede te beting gaet. Want te lande verswackende, 

moeten wij trachten te water meesters te blijven. Ende so lange wij dat doen connen, een vijch 

voor den Spaignaert, al won hij al ons lant, soo waren wij noch machtich, ’t sijne af te lopen, 

ende hem de armsten coninck van chrystenrijck te maecken. 

 
132 In de marge. 
133 In de marge. 
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Met welcke twee Compaigniën eens wel gestelt sijnde, wij oeck hoopen ‘plus oultre’ te 

scrijven, ende verder te geraken als oyt den Spaignart. Want hierdoor sullen wij ons 

bootsvolck, die geen stilte verdragen connen, gestadich in het vaerwater houden, die anders 

verlopen ende op den roof souden. Hierdoor connen wij onse manufacturen vertieren, onse 

negotiën drijven, ons incompsten in treyn houden, scot en lot opbrengen, Spaenschen homoet 

verbreecken, ende gantsch cristenrijc van sijne vrese verlossen. Ingevalle, segge ic, dat wij 

dese twe Herculische columnen maer op vaste fondamenten, dat is op goede ordre vesten ende 

nedersetten. ’t Welck niet met minder dan hondert tonnen gouts men behoort te beginnen, hoe 

meerder hoe beterder. Die genoch te becomen sijn, als men reden wil volgen, ende eygen baet 

laten wil. Ende geensins met cleyne macht moet aengegrepen worden, gelijck eenige 

directeurs, om in’t bewint ende volgens  
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in’t grijpen te comen, gedreven hebben. Seggende, te willen vooreerst met de cleyne som die 

geteeckent is, op Guineën gaen, welcke handelinge wij lange gehadt hebben! Ende behoefden 

daer geen nieuwe compaignie toe op te rechten, ende die te becleden met den Spaenschen 

scricknaem van West-Indiën, ende om zout na Punta d’Arraya. Om pas, gelijc de hoenderen 

scrabben, achteruuyt te varen, daer het zout nu maer LX gelt, dat verre over die hondert 

gegouden heeft.  

Sij meenen dat men geen groot capitael bestaden can, ’twelck haer veel anders sal connen 

bewesen worden, bij diegeenen die al haer leven daerop gegaen hebben. Men moet daet geen 

foute doen die naemaels niet recuperabel is, gelijck in dese West-Indische Compaignie. Daer 

men den Spaignaert aen’t hart ende aen sijn schatcamer compt, waeruuyt alle groote van 

Spaigniën trecken haer recompensen. Oost-Indiën is sijn bijsit, die haerselven bewaren mach, 

wilt se. Hier heeft hij noyt één schip in Spaniën om uuytgerust.  

Maer om West-Indiën sal’t den Spaengiaert op geen hondert aencomen, want die hout hij voor 

sijn echte vrou, daerop’t hoochste jalours over is. Jae so, datter geen mug ontrent sal mogen 

vliegen, of hij sal willen verseeckert sijn of’t manneken oft wijfken is. Hier lijt hij geen scars, 

hier sal hij om vechten ende campen willen, ende het uuyterste met alle de sijne voorop 

setten, eer hij se hem sal ontweldigen laten. In’t eerste aengrijpen mach men hier geen 

misslach doen, maer met een tsamengevlochte, onverdeelde macht een seeckere victorie 

daervan trachten af te dragen. Dat nu niet practicabel schijnt. Nam debile principium vel 

fundamentum, fallit opus.  

*** 

[01-07 n.s.; 21-06-1623 o.s.] 

Den 21. junii, ouden, ofte den 1. julii, stilo novo, 1623. Alsoo alle differenten bij de 

hooftparticipanten gemoveert, geremedieert ende het voornemen van sommighe, alleenlicken 

streckende, de ingeleyde penninghen meest tot toerustinge van den oorloge tegens de 

Spaengiaerden te imployeren, gestuyt was, tot contentemente van de meeste participanten, soo 

hebbe ic mijn geteyckende derdendeel getelt aen Johan Antonisz Uutenwael, volgens 

recepisse daervan ontfangen. Ende verstaen, alrede negen schepen in’t Tessel gereet te leggen, 

waervan eenige (veel)134 over de hondert dusent gulden hebben gecost mette uuytsendinge. 

Dit verstae ick hiernae te 
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lopen buyten de waerheyt, alsdat minder scepen sijn toegerust ende van minder prijse. Sulcx 

dat ic meene, ofte dat Uuyttewael is geabuseert, ofte dat hij mij heeft willen abuseren. 

 
134 Bovengeschreven. 
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Quorum prius negligentiae, alterum est malitiae. Immers dat is waer, dat noch Uuytenhoven 

sijne penningen heeft gevordert, veel min opgebrocht, ende die van Leyden mede hare quote 

niet en hebben overgelevert. Sic bonitate et patientia bonorum abutuntur, qui nec sibi nec 

patriae bene consultum eunt. 

Tot Leyden sijn genomineert bewinthebberen Johan de Laet ende Cornelis van Warmont. 

Also het capittel van St. Mariën t’Utrecht bij de Staten was gestelt, om in te leggen in de 

West-Indische Compaignie 8.000 gld., ende gecompelleert om haer derdendeel te furneren, 

soo heeft ’tselve capittel, meest bestaende in papisten ende arminianen, hare actie tot 

Amsterdam door een makelaer laten veylen, ende dat aleer het cantoor was gesloten. Sulcx 

dat hetselve grootelicx streckten tot achterdeel van deselve Compaignie. Waerover doleance 

aengecomen sijnde aen de heeren Staten, is hun noch geordonneert gelijcke somme in te 

scrijven, pro rata elcx in sijn particulier. Ende deselve niet te vercopen ofte over te setten, 

voor ende aleer de geheele penningen opgebracht sullen sijn. Ofte, als andere seggen, de 

voorseyde ingeleyde somme te redimeren ende te houden, totdat de volle terminen betaelt 

sijn. 

[03-12-1623] 

In decembri 1623. Also 32 schepen veerdich waren om de reyse aen te nemen, is daer meede 

in publicis supplicationibus voor gebeden, dat die de goede Godt voorspoet wilde verlenen, 

tot solagement onses gemeenen vaderlants. Dese schepen sijn de voorseyde maent 

uuytgelopen met goeden wynt. Ende voor sommigen tijt waren noch twee welgemonteerde 

ende geëquippeerde schepen met een jacht gesonden na de Goutcuste van Guinea in Africam. 

Ick verstae, het ingeleyde de vijftich tonnen gouts niet veel te excederen. Veele haer 

toegeseyde achterhoudende, jae selfs die het meest behoorden te vorderen. Sic plerique 

privatis rebus intenti, publicis ac patriae infidi inveniuntur, cum multorum bonorum querela, 

sed vana. 
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Johannes Antonii Utenwalius obtulit aliis, etiam mihi, praefecturam suam Indiae Occidentalis, 

paenitentia ductus molestiarum pro ea obtinenda exanthlatarum. Sibique proximo primo 

triennio plus impendii quam compendii inde adventurum asseverat. 

[31-03-1624] 

In fine martii 1624. Ex scriptis intelligimus, navem ex Guinea appulisse, cuius merces auro et 

ebore constabant, eiusque praefectum referre, circa Pentecosten alias expectandas mercibus 

luculenter onustas. Incolas insuper dedisse spem expellendi Lusitanos, et novas auri venas, se 

nostris monstraturos. Additur, nostros navim Lusitanicam, vino generoso onustam et aliquot 

machinis bellicis munitam, cum vectoribus in patriam adduxisse.  

[00-04-1624] 

Hoc mense aprili vendentur Amstelredami quaedam, ex navibus domum reversis, nempe ex 

Aquila volante, Charitate et Pomo Auriaco, vel Assyrio allata, mercimonia, ut lignum rubrum 

Brasilicanum, dentis elephantini et similia. 

Sijn oeck in’t eynt deses maents billetten geaffigeert, omme het derdendeel van de twee 

resterende payen op te brengen, alhier in handen van Dirck van Swanenborch, die in plaets 

van Jan Anthonisz Uuytdewael gesuccedeert is als bewinthebber, overmits d’selve Utenwael 

difficulteerden, tot Amsterdam te gaen wonen. Oock scheen te considereren, dat noch de 

proufijten, noch de reputatie die hij daerbij meenden te vercrijgen, en soude responderen met 

sijn meeninge. 

Daer vielen oock clachten, dat de saecke niet recht en ginck, dewijle men verstont, dat 

merckelicke sommen van het eerste termijn noch was te betalen, ende dat men datselve eerst 

behoorden te suyveren, etc. 
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[00-05-1624] 

Het jacht, dat den 4. januarii 1624 was van de stat Nieu Batavia ofte Jacatra uuyt Java geseilt, 

is in mayo gearriveert, brengende tijdinge dat drie schepen, wel geladen, veertien dagen ofte 

drie weecken, als men verhoopten, soude volgen, ende noch drie schepen bijcans toegerust 

lagen op de custen van Cormandel. Verhaelden meede van eene conspiratio bij eenige 

Engelsche ende inwoonders op Amboyna, meinende het casteel aldaer te veroveren. Maer 

waren gemelt, eenige gevangen, sommige gejusticeert, oeck Engelse. Waerover men seyt, dat 

den coninc van Groot-Britanniën qualic soude tevreden wesen, van sijne oorblasers opgeritzt. 

Alsofte men de quaetdoenders niet en behoorden te straffen! Ende die mosten in Engelant 

geremitteert worden. 

 

fol. 103r 

 

De Laet Leydae habet sub prelo librum vernaculo lingua, in quo plene describitur status et 

conditio Indiae Novae sive Occidentalis, ex variis scriptoribus delectum. 

[30-06-1624] 

Hebbe ick in fine junii 1624 aen Swanenburch getelt het eerste derdendeel van de twee leste 

termijnen, teste chyrographo.  

Daer is corts een schip overgecomen van Capo Verde, welgeladen met ossenhuden, 

oliphantstanden, was ende ambregrijs. Meenden dat den prijs van’t schip, dat gehuert was, 

daer wel soude over lopen. 

Wort een tijdinge gespreyt van seditie, die tot Mexico soude sijn geschiet, maer als ick na 

verstaen hebbe, can weynich onse saecke vorderen. 

Van l’Heremitez’ vloot is afgedwaelt een jacht ontrent la Strate Le Maire, ende wedergekeert. 

Daeruuyt wenich can worden verstaen, dan dat veele siecken in de vloot waren. 

De silvere Spaensche vloot, daer lange verwacht, is in Portugal overgecomen, 

niettegenstaende de onse ende de Africaensche schepen daer lange op gewacht hebben. Doch 

sijn beschadicht van winden ende tempeesten, oock eenighe door haer onversichticheyt 

verloren. 

Sijn billetten aengeslegen vanwegen de West-Indische Compaignie, omme te vercoopen 

Brasiliansche ossehuden, elephantstanden, ambregrijs, was, roothout. 

[06-08-1624] 

Den 6. Augusti is alhier gepubliceert het placaet, al voor eenige maenden in Hollant 

uuytgecondicht, geëmaneert in de maent mey. Verbiedende, dat niemant sich sal vervorderen, 

eenige reyinge te doen ofte hem op sodanighe toegereyde schepen te begeven ofte te 

verhuren, op de straffen voormaels uuytgecondicht, etc. 

[31-08-1624] 

Circa finem augusti, styli novi, is hier in’t lant gearriveert een jacht van advys uuyt West-

Indiën, inhoudende, hoedat Jaques Willekens met sijne vloet, den admiral Dort van hem 

verdwaelt sijnde, heeft de Baye todos los Santos in Brasilia ingeseylt, ende de stadt San 

Salvador met de omleggende forten verovert. Versocht subsidie om die plaetse te seconderen 

ende te behouden. De baye ende stadt is bij Hessel Gerrits ende Vischer uuytgegeven met de 

bescrijvinge, sulcx dat daervan de gelegentheyden genoch sijn te sien.  

[29-08-1624] 

De 29. augusti, is in’t Sticht een danckpredicatie ingestelt, om den Almachtigen te loven van 

sijne vergunde gratie over de veroveringe in West-Indië, door een scrick, den vianden 

overgecomen, gedaen. Sal daerover oeck des avonts een publique vieringe geschieden, soo 

hier als tot Amsterdam ende 
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op andere plaetsen van dese provinciën. Sijn oock alrede eenige soldaten ende maets 

gemonstert, omme eerstdaechs daer met een goet getal schepen te seylen. 

Wort geseyt, dat den aenslach van La Baye de Todos los Santos al eenige maenden voor het 

exploict soude bekent sijn geweest. Waeruuyt men mercken can, hoe secreet onse raetslagen 

sijn, ende hoe los die gaen, ende wat volck die ondercruypen. Jae, wat luden selver daer onder 

sijn, als men des lants welvaren soeckt te trachten. 

Van Lima wort geseyt, dat het bij l’Heremita soude wesen overvallen, maer verlaten, goede 

buyt daervan gebracht hebbende. 

Wort oock veel gerelateert van de Portugaelse toerustinge tot recouvrement van de Baye de 

los Sanctos. Waerover sommige, preveniërende ’tgeene geschieden mochte, stroyen dat de 

stadt van San Salvador soude met een loosheyt verlaten sijn, ende daerna onversiens weder 

overrumpelt, alle ons volck doot ofte gevangen. Absit hoc malum omen, et sit protector 

nostrorum Deus, ne idololatrae glorientur in victoriis suis, et blasphemetur nomen sanctum 

Jehove. Saltem praepropera nimis ob victoriae nuncium exultatio minus semper placuit. 

In Zeelant, te Vlissingen ut audio, is praecedenti135 septimana ingebracht een galeon ofte 

caraka, pretiosis onusta mercibus decem, ut volunt, auri tonnarum. Het cargo daervan sijn:  

1.600 cassen indigo 

3.000 West-Indische ossenhuden 

salseparille 

eenige kisten met silver 

costelicken balsem 

acht metale stucken 

ende noch eenige besegelde waren. 

Dit schip met noch 2 andere, die ontcomen sijn, wert geseyt drie van onse schepen, die van de 

vloot van Wilkes ofgedwaelt waren, gerencontreert ende genomen te sijn in de Golfo van 

Mexico. 

[30-09-1624] 

In fine septembris sijn in Texel gearriveert seven schepen aengaende de West-Indische 

Compaignie, te weeten vier uuyt de Baye de Todos los Santos. Waermede sijn overgecomen 

den viceroy met sijn soon, een overste jesuït, ende sommige geestelicke vrouwen. Mede veele 

kisten suyker, eenige pijpen Spaense wijnen, ossenhuden, taback, etc. Doch brengen droevige 

tijdinge, dat de coronel Dort, hem begevende buyten op de peerdenjacht, van sommige 

wilden, in lagen leggende, was met een pijl doorschoten. 

Sijn noch twee schepen gearriveert uuyt Guinea, wel met gout versien. Behalven andere 

waren, van ossehuyden, olefantstanden, etc. Noch een, wesende het sevenste, is gecomen uuyt 

Virginea, hebbende sijn reyse gins ende weder in een maent volbracht, geluckelick.  

 

fol. 104r 

 

De schepen die na Oost-Indiën sijn uuytgelopen, is belast haren cours te nemen door de 

Zuderzee achterom, ende door de Strate Le Maire na Oost-Indiën. Men meent, om te 

vernemen na l’Herimite. 

 

[01-10-1624] 

Daer sijn in’t beginsel octobris 1624 eenige schepen gereet om na West-Indiën te gaen, wel 

gemonteert, die wachten op den wint, die geheel contrarieert. 

 
135 Hs. abus.: predendenti. 
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Is een resolutie genomen, dat de participanten, soo men seyt, haere ingeleyde portiën sullen 

mogen verhogen noch met de helfte. Idque beneficii loco, want wort verstaen, meerder 

middelen nodich te wesen, omme so grooten saecke te volvoeren. 

[00-11-1624] 

In novembri 1624 wort gerelateert, dat de silvere vloot in Spaengen wel was overgecomen, 

ende dat l’Heremite was gefrustreert. Dat voorts alle hetgeene van sijne victoriën ende 

conquesten geseyt is, maer beuselen sijn. Ita nos scilicet exultamus saepissime falso, umbratili 

gaudio, ventis ac mendatiis pasci. 

De wint is tot noch contrarie, sulcx dat de geheele vlote tot 24 schepen tot groote coste ende 

sonder vruchte is in’t lant moeten blijven leggen, alleenlicken 2 schepen met een jacht 

uuytgelopen sijnde. Ita nempe nos Deus punit, ut omnia adversentur, nec tantum homines, sed 

et elementa, quoniam eius metus ex animis nostris heu evanuit, nec minis nec plagis 

emendandos. 

De vloot ende armade (de Portugesche vloot) is uuyt Spaniën al voor een tijt gelopen, men 

seyt, die eenige verstroydinge van tempeest geleden te hebben. Sed vereor, ut nos verbis 

pascamur, et spe frustranea ita male ominatur mihi mens. Det Deus omnipotens, ut falsus sim 

vates.  

[00-12-1624] 

In decembri1361624 is ons tweede geheel uuytgelopen. Verhopen die voorspoedige reyse te 

sullen doen, daer Godt almachtig haer toe wil segenen. Den admiral daervan is genaempt 

Lam, een bewinthebber van de stadt Monickendam. Ondertusschen is Jaques Willekes, 

admiral van de eerste vloot, noch met X schepen gearriveert. Ende heeft den admirael, doen 

uuytseylende, noch gesproken tot goede instructie. Seyt een miraculeuse conqueste te sijn, 

ende verhaelden de grote insolence van de soldaten en bootsgesellen in’t plonderen. Haer so 

overlastende van den dronck eenige dagen, dat so Godt niet merckelicken de vianden in hare 

eerste vrese hadde gehouden, sij gelichtelicken de plaetse souden hebben connen recouvreren, 

met groote scade ende scande van onse geheele vlote. 

De derde vlote is oeck nu gereet, ende wacht de gelegentheyt, om uuyt te lopen. 

[00-01-1625] 

1625, in januario, worden geseyt, dat de admirael van de tweede  

 

fol. 104v 

 

vlote noch was in Zeelant, ende een groot deel van de schepen tot Pleymuth waren ingelopen, 

overmits de contrarieté van de winden. 

Den admiral Willekes heeft sobre buyt medegebracht van St. Salvadoor, wesende de 

costelicxste meubilen, waeronder veel silvers. Was bij de soldaten ende bootsgesellen 

versteken, den admirael blijvende te schepe. Waerover de bewinthebberen weynich 

contentements van hem genomen hebben. 

In de plaets van Utenhoven is van de Staten gestelt bewynthebber … Pauw, canonick st. 

Peter. 

[18-03-1625] 

In martio 1625, den 18. sal men in’t West-Indisch huys tot Amsterdam vercopen de volgende 

waeren: indigo Guatimala, suyckeren, liquide confituren, marmeladen, balsem, Indiaensche 

huden, bezar steenen, tabacq, Spaans leer, Frans linnen, smaal seyldoeck, ende andere 

cleynicheden. 

 

 

 
136 Hs. abus: Xcembri, dus decemcembri. 
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[28-02-1625] 

Beyde de vloten sijn nu in fine februarii meest uuyt, resteeren drie ofte vier, wat ontreddert 

met de stercke winden. 

Men seyt dat eenige bauluden souden naer Virginiam gesonden worden, om het lant te 

cultiveren in eenige contrayen, bij de onse ontdect. 

Daer lopen noch eenige tijdingen van l’Heremite, dat hij soude doot wesen, ende de vlote 

verscheyde invasiën in Indiën ontrent La Lima soude hebben gedaen, met weynich vordel. 

Doch hebben niet seeckers. 

Daer lopen weder geruchten van sommige schepen, die de onse souden hebben genomen, so 

na Indiën varende uuyt Spaniën als uyt Indiën comende. Wert mede geseyt, so de onse uuyt 

de stat San Salvador eenen tocht te lande gedaen hadden, het meeste deel derselver van de 

Indianen ende Portugesen dootgeslagen te wesen. 

Daer is tijdinge van de drie voorgelopen schepen, dat deselve wel in de Baye sijn gearriveert. 

[00-04-1625] 

De couranten in aprili 1625 houden, dat uuyt Dordrecht soude geschreven sijn, dat men 

seeckere tijdinge daer hadde uuyt Spaniën. Dat l’Heremite soude al over tien maenden de 

Spaensche armade in de Zuitzee geslagen, verbrant ende genomen hebben, met goede buyt tot 

27 in’t getal, met namen ende oversten als hier volcht: 

 

Schepen verbrant:  

1. het schip van Francisco Alvarez 

2.van Fernandes van Mader 

3. van Bonandes 

4. van Bernardii de Camillo 

5. van Moldenando Sermono de Panama 

6. Santa Catharina de Lara Paeres 

7. Simon de Dominico 

8. Del Rosarto de Luca Gonsales 

 

fol. 105r 

 

9. S. Bonaventura van Don Antonio de Guiniones 

10. van Fernando de Rodrigues 

11. van Jago de Vergas 

12. des coninx galeon de Guaiachil 

13. van Andres Bernardo. 

 

Genomen: 

San Antonio, van den capiteyn Josepho de Castro 

Santa Clara, van den capiteyn Joan d’Axollonio 

le barque de Aviles 

barque de Barosso 

den Rosaù van Rodrigo Arras de St. Lerconi 

het schip van Melchior Gonzales, La Baratello 

het schip Hyacyntho del Pagon 

het schip van La Croix d’Albaro, Las Menees 

het schip van Joan Antonio, comende van Chyli, 

van Corregado van Guareguis. 
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[30-04-1625] 

In fine aprilis worden geseit, 2 schepen, comende uuyt Guinea, wel geladen met gout ende 

andere waren, in Engelant te sijn gearriveert. Daer noch bij sijn gecomen aldaer 3 schepen, 

uuyt de Baye de Todos los Santes, die men met convoye verhoopt, haest over te hebben. De 

scepen uuyt de Baye sijn niet gearriveert, maer is door misverstant de faem daervan verspreyt, 

dat sommige de Guyneesche schepen, voor schepen uuyt de Baye comende, hadden 

aengesien. Het cargo van de voorseyde 2 schepen sijn 600 lb. gouts, ende ettelike 

olifantstanden, de courante hout van 800 lb. 

[15-05-1625] 

In maii medio is hier een placaet van de Staten-Generael gepubliceert, inhoudende, dat die 

eenige gelt ende geweer ontfangen hebbende, om na West-Indiën te varen, daerna sijn 

achtergebleven ende ontlopen. Dat oeck eenige in tijden van node, ende als men soude den 

viant tegenstaen, sonder oorloff van den schipper ofte commis door waren gegaen. Dat 

derhalven de hoochmogende Staten ordonneerden, dat men diesulcke, die hare reyse niet en 

voldeden, als sij gelt ofte geweer op handen genomen hadden, arbitralicken aen den lijve 

soude straffen. Ende die hare schepen in tijden van noot verlieten, sonder consent, waer die 

gevonden werden, metten coorde, als deserteurs souden worden gestraft. Ita publicatum 

Traiecti, nuper. 

[01-06-1625] 

Het jacht de Winthont is in principio junii in’t lant gearriveert, brengende tijdinge, dat de Baye 

van St. Salvadoor bij de Spaensche ende Portugesche armade was geoccupeert en de stadt 

belegert.  

[30-06-1625] 

Ditselve jacht is in fine junii weder afgeveerdicht na West-Indiën. Wanneer quade geruchten 

waren lopende, dat de stadt was verovert, ende 

 

fol. 105v 

 

alle de onse omgebracht. Doch en can ’tselve bij sommighe niet werden gelooft. 

Voor het uuytgaen van julio sal de derde paye van de West-Indische Compaignie betaelt 

werden. Die anticiperen, sullen genieten interesse tegens 16 ten hondert, die laeter comen, 

sullen geven interesse tegens 16 tot 2 maenden, ende daerna acht ten hondert.  

[31-07-1625] 

Circa finem julii novi. Werden geseyt in Zeelant gearriveert te sijn 2 schepen, het eene van 

Capo Verde, het ander van Capo Virginis, wel geladen. 

Den 3. pay betaelt aen Swanenborch, den 19. julii. Dicebam me hanc pecuniam, ut 

infrugiferam fere abiicere, cum viderer de successu desperare. 

[22-07-1625] 

22. A Leerdamio, urbis nostrae a secretis primario, mihi narratum, oppidum Salvadoris 

hostibus redditum ultimo aprilis, et 3. maii tribus navibus praesidium impositum, illinc 

abiisse. Idque certo sibi non unis literis ex Hispaniis et Brabantia constare scripserat ad sr. 

Decker, Daniel van Gheel. Particularia multa adiecta erant, ut et eo nomine a Bruxellensibus 

et Antwerpiensibus laetitiae signa publice exhibita. De classe nostra nihil omnino inaudiri, 

dissipata sit an aberraverit.  

Ex Angola venientes naves nihil etiam de classe nostra se accepisse, sed castella vidisse ad 

urbem Salvatoris, alarum instar posita ab hostibus capta. Urbem vero tum nondum deditam 

fuisse, quamvis deditio postularetur post castellorum traditionem, haec vereor ne certissima 

sint. Etiamsi de tanta classe 50 fere navium a nostris eo missa, ne grus quidem addatur. 

Pauwius vero alter ex nostra republica ei Societati praefectus, eodem nempe Amsterodamo 

reversus, priora in dubium videtur velle vocare. Et quaedam de Hispanica classe dissipata, 
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iam ante prolata probare, quod eo strategemate fieri arbitror. Ne ii qui adhuc tertiam partem 

pecuniae eidem Sodalitati promissae numeraturi sunt, avocentur et difficiliores reddantur. 

Perdita est Sancti Salvatoris civitatis, post annum, quam ab hostibus esset capta, vel communi 

nostrae nationis hoc anno infortunio et malo fato, vel principum et rectorum nostrorum 

imprudentia. Tum nempe quisque suum quaerit commodum, publica utilitas vix attenditur, et 

quod rei summa est, cum punire nos Deus consti- 
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tuit, magistratuum nostrorum prudentiam aufert, et consilia confundit. 

[03-09-1625]  

Delphis, 3. Septembris, vendentur ex nave Rubri Leonis mercimonia: dentes elephantum, 

Cabo Verde huden, ambregrijs, was ende Guinesche greyn.  

[15-09-1625] 

Tot Amsterdam sal men den 15. septembris vercopen de waren, gecomen met de schepen 

Hollandia, Gelria, de Mermin, den Bruinvisch ende den Delphin, als: elephantstanden, 

sukeren, blancos, masquadas, panellos, coper, Spaense wijnen ende andere cleyne waren. 

Ick verstae, dat hoewel bij een expres placaet, de oversten ende soldaten die soo scandeliken 

de Baya hebben overgegeven, sijn gecensureert ende gemerct, dat evenwel de bootsgesellen 

betaelt sijn geworden, ende nu wort bij de bewinthebberen selfs geïntercedeert voor de 

soldaten. 

 

1626  

[00-01-1626] 

In principio anni 1626 sullen tot Amsterdam vercocht worden seeckere quantiteyt van 

beverenvellen, van ottersvellen ende andere costelike pelteriën in het West-Indisch huis. 

[00-03-1626] 

In martio 1626 sijn gecomen twee schepen uuyt de West-Indische vlote, waermede Bushovius 

eenen brief heeft ontfangen, inhoudende dat den admirael, hebbende de stadt van Porto Ricco 

overvallen, grote resistentie heeft gevonden op’t casteel. Ende overmits de armade door het 

lange traineren in den winter, als die soude uuytseylen, in veel siecten geraect, ende daer wel 

ontrent 2.000 mannen verloren hadden. Heeft, nadien de Spaignarden de stadt niet en wilden 

rantsoneren, d’selve geplondert ende in brant gesteken, ende ten lesten het casteel verlaten, 

verwachtende op eenige betere occasie. 

In principio eiusdem mensis, alsoe nu gearresteert waren de sententiën tegens de hoofden, die 

de haven ende stadt San Salvadoor soo trouloes ende onvoorsichtich hadden overgegeven, is 

nochtans door het lopen van de vrinden derselver, ende het intercederen van groote luden, de 

executie achtergelaten. 

In martio 1626 sijn de actiën van de West-Indiën gecomen op 87 ofte 8, te weeten tot verlies 

van 12 op’t hondert, behalven het verlies van interesse. Et haec est speciosa illa Societas, 

tanto applausu nobis proposita. 

[00-05-1626] 

In may tot Amsterdam te vercopen seeckere waren, gecomen uuyt het schip de Coninginne, 

becomen in Porto Ricco: gimber, zuicker, droge huyden, coper, Spaens gelt, orego, etc. 

Uuyt Guinea eodem anno137 becomen noch 1.100 lb. auri, ende tijdinge van de ongeluckige 

ende reuckelose expeditio nostrorum ad castrum de Minen, ubi omnes fere ab Afris, quos 

tanquam nudos homines contemnebant, occisi.  

 

 
137 Hierna nogmaals: eodem. Dat zou kunnen betekenen ‘op dezelfde dag’. 
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 [00-06-1626] 

In junio. Is den admiral Het Lam cum suis weder thuys gecomen (met 13 schepen),138 gesont 

volck hebbende. Ende niets uuytgerecht, met slecht beleyt ende tegens sijn eygen scrijvens, 

qui nihil dignum tanto hiatu prestitit. Aut de eo expectatione, is suspitie, dat hij de saecke niet 

en heeft gemeent. Wort van sijn volck seer beschuldicht, hout hem sieck, ende is noch in’t 

collegie niet erschenen. 

[00-10-1626] 

In octobri. Eenige prisen becomen, ende sullen den 20. tot Amsterdam bij de West-Indische 

Camer vercocht werden: ossenhuden, zuickeren, soo blancos als negros, syropen, cochenille, 

coccosnoten, gecoleurde catoenen garen, tabacco. 

Souden noch ontrent dese tijt tot Enckhusen bij de West-Indische Compaignie vercocht 

worden eenige waren, gecomen met de fluyte de Hope, alse: huden, cleyne vellekens, 

verscheyde kisten zuycker, roothout, anyl, toback. 

Daer wert geseyt, na de voorgaende misluckinge, nu noch een capitael in vooraet te sijn. Is 

oock oversulcx den lesten paye noch uuytgestelt. 

 

Anno 1627 

[01-06-1627] 

Den 1. junii sullen werden vercocht eenige waren, met het schip de Delphijn overgebracht, de 

Compaignie behorende. Als sijn: 94½ kisten suycker, soe witte als moesevalen ende 

pannelen, 6 stucken swarte armoisine ende … 2 stucken gecoloreert fluweel, 3 stucken 

gecoloreert taf, vijf roode ende een bl[au] laken, 169 Spaens lederen vellekens, swart, root 

ende wit, weynige grove stucken lijne laken, ende eenige cremerij. 

[00-05-1627] 

In maio 1627 heeft Swanenburch, ut narrabat Cornelius Wijckerslotius, gecedeert sijn 

bewinthebberschap, nomine civitatis Traiectensis, op Dirck van Helsdingen. Accepto vel 

restituto eo pretio, quod ipse Societati contulerat. 

[01-07-1627] 

Den eersten julii sal tot Amsterdam vercocht werden de comanschap uuyt de scepen de 3 

Coningen ende het Postpeert, als: oliphantstanden, peper, sap van limoenen, eenige juwelen. 

Bij affixie van billetten worden vermaent die haere eerste, tweede of derde paye in de 

Compaignie noch niet en hadden opgebracht, ’tselve alsnoch te doen, op pene van executie, 

etc.  

[07-09-1627] 

Sal den 7. septembris tot Amsterdam vercopinge gehouden 

 

fol. 107r 

 

werden in’t West-Indisch huys, uuyt de schepen, van Peter Petersz Heijn verovert in de Baye 

van Todos los Santos, alse: 500 kisten suycker, eenige quantité van gebereide huden, tabacke 

ende cleyne waren.  

[00-11-1627] 

In novembri 1627 billetten aengeslagen – niettegenstaende men hadde hoop gegeven, van de 

leste resterende termine te induceren, ende als ontfangen te rekenen, ten insien van de goede 

expeditie, bij Pieter Heyns onlangs gedaen – van den lesten termijn in de West-Indische 

 
138 In de marge. 
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Camer te brengen, tegen den … junii des toecomende jaers 1628. Ende daeraen te corten 

hetgeene sij bij anticipatie op de voorgaende terminen betaelt mochten hebben. 

Hadden sommige weynich contentement, doordien dat de privé penningen als publique 

worden gedispenseert. Ende verscheide gevangenen van groter importantie waren losgelaten 

tegen andere gevangenen, sonder eenich vordel van de Compaignie. Ende dat se almede 

begonden te schuylen onder magistraten. Hetwelck voor desen grotelics in mispresen in de 

Oost-Indische Compaignie, ende ten hoochsten van de participanten geculpeert. 

[00-03-1628] 

Sijn in martio 1628 billetten gegaen, dat men bij het betalen van de leste paye soude 

uuytdeelen tien ten hondert van het geheele capitael. Dede de bewinthebber Pauw daerbij, dat 

se wel hadden gemeent, meerder uuitdelinge te doen. Dan door de groote equipage, dit jaer 

gedaen, het niet en hadden connen tewege brengen. 

[00-05-1628] 

Alsoo verscheide geruchten liepen van Dirck van Helsdingen, onlancx tot het bewintschap 

van de West-Indische Compaignie wegen de stat van Utrecht gecommitteert, sijn eenige 

gecommitteert uuyt het collegie van Amsterdam, aen de vroetschap deser stadt, die van 

deselve in’t poortgen sijn vereert met de stadt kannen. Dan denselven Helsdingen ontboden 

sijnde, soo satursdach als manendach, 17. ende 19. may bij de vroetschap, en is niet 

gecompareert. Quae res in posterum ipsi fidem abrogabit, nec quisquam ipsi pecuniam 

numerare voluerit, nisi fidem suam magistratus interposuerit. 

Heeft magistratus authoritate bewillicht Cornelis van Wijckersloot, omme te ontfangen van 

Helsdingen wegen, de resteerende payen ende penningen, volgens de calculatie bij de West-

Indische rekenmeesters, die de interesse wel nau hadden getreft, ende oeck de ontfangers, 

voor haer overbrengen toegeleyt, uuyt der parti- 
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cipanten beursen. Ende hebbe doen aen denselven Wijckersloot betaelt mijn vierde ende leste 

paye, daertoe genietende tien ten hondert. Wijckersloot, ut dicitur, is geweest met Helsdingen 

in communicatie, over het aen- ofte overnemen van’t bewinthebberschap, offererende 9.000 

gld. Doch heeft hetselve op approbatie van het vroetschap toegeseyt Frans van de Pol, soon 

van Cornelis van de Pol, met goet proufijt. Doch hebbe sommighe horen doleren, dat men 

sulcke bewintschappen sochte te vertrouwen soo jongelieden, ende van soo weynige 

experience, tot disreputatie van onse stadt. 

Wort oeck geseyt, dat alhier weynige sijn die in de Compaignie participeren, mette somme, 

nodich voor een bewinthebber, alse 6.000 gld. Berctam wesende overleden, die men meenden 

den eenigen noch alhier te sijn, onder de borgerie ofte inwoonders alhier. 

Alsoe de vroetschap niet en conde resolveren over het bewinthebberschap op den soon van 

Poll te transporteren, heeft Helsdingen sijne actie, nu seeckere tijdinge wesende, dat Pieter 

Hein van Delfhaven met een goede buyt, jae veel grooter als die in der waerheyt was, op de 

custen van Engelant was gearriveert, ende aldaer om de swackheyt sijns volcks werden 

gehouden, vercocht aen Lieftinck voor … gulden. Maer Pollio groote partie maeckende, is de 

saecke in’t verwerre gecomen, niet connende leveren dat hij vercocht hadde. Waerover 

naemaels proces verresen sijnde, heeft Lieftinck, procederende tot cautie pro iudicato, 

Helsdingen doen halen in gijselinge in Wijck op’t Oudekerckhof. Die in februario 1629, mits 

leverende inventaris sijnder goederen, is ontslagen gewerden. Blijvende daerentusschen het 

bewinthebberschap als vacerende. 

[31-12-1628] 

Op de goede tijdinge van Pier Hein, hebben de bewinthebberen van de voorgaende 
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conquesten uuytgescreven, den lesten decembris 1628 uuyt te deelen XV ten hondert. Die bij 

Pauw den participanten binnen Utrecht sijn over-  
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getelt, ende hebben de actiën op 225 gelopen. Maer als den eersten roep cesseerden, ende den 

prins met sommige resolveerden tot een groote armade, tegen den uuytgaenden tijt toe te 

rusten, sijn de participanten buyten alle redenen, van de hoope van eenich proufijt van de 

groote prijse, met hare penningen vercregen, gefrustreert, ende sijn de actiën dagelicx weder 

aflopende. 

 

1629 

[01-02-1629] 

In’t beginsel van februario is tot Amsterdam verclaert bij de bewinthebberen, ende 

uuytspraeck gedaen, dat de veroveraers boven hare ordinarise gagiën souden hebben tot buyte 

16⅓ maenden. Waerover eenige qualicken gecontenteert, een tumult voor het huys hebben 

gemaect, de glasen insmijtende, etc. Dan, als eenige soldaten tot defentie van ’tselve werden 

gesonden, sijn de seditieuse paulatim verdwenen, ende 2 ofte drie daervan gevangen 

genomen.  

De maniere van de veroveringe des silveren vloots van de Spaengiaers, comende van 

Hondures bij de Havana, wert bij Wassenaer ampel bescreven in sijn XV. deel, foll. … 

[00-05-1629] 

In mey 1629. Is uuytgescreven te deylen vijftich ten hondert, dat is een halff capitael, ten 

respecte van de goede veroveringhe. Ende het goet bij uuytroepe tot een groote prijse vercocht 

werden binnen Amsterdam. 

[00-04-1629] 

Is mede in april behouden overgecomen, Dirck Simonsz met sijne vlote, met goede cargo, als: 

peper, caneel, sijde ende catoene cleetgens, tabacco, hout, 20 lb. robinen, eenige schone 

diamanten, etc. 

De deylinge in halve meye ende de volgende dagen te doen, wert naerder uuytgedruct in’t 

bilget, te weeten: 35 van den oorloge ende vijftien uuyte comanschap. Quod studiose 

adiunctum, ne plura hoc anno expectent participes. 

[15-05-1629] 

Den 15. mey anno 1629, ouden stijl. Hebbe ontfangen van den bewinthebber Pauw, soo aen 

Indiaensche matten als rijcxdaelders, 225 gulden. 

Wort een goede toerustinge gedaen onder den generael Lonck, die met een goede vloote 

eerstdaechs sal uuytlopen. Sijnde voor weynich dagen 1.600 soldaten tot Amsterdam 

gemonstert. Godt geve goet succes, tot vernederinghe van de hoveerdige 

 

fol. 108v 

 

Spaensche concepten, ende voorgenomen monarchie. 

Wert geseyt, dat Pieter Henricsz weinich contentements soude genomen hebben van het 

tractament ofte vereeringhe, aen hem gedaen over sijne reyse. Doch bij de Staten in groote 

estime, tot het admiraelschap van Hollant verhoocht. Heeft redenen, beneffens den loff van 

sijne daden, sich te vergenoegen. 

Den eerpenninck, bij de Staten doen slaen, verdonckeren gantsch sijnen naem, ende benemen 

de eere van de Compaignie, met wiens [geld?] de uuytreydinge is gedaen. Het misgenoegen 

van Petro Heynio is gecomen, referente Johanne Latio, collegii Australis assessore, quod, cum 

ipsi electio concessa esset, eligeret, quae sibi deberentur, ex qua merce vel pecunia aut rudi 
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argento, prout liberet. Post factamque electionem, quod videret, dat de cochenille verre liep 

boven den gewoonlicken prijs, ende sijn vercosen waren noch niet al en hadde doen wech 

halen. Wilden d’selve tegens cochenil, op sulcken prise als die metten eersten gestelt was, na 

hem nemen. Doch werden hem geseyt, dat hij sijne electie gedaen hadde, ende nu niet en 

vermochte, eenige veranderinge maecken. 

Ick, versocht van den meester … Versteech, die vergunt was, ex recommandatione Plosii, 

equitis, den vereer-penning op de victoirie van den generael Heyn te maecken, hebbe een 

ontwerp gemaect, daerop te stellen aldus, in limbo: 

 

Incidit in casses praeda petita, Jehova dirigente 

Auspiciis illustrissimorum et 

praepotentium confoederatarum Belgiae provinciarum 

Ordinum, 

ductu Petri Heinii, 

classis Collegii Indiae Australis 

nauarchi fortissimi, 

praeda inaestimabili, 

Hispano hosti erepta, 

classe ad Cubae portum 

profligata. 

Anno christiano MDC XXVIII. 

  

Dan alsoo Beaumont, residerende in de Generale-Staten een concept hadde gemaect, hebben 

d’selve heeren Staten hetselve 

 

fol. 109r 

 

goetgevonden te doen stellen, met weynich contentements van de West-Indische Compaignie. 

Het voorgestelde concept achterhoudende. Ende is aldus ludende, in limbo: 

 Non ferro tantum Hispanus quantum valet auro. 

  Aurum aufer, ferro non superabit Iber. 

 

Indica classe intercepta, partisque sine sanguine, 

opulentissimis spoliis ad Cubae portum, Hispanorum 

Nunc damnis, quam olim caede nobiliorem, Foederatae 

Belgico-Germaniae proceres e gaza captiva monu- 

mentum cudi fecerunt. MDC XXIX.139 

 

Barlaeo, qui egregium de hac victoria cecinerat carmen, ‘Argo Batava’ inscriptum, C [100] 

florenis Societas remuneravit, exiguo satis munere, pro carminis praestantia, et spoliorum 

magnitudine. Sed videnter140 rei praefecti communibus non nimis liberaliter, uti vellem. 

[13-11-1629] 

Den 13. novembris 1629 sal men tot Amsterdam beginnen te vercopen de navolgende waren, 

alse: 

 
139 Gerard van Loon, Histoire métallique de XVII provinces des Pays-Bas depuis l’abdication de Charles-Quint 

jusqu’á la Paix de Bade en MDCCXVI, 5 vols, Den Haag, 1732-1737, vol. 2, afb. p. 171, tekst p. 173. Zie ook 

Simon van Beaumont, Gedichten, Utrecht 1843, p. 134-135 (in voetnoot met toelichting door J. Tideman).  
140 Lees: evidenter. 
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Zuyckeren blancos, mascovados ende pannelen, couchenille van verscheyde sorten, tabacco, 

catoene lijwaet, Oost-Indische geschilderde cleetgens, oliphantstanden, greyn van Guinea, 

diamanten, peerlen ende andere juwelen, goude ketenen, lamoenensap, salsaparelle, 

Brasiliënhoute, huden van Capo Verde, was, ambregris, caneel, peper, Spaense zeepe, 

sandelenhout. 

Men seyt, dat de equipagie van de Compaignie soude dese somer wesen over de 100 schepen, 

gemonteert met 2.000 stucken geschut, 12.000 soldaten, 4.000 bootgesellen. Soo het waer is, 

als diegeene die het behoren te weeten, mij verseeckeren, een royale armade. Maer als ick ben 

beducht, tot achterdeel van de participanten, ende tot een ostentatie van grootsheyt, meer als 

tot proufijt dienende. Over dese armade soude Loncq generael wesen. Wat se sal uuytrichten, 

sal den tijt leeren. Dan, men heeft bij ons veeltijts groote apparentiën sien verdwinen. 

Weerdenburch is overste over een regiment soldaten, die tot defentie van de stadt Utrecht 

tegens den Spaenschen inval, dit jaer 1629, wel te passe quamen. 

 

fol. 109v 

 

[31-03 n.s.; 28-03-1630 o.s.] 

Te Paeschen 1630 is van alle dese vlote, nochte van Pater, die lange tevoren uuytgeweest is, 

weinich bekent. Sijn ettelicke malen geruchten gespreyt geworden, van den viant 

gerencontreert te hebben, ende met de Spaensche geslagen te hebben, maer met weynich 

vordel, et dubia victoria. 

De veroveringhe van Pharnabuco ende de stat Olinda, bij de vlote van Lonck, ende de 

soldaten onder het commandement van den oversten Weerdenburch, te lande het 

bespringende, also het te water imprenable was, is weynich daerna seeckerheit becomen. 

Waerover publice geviert ende Gode gedanckt is.  

Niet lange daerna de casteelen ende forten gewonnen sijnde, is den generael met eenige van 

sijn volck, uuytrijdende om te besichtigen, overrumpelt van de inwoonderen, hun in’t 

cruepelbosch houdende. Ende is sijn volck meest geslagen, maer hij het ontcomen, sijn peert 

op drie plaetsen gequest. Sijn derhalven de bosschen daerontrent meest omgehouden ende 

geslecht. Ende wert de stadt aen de lantzijde meer gesterckt. 

Continueert, dat Pater het eylant Trinidat, 50 mijlen lang ende 25 breet, heeft verovert, ende 

de stat S. Joseph ingenomen hebbende, geplondert. 

Wert meede verwacht een scheepken, op de custe van Guinea van den viant genomen, dat 

over de 1.200 lb. gouts soude inhebben, behalve andere waren. 

Also Dirck van Helsdingen niet aengenaem en was bij de bewinthebberen van de West-

Indische Compaignie, ende die hem sochten quijt te sijn, heeft Cornelis van Wijckersloot, 

vercrijgende 6.000 gld. actiën, daerna beginnen te staen als eenige hooft-participant onder de 

stadt Utrecht, neffens Helsdinghen. Die evenwel, hebbende sijne favoriten, is den tijt 

gecontinueert, ingevalle hij sessie in’t collegie conde vercrijgen. Maer sulcx hem geweygert 

wordende, heeft door maechsmannen met Liefting geaccordeert, die hem voor sijne actiën 

souden gereet tellen 7.500 gld. Ende daerover heeft Cornelis voornoempt gecregen eenen 

nieuwen andagonist, uterque summis viribus hanc sibi praedam comparare studet. In exitu res 

patebit.  

[03-06 n.s.; 24-05-1630 o.s.] 

Den 24 maii 1630 heeft C. van Wijckersloot het bewinthebberschap 

 

fol. 110r 

 

van de vroetschap binnen Utrecht geobtineert, pluralitate vocum. Absente Neoportio, 

adversarii summo propugnatore. Quo domum reverso, nescio quas turbas Wijckerslotio 
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crearunt, et quosdam ex Collegio Indico impetrarunt mitti, pro Lieftingio, qui originalis fuerat 

capitalis participans, cum Wijckerslotius ante biennium necessariam summam non 

possidisset, etc.  

Daerop worden bij de magistraet alhier geseyt, dat sij niet en conden om die oorsaecke geen 

revocatie doen, van hetgeene so solemnelicken bij haer was geschiet. Dat sij hare ingesetenen 

ende borgeren best kenden. Dat die objectie aen de voorgaende noyt was gedaen. Ende dat 

Lieftinck noch voor geen hooftparticipant bekent en was, sijne eerste actiën lang hem quijt 

gemaect hebbende.  

Worden oock geseyt, dat Wijckersloots huysfrou paepsgesint was. Daerop volchden, dat 

andere, in meerdere bewint sijnde, geseit worden, alsoo gehuwet te wesen, daerop nochtans 

geen regard genomen was. Den anderen bewinthebber, Pauw, van gelijcken een paepsgesinde 

vrou hebbende, als den schepen Moreels, den oversten Hartain.  

[03-06-1630] 

Sulcx dat Liefting metten sijnen, niet jegenstaende alle haer oprockeninghe, mis sloegen, ende 

Wijckersloot na gedaenen eedt aen de magistraet alhier, ende borge gestelt sijn swager, den 

pensionaris Salmius, den 3. junii heeft tot Amsterdam sessie genomen. Ende is aldaer voor 

bewinthebber bekent, volgens sijne commissie tot 6 jaeren, hebbende in deselve Compaignie 

6.000 lb. heriderende. Ende Liefting heeft weynich eere behaelt van sijne machinatiën, na de 

vergevinge des bewyntschap gepleecht. 

Pater is wedercomen met weinich proufijt ten respecte van de oncosten, maer alle expeditiën 

lucken niet even wel. 

Cornelis van Voerst was noch dese tijt tot Amsterdam bij sijne meesters opgehouden, daer 

sijne huysfrou ende kinderen al gemeent werden in de Virginiis te sijn. Soude met twee 

schepen volgen. 

De actiën doen nu niet meer dan 120, dagelics aflopende. 

 

fol. 110v 

 

[00-02-1631] 

Ick ben altijt van opinie geweest, dat het veroveren van plaetsen, ende die te behouden, de 

Compaignie seer scadelick is. Het exempel an Tode los Santos nemende, dunct darom 

vreempt, dat de wijse heeren bewinthebberen eens gewaerschout sijnde, ad eundem iterum 

voluerint lapidem impingere. Den aucteur van De Vereenichde Nederlantschen Raed (die bij 

de sommighe Urseling, bij andere … gemeent), in sijn eerste deel, pag. 39, bevinde ic van 

mijn gevoelen, daer hij seit, dat die compagniën onwijselick souden doen, den coninc van 

Spaniën in sijne Indiëns te lande willen aentasten, voordat men de proceduren, bij hem 

voorgegeven, bij de hant genomen heeft.  

Siet die redenen in’t breet, die bondich genoch sijn omme de Compaignie daervan te 

deterreren. Nisi Sinones ubique forent, etiam inter ipsos. Nu doen se veel besendingen, ende 

lopen de Staten achteraen om assistentie, die langsaem sal volgen. Ende interim consumeren 

de onse hare middelen, daer houdende in Pharnaboucq een groot garnisoen, dat met alle 

nootdruften uuyt dese landen moet werden onderhouden.  

Sulcx dat ic weynich contentements hebbende, ende de uuytcompste vresende, mijn actie 

gepresenteert hebbe, over te geven aen neve Van Wijckersloot, die ic d’selve geleent hadde. 

Doch alsoo hij se niet en seyde te begeeren, hebbe daerover gesproocken Gerrit Willemsz 

Vredenborch, maeckelaer, wonende in den Roden Oss, achter het Boschuys tot Amsterdam. 

Hetwelck vernemende de voorseyde Wijckersloot, heeft door sijn huysfrou met mij willen, als 

buyten sijn weeten, handelen op’t capitael. Daerinne ic hebbe geconsenteert in principio 

februarii 1631. Ende daerna is mij scrijvens ter hande gecomen van den voorseyde 

Vredenborch, waerbij mij gelijcke somme werden geoffereert. 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

 

 

148 

 

Het capitael van 450 gulden is mij door neef Cornelis van Wijckersloot getelt, ende hebbe 

hem doen sijn revers ende de memoriën van de eerste aenteeckeninge weder gegeven. 

 

fol. 111r 

 

Onlancx is te Pharnabouck geweest een Antwerpener, gespanioliseert, … die hem seer 

insinueerden in de gracie van den commanduer, ende maecten hem familier met hem, gevende 

dickwils goede advisen. Maer daerentusschen reveleerden aen den viant alle onse aenslagen, 

ende hadde voor, met venijn de hoofden van de onsen aldaer om te brengen. Soo het Godt niet 

en hadde uuyt doen comen, door eenige vianden selfs! Waerover hij gevangen, ende sich in de 

gevangenisse om heeft gebracht. 

De onse hebben Tamarake ten deele verovert, ende arbeyden om hun vorder daer meister te 

maecken. Dan van Paraiba is faulte bij de actie-copers, als men meent, uuytgestroit. 

Cornelis van Voorst is in sijne colonie over de reviere buyten des governeurs jurisdictie, daer 

hij niet wel mede can overeen comen. Dese colonie heeft den heere van Tienhoven, Pauw tot 

Amsterdam, gefurneert met alle nootsaeckelickheden, ende is eius loci quodammodo 

dominus.  

[00-07-1631] 

Johan van Voorst, een geestich joncxken van 14 jaeren, is na sijn vader gereyst van dese 

somer 1631. Is scade, niet beter geïmployeert te worden, et ad civiliorem vitam institui, cum 

in iis locis nihil praeter meram videas barbariem. Is Johan met een schip uuyt Nieu-Neerlant 

herwarts comende, ende in Engelant arriverende, aldaer over de 4 maenden gedetineert. Ende 

in principio julii, nieuwe stijl, tot Amsterdam gearriveert. Sijn oeck mede gecomen alle de 

overichede, guverneur, directeur, secretaris, predicant, qualicken connende met den anderen 

huyshouden. Ende sal andere ordre werden gestelt. Neefken bracht een brief van sijn vader 

aen neef Van Wijckersloot, waerinne hij ons neffens meer vrinden dede groeten. Ende screef 

dat sijn soon Henrick voor assistent om de noorden gevaren was. Dat hij niet langer bij hem 

en diende, maer wat moste besuecken, dat hij redelicken in de spraecken was ervaren. 

Sommige schepen tehuys comende, brachten een goet deel suickerkisten ende sijn hier over 

de 700 gearriveert. Sijn noch 
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eenighe suyckeren achteren, daerbij waren noch ossenhuden, olifantstanden ende hardhout. 

Den aenslach op Pariba was misluct, met verlies van veel van den onsen. 

Uuyt Nieu-Nederlant ofte de Virginies, comen etlicke dusent beverenvellen ende vellen van 

otters. 

Jan van Voerst Cornelissoon, hebbende al de somer in Engelant met het schip, uuyt Nieu-

Nederlant ofte Virginea comende, gearresteert geweest, is in junio overgecomen. Bracht een 

brief van sijn vader ende 2 aerntsclauwen met een zeespinne. Clusius cancrum marinum 

vocavit, qualem ipse in suis exoticis expressit, a me sibi, a Wolfswinckel exoratum, missum. 

Hij seyde daer op de strant veel daer te lopen van verscheyde groote, oeck geheel cleyn. 

De officieren aldaer qualicken connende overeen comen, sijn alle weder gecomen, ende sal 

daer ander ordre gemaect werden. Dat de nieuwe colonie, beeter gevordert ende onderhouden, 

mogen aenwassen, die anders door haer discordie gants souden teniet lopen. 

Alsoo de scepen seer lange buyten de gewoonen tijt achterbleven, hebben de coloniers aldaer 

groot gebreck geleden van coorn ende andere nootwaren, die sij uuyt Hollant verwachten. 

[00-05-1633] 

In mayo 1633 sijn 2 scepen van Guinea gecomen voor de West-Indische Compaignie, wel 

voorsien met gout, elephantstanden ende grein. 
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Dese Compaignie solliciteert seer neerstich aen de Generaliteit, omme te becomen de 

beloofde subsidiën, daer se qualicken toe connen geraecken.  

Wert oeck verwacht van Pharnabuco den oversten Weerdenburch.  

Tijdinge, dat Cornelis van Voorst, hebbende last van sijne meester … Pauw, van niemants 

gebiet ofte heerschappie over sijne colonie te admitteren. Ende alsoe den nieuwen 

 

fol. 112r 

 

(directeur),141 gesonden van de West-Indische Compaignie, hadde de souverainiteyt ende 

gerechticheden over de coloniën te bewaren, die daerover eenige placaten wilden in de 

colonie Pauw doen publiceren ende affigeren. Soo hadde Van Voorst sich daertegens gestelt, 

volgende sijnen last, ende alsulcke vercondinghe verhindert. Die, omme een corporaelschap 

oversendende, Van Voorst in hechtenisse heeft genomen, die sich met den last van sijnen 

meester wilde defenderen. Hierover waren de bewinthebberen besich, omme desen twist 

terneder te leggen, waertoe Pauw oorsaecke hadde gegeven. 

[00-06-1633] 

Dese dagen in junio 1633 hebben onse ende der vianden gecommitteerden in Den Haghe 

vergadert over de handelinge van trêves, heftige discoursen gehadt over de West-Indische 

saecken. Praesenteerende den coninc van Hispaniën de Compaignie een milioen ende acht 

tonnen goudts, mits dat se haere handelinge aldaer soude afstaen. Sijn oeck eenighe van de 

bewinthebberen bij de Staten in Den Haghe ontboden, op seeckere voorslagen, doch hebben 

daerop niet connen resolveren, sonder communicatie met haere princepalen. 

In dese maent is den oversten Weerdenburch van Olinda, uuyt West-Indiën hier in’t lant 

gearriveert, brengende meede eenige honderden kisten met suycker. 

Wort geseyt, accoort tusschen de onsen tot Pharnabock met Albuquerque ende de Portugesen, 

oock de Indianen, aengegaen te sijn, ende quartier ten wedersijden vergunt. Oock dat een 

regiment soldaten mette eerste schepen derwarts sullen vertrecken. 

[00-00-1634] 

Anno 1634. Verovert Paryba met het omleggende lant, ende mette inwoonders aliance 

gemaect. Daer geviert ende geluyt, maecken in Spaniën groten apparat tot een vlote, omme de 

onsen daer te doen delogeren. 

 

fol. 112v 

 

In Nieu-Neerlant, als men’t noempt, daer d’onse eenige colonias hebbe begonnen te brengen, 

gaet het seer confuis, dewijle d’selve bij privee bi de hant sijn genomen, tot vilependentie van 

de Compaignie. Sulcx dat deselve ten lesten genootsaeckt is geworden, die colonias te coopen 

ende na haer te nemen. Ende alsoe … Pauw gestelt hadde op sijn praedium Cornelis van 

Voerst, mit last van niemant te optempereren, dan sijn bevelen te achtervolgen, is deselve v.V. 

daerover meermaels in contentie gecomen metten commanduer-generael aldaer. Jae, soverre, 

dat hij heeft geweygert, de placaten, vanwegen de Compaignie geconcipieert, te laten 

affigeren in sijne woonstede, ofte die te obediëren, daer hij gedetineert is geworden, ende 

daerover contentie veroorsaect. Sulcx dat hij, v.V., ten lesten den vice-commanduer heeft 

doorsteecken. Quae res ipsi magnum malum peperit vel pariet, cum apud nostros ipsi ultra 

locus non sit futurus, et ad barbaros transfugium admodum erit periculosum. Det ei Deus 

animum meliorem, ut facti ipsum poeniteat et optimum consilium sequatur. 

 

 

 
141 In de marge. 
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[01-01-1637] 

In principio anni 1737 gesien het placaet van de Staten-Generael, verbiedende den vrijen 

handel van Brasiliën. Ende dat op de grote clachten van de participanten, insonder die van 

Zeelant, ende de remonstrantie bij die van Amsterdam ende haer aenhangeren, daer 

tegensover te leveren. Waerbij sij sustineren, dat de ophoudende vrije neeringe niet alleen 

onbehoorlick, maer oeck oneerlick ende scadelick sal sijn voor de Compaignie, veel tot dien 

einde verhalende. 

[10-2-1637] 

Den 10. februarii 1637, alsoe tegens den inhouden van’t octroy, gegeven bij de Staten-

Generael aen de West-Indische Compagnie, als 
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dat niemant aldaer uuyt dese landen eenigen handel soude mogen drijven, als die van de 

Compaignie. Ende diesniettegenstaende de 19 in de vergaderinge deselve negotie vrijgestelt 

hadden voor yder. Sulcx dat de lasten van den oorloge aldaer, gedragen werdende bij de 

participanten, ende het proufijt van de negotie bij particuliere, veeltijts van de bewinthebberen 

uuytgerust, genoten waren. Die men bevant grotelicx oversulcx geprofiteert te hebben, aldaer 

alles ten duirsten bij de Compaignie ende inwoonders van Indiën heeft moeten gecocht 

werden, tot grote scade ende ongeryf van deselve.  

Waerover veel van de participanten, als vooren geseyt, sich beclagende, hadden de 

vernieuwinge van’t verboth over de negotie vercregen. Waertegens die van Amsterdam seer 

arbeyden. Is derhalven bij de participanten alhier binnen Utrecht vergadert, in de groene 

camer van het stadthuys, een request gelesen, dat men aen de Staten deser provincie soude 

overleveren. Ten eynde hare edelmogende door hare gedeputeerden geliefden te versoecken, 

d’onderhoudinge van’t eerste octroy ende maintenue van’t leste placaet, waerbij alle 

handelinge buyten de Compaignie werden verboden. 

[03-04-1637] 

Recouvrement van het fort Pouacaon in Porto Calvo, bij grave Mauritz van Nassau, governeur 

ende capiteyn-generael over de geconquestreerde landen in Brasil, belegert, ende door den 

governeur van St. Michiel, Giberton, overgegeven, den 3. april 1637. Daer gevonden 18 

metale stucken geschuts, 5 metale gotelingen, 46.395 lb. pul[ver], 6.034 lb. lonten, 9.750 lb. 

loots, 1 iser steenstuck. 

[03-06-1637] 

Eodem tempore fere, ’t cargo van de schepen het Cameel, Hoop ende Jan Baptist vertrocken 

den 11. decembris 1636 uuyt Guinea, ende den 2. april 1637 van Pharnabuco, den 3. junii 

gearriveert in’t vaderlant. 
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1539   mark, 8 oncen, 3 Engelsen goet gout 

52.625  lb. oliphantstanden 

4.328   lb. Angolis root coper  

4.000   lb. Benynse peper 

883   kisten suker 

13   vaten suycker 

14.630  lb. brasilhout 

eenige kisten met tobacq  

ende quantité huden. 
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Alsoo de vrijen handel was verboden, ende alleen de Compaignie toegelaten, de saecke seer 

aenporrende die van Zeelant, die van Utrecht, alii, is bij de XIX geresolveert, de capitalen te 

verhoogen tot een derdendeel. Waervan interesse sal worden betaelt tegens acht ten hondert, 

volgens de gedruckte verclaringen daervan, onder mijn berustende. 

 

1637 

[00-00-1637] 

Het cargo van den Pijnappel, S. Clara ende de Zeerob, den 2. april van Pharnabock 

vertrocken, 205.145 lb. brasil, 240 stuck huden. 

Voor particulieren: 460 kisten witte suycker, 365 kisten mescovados suycker. 

In alles sijn ingecomen, ende werden dit jaer verwacht over de 1.742 kisten suycker. 

 

In seecker wapenboeck van sr. Loeffrid van Oosterwijck, te Wesel wonende, stont dit wapen 

met het bijscrift: 

Peter Minnit van Wesel, directeur in Nieu-Neerlant, op’t eylant van Manhates, anno 1637. 

Opten helm een vleermuys. 
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In seeckere instructie ende advertentiën, uuyt Brasiliën gesonden, 1637. 

Buscruyt dient in geen groter vaten dan van 100 lb. overgesonden. 

Voor vivres uuyt het lant nodich botter, olye, speck, kaes, stockvis, cabbelau, fijn tarwenmeel. 

L’Isle Fernando Norenko geontvolckt, met banditen te peupleren. 

Brasilianen tevorens met de Camaraca gevlucht, versoecken onse vrede ende haer oude 

woonplaetsen; sijn wel ontfangen.  

7 overlopers op perdoen gekeert. 

Vernemen uuyt geïntercipieerde brieven van gheen equipagie in Spaengiën. Evenwel 

geresolveert besuyden Rio San Francesco te destrueren. Daertoe 1.000 Brasilianen op 

ontboden, om de viant alle leeftocht af te sniden. 

Vuer op de Effegades verpacht een jaer voor 400 fl., ’tgeen de politycque raden de maior 

Beyert geschoncken hadden, is gecasseert. 

Een packhuys an Barettan met eenich lant vercocht, eerst verschoncken aen Duarte Seraiba. 

Impost van de wage voor een jaer verpacht, 11.400 gld. 

Op winen ende bieren voor 6 maenden 13.700 fl. 

Verpachtinge van suyckeren en menusas in alle de capitaniën, voor 140.300 fl. 

Hopen ’t lant in corte jaeren in fleur te brengen. 

Het schip Nassau van Groeningen sal in Paraiba landen. 

Vereyschen quantiteyt van spijckers in vooraet, item schuppen, croywagens, deelen, peck, etc. 

Groote cargesoenen, soo den handel aen de Compaignie blijft, packhusen te vergroten. 

Van de vercochte ingenios in Brasiliën gecomen voor de Compaignie 400.000 gld. Werden 

veel negri vercocht, tot de suyckermolens dienende.  

 

fol. 115r 

 

[21-11-1630] 

Anno 1630, den 21. Novembris, is eenen Dirck Joan voor coopman gegaen naer West-Indiën 

op’t schip, genaempt het Lant van Beloften. Sijnde op’tselve schipper142 Cornelis Jacobsz Wit, 

 
142 Doorgehaald: coopman. 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

 

 

152 

 

van Sinderdorp in Waterlant. Gaende in compaignie van een ander fluyt, daer schipper op was 

Heertjen Pieters, meede bevracht van den bewinthebberen met vivres.  

[25-01-1631] 

Ende quamen den 25. januarii ter Fernambuco aen lant, daer de heer Joannes van Walbeeck 

doen president was. 

[12-02-1631] 

De 12. februarii 1631. Des middernachts is aldaer gecomen op de reede ’t schip, genaempt 

den Vrieschen Jaeger, ende is doen aldaer getrout de heer Pieter Verhagen, politique raet, met 

joffrou Anna Seroskercke, dochter van den heer Van Serooskercken, oock politique raet. 

 

[Olinda] 

Olinda is een stadt, gelegen tegens ende op eenen berch, makende van verre een schoon 

gesicht. En bovenop het plat is een groote, breede straet, streckende bijna oost ten west. Waer 

op den hoochsten hoeck, waer den berch omleege naer de zee afloopt, met een laege punt, een 

deftich, schoon clooster leyt. Hebbende een cierlick uuytsichte in de zee, ende uuyt de 

vensters een plaisierigen boomgaert ofte hoff, siet men binnen de galeriën eenen schonen 

viercanten plaets gemaeckt, met veele gemetselde beelden. Waer in den midden een fontein 

gestaen heeft, seer costelick.  

Ende aen’t benorden van’t convent leyt de kercke, dat een schoone kercke is geweest, nu tot 

een gasthuys geordonneert. Heeft onder de coridores van het clooster groot gemack, als van 

bancken om water, etc., jae, soo costelick als oyt in Spaniën gesien hebbe. Heeft oick dit 

clooster een seer grooten voorplaets ende is het convent gesepareert van de borgershuysen, 

met een muer ende poorte, daer men nu wacht houdt. Vandaer compt de straet plat boven op’t 

geberchte om de west, aen beyden sijden met schoone huysen, waer oeck staet de groote 

kercke, die de papen gehadt hebben. Waerachter het geberchte seer steyl is opgetrocken met 

steen,  

 

fol. 115v 

 

waer men seer braef om de zuyt can uuytsien.  

Ende weynich voorwart aen de noortsijde van de straet, heeft de vleeschal geweest. Ende daer 

vier ofte vijf huysen opwarts om de weste het raethuys, dat een schoon huys is, met twee 

steenen trappen opgaende, met een schoon uuytsicht om den noorden in een hoff van 

fruytboomen. Hier was nu een sael geordonneert, de comanschappen te vercopen aen de 

soldaten. Vandaer loopt de straet een groot stuck tot aen een kerck, alwaer het geberchte 

begint van langerhant af te lopen. Vandaer maeckende 2 langhe straten, den eenen den 

verbranden straet genaempt, die heel verdestrueert is. Ende heeft op het eynde een kercxken 

staen, dwars met de deure tegens de straet aen, waerin dat den viant altemet eens misse doet, 

ende leyt wel een halve canonsschoot van onse naeste cortegarde aen den berch. 

Dese straet streckt meest west-noort-west. Den anderen langen straet is hem streckende meest 

zuyt-west, vol groote, schoone huysen. Ende is bijnaer een halve ure lang, hebbende achter 

schoone hoven, waer nu de achterdeuren aen de westsijde sijn toegemetselt, als oeck de 

wegen. Maer aen de zuydtsijde sijn se meest open, want die vrij van den viant sijn. Oeck sijn 

in dese straete wel 6 posten ofte stakettens met borstweringe, die men can afsluyten, waer 

wert wacht gehouden tegen aenval. Oock leyt hier ten eynde een kerck waerlanges bij loopt 

om de zuydt noch een straet, ende leggen bezuyden en aen den strant veel groote huysen en 

buyrten. Boven noch een groot eedelmans huys, meest al gedestrueert. Ende leggen nu als in 

een verwildert bosch. Hebben noch hier veele schone groene hoven gelegen, waerin eene een 

groote steenen put is, daer men water uuyt haelt om te drincken, dat seer goet is.  

Somma was daer in plaetse van een schoone stadt 
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een verdestrueert Jerusalem te sien, daer men noch dagelics afbrack. 

 … hadden hier de uutbeeldinghe ende vertooninge op sijn maniere uuytgetogen, als in sijn 

journael, gescreven metterhant, te sien is.  

[16-02-1631] 

Den 16. februarii gehouden gedachtenisse van de veroveringhe van Olinde, doen jaerich 

sijnde. De predicatie doende, soo op’t Recyf als Anton Vaes, ds. Guilielmus Pistorius, ende is 

doen daer aen allen canten geviert.  

De cruyssers doen weynich proufijt, daertegens de heeren bewinthebberen grooten oncost. 

[06-03-1631] 

6. meert. Bevonden het Recif te leggen op 8 graden ende 8 minuten suyderbreette. 

[24-03-1631] 

24. dito. De crancken buyten het gasthuys gebracht, om naer het vaderlant te brengen. Waren 

oock van meninge, het af te breecken, gelijck de andere gebouwen ende de stadt te verlaten, 

hun houdende op’t Recyf 143 ende Anton Vaes. 

Tot in april veel cruyssens gedaen, sonder vordel. 

 

[05-04-1631] 

[Een verrader] 

Den 5. april eenen Portugeeschen Brabander, die door sijn schoon spreecken daer was 

gebleven, ende doen ontrent V maenden gevangen was om sijne quaede diensten, 

geordonneert bij de chrijchraet ende governeur, ter bancke te brengen. Ende heeft sooveel 

beleden, dat hij de doot schuldich is. 

Verscheyde Brasiliaensche overloopers verclaerden, groot gebreck van vivres in’t Portigees 

leger te wesen. 

[07-05-1631] 

Den 7. meinden den voorseyde Brabander (genaempt Verdonck),144 tot Antwerpen geboren, 

sichselfs om te brengen, uuyt een venster springende sich te verdrencken. Dan werde door de 

wacht gegrepen ende weder in de vangenisse gebracht. Was in de 50 jaeren out ende hadde 18 

jaeren aldaer gewoont als maeckelaer. Bekenden, voorgenomen te hebben, de governeur 

Waerdenburch ende eenige van de politycque raden om te brengen. Die nochtans veel van 

hem hielden, ende groot credyt gaven. Hij bekenden, den viant veeltijts van het voornemen 

van de onsen geadverteert te hebben. Ende oorsaecke gegeven te hebben, dat verscheyde 

soldaten van de onse verraden ende van de viant omgebracht waeren. Waerover hij oeck 

merckelike penningen hadde genoten. Is den 9. april gecondemneert te sterven.  

 

fol. 116v 

 

[10-04-1631] 

Denselven verrader is des anderen daechs, alse den 10. april, gevonden, sichselven 

omgebracht te hebben. Evenwel het lichaem op een borge gebrocht, ter plaetse daer de justitie 

soude geschieden, de sententie gelesen ende geëxecuteert aen’t lichaem, noch werm sijnde. 

Als geworcht, het hooft met een bijl affgehouden, daernae de twee vingers van sijn 

rechterhant, het lichaem geopent ende ’t ingewant daeruuyt geruckt ende in een cuyl 

geworpen. Ende naer het lichaem in vier deelen gequart, het hooft op een staeck  gestelt, ende 

rontom de plaetse aen halve galgen gehangen. 

 
143 Hs. abus. Recys. 
144 In de marge. 
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[13-04-1631] 

Den 13. Den generael Pater met sijne armade gearriveert. 

[25-04-1631] 

Den 25. april. Tijdinge, dat den oversten luitenant Stem Cannevelt sich begraven hadde op’t 

eylant Tamarka. Maer alsoo het casteel commandeerden over het stedeken, en hadde het niet 

connen overmeesteren, maer meenden het in corts te bemachtigen.  

[01-05-1631] 

Den 1. mey. Overmits veel volcx na Tamarka was, meenden de Portugesen, den nacht ons 

volck in’t horenwerck te verrassen. Maer werden gestuit ende terugge gedreven. 

Vermaent van eenighe jalousie tusschen den heer Weerdenburch ende eenige andere 

chrijchsoversten, als den major Citton ende den major Honchs van Engelschen ofte Schotzen 

bloede, over de eere van de conqueste van Olinde, waerdoor oock eenige vertrocken sijn na de 

Caribische eylanden. 

[04-05-1631] 

Den 4. mei. Waren de Portugesen uuyt het bosch gevallen, ende maecten groot alarm, 

aenvallende met schieten ende schreuwen, nu deese dan die scansen, doch sonder yets uuyt te 

rechten. 

Quamen dagelicx cruyssers in ende uuyt, om de zee te cruissen ende eenige buyt te vinden, 

maer deden seer weinich vordeel. 

Ginck in compaignie van noch vijf schepen nae het vaderlant, in medio maii 1631  

[07-05-1631] 

7. maii. Gelast, geen scepen nae Nederlant ledich te senden, maer ten weynichsten met sout 

geladen thuys te comen. 

 

fol. 117r 

 

[De grote zoutbaai van Sint Maarten] 

 [11-06-1631] 

Den XI. junii 1631. Gecomen in de groote zoudtbay van Sint Marten, doch vant aldaer geen 

sout gereet. Dan de maetz vonden aldaer eenen boom, gelijckende het busboom ofte buxus, 

soe van blaederen als hout. Daeraen een fruyt wast als onse swarte bessen, maer yder apart. 

Daer een soet melckachtich sap uuyt compt, wesende goede verversinge voor de siecken, als 

bij experiëntie bevonden. 

[12-06-1631] 

Seyt den 12. junii wel 20 maenden uuyt geweest te hebben, hetwelck niet overeencompt met 

sijn journael. Wert van den commanduer belast, pockhout te laden, dat in ’tselve eylant wel 

was te becomen. 

Daer staet eene groote soutpan ende drie cleynen, de grote was wel 9.500 treden om te gaen. 

[16-06-1631] 

Den 16. junii. Hadden eenige boomen pockhout gesaecht, dan claechden, qualicken van de 

bergen ende boomen te connen brengen, die seer dicht stonden, ende met scherpe doornen 

omset waren. 

[27-06-1631] 

Scheiden den 27. junii van ’t eylant St. Marten, daer latende 25 schepen, die na sout wachten. 

 

[31-12-1637] 

In fine anni 1637. Gelesen seecker discours van eenen Cristofle Artichofski, waerbij d’selve 

levendich vertoont, dat de populatie in Brasiliën van de vier capitanaten, onlancx onder het 

gebiet van het vaderlant gebracht, dienstich, jae nodich sij voor de Compaignie, ende deselve 

door permissie van vrijen handel moet geschieden. De landen soo groot sijnde, ende de 
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ingenios, dat is de officinen daer men de suyckere bereyt, met de nodicheden daertoe 

dienende, niet en connen bij de middelen van de Compagnie gefurneert werden, soo die 

landen etlicke hondert mijlen verre strecken, ende door die vrije handelinge ende populatie, 

connen tot d’eerste fleur ende populatie gebracht werden, nu seer verarmt, verlopen ende 

gedestrueert sijnde. 

 

fol. 117v 

 

[00-01-1638] 

[Vrijhandel in Brazilië] 

In’t eerste des jaers 1638 overcomen tusschen de bewinthebberen van de West-Indische 

Compaignie, na lang verschil, d’wijle de grave Mauritius ende raden van Brasil vonden de 

toelatinge van de vrijhandelinge aldaer nodich, omme den staet in Brasiliën te mainteneren, 

dat de vrije neeringe aldaer openstaen ende yder toegelaten sal werden. Uuytgesondert de 

negotiatie van de negros ende het houdt, dat de Compaignie aen haer behout. Dat oeck alles, 

soo in als uuyt, sal gebracht werden met der Compaignie schepen. 

Den grave Mauritz ende den West-Indischen raet, door quaet ingeven ende inductie der 

Portugaleser verleit ende bedrogen, hebben Baia de Todos los Santos bestaen te beleggen, 

maer ongeluckelick, sulcx dat se met verlies van meer als 1.000 daervan hebben moeten 

trecken. Men gaff voor, dat groote dissidie was tussen den grave van Ingeniosa ende den 

governeur van de plaetse. Dat d’selve oeck van de inwoonderen seer gehaet was, meede 

weinich proviande daerbinnen was, ’twelck men anders heeft bevonden. 

Sigmundus Artiskioski, de quo precedenti pagina, nobilis est Polonus, ob caedem Polonia 

exul, qui fortem iam ante operam nostris in Brasilea navavit, et iam iterum persuasus, cum 

classe 2.700 militum electorum eodem profecturus est. 

[31-10-1638] 

Het schip Mauritius (van West-Indische Compaignie)145 in fine octobris 1638 in’t Tessel door 

grooten storm ende wint vergaen, met noch een groote meenichte andere schepen, ende 

daeronder 2, die in Oost-Indiën souden gaen. 

 

fol. 118r 

 

[09-05-1637] 

Uuyt seeckeren brief 

Vray est il, qu’afin que vous prouvez le fruict de vostre argent, il faut necessairement, que le 

traficq demeure libre. Quiconques a un autre sentiment (ignore totalement)146 l’estat de ce 

pays. Ses habitans l’abandonneront, en cas que la Compaignie retiene à soy ledict traficq. 

Sans eux il est impossible de le mettre en valeur en l’espace de 4 ans, pour le moins, si vous 

avez assez de forces pour porter tant de frais. 

Dieu, qui seul a faict ces conquestes, vous veuille bien conseiller. Luy-mesmes vous tienne 

bons en général, et chascun en particulier, en sa saincte sauvegarde, c’est la prière de celuy 

qui est de ces mélieures affections.  

Messieur, votre très humble et très obéissant serviteur, Solor. 

Au Reciff d’Olinda, le 9 may 1637. 

 

Uuyt het recueil van Brasil 

Vresen voor geen armade uuyt Spaniën.  

 
145 In de marge. 
146 In de marge. 
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Veel van ons volck worden vrije luden.  

Ontbieden meer volcs. 

Brasiliënhout aen anderen te vercopen verboden, oeck aen Noseman. 

De contractanten van dien hebben de Compaignie vercort. 

Cameraca tot de hooftplaetse niet so dienstich als ’t Reciff.  

Redenen, den sedem niet te verstellen. 

In Olinda niemant gedwongen te bouwen. 

Admiral Lichthart heeft Cammanu 10 mijlen van de Bahye, het lant, daer wel beplant, 

gedestrueert. Is de farina-camer van Brasil. 

Overvallen een groot schip van den viant, ende verbrant, eenige ijsere stucken verovert. De 

plaetse was wel bewoont. 

Ontbieden soe smale schepen als lagen, omme de suyckeren, die in allen plaetsen in groote 

menichte af sullen comen, af te voeren. 

 

fol. 118v 

 

Den fiscael Ridder versoect, gelicentieert te sijn. 

Versoecken meer predicanten. 

De Brasilianen, van Spaex gesonden, versoecken assistensie, ende presenteren een exploit. 

 

[11-11-1637] 

Uuytten brieff van mr. Jacob Hamel aen Cornelis van Wijckersloot,  

van den XI. novembris 1637. 

Compt in Jol, geladen met prijsgoederen. Claecht dat de particuliere commissie-vaerders alle 

cansen in West-Indiën bederven. Hevet: 

50  lasten gember 

251  quintael campeschehout 

700  huden 

28  kisten suycker, groote 

noch 27 cleine kisten 

een  kiste sijde 

24  ijsere stucken 

405  stuck ebbenhout. 

De Brack bracht noch een prijs uuyt de vlote van Terra Ferma, het schip aen brant stekende, 

met: 

3  groote kisten suycker van 30 à 50 aroben 

4  cleyne van 6, 8 à 10 aroben 

172  huyden 

2  ijsere stucken. 

 

[06-10-1637] 

Den 6. octobris. Verovert op de zuydtvaert van St. Martha: 

27.000 realen van achten 

293  stucken taffa 

129  stucken damasten 

57  damasten 

47  fluwelen en damasten 

93  armoysinen 

180  paer sijde cousen 

18  bossen zijdelint 
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1  bosse wit ende gecoleurt lint 

een  bosse gout ende silver galon, ende dit in 4 kisten  

noch 28 kisten, niet wetende wat daerin is. 

 

fol. 119r 

 

[00-07-1639] 

In julio 1639. Overgecomen uuyt Brasil vijf ofte ses schepen, welgeladen. Ende met deselven 

den oversten Artichosky, die voor een half jaer met een regiment soldaten derwarts gereist 

was. Men meint, dat d’selve mit grave Mauritz in contentie gecomen sijnde, bij de Raet aldaer 

wederom gesonden te wesen, behoudende daer sijne soldaten. 

Bodecherus is meede voor raet in Indiën gesonden, maer weinich tijts daer geweest sijnde, is 

weder tehuys gecomen met het elogium, (grave Mauritz),147 van geen philosophen ofte poëten 

aldaer nodich te sijn, maer politycke raden, goede chrijchsluden ende coopmans.  

 

fol. 119v 

  

Verhael van den standt der kercken ende des aencomenden christendoms in Oost-Indië,  

onder ’t gebiet des achtbaren Vereenichde Nederlantsche Oost-Indische Compaengie door 

dominum Justum Hurnium, anno 1639 wedergecomen uuyt deselve landen, ingestelt. 

De gemeente ofte plaetsen, daer bedienaers des godlicken woorts leggen, ende publycque 

goodsdienst gepleecht wort, sijn dese: Batavia, Amboina, Banda, Molucques, Palicatta, Ilha 

Formosa ofte Tayouan. 

Batavia, de hooftstadt heeft 3 kerckendienaren, alse: Nicolaus Molinaeus, Samuel Carlier, 

Dirck Gerritsen Bootsman, van Hoorn overgesonden, 2 sieckentroosters, d’een wonende in’t 

sieckhuys der Compaignie, d’ander in’t viercant aen de incompste van de riviere, beyde 

godtvruchtige, stichtelicke personen. 

Den kerckenraet aldaer bestaet in 4 ouderlingen, 6 diaconen, mannen van de beste 

getuigenisse, die alle weecke des manendaechs ordinaris, met de kerckendienaers des 

namiddachs vergaderinge houden. Alwaer mede een gecommitteerde vanwegen den heer 

generael compareert. Hier werden alle kerckelicke swaricheden, alsmede uutsettinge van het 

gelt der diaconie, ende maendelick onderhout der verarmde personen, voorgedragen ende 

afgedaen. De heer generael Van Diemen, getrouwelicken de hant daeraen houdende. Het 

innecomen der diaconie is meer dan genoch tot onderhout der armen, soodat jaerlics een 

goede somme connen opleggen. 

De ledematen sijn ontrent 400, die na gedane belidenisse des geloofs, ende vertoninge eens 

stichtelicken levens, werden aengenomen. Haren publiquen handel is nu veel stichtelicker als 

 

fol. 120r 

  

in den beginne was, doe ick eerst in Batavia quam. Hoewel bij veelen in’t heimelick grote 

onordentheit, na het gemeen seggen, gepleecht wort.  

De predicatie geschiet in Batavia in Duyts, den dach des Heeren, voormiddach ten 9, ende 

namiddach ten 3 uren, om de hitte der sonnen in de kercke van plancken. De steenen kercke is 

begonnen, ende sal weder bij de hant genomen worden. In’t casteel wert mede voor den heer 

generael, raden van India ende het garnisoen, twemael in Duyts gepredict. Wert oeck in’t 

Malays ende Portugees gepredict, ende sijn de psalmen in’t Malays op de Nederlantse voise 

gestelt. Ende donderdach, ten 9 uren, wert mede in de stadt in Duyts gepredict, den doop 

 
147 Kennelijk later door Buchelius erbij geschreven. 
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bedient, ende ’t huwelick bevesticht. Maenendach wert de schoolkinderen ende 

jongedochters, in de stadt woonende, gecathigeseert, ende alle vierendeel jaers in presentie 

van gecommitteerde verhoort. Ende die best toegenomen hebben, een vereeringe van 6 ofte 8 

st. gegeven. 

Het avontmael wert alle vierendeel jaers in de Nederlantse tale, soo voor Nederlanders als 

Maleyse gemeente, uuytgedeelt, etc. Alle avont wert in de zael van’t casteel Batavia aen de 

tafel een avontgebeth door een van de predicanten gedaen, alwaer den generael, raden, 

coopluden, chrijchsoversten tsamencomen. Insgelijcs wert ’smorgens ende tsavonts door 

Malaysche meesters het gebeth in Malays gedaen, voor die vrije christenen, Bandesen, die 

veele sijn, ende Malaberen, lijfeygen der Compaignie. 

De scholen sijn tot Batavia twee, ende wert d’een door een Nederlander, ende d’ander door 

een ingeboren van Bandoneesche afcompste, die verstandich 

 

fol. 120v 

 

ende godtvruchtich is, bedient. Dese leeren lesen ende scrijven. Wert begonnen met het gebet, 

ende tsavonts geëindicht. Bovendien werden in de kercke eenige ingeseten jongelingen 

geïmployeert, om in de husen de dienstboden ende lijfeygen der borgeren ende de Maleysche 

vrouwen te leren, de gebeden ende fundamentstucken des christelicken geloofs. 

Men hout veel aldaer ordin[aris] 2 biddagen, d’een den 30. may, op de veroveringe van 

Batavia, ende d’ander ontrent acht dagen voor het vertreck der schepen nae het vaderlant.  

In Amboyna sijn 4 eylanse bedieninge, het eerste daer op’t casteel, 2. Oma, 3. Vliasser, 4. 

Nuscelay. In Amboyna sijn 2 kerckendienaers, Daniel van Sonnenvelt ende Johannes 

Presterius. In het casteel sijn 2 Nederlantse ende 2 Ambonesche ouderlingen, ende van elcx 2 

diaconen. Het incomen der armen is clein, ende compt tecort, alsoe veele vrijluden ofte 

borgers vandaer na Batavia vertreckende sijn, ende de legaten, aen den armen gemaect, sijn 

op het general comptoir van de Compaignie afgescreven, totdat men can verstaen, ofte die 

connen betaelt worden. 

De ordre is als voor, ende sijn ontrent 35 Nederlanderen ende 34 Amboinese litmaten. Onder 

dese sijn weinige Ambonesche vroupersonen. Hare superstitieuse coustumen geven groote 

verhinderinge, want sij achten’t een schande, dat een vrou in presentie van mannen souden 

eeten ofte drincken. Sijn daeromme met haer overeen gecomen, dat se in de camer van de 

consistorie 

 

fol. 121r 

  

met open dueren het heylich avontmael genieten sullen. Sijn voor het meestendeel slordich 

van leven.  

In’t uuytdeelen des avontmaels sitten de Nederlanderen aen de eene, ende de Malaise aen 

d’andere sijde der tafelen, soo sij ’tselve haer eere achten, met ons te communiceren. 

In de Molucken de heer Broecman getrou bediener, Jan Arissen mit een sieckentrooster doen 

visiten over de eylanden Makian ende Bathian. Op Makian 2 sieckentroosters. De 

inwoonderen sijn meest mahometisten. In Bakian sijn alle die Labouwers ende Mardyckers 

christenen, die neerstich na het gehoor van de Maleische voorlesinge comen, soe mans als 

vrouwen, over de 100. Hier is Jan Jansz Brant sieckentrooster. Dese natie geeft weinich 

hinder. 

Op de custe van Cormandel leyt tot Paliacatta Abraham Rogerius, kerckendienaer. Daer is 

mede een kerckenraet, ende wert het nachtmael uuytgedeelt. 

Op Ysla Formosa ofte Taiouhan sijn 3 kerckendienaers, Robertus Junius, D. Leuwius ende D. 

Schotanus. Daer sijn 36 dorpen met de Neerlanders vereenicht, waer de christe relligie wert 
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voortgeplant. Georgius Candidus, een godsalich instrument Goods, heeft in dit lant goeden 

dienst gedaen. 

Dat op Amboyna een collegie dient, ende Achier (-ur?) een seminarium met eenige 

stichtelicke ceremoniën. 

Item de dienaers des godlicken woorts tot Batavia versoecken door mij, uwe achtbaren 

gelieven te vergunnen vrije huishuer in Amboina, Banda ende Molucken, voor de predicanten. 

Dat meede haer weduwen mochten genieten 1c [100] gulden jaerlics, totdat se haer in 

huwelicken staet begeven, ende een jaer van gracie. Dat haer mede de boecken mochten 

toegesonden worden, warom sij gescreven hebben. Hetwelck grotelicx dienen sal, om haer te 

bewegen tot lange continua- 

 

fol. 121v 

 

tie in den dienst der kercken van Indiën. 

Quaedam hic inserenda: 

De visite in Amboine geschiet in 3 deelen, in’t eerste sijn de dorpen Soya, Hatiba, Taberi, 

Noussanina, Hatou, Amahouses, Poute ende Madica. In de tweede de dorpen Outemouri, 

Baguala, Soulinai, Hatou, Lilleboy, Alang. In de derde op het gebergte Kilan, Ema, Naco, 

Hatela, Routon, Helar. Ende wert gedaen van den casteel, bij een dienaer ende ouderling ofte 

diacon. Werden aldaer door de visitateurs, tesamen met het opperhooft der Neerlanders ende 

oversten van de Negriten, de schoolkinderen overhoort, ende die best geleert hebben, met 

enich poppengoet vereert. Daerna alle geschillen geslicht, die sij veele hebben in huwelicxe 

saecken, want de vrouwen werden daer door grote belooft giften vercregen.  

Dese handelinge nomen sij toteria. Een jongman belooft aen de dochters vader 20 ofte 30 

gongen, dat is copere beckens, 10 ofte 20 cleden, een armring van geslepen kinchoernen, een 

gout ketentje. Ende op dese belooften een deel op de hant gevende, hout hem een wijle de 

dochter. Ende dan geschiet het dicwilen, dat se misnoegen van malcanderen crijgen, soodat se 

van den anderen scheiden. Indien de dochter de beloofte breect, soo eyscht den jongman sijn 

gongen ende clederen weder. Haer vrinden lochenen dan dickwils sooveel, als hij seyt 

ontgangen te hebben. Hieruuyt ontstaet de meeste onrust onder haer, want sij dit sonder scrift 

ofte getuygen doen. Om hetwelcke voor te comen, hebben van de governeur148  

 

fol. 122r 

 

Gisels vercregen,149 dat se haer belooften mosten doen, in presentie voor de oversten haers 

dorps ende den schoolmeesters. Ende dat hetgeen sij beloofden, opgeteeckent most worden, 

ofte dat men anders geen recht daerover soude doen. 

Daer sijn boeten gestelt voor dengeenen die in onecht sitten, tensij dat se trouwen ofte 

scheiden. Oeck voor die in overspel leven, ofte eenige offervalleyen hebben in hare boschen. 

Ofte een ander voor swangi, dat is tovenaer, schelt, soe dit daer een scandelicke calumnie is. 

De boeten vervallen aen de oracayens, kerckscholen ofte bode. 

Domini Vertrechtius ende Marinus Gideons, kerckendienaers. Hetselve dat in de visitatie van 

Amboina gedaen wert, ’tselve geschiet mede in de eylanden Oma, Eleasser ende Nussilan. 

Oma wert oeck Boangh Besse genaempt, heeft Negrien, Oma, Roca, Samet, Abore, Carieu. 

Dese sijn wat grover van verstant, overmits minder conversatie mitte Portugesen ende 

Nederlanders gehadt. 

 
148 Zie verder fol. 122r. 
149 Sluit aan fol. 121v. 
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Op Vliasser sijn 8 dorpen aen de sijde van Bahy, daer de redout tot Hariomar is, alwaer een 

opperhooft, Nuyts genaempt, is. De Negriten sijn Ocilat, Sorisory, Tonaha, Oeuwo. Op 

Sorysory sijn de helft vanouts mahometisten, ende hebben een moorse priester ende tempel, 

doch leven vresamelic met de christenen. Maer doen groot afbreuc door de licentie in’t stuck 

van’t huwelick, waertoe die Vliasserse ende omgelegen seer geneicht sijn. 

An de oversijde van de Bahy leggen Negrien, Papero, Boy, Haria, Tiou, Porto. Ende op’t 

eylant Nussilan sijn Titonay, Amet, Abobo, Nalahia. Die van Amet sijn meest mahometist. 

Op’t grote eylant Seran sijn se oeck meest mahometist, doch sommige hangen  

 

fol. 122v 

 

de Nederlanders aen. Te weeten die van Sessolou ende Saillau, die de Tarnatanen ende 

mahometisten haten ende vervolgen, met alle de Olilimas, ende sijn Olivifa. Sij sijn seer 

barbarische luden, gaen so man als vrou naect, sijn menscheneeters, ende oeck slangen ende 

andere ongedierten. Doen gestadich tochten op hare vianden. Onder haer mach een man maer 

één vrou hebben, ende overspel wert metterdoot gestraft. Hetwelck een grote verbintenisse 

tusschen hare ende onse natie maect. 

In Banda sijn 2 kerckendienaren, Jacobus Vertrechtius op Nera, ende Jacob Pontcass op 

Puloway. Op Lontour Jan Block, sieckentrooster. Onder Nera, waer Salamma ende Ourien 

sijn, 31 lithmaten. Op Lontour 27, op Puloway 46. Daer is governeur Acolay, die daer goede 

ordre hout, daer sijn op yder eylant een schole, etc. 

 

*** 

fol. 122Ar 

 

Uuyt West-Indiën [Brasiliën] 

[00-08-1637] 

In augusto 1637 gescreven uuyt Brasiliën. 

Beesten waren daer genoch, ontbrack potspijs. 

Gedestineert eenige schepen, om den viant aen te tasten. Waren 1.200 mannen sterck, soo te 

scheep als te lande. 

De compaigniën voetvolck gedresseert, alsoeck de politie ende justitie in den lande.  

D’ inwoonders submitteren hun geerne onder onse wetten. Sullen d’ordonnantiën ende 

placaten in hunne spraecke translateren. 

Politycque raetscollegie swack door vacante plaetsen van overledene ende gelicentieerde. 

Sereskercken vertreckt, heeft een misslach ontrent sijn soons huwelick begaen. 

De heer Jan Robertsz overleden, den 12. Augusti. 

Wyntgens versoeckt vrij man te mogen werden. 

Ontbieden seven politycque raden. 

Culture van landen seer bevordert door het vercopen van de ingenios. 

Negri van Guinea vercocht 178 à 25 realen, 176 à 22 realen, 346 uuyt een prinse 32 realen. Te 

betalen 7 januarii toecomende. 

Op’t Recif de gronden begonnen te registreren.1 Dat in Olinda-de-stadt noch prematuer is, 

doch ’t sluyten van de negotiën sal achterhouden. 

[00-00-1638] 

Het jaer 1638 een schip, comende uuyt West-Indiën, ende door tempeest na Irlant gelopen, is 

daer vergaen. Het volck meest verdroncken, alleen weinige metten boot gebercht. Hadden 

meer als 400 kisten suycker in. 
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[30-06-1638] 

[Verhoor van Portugese schippers] 

Den 30. junii 1638. Uuyt den naeme van de bewinthebberen der West-Indische Compaignie, 

ter camere van Zeelant, is affgevraecht de volgende personen, ende bij haer verclaert, de 

waerheit te sijn. In presentie der heeren Boudewijn Melisz Schot, Jasper de Maecht, Davit 

Cadts ende Davit Vrijt, bewinthebberen. 

Vooreerst is gecompareert Manuel Peres Alleman, out sijnde 30 jaeren, schipper van den 

schepe genaempt el Sacramento, comende van de Baya de Todos los Sanctos, op een 

sonnendach, wesende den 18. april, in den avont tusschen 9 ende 10 uren, alleen, sonder 

kennisse van den governeur. Dan wel dat hem aengeseyt wiert, midtsgaders aen andere 

schepen (alsoe sij subitelicken de vlote van sijn excellentie sagen comen, sonder geadverteert 

te sijn) dat alle die gereet waren, mochten datelicken vertrecken, om tijdinge in Portugal te 

brengen van’tgeene sij hadden gesien. 

Segt, dat d’armade van zijn excellentie voor de Bahya quam ende anckerde op donderdach, 

wesende den 15. april naermiddach tusschen 3 ende 4 uren, met seer bequaem ende goet 

weder, voor een eylandeken, genaempt Capagipo, gelegen een halver mijle van de Bahya. 

Alwaer datelicken quantité van volck wiert aen lant geset, wel een halve mijl van het fort, 

daerop gelegen. ’t Welck beset was met 10 of 12 mannen ende 5 ofte 6 stucken geschut, niet 

wetende ofte hetselve fort verovert was ofte niet. 

Dat men met Capogipe de Bahya seer can benouwen, als wesende de plaetse naest de Bahya 

gelegen, om ’tselve te doen, ende dat zijn excellentie can alle de omleggende eylandekens 

vermeesteren, soo wanneer het hem gelieft. Taparico 

 

fol. 123v 

 

is oeck daerbij gelegen, dan wel een mijle van der stadt. ’t En hadde oeck geen defentie van 

consideratie. Zijne excellentie lecht met de armade geheel voor de Bahya, ontrent een half 

mijle. Soe dat van de stadt ofte forten niet en can bescadicht werden, met 40 seylen, 

waeronder de 25 groote, de reste cleyn vaertuych. 

Segt, dat sijn excellentie sterck was, alsoe den roep ging, 3.500 soldaten, sonder daeronder te 

rekenen het bootsvolck. Ende dat tot sijn vertreck noch niet een scheut met canon op de Bahia 

was gedaen. 

In de Bahia lagen ontrent 25 schepen, soe geladen, half geladen, ende die begonden te laden, 

te weeten zuyckeren. Waeronder 3 schepen van defensie, met 14, 16, 18 stucken, de andere 

met 2 stucken ofte geene. Alle dewelcken hun retireerden onder de stadt ende faveur van hun 

canon. 

Segt, dat het wel 2 jaeren is, dat hij van Port a Port t’seyl is gegaen. Ende alle de andere soo 

van Lixa, Viane ende meer plaetsen, oock wel soo lange ende dat ter oorsaecke de weynige 

suyckeren aldaer in de Bahia gevallen, door de groote wateren, ende dat alsnu ende alsdan een 

caravelle van de Bahia was vertrocken, gissende d’selve te wesen in den tijt van 2 jaeren 20 à 

25. Dan nu met dese saffra waren der soo menichte van suyckeren, dat alle de packhusen van 

ingenios als andersints vol waren. Ende dat in de schepen ende in de stadt mochten wesen 

3.000 à 3.500 kisten, comende dagelicx meer ende meer, van alle de ingenios die vol waren. 

De voorseyde schepen, sijnde 25 in getal, souden connen brengen ende laden tot 8.000 kisten, 

rekenende 400 kisten ider schip. 

De Bahya heeft in haer district 60 ingenios, yder, 
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soo cleyn als groot, gerekent door malcander op 7.000 aroben, compt te bedragen 420 dusent 

aroben suycker, die hij gist, dit jaer sullen vallen. 

Soo wanneer d’armada sagen comen, waren seer gealtereert, ende de geheele stadt in beroerte 

gestelt. Van alle de omleggende plaetsen quamen na de Bahia, alwaer se in werden gelaten, 

het volck. De conte de Baniola was aldaer in ’t leste van de maerte oock gecomen met ontrent 

1.500 soldaten. Dan hij en was van de governeur niet wel onthaelt, als picant tegen den 

anderen sijnde. Soodat men gissinge maect, datter in de Bahya waren in alles 4.000 soldaten, 

die soldie van de coninck waren treckende. Ende borgers van de stadt, als die daerin gevlucht 

waren, werden geëstimeert wel 7 à 8 dusent sterck, al volck dat een musquet dragen conde. 

Segt, datter quantité van ammonitie in de stadt was, ende wat aengaet de vivres ende 

leeftocht, datter wiert gegist te wesen voor 2, 3 ende 4 maenden, alles naer het seggen van den 

gemeenen man. D’oorsaecke datter noch soe veel in de stadt is, comt, datter van alle canten 

toevoer is gesonden, ter tijt sijne excellentie eenige schepen voor de Bahia hadde gesonden, 

om te cruysen. Meenende de governeur, dat het alsdoen de stadt soude gegolden hebben, wert 

oversulcx tamelicken versien. 

Segt meede, dat na alle opinie door de confusie tusschen den governeur, don Pedro de Silva 

Duro, ende de conte de Baniola was, de stadt niet lange en soude resisteren. Temeer dat den 

governeur niet seer geëstimeert en wert, door sine dieverie ende hoverdie, die hij dagelicx 

pleecht. 

De armade leyt soo voor de stadt, datter geen victualie in can comen, want van alle 

d’eylandekens daerontrent, moet de Bahia gevictailleert worden. 
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’t Welck hun wert belet, met het besetten van Tapagipe, ende alle schepen ontrent de Bahia 

beset van de zeecant. Soedat de stadt menschelickerwijse niet en can gehouden worden, ende 

moeten van honger hun opgeven, alsoe de grote quantité van het volck de vivres haest sal 

consumeren. 

Segt noch, dat aldaer onder het volck de geruchte was, dat sijn excellentie soude geseyt 

hebben, de Bahya te veroveren met goddelicke hulpe, sonder bloetstortinge, ofte 2 mannen te 

verliesen. Ende dat middel wist om de stadt te vercrijgen door hongersnoot. Ende datter 

apparentie was door de quade comportementen van de governeur, dat de inwoonders wel 

mochten resolveren tot een goet accoort. Dat wanneer hij vertrock, zijn excellentie noch 

geenige brieven noch volck aen den governeur hadde gesonden. 

Heeft geladen in’t schip:  

280 oft ontrent kisten suycker 

350 huyden 

2 kisten met tabacq 

20 quintal hout van Xaquernea 

eenige groote plancken,  

hem refererende na het boeck, in handen van capiteyn Block. Is genomen opte hoochte van 

14½ à 14 (15)150 graden tusschen de eylanden Dominica in Indiën, wesende op de hoochte 

van Cab Verde. 

Is noch gecompareert ten selven dage den piloot van’t schip Sacramento, Jean Alfonso 

Alleman, wesende cousijn van den schipper, out 48 jaren ofte daerontrent. Ende heeft opten 

voorigen eedt, present de voornoemde bewinthebberen, verclaert, conformeerende hem op de 

 
150 In de marge. 
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eerste artikelen metten schipper. Alleenlicken datter op’t fort van Tapagipe lagen 15 à 16 

ijsere stucken. Oeck dat tusschen Tapagipe ende Bahia maer een riviere en 

 

fol. 125r 

 

leyt. Ende dat Tapagipe is de naeste plaetse bij de Bahia gelegen, om die te veroveren. Ende 

al hadde sijn excellentie veel jaeren in Brasil geresideert, en cost geenen beteren wech 

genomen hebben. 

Segget oock, dat die van de stadt eenen uuytval op die Tapagipe soude doen, omme de onse 

daeruyt te smijten. Want de staet daeran was hangende, denselven uytval soude geschiet 

hebben op denselven dach, so sij t’seyl gingen. Dan den regen had hun sulcx belet te doen, 

soodat men presumeerden,151 tsanderen daechs soude in’t werck gestelt hebben.  

Voort seyt, de nombre van de soldaten niet te weeten. Oeck niet te weeten, wat vivres ofte 

ammunitie in de Bahia waren, nochte wat suyckeren daer souden vallen, dan wel dat alle de 

ingenios ende magasinen vol waren. Segt noch, dat 30 dagen nae het vertreck uuyt de Bahia, 

sijn verovert op 14½ à 15 graden tussen Cabo Verde ende Dominica, leggende op de 

voorseyde hoochte. 

*** 
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[00-00-1632?] 

[De kaart van Nieuw-Nederland] 

Ick hebbe gesien in seecker boeck bij de hant van een die het commando in Nieu-Neerlant 

ofte -Hollant gehadt hadde, de baye van’t lant, aldaer de onse eenige coloniën gebout hebben 

aldus (siet supra): Wilhelmusrivier, Godenisbay, Noortzee, Vastelant, Conratzbay, Pauwebay, 

Manhath, de Cleine rivier. 
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[00-00-1637] 

[De toestand in Brazilië] 

Alsoo in den jaere 1637 veel verschils is geweest, belangende den vrijen handel in West-

Indiën ende Brasil, de Zeeuwen, Stichtse ende andere, d’selve sustinerende, voor de 

Compaignie scadelick; die van Amsterdam ter contrarie nodich, omme de negotie ende 

populatie aldaer te onderhouden. Sijn oeck daertoe dienende verscheide boecxkens van dese 

materie, waerbij soo d’eene als d’andere opinie voorgestaen wert, soo bij gescrifte als den 

drucke gemeen gemaeckt. Waerover de bewinthebberen mette Staten seer besich sijn omme 

het beste te verkiesen. 

Interim mij gecommuniceert wesende een missive bij de bewinthebber, ons neve Van 

Wijckersloot, aen hem gescreven van den handel ende gelegenheit aldaer, hebbe die hier 

willen bijvoegen, als volcht inhoudende: 

 

[16-11-1637] 

Dat verleden manendach de bewinthebberen becomen hadden scrijvens uuyt Brasil, van sijn 

excellentie ende den hoghe secrete raden, van den 16. novembris 1637 lestleden, gecomen in 

Engelant met seecker Engels scheepken, ’tgunt van Thome comende, door onse schepen, 

wederkerende van ’t exploict van de Mina, voor onvrij geoordelt, ende mitsdien naer 

 
151 Verbeterd uit: se resolveerden? 
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Pharnabock gebracht was. Daerin bevonden worden VIIc [700] aroben St. Thomesche suycker 

in brooden, die van goede prijse waren, ende uuytgelicht sijn. Het scheepken vorders 

onbescadicht gelaten, den schipper met sijn volck alle gecontenteert ten vollen, voor alle 

’tgeene sij mochten pretenderen. Stellende wijtlopich in deselve missive de liquidatie, over 

het een ende het ander met hem gehouden, ende wat contentement hem is gedaen. Beneffens 

een ample quytance, daermeede hun alle  
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redenen van pretentiën in’t toecomende afgesneden sijn. Doen daer oeck wijtlopich verhael 

van den tocht ende victorie van El Mina, de besettinge van die, ende wederomme-reyse van 

de schepen, die alle geluckich in Brasil gearriveert waren. Dat het exploict, sonder een ure 

versuyms in regard van de schepen ende soldaten was geëffectueert. In sulcken tijt als het in 

Brasil winter was, ende de schepen ende volck daer weynich dienst conden doen. Stellende 

’tselve tot een exempel in’t toecomende, dat diergelijcke vandaer meer sal connen geschieden.  

Nu waren die schepen ende volck daer wel wedercomen, omme tot andere desseinen 

geëmployeert te werden. Als bijsonder oeck, om de Conte de Bangnoli uuyt Alregippe del 

Rei, besuyden Rio St. Francisco leggende, te doen delogeren. Gelijck de heeren Giselin ende 

colonel Scheppe met schepen, jachten ende volck alreede derwarts vertrocken waren, 

d’andere op’t spoedichst souden volgen. Daervan de uuytcompste soude werden verwacht, 

oeck dat 8 schepen gesonden waren, voor ende in de Bahie te cruycen, oock eenige na Rio de 

Geneiro. Voorts datter, boven alle vermoeden veel suyckeren werden geplant, ende veel meer 

ingenios aen’t malen werden gebracht, als men soude hebben derven hoopen. 

 De signoros d’ingenios werden met goederen ende comanschappen daertoe seer gestijft, 

bijsonder van de vrije luden, die hiertoe seer hielpen, hoewel op borchtochten op de volgende 

saffras, soodat se 2 jaeren te wachten hebben, eer se hare betalinge ten vollen sullen becomen. 

Ende hoewel seer veel goederen daerdoor vertiert werden, soe en was mette particuliere 

goederen noch geen eynde 
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te sien in langen tijd. Soo menichfuldich sijn die daer op de custen. Waeruuyt af te nemen is, 

hoe die particulieren gevaren souden hebben, indien de negotie open gebleven ware. 

Namentlick, dat se haerselven ende malcanderen in den gront bedorven souden hebben, maer 

nu ’tselve sullen connen redresseren. 

Ende wederom aen d’ander sijde, dat sonder middel ende toedoen van particulieren niet half 

soveel suickeren geplant, noch ingenios aen’t malen gebracht souden hebben geworden. Ende 

oversulcx, hoe vorderlick ende nodich die vrije luden den staet van Brasil sijn, alsoe de 

Compaignie alleen daertoe niet veel hadde connen doen, als metten oirloch meer als teveel 

belast sijnde. Voort, dat sich alles daer soe begonde aen te stellen, dat daervan groote effecten 

waren te verhopen. Oeck dat se van meeninge waren, van de penningen van de negros ende 

andere retour van suyckeren voor de Compaignie te doen. Item, dat twee jachten met volck na 

Stara waren gesonden, om dat te veroveren. 

Voorts soe hebben de Portugesen ende andere coopluden alhier van Madera scrivens becomen 

van den 3. februarii, inhoudende, dat den 30. januarii aldaer was gecomen een caravel uuyt de 

Bahia. Om tijdinge in Portugal te brengen, dat de Hollanders waren in Alregippe del Rey ende 

Conte de Bangnol geretireert na Torres Guartia d’Avila, de naeste plaetse aen die Bahye, ende 

dicht daerbij.  
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Dit wort geconfirmeert door een bevracht schip, over West-Indiën hier gearriveert, ende noch 

door een van onse bootsgesellen, die in 15 dagen uuyt Portugal compt, die segt dat daer die 

tijdinge oeck was. Ende noch onlangs in de  
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Bahia geweest is, daer groote verlegentheit, ende van alles gebreck was. Ende geene stercte 

aen de lantsijde is, sulcx, dat de vianden de onse niet en souden verwachten, als hij meenden. 

De trommelen hadden daer 2 dagen lang geslagen, om volck buyten nae haer leger te senden. 

Maer niemant en wilde uuyt, hoe leet het den governeur was. In somma, dat te verhopen is, 

men daer weinich resistence soude vinden. 

De schepen de Moriaen ende Nassau, die in ladinge lagen, worden alle uren verwacht met 

breeder advysen. 

Tot Amsterdam, 14 meert, anno 1638. 

*** 
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 [00-07-1635] 

[De weduwe van Helmich Helmichsz] 

In julio 1635 is met de leste vlote overcomen de wedue van Helmichio Helmichii, die nae het 

overlijden van haren man …, voor predicant gesonden in Oost-Indiën. Ende naedat Helmichii 

huysfrou aldaer swaer geworden sijnde, mede overleden was, aen malcanderen gehuwet 

waren, met naeme Judith Ghijsbertsdr. van Dort, (dochter van Gijsbert Sebastiaen, predicant 

in Ambona, ende aldaer gestorven),152 haren tweeden oeck daer verloren hebbende, sonder 

kynderen verwect te hebben.  

Hadde bij testamente d’selve sijne huysfrou gemaect sijne conqueste, ende daeruuyt sijne 

moeder pro legittima 1c [100] realen. Doch sij haren vader 400, verbiedende, dat men haer tot 

inventaris te maecken ofte andersins soude porren. Derogerende te dien eynden allen statuten 

ende wetten ter contrarie. Welck testament sichselfs contrarieert, gevende de moeder voor 

hare bloote legittima 100 realen, ende sij haer vader oeck voor sijne bloote legittima (verba 

sunt testamenti) 400. Can oeck niemant in testament cavere, ne leges et statuta locum habeant, 

ut de legittima parte parentibus iure debita constare non possit, nisi de tota hereditate ratio 

reddatur. Tamen Harmanus Warnerus Velthusius, vitricus Helmichii, tandem testamentum 

probavit, nec quicquam contra illud molitus videtur. 

 

[02-10-1636] 

Copie van een brief, gescreven bij C. Varlet,  

bewinthebber van de West-Indiën wegens de provintie Utrecht, die in plaetse van … Pauw is 

gecomen, aen ons neef Cornelis van Wijckersloot, mede bewinthebber. 

Op saterdaeg hebben tijdinge becomen, datter twee schepen van Guinea in Tessel gearriveert 

sijn. Van haer ladinge hebben UE. de carge door de wedue Hauarts toegesonden, alsoo’t niet 

mogelick was, op die tijt te scrijven.  

Op sonnendach hebben wij tijdinge, dat in Tessel gearriveert is het jacht de Sevensterre, 
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comende uut Nieu-Neerland. Die ladinge is:  

ontrent 8.000 bever- ende ottervellen,  

 
152 In de marge. 
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quantiteit Vergineis touback, 

over de 200 ossenhuden, 

beneffens meer andere kleinicheden. 

Refereren, dat de saecke daer te lande stont in de vorige staet. Daer was seer groote quantiteyt 

in vooraet van granen, aldaer gewassen. 

Op gisteren hebben wij tijdinge, dat in Tessel gearriveert sijn van de custe van Brasil 3 

schepen, de Witte Valck ende Sampson. S. Michiel geordineert in Zeelant, haer ladinge is: 

ontrent 1.400 kisten suickeren voor particulieren, 

quantiteyt van brasiliënhout voor de Compaignie. 

Met tijdinge dat sedert het leste scrijvens seer weynich voorgevallen was, door oorsaecke van 

het wyntersayson. Alleen dat de viant was stillekens door enen onbekenden wech met 200 

man gevallen in Goyane, ende hadden daer een suyckermolen, toebehorende Jan Wijnants van 

Haerlem geplondert, eenige vrije luden dootgeslagen, ontrent 25.000 gld. aen comanschap 

medenemende. Hetwelck de onse gewaer wordende, waren met 600 vierroers op d’selve 

aengetogen, ende die in de vlucht geslagen, den buyte van haer hadden geworpen, die van de 

onse gerecouvreert is, met eenige Portugesen gevangen. Den Raedt hadde aldaer een generael 

pardon doen publiceren voor alle verlopen Portugesen. Daerop veel inquamen, ende den eet 

van getrouwicheit deden. Het jacht de Canaryvogel hadde een prijs verovert, met 213 kisten 

suicker voor die Baye, daervan 
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de gevangene seyden, dat sulcken honger ende elend in de Bahie was, dat se selfs verlangden 

na de Hollanders. 

Ons leger aldaer te velde bestont in 2.900 soldaten. Lagen gereet, metten eersten bequamen 

wint, een aenval te doen op Porto Calvo. Alwaer sich den viant verschanst heeft, ende in’t lant 

alomme grote schaede dede, mit branden het brasiliënhout ende de ingenios te destrueren. 

Daer de onse nu dapper op begonden te passen. Daer lagen noch andere schepen in ladinge, 

die binnen een maent souden volgen.  

Dese weecke, als men meent, sullen onse soldaten monsteren, bestaende in 600 mannen, daer 

al 200 van leggen in Tessel, wachtende op de wint. 

T’Amsterdam, den 2. octobris 1636. 

*** 
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[VOC] 

 

[Ambonese kinderen in het album van Ernst Brinck] 

[27-10-1622] 

Anno 1622 

Alsoe de Ambonese kinderen tot Amersfoort bestelt waren ter scholen, hebben in’t boeck van 

de borgemeester van Harderwijck, Er. Brinck, gescreven als volcht, ex praescripto 

praeceptoris, ut puto, neque nempe tantum eo tempore in literis profecerant, ut suo marte id 

fecerint. 

 

 Latius regnes avidum domando 

 Spiritum, quam si Lybiam remotis 
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 Gadibus iungas, et uterque poenus serviat uni.153 

Andreas, natus rex Soye, VI kal. novembris 1622 in Illustri scola Amisfortiana 

 

 Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit moenia.154 

 Iam vere comperi nullam apud Deum esse personarum exceptionem.155  

Laurentius de Fretis, VI kal. novembris 1622 in Illustri scola Amisfortiana 

 

 Omne solum forti patria est. 156 

 Deus et gentium Deus est.157 

Johannes Tack, VI kal. novembris 1622 in Illustri scola Amisfortiana 

 

 Illic est exilium ubi virtuti non est locus. 158 

 Qui eramus longe, facti sumus prope in sanguine Christi. 159 

Johannes Ducat, VI kal. novembris 1622 in Illustri scola Amisfortiana 

 

 Virtus regnum et diadema tutum. 

 Deserit illi propriamque laurum, 

 Quisquis ingentes oculo irretorto spectat acervos.160 

 Deus in manibus habet corda regum. 

Marcus, natus rex Kylangiae, VI kal. novembris 1622 in Illustri scola Amisfortiana 

 

 Regum timendorum in proprios [g]reges,161 

 Reges in ipsos imperium est Dei.162 

 Gratia Dei sumus quod sumus.163 

Laurentius Diego, V kal. novembris 1622 in Illustri scola Amisfurtiana 
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Eenige memoriën ende discoursen aengaende de Oost-Indiën 

Op Maquian leggen drie forten, Noffequia, daer de rede voor de schepen is, Taffesoya ende 

Tabellolo.  

In Bachian, op het eylant Labouw, is het fort Barnevelt. Heeft sijn eygen radigi ofte coulani, 

te weten coning, die is een vrij heer, sonder oyt tollen gegeven te hebben aen de Ternatanen 

ofte ymant anders. Hij is mahomets, in sijn lant sijn noch heydens, oeck eenige roomsche 

cristen, bij de Portugesen gemaect, die men daer Labours noempt, na de naem van’t eylant. 

 
153 Horatius, Carmina 2,2,9-12. 
154 Toegeschreven aan Ovidius, al in Cassiodorus, Collationes, II, in verband gebracht met Spreuken 16,32, dat 

dezelfde strekking heeft.  
155 Vergelijk Matthias Flacius Illyricus, Clavis scripturae sacrae hoc est de sermone sanctarum littrarum recte 

cognoscende. Ed. nova, recognita et emendata (Basel, 1628-1629; 1ste ed. 1567), Index, s.v. ‘Fratres’: ‘Ut videas, 

nullam apud Deum esse personarum acceptionem’. 
156 Ovidius, Fasti, 1,493. 
157 Vergelijk Romeinen 3,29: ‘an Iudaeorum Deus tantum nonne et gentium immo et gentium’; Calvijn, In 

Isaiam 54.5: ‘Dominus enim gentium Deus est’. 
158 Cicero, Pro Milone, 101. 
159 Efeziërs 2,13. 
160 Horatius, Carmina 2,2,9-12. 
161 Hs. abus. ‘reges’, terwijl Horatius ‘greges’ (kudden) schrijft. Mijn dank aan Hans van der Venne, die van de 

meeste van deze albumbijdragen een vertaling maakte, en er toelichting bij gaf. 
162 Horatius, Carmina 3,1,5-6. 
163 Vergelijk 1 Korintiërs 15,11: ‘gratia autem Dei sum id quod sum’, maar in de door Diego geciteerde vorm 

ook te vinden in verschillende geschriften en op medailles.  
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Dese brengen haere kinderen ten dope bij den dienaer der Hollanderen. Niet vrijwillich ofte 

uuyt eygener bewegeninge, maer uuyt bevel. Mits dat sij onder het gewelt der Hollanderen nu 

wonen, maer als sij droncken sijn, hetwelck sij seer geern ende veel sijn, so springen sij daer 

heen, nemende schilt ende sweert, makende bravade, lopen door malcanderen, ende roepen 

‘noch sijn wij christen’. Te weten christenen schijnende daeruuyt, alsofte den dranck, die met 

oubat gemengt is, in den cop wesende, haer noch voorstont, dat sij most[ten] haer eerst 

aengenomen christendom beschermen. Ende dat sij onder de Hollanderen,164 genootsaeckt 

waren, van hun christendom te simuleren. 

Onder de eylanden van Banda is een genaemt Neron. Daer leggen 2 castelen, een genaempt 

Nassau, ende het ander Belgica. Recht tegen, in Banda, lecht een berch, genaempt Gunapi, die 

vol sulphur is, ende lange gebrant heeft, ende ontrent 18 maenden met sulck gewelt, dat de 

eerde over de 2 mijlen vloech, ende drie dagen lang niet dan eerde ende zulphur regenden, 

ende de zee genochsaem soode. De sloetel van’t lant Banda is het fort Puleway, bij de onse 

gewonnen ende weder verlaten. 

Na het innemen van Marieco, don Jeronimo de Silva, governeur van Spaens Ternate, horende 

het schieten, sprack seer vileinlick, treckende sijnen baert ende spouwende, swoer bij eenige 

santen ende santinnen, dat hij het in vier dagen weder soude inhebben. 

Resolutie genomen sijnde, om het oude casteel van de Portugesen op Tidoor in te nemen, 

hebben die van’tselve casteel op onse schepen, daervoor comende, dapper geschoten. Doch 

landen onder het commandement van sieur Real,  
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sonder eenige resistentie. Ende trocken met vliegende vendels het strant langes, na het casteel, 

dat sij, niettegenstaende het gewelt van schieten, met groote couragie hebben aengevallen. Die 

van binnen deden groote tegenweer, evenwel de onse, met verlies van sommige, hebben het 

met lederen beclommen, ende binnen derdehalf ure hare vendelen op de wallen laten vliegen.  

Dit geschiet wesende, quamen de coningen van Ternate et Batsian, met allen haren adel, ende 

den generael Both, binnen het ingenomen fort, om alles te besichtigen, ende gingen overal 

door het bloet. Dit exploot geschieden in het gesichte van den coninc van Tidoor, die geen 

devoir en dede om t’ontsetten. In Tidore heeft den oversten Reael seer couragieuselicken 

ingenomen het fort, bij den onsen genaempt het Groote Becaff ende Groot Marieco. Aldaer 

hijselver voorginck in een wollen hemptrock, met een ringcraech om den hals, met schilt ende 

sweert, om sijn volck te animeren. 

Den generael woont op’t bolwerck, genaempt Oraingiën. Daer comen in Ternati altemet oeck 

Chinesen handelen. Doch het eylant is meerendeel een berch, ende alle de notable plaetsen 

leggen aen de voet derselver. 

Den generael is met 10 schepen van Ternati na Seau geseylt, daer de Spaengiaert gemeenlick 

verneempt, hoe het in de Molucques gestelt is, ende oft daer geen onraet vernomen wort. 

Ende hadde vier oorlochsschepen vooruuyt gesonden, die d’selve plaets hebben 

geïncorporeert, ende eenige gevangens becomen, die tot Amsterdam sijn aengecomen. Sijn 

vandaer gearriveert te Magindano, dat onse vrinden sijn, door de Strate van Taguma. Ende 

daerna op Panchama, de stat van Arevola Ope-Otton geplondert ende gants verbrant. Daerna 

comende op Mindora, het moson tegen crijgende, mosten wederkeeren. Ende deylden sich in 

drie partijen, doch so dicht, dat se malcanderen met een grofstuck conden waerschouwen. 

Ende dienden alleen om ’t secours hetwelc uuyt de Manilles, die van de Molucces mochte 

overcomen, te destrueren. Alwaer haer een Spaensch jacht vol Spaengiarden gewaer 

wordende, gestrant is, ende is bij deselve in brant gesteken. 

 
164 Hierna abus. nogmaals: sij. 
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Seau bij de 4 schepen, van Reael geleyt, verovert. Is noch bij de ons bewaert 
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gebleven, met 27 mannen, ten tijde van het vertreck van sr. Clemens Kerseboom. 

Van den 15. novembris totten 15. april wayt de wint uuyten westen, van Bantham af na de 

Moluccas. Van den 15. april totten 15. may is het een twijffelmaent, ende van den 15. may 

totten 15. octobris wayt het uuyt den oosten in westen. Ende van den 15. octobris totten 15. 

novembris is het weder een twijffelmaent. 

In de Moluccas sijn de dagen altijt even lang. Als het in de Moluccas middach is, is het165 hier 

ontrent 3 uyren in de morgenstont, ende als het hier middach is, soo is’t aldaer tsavont ontrent 

8 uuyren. Alle de sterren die seylbaer sijn, can men eer het jaer ten enden gaet, in de 

Moluccen sien. Als de son in Cancro is, so vallen de schaduwen zuytwarts, ende als de son is 

in Capricorno, valt de schaduwe noortwarts. 

Van alle dingen, hoedanich die sijn, neempt die tegenwoerdicheyt de verwonderinge af, ende 

het verde afwesen, ende de ongehoortheyt maect alle dingen verwonderlick. Het soude ons 

wel vrempt sijn, des somers geen langer dach te hebben dan in den herfst, oft in den winter 

geen langer nacht te crijgen, jae, selfs geen somer ofte winter. Een van beyden dunct ons, dat 

men van de Moluccas mach seggen, ofte dat se 2 winters, 2 somers heeft. Bij ons sien wij 

winters de sonne langsaem onder dalen, ende des somers schielicker, maer in Indiën, (in de 

Moluccen),166 rijst hij ende daelt op eender wijse. 

Nergens worden geseyt minder misten te sijn die ons gesicht benevelen, om tot aen de sterren 

toe te geraecken. Soodat nergens anders dan daer connen gesien worden alle lichten des 

hemels, beyde ten noorden als ten zuyden. Geene, selfs oeck niet den stert des Cleynen Beers, 

uuytgesondert. 

Ende alhoewel sommige coude Europaesche lichamen de hitte in zona torrida niet wel en 

connen verdragen, het is evenwel blijckelijck, dat die streecke den mensche gesonder is dan 

onse coude, vochtige streecke, die wij bewonen. Want sulcx en betuycht niet alleenlick de 

menichte der inwoonderen, maar oeck hare lange jaeren, die sij in goede dispositie sijn 

levende, alse tot 120, 150 ende meerder jaeren. Hetwelck bij ons wonder soude schijnen. 

 

Van eenige vruchten ende gelegenheyden deser landen 

Arbor tristis reperitur in Ternate, cuius mem[orat] Clusius, liber 2. Ind[icarum] plantarum, 

cap. 1, fol. 225, et Cristophorus a Costa, apud eundem, fol. 279. 
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In de Pulla is een stadt die Tolliau heet, ende geeft oeck tol aen den Ternataen, te weeten aen 

des conincx soon, die bij de Hollanders in staet van coninc wort gehouden, also Pulla onder 

de Hollanders is.  

In de Moluccas wort water gedroncken door de banck. Aleer de coccosnote rijp is, so is hij 

heel vol sap ofte water, elcke note hout ontrent een grote toghe. Maer dien dranck en can niet 

duren, maer moet terstont uuytgedroncken worden. 

De palmites en brengen niet anders dan een vrucht, gelijck een pruym, die is seer herd. Het 

wort bij de Indianen voor een conste gehouden, dese boomen te tyfferen. Dat is, sij bollen 

hem alle tacken aff, ende weeten die op de eynden toe te stoppen, dat hem sijne vochticheyt 

niet en ontloopt. Dan so stellen ofte hangen sij aen de bollen lange riede pijpen, daer die 

 
165 Hs. abus.: het het. 
166 In de marge. 
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vochticheyt door neer sijpert. Ende mogen van een boom in een etmael vergaderen, ontrent 2 

flapcannen vol vochts, hetwelck is de wijn de palma, die wort versch uuytgedroncken. Maer 

als die suer is geworden, soo wort er arac van gedistilleert. 

Behalven den arac van wijn de palma, soo branden sij oeck aracca van verdorven rijs, want 

die moet verdorven wesen, eer sij aracca daeraf connen branden. 

Noch isser een seecker cruyt, genoemt oubat, hetwelck sij doen in den tuac, te weeten in den 

dranck die door het tyfferen is becomen, welck voor wijn de palma is genoempt. Ende desen 

tuac met oubat is eenen coppigen dranck. 

Nu so isser een sorte van gele saffranige wortelen, die worden met goulon, te weeten een 

swarte suycker, gesoden. Ende als dat tesamen gegist heeft, soo is’t een goeden dranck, ende 

wort kila genoempt. Dat welck de gemeensten dranck is der Hollanderen ende Indianen door 

alle de Indiaense eylanden. 

De cocosnoten lange, ofte haren vollen tijt, aen de boomen hangende, hebben pit ofte kern op 

een wijse als de hasenoten. Uuyt dien kern wort olye getrocken, welcken sij met den geelen 

wortel (daer voor van geseyt is, daer sij suyckerwater mede sieden) mengen ende gebruycken, 

omme haer licha-  
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men mede te smeren, waervan die so geluwe worden.  

Den sagu wert becomen van een seeckere sorte van boomen, die geen eetbare vrucht en 

dragen. Het sijn vrij dicke boomen, meer dan van eens mans dicte. Om de sagu te hebben, so 

wert den boom afgehouden en geklieft. Het hout van den boom is naulicx twee vingeren dick, 

voorts is die binnen vol met een bolle ofte weecke spiere, op de wijse van het vlierhout hier te 

lande. Welcke bolle spiere met crabbers uuytgescrapt wert. Ende so maecken sij van basten 

van bomen grote gooten, die op’t neerende schuyn leggende, nabij toegestopt worden. 

Behoudende een enge openinge, daer het grofste van den kern niet door en can. So laten sij 

alsdan den kern met water (hetsij versch ofte sout, nadat de gelegentheyt der plaetsen haer 

geeft) door de gote lopen. Ende het fijne ofte dunne dat onderdoor loopt, is de substantie daer 

sij hun broot van backen, ende is een schrale cost. De bomen, waarvan dese sagu wort 

becomen, heeten sagueres. 

De paradijsvogels vliegen somtijts wel 200 in een troup, ende is een cleyn vogelken, maer een 

span lang. Werden met vergift gevangen, dat men in het water doet, daer sij comen drincken. 

Het vleysch van patani is mager, grofdradich, en can in een halff jaer daer niet soveel 

becomen worden, daer de Moluccen 2 maenden de mont mede souden connen ophouden. 

Antipera was bij de Compaignie gerecommandeert voor ververschplaetse, in het gaen na het 

vaderlant. Maer die plaetse is niet genochsaem, om de verversinge te becomen, te prijsen. Dan 

de baye is so enge, dat qualicken 3 ofte 4 schepen malcanderen connen swayen. 

De buscruytmolens liggen in Amboyne stil, bij foute van salpeter, doch na heeft men goede 

quantité in het vastelant becomen. Sulcx oeck, dat men herwarts heeft over gesonden. 

De XVII hadden geordonneert, de Clingen, Javanen, Maleyen ende andere neutrale natiën, 

met aenhalinge harer joncken, uuyt de Moluccas te weren. Maer is bij Reael in deliberatie 

getrocken, so om de swaricheyt, als oeck bij foute van weynich. Ende meest bij gebreck van 

timmerlieden, also men van de Japonesen qualick ware gedient. Sodat hoochnodich worden 

gerecommandeert, een deel timmerluyden over te senden. 

De Compagnie hadde belast Henrick Reyersz, van de Moluccas in het groot te maken, gelijck 

hij heeft gedaen. Hadde oock last, de passaige langs Gilolo ende de Boccarones af te 

teyckenen. 

 

 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

 

 

171 

 

fol. 134v 

 

Ende voort tot Java. Reael belooft te versorgen, dat de passaige voor het norder moisson, 

gaende beoost de Celebes langs, afgeteyckent soude worden, gelijck oeck van Amboyna ende 

Banda. 

Het silver, verwacht uuyt Japan te crijgen, en is met geen Hollants goet te becomen, ende 

Reael despereert daervan. 

Malica ofte Terra Alta ende de voyage besuyden Java omme, was den commandeurs in India 

gerecommandeert. Daerop adviseerde Coene, dat op eenen boden de Molucce-waren niet en 

sijn thuys te brengen, etc. Scrijft voornamelick om vivres tot de Moluccen, gelt, oly ende 

suyver teer in dichte vaten. Ontbiet coussens ende schoenen, also die derwarts gaen crij[gen] 

quade beenen. 

Op Puloway geen versch water. Ontbiet clinckert ende cement. 

Uuyt Japan gecomen 366 in silver, goede partije muscus, veel te dier ingecocht. 

 

[Langs Brazilië naar de Kaap] 

De Portugesen, ontrent Paeschen uuyt Lissebon na Indiën seylende, ende de Hollantse 

schepen in de wintertijt, comen best te tijd, om de winden tot haren vordel te vinden, om langs 

Brasil om de zuyd te comen. Maer de schepen welcken in julio ende junio uuyt Hollant 

seylen, hebben veel moyten, daerom te comen.  

De gemeene cours is bij de Spaense sijde langs door de Canarische eylanden, ende binnen de 

eylanden van Cabo Verde door. Ende hebben geen noot van om den oost getrocken te worden, 

voordat sij besuyden de Soute Eylanden sijn. Want de oosterlicke wynden, te weeten de 

generale winden, die onder Tropico Cancri wayen, blijven den schepen bij tot op de 8 ende 6 

graden benoirden de linie, ende oock somtijts wel tot opte 4 graden. Ende met de oosterlicke 

winden om west lopende, om Brasil aen te doen, ontmoeten op de geseyde hoochten van 6 

ende 5 graden de veranderlicke winden.  

Ende soo sij wel voorspoedich geseylt hebben, ofte dat sij wel versien sijn van water, mogen 

de Brasilicksche sijde houden, tegens de wint oplopende, want die wayt meest zuyden, selden 

zuyd-oost. Hetgeene sij op Brasil hebben te schuwen, sijn de Bro Olhoes(?), die een goet 

stuck buten lants leggen. Ende vandaer strecken op na de Caep de Bonna Sperança. 

Maer in het wederkeeren, so comen de schepen van Caeb de Bona Esperança op St. Helena, 

ende lopen vandaer noordwestwaert buyten de eylanden, ontrent de Vlaemse eylanden. Ende 

comende op de 26 graden, so vinden sij het steencroos, bij den Spaengiaerts Sargazzo 

genoempt, drijvende aen lange strepen, ende oeck wel heele velden. Ende duert gemeenlicken 

tot op de 30 graden, wesende dit croos struycken ende tacken met smale bladertgens, ende 

heeft knopgens, die niet in en hebben. Het leyt dun op het water, ende en doet geen belet in’t 

seylen. 
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Also die schepen maer werden voorsien van water voor den tijt van drie maenden, hetsij dat 

sij benoorden Schotland om lopen, ofte door ander belet op zee veel tijt verliesen. Soo sijn se 

wel genootsaect (al waer het schoon, dat sij geen noot en hadden, van in de bocht van Guinea 

getrocken te worden door den stroom) na Cabo Lopo Gonzalves te lopen, ofte aen Annabon 

om ververschinge van fruiten ende water. 

 

Uuyt het journael van de reyse over lande uuyt Masulipatnam na Guzaratte 

Maii 8. Gereist uuyt Masulipatnam. 
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19. In de stadt Ossinsagra wesende een ½ gau noortwart van Bagnagar op den wech van 

Doltebad ende Borambour. Ende was dit een redelicke groote stadt, bij gissinge 70 

Hollantsche mijlen van Masulipatnam. 

22. Uuyt Ossingare ’s middachs tot Animdepurnum, ende tsavonts tot Mansurchan Peta gerust 

2½ gau gereist hebbende. 

23. ’s Morgens vertrocken, middaechs gerust tot Animbol ende tsavonts tot Melcatusar Peta, 

welck is de bequaemste rustplaetse die hij gesien heeft, in het geheele lant van Cotebitta. Was 

rond met muren besloten, hebbende poorten, etc. Sagen ’s middaechs een ring om de sonne 

als een regenboge. 

24. Vertrocken, ende avonts tot Colere gerust, 9 gau. 

25. ’s Morgens vertrocken, des avonts gerust in’t leger van Lalas, sijnde op de frontieren van 

dese conincx lant. 

Calas is een redelick sterck casteel, naer ogenmerck, hebbende dubbelde mueren met 2 

bolwercken, hebbende 2 gau gereist, creech sijn paert een seere rugge. 

Van Goulconda tot hiertoe is een redelick goet lant, sonder rivieren. Maer hebben groote 

vivers met stercke steene sluysen, om het water te connen schutten, niet in het laech lant te 

lopen, etc. 

27. Vertrocken, ende gerust tot Degbour, een dorp met aerde wallen. De eerste plaetse in het 

lant van Nysampa, ende 16½ gau van het lant van Cotebixa. Daer oeck een dorp leyt met 

aerden wallen ende heet Medenorr, ende is het laeste in Cotebixalant. Hier spreect men een 

tale, Maraty genaempt, ende tot hier toe al vredich ontmoet. 

28. ’s Morgens vertrocken, ende ’s middachs gerust tot Selegarum. Des avonts tot 

Sondecaynta, dat sijn 3 gau. 

29. ’s Morgens vertrocken, reden door de stadt Gaudava, daer een casteel leyt. Heeft tersijden 

een grote tauque, tsavonts gerust tot Cheveny, 3¼ gau gereist hebbende op een seer steenige 

wech. 
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30.’s Morgens vertrocken, ende ’s middachs gerust tot Razur. Daer loopt een rivier verbij, die 

geseyt wort de riviere van Nassepour. Des avonts te Magolande gereyst, ¼ gau. 

31. ’s Morgens vertrocken ende middaechs gerust tot Mangrou, tsavonts tot Patry, sijn 3 gau. 

Hier scheyt hem de wech na Barampour (hetwelck vanhier is 28 gau, het is een redelicke 

grote lantstat, leggende op den scheytwech na Barumpour)167 ende Dollebat, datwelck de 

hoofstat is des coninx Nysampa. 

De 1 julii. Tot Patry geweest ende gerust. 

Den 2. ’s Morgens vertrocken, ’s middachs tot Pochry gerust. Sagen onderwegen, ter plaetse 

daer een pagode hadde gestaen, twe martevanen in rotse gehouden. Elcx van een tonne nats 

groot, daer eertijt grote schat inne was begraven, over eenige jaeren van den mogul berooft. 

Des avonts sijn wij tot Melgan gecomen, 3½ gau. 

3. ’s Morgens vertrocken, middachs tot Ambarra, een groote stadt; dat sijn 2 ½ gau, leyt 

ontrent 2 dagen reysens van het leger. 

   Fin 

 

De inwoonderen van het eylant Borneo  

sijn slechte, eenvoudige luyden, heydenen, die noch godt, noch eenige heylicheyt en kennen. 

Levende sonder coninc, alleenlicken in haere dorpen ofte buerten den oudsten voor 

voorganger hebbende. De voornoemste van de waren, die sij anderen bij deylen, sijn camphar, 

 
167 In de marge. 
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die alleenlicken valt ontrent Borneo-de-stadt, alwaer oeck eenige paerlen worden gevonden. 

Item bezarsteenen, gout ende diamanten, noch sandelhout. Maer also die van het vastelant, ten 

westen van dit eylant, tevorens geciviliseert ende tot het mahometisdom gecomen sijn, hebben 

op verscheyden hoecken deses eylants haer comanschappe gedreven. Ende eenige van die 

haer tributaris gemaect, deselve haere relligie inplantende, die meest in de benedenlanden 

aengenomen is. Blijvende het heydendom ende onwetenschap bij die van de binnenlanden, 

die geensins toelaten ymant van die van beneden, bij haer te comen. 

Dese mohumetanen in de benedenlanden hebben nu ter tijt steden ende vlecken, als sijn 

Borneo, Calca, Sambas, Monpar, Sassango, Tayen, Sackidana, Baligermassing, Crimata, etc. 

Waervan de vernoemste sijn Sambas, dat eertijt tributaris is geweest aen den coninc van Ihor, 

ende Suchadana, dat eertijts is geweest aen die van Jacatra in Java. Maer nu ter tijt hebben die 

steden haer eygen coningen, welck haer volck voor vrij houden, mogende negotiëren met 

elckeen.  

De binnenlanden sijn weynich bekent, alleenlicken weet men, dat de riviere aen de westsijde 

meest gout geven. Ende de rieviere van lande geeft  
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oeck diamanten, comende uuyttet oosten (noorden).168 Hetwelck sij in de benedenlanden voor 

cleetgens ende andere manufatturen vermangelen. De voorseyde riviere wort geseyt, te comen 

uuyt een hooch gebercht. Hetwelck geseyt wort, bovenop sijn hoochste te hebben een groot 

meer ofte staende water.  

Dan gaet een vertellinge, dat seecker persoon van de wilden, wesende op het geberchte aen 

den cant van het water, een spiegeling op sijn borst sach, regenboogswijse, sodanige als de 

diamanten van haer geven. Voor hem neer in’t water siende, een seer grooten diamant sach 

leggen op den gront, ende nemende een lang ried, heeft na dien steen gesteken. Maer also het 

water daerdoor troubel werden van de visschen gemaect, soo en heeft hij den steen niet 

connen steken, maer heeft hem uuyt het gesichte verloren. Ende na hetgeene daer te lande 

gelooft wort, so soude dit geweest hebben de moer van de diamanten. Wesende bij haer vast 

aengenomen, dat de diamanten groyen. 

Daer was eens gevonden eenen seer grooten steen, welcke wel eenige claerheyt hadde, maer 

niet na behoorten van de diamanten. Daerin siende, mercte men, in’t midden een diamantgen 

te leggen. Waerdoor sij geloofden, desen groten steen noch niet tot sijn perfectie gecomen te 

wesen. Waromme sij hem weder in het water geworpen hebben, opdat, als die tot sijn 

perfectie soude wesen volwassen, si die weder souden mogen vinden. 

Wort gemeent, dat in’t eylant Borneo 4 coningen sijn. Ende vallen in de buytenlanden gantsch 

geen waren, dan die worden uuyt de binnenlanden gebracht, als in Borneo gout, bezar, 

campher, peerlen, in Sambas gout, bezar, rijs, diamanten. Maer also de wilden, die onder den 

coninc van Sambas behoren, vianden sijn mette wilden van den lande Sea, en worden daer 

geen diamanten gebracht. Ende alhoewel eenige van de onse groote instantie bij den coninc 

van Succadana gedaen hebben, om selver in den lande daer die diamanten vallen, te 

negotiëren, hebben het noyt met giften ofte andersins connen tewege brengen. Hebben de 

onsen seer gearbeyt, de wilden van Sambas ende Succadana te vereenigen. Dat oeck is 

geschiet, sulck dat daerdoor goede hope van succes deser handelinge sich openbaerde. Doch 

is na door de onversichticheyt van de onsen, willende den coninc trotsen, is dit alles 

verbroocken. 

 

 

 
168 Oosten onderstreept, noorden bovengeschreven. 
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[00-00-1584] 

[Brief van Jan Huygen van Linschoten uit Goa] 

Jan Hugen van Linscoten, wiens vader was Huych Joostens van Haerlem, van wiens doot hij 

selver schrijft in sijn Itinerario, pag. 115, anno 1585. 

Copie van eenen brief,169 die een soon scrijft aen sijnen vader, genaempt Huych Joosten van 

Haerlem, ende Maertgen Henrics, sijn moeder, van Schoonhoven, nu wonende tot Enckhusen. 

 

Beminde vader ende moeder, 

U sal gelieven te weten, dat ic alhier in Indiën noch sij bij den ertsbischop, als ic UL wel 

breeder gescreven hebbe, met mijn broeder. Ende dencke alhier te blijven, soo lange, dat ic 

eenige commoditeyten vinde, omme te gaen over lant naer Italiën. ’t Es een reyse, seer 

gemeen, ende comen alle jaers veele Italianen over lant in Indiën. Hier sijn oeck sommige 

Nederlanders gecomen over lant, ende men mach wel met hondert ducaten deur geraecken. 

Indien mij Godt gesont spaert, en sal anders geen wech nemen dan over lant.  

Hier sijn’t jaer voorleden gecomen 4 Engelsche over lant tot Goa. Sijn tot Lonnen t’seyl 

gegaen, ende gevaren door die Strate Gybralter tot in Trypoli, een zeestadt in Turkiën, ende 

vandaer over lant tot hier in Goa. Dese werden hier gevangen gevoert van de Portugesen, 

seggende, dat het ketters waren. Wij maecten’t met den bisschop, dat zij uuytgeraecten. Dese 

hebben ons groote vrintschap bewesen.  

Sij brachten hier wel seven ofte acht dusent ducaten aen coopmanschap, als lakens, soffranen 

ende andere waren. Twe van haer spraecken goet Duyts, want sij langen tijt in Nederlant 

gehandelt hadden. Ende mosten hier borch stellen voor 2.000 ducaten, dat sij niet souden 

wech gaen. Sij gaven haer borch 1.100 ducaten in haer handen.  

Deselfde Engelschen hebben mij den wech altemael in scrift gegeven. Ende is so vrij te gaen 

door Turkijen als door Hollant ende vrijer. Men mach door Jerusalem gaen, wil men. Ende 

alle dingen sijn seer goede coop over wech. Daer gaen alle jaer vanhier drie- ofte vierhondert 

personen teffens, ende gaen op kamelen. Eerst vanhier te water op Ormus, is vanhier 400 

mijlen, een stadt in Persen. De Portegisen hebben daer een fortresse, ende gaen alle jaer veel 

schepen daerna toe, brengende vandaer comanschappen als peerlen, alcatifes ende andere 

costelicke waren. Ende daer is grote trafique van Turquen ende Indianen. Vandaer gaet men 

naer Balsara, is van Ormus 200 milen, vandaer na Babiloniën, sijn 430 milen, [van Babil tot 

Aleppo, een stadt in Syria sijn 450 milen], is een stat van grote trafycque, ende wonen veel 

christenen, als 
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Italianen, Engelschen, Françoisen, Hoochduytsche ende andere natiën. Hebben oeck 

christenkercken. Vanhier is trafycq op Indiën door geheel Turquijen, Italiën ende Vrancrijck, 

 
169 De brief is gepubliceerd in J.W. IJzerman, Dirck Gerritsz Pomp, alias Dirck Gerritsz China: De eerste 

Nederlander die China en Japan bezocht (1544-1604) …, Werken van de Linschoten-Vereeniging, nr. IX, ’s-

Gravenhage 1915, p. 8-13. Hij verwijst op p. 8 naar ‘een slordig afschrift, bewaard gebleven achter een dagboek 

van Arend van Buchell, onder verschillende copieën van andere stukken. Enkele passages daaruit zijn 

herhaaldelijk afgedrukt (zie o.a. Itinerario I, p. XVIII en XIX, Wichman, p. 3, noot 1, p. 6), maar, wat tot dus 

verre onopgemerkt bleef, ook het laatste gedeelte (beginnende met “het land van Indien is een goet lant voor den 

geenen, die wat in handen heeft”), werd reeds in 1592, met geringe redactiewijzigingen, zonder vermelding van 

den naam des schrijvers, onder de oogen van het publiek gebracht. Dit geschiedde in den “Thresoor der 

Zeevaert” van Lucas Jansz Waghenaer.’ De voornaamste afwijkingen heeft IJzerman in noten aangegeven, en 

die zijn voor een deel ook in deze editie in de noten te vinden. Overigens blijkt ook hij weer Buchelius niet 

zozeer ‘slordig’ maar toch wel nogal eens verkeerd te hebben gelezen. 
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Engelant ende andere landen. Van Aleppo na Tripoly sijn 90 milen. Dit is de haven, daer de 

schepen van alle wegen aencomen, ende vandaer gaet men op camelen na Aleppo, daer die 

factoren ende coopluden wonen, als boven.  

Wil men te Jerusalem gaen, so gaet men van Tripoly na Damasco, dat sijn 60 milen, van 

Damasco na Jerusalem sijn 30 milen. Om te gaen van Jerusalem na Venegiën, so neempt men 

oeck eenen anderen wech, sonder tot Tripoly te comen. Als van Jerusalem na Ramar sijn 40 

milen, van Ramar na Cyperen sijn 30 milen, vandaer na Candiën 220 milen. Van Candiën na 

Santen 180 milen, van Sante tot Salomon sijn 30 milen, van Salomon tot Sara sijn 40 milen, 

vandaer tot Groffa sijn 50 milen. Van Groffa tot Polla 36 milen, van Polla na Parenta sijn 22 

milen, van Parenta na Malumocho sijn 24 milen, vandaer tot Vinegia sijn 3 milen.  

Somma in als, van Goa tot Vinegiën 2389 milen. Ende om te water na Portugal sijn 6.000 

milen. Ende heeft men 200 ducaten van doen, om alleen die costen op die schepen te copen. 

Ende te lande can men met hondert ducaten reysen, ende met de andere hondert noch soveel 

winnen. Men gaet te lande in vijf ofte ses maenden, ende besiet veel oude,170 vermaerde 

plaetsen. Ende te water vaert men in acht maenden, ende sien niet dan water ende lucht ende 

verdriet. Te lande heeft men alle dage versch water ende spijse ende vreempt volck, vreemde 

manieren. Ende te water stinckent water met wormen somtijts, ende quaet biscuit ende groot 

torment ende moelickheyt. Nu mach UL selfs considereren, welcke van tweën beter genomen 

is.  

Soo mijn God de Heere spaert met gesontheyt, hebbe belooft niet thuys te comen, voordat ic 

eerst so goeden Italiaens sal connen als Spaens, ende Italiën besien, soo’t mogelic is, Hooch-

Duytslant ende Vrancrijck. Ende alsdan mach men alles sien waer’t heen wil. Mijn hart denct 

anders niet, nacht ende dach, dan om vreemde landen te besien. So weet men wat te vertellen 

als men oudt is. Daer en is geen tijt quader versleten, als een jongman op sijn moeders 

kuecken te blijven, gelijck een babock. Ende weeten niet wat armoede noch weelde is, noch 

wat de werelt in sich heeft. ’tWelck dickwils oorsaeck is van haer verderffenis. Mijn sin waer 

wel, om te gaen naer China ende Jappan, dat is noch eens so verre, als van hier naer Portugal, 

ende 
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men is drie jaeren op den wech. Hadde ic een hondert ducaten, twee ofte drie, conde wel ses 

ofte seven daeraf maecken.  

Daer is dit jaer een Duytsman, mijn goede vrunt, voor constapel op een schip gevaren, die 

geerne soude gesien hebben, dat ic met hem soude gereyst hebben. Maer met ijdele handen 

sulcx te beginnen, docht mij sotternie. Men most al wat voorsien sijn om proufijt te doen. 

Deselve constapel heeft er eens geweest, ende seyt er veel goets aff. Hij is naturel van 

Enckhusen, ende heeft hier wel 26 jaeren in’t lant gewoont, ende is getrout met een Duytse 

vrouwe. Sijnen naem is Dirck Gerritsz (pag. 129 Itinerario)171 ende meent dese reyse noch 

eens te volbrengen, ende dan naer huys te gaen. Hier sijn veel Duytse getrout geweest, maer 

nu meest doot. Als van Rotterdam Pieter Jansz de Wit, die is met een rijcke vrou getrout, ende 

meer andere van Antwerpen ende Hooch-Duyslant. Hier sijn oeck vijf ofte ses jesuïten ende 

grauwe monicken, dat Nederlanders sijn. 

Aengaende het lant van Indiën, is een goet lant voor dengeenen die wat in handen heeft. De 

dagen sijn hier ’s winters ende somers even lang, ofte schelt seer weynich. De sonne gaet te 

ses uren op, ende te ses uren onder, doorgaens. Daer is geen onderscheit tusschen somer ende 

winter, dan dat het des wynters vijf ofte ses maenden achtereen regent. De winter begint in 

 
170 IJzerman: veel ende. 
171 In de marge. 
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april, ende eyndicht in september. De geheele winter sijn de rivieren gestopt met sant, datter 

schip noch schuyt in noch uuyt mach. Ende tsomers gaen die weder open. Den gehelen winter 

wait er eene wint, sonder eens te veranderen. De bomen sijn ’s winters ende somers even 

groen, ende ’t geheele jaer door isser fruyt. Men siet hier twee polen van de werelt, de Noort- 

ende Zuytsterre. Des middachs en geeft die sonne geen schaduwe, ende is recht boven het 

hooft. Hier sijn alderhande gedierten, als papegaien met groter menichten, ende meercatten, 

desgelijcx tigren, olifanten, rinoffelen172 ofte eenhorens, ende andere vreemde beesten. De 

peper wast hier in Indiën gelijc in ons lant de wyngerden, mit boskens druyven tegen andere 

bomen, maer cleynder. Hier is oeck ander peper, als lange ende witte. De gember wast door 

geheel Indiën, ende is weynich geacht. Wast gelijck riet in ons lant, ende de wortel es gember. 

Men heeft se hier in salat, alse noch groen is.  

Die 
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giroffelen of nagelen comen van de Molucse eylanden, die vijff sijn, ende leggen onder den 

cleynen equinoctial. Men is drie jaren op den wech om te gaen ende te comen. Het is een seer 

periculeuse reyse, om de droochte wille die onder weg is. Die boomen daer se aen wassen sijn 

als laurierbomen, daer en sijn anders geen nagelen in geheel Indiën als die van dese eylanden 

comen. Die notenmuscaten ende foulie compt van Malay, 300 milen van hier, ende wast op 

bomen, so groot als noteboomen. Is fruyt, so groot als persen, het buytenste is seer goet om 

eeten. Men maect er conserven van, den steen van binnen is notemuscate, ende heeft een 

schille om, dat is de masse ofte folie.  

De caneel compt van een eylant, genaempt Ceylon, eertijts Taprobane geheten. Leyt in den V. 

graet ende is van groote 300 milen, ende is het vruchtbaerste eylant dat in de werelt is. Men 

wil seggen dat het paradijs daer is geweest, vanhier ontrent 100 milen173 gelegen. De 

caneelbomen sijn so groot als olijfbomen, den 2. bast174 is den caneel. Men brant hier anders 

geen hout dan caneelhout. In dit eylant sijn veel olyfanten ende de beste van de werelt. 

Vandaen compt oeck het marfijn175 ofte olyfantentanden, oeck robinen, sapphiren, gramandes, 

peerlen, aliaffel ende andere costelicke waren.  

Het amber compt van Nacombiqier,176 ende wort gevonden bij de zeestrant, ’t is dreck van 

sommige visschen die daer sijn. Almusgueres177 oft musculiat compt van Chine, van beesten 

gelijck vossen, die smiten se doot ende laten se verrotten, met vleysch, bloet ende al. Ende 

dan maken se beurskens van ’t selve vleys, vet ende bloet. Dat is dan musculiat. Anyl is een 

cruyt, wast op’t velt ende heeft blauwe bloemen, werden gestoten ende daerna te drogen 

geleyt, ende dan wort het anyl. 

 Lacken comen van Pegu ende Bengalen, van hier 180 oft 200 milen. Werden gemaect van 

mieren die vliegen, die maecken’t over tacken van bomen, rontom gelijc die bijen den 

heunich maecken. De peerlen comen van Vrunes178 ende Ceylon ende andere wegen. Worden 

gevischt van duyckers, 20 ofte 30 vademen diep onder water, ende groeyen in de oesters op 

den gront van de zee. De diamanten comen van’t lant, geheten Bisnagel,179 achter Goa. 

Groyen in’t geberchte, worden gegraven gelijck ’t gout. Sameren ende robijnen comen van 

 
172 IJz.: rinossen. 
173 IJz.: 200 milen. 
174 IJz.: desz. Bast. 
175 Marfil (Port.) – ivoor. 
176 IJz.: -bique. 
177 IJz.: - queren. 
178 IJz.: Ormes. 
179 IJz.: Bynagel. 
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Ceylon ende Pegu. Den seylsteen is hier met grote menichte, daer sijn geheele clippen af. Hier 

in’t lant is een boom, 
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genaempt arbor trista, die draecht het geheele jaer bloemen, des nachts ende des daechs, 

gelijck bloesel van oraigniën, ende hebben eenen schonen reuck. De sofferaenen van 

esmeralden180 comen uuyt Spaens Indiën. Hier sijn mede bomen die des avonts, als de sonne 

ondergaet, beginnen te bloyen, ende des morgens, als die opgaet, afvallen, sonder een daeraen 

te blijven. Desen boom is alleen in Goa.  

Hier is een boom, genaempt palmet, die in grote menichte wast, als de willigen in ons lant, 

ende is de meeste rijckdom der Indianen. Geeft een fruit, genaempt coquos ofte Indiaensche 

noten, waervan excelente wijn, asijn, olye, brandewijn, suycker, coorden,181 cabels voor de 

schepen, papier daer de Indianen op scriven, geseyt olla, oock matten ende seylen ende andere 

veele dingen van gemaect worden.182  

Hier sijn in Indiën over de 40 verscheide natiën, alle Indianen, behalven de christenen, 

diewelcke haer sonderlinge wet, ceremoniën ende spraec hebben. De meeste Indianen gaen 

naect, behalven een doeck om het hooft ende de schamelheyt bedect. Hebben elck 10 ofte 12 

vrouwen. Wanneer sij trouwen ofte ter echte gaen, is de vrijer 12 jaer ende de vrijster 7 

jaeren. Wanneer de man sterft, wert verbrant, met groter feest, ende die vrou die hem de 

alderlieste in sijn leven wilde sijn, met hem levendich, met veel rijs, coren ende andere 

victualiën. Hier sijn Indianen, genaempt dermedes, die geen dinck eeten dat leven gehadt 

heeft, noch bloet, dan alleen cruyden, ende en souden niet een luys doden. Seggende, dat 

leven heeft, heeft siel, ende andere beuselingen, die sij hebben. Het eerste dat hen ’s morgens 

tegemoete compt, dat bidden sij aen. Sij houden den os voor heylich. 

Hiermede wil ick een eynt maecken, ende weet Ulieden niet veel meer te scrijven. Dan 

vermoede, dat UL breder bescheyt sal verstaen hebben van mijn broeder Willem Thin, die 

met Gods hulpe daer gearriveert sal wesen, etc.  

Gescreven uuyt Goa, in’t jaer ons Heeren 1584. 

 

[ca. 10-10-1626]  

Ontrent Victoris 1626, ofte daervoor, lopen de actiën ontrent 200.  

Ende sijn doen drie schepen uuyt Oost-Indiën overgecomen, welgeladen. Doch wort geseyt, 

het 4., Rotterdam, vervallen te wesen in de macht van de Spaengiarden, ontrent Spaniën. 

Wesende het eerste aldaer uuyt Indiën comende, dat verloren is. 
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[28-10-1626?]  

Sijn in september geaffigeert billetten, dat men den 28. octobris tot Amsterdam soude 

vercopen verscheyde waren, uuit Oost-Indiën gecomen, so mette leste als de voorgaende 

schepen: nagelen, noten, foelly, benuun, capelletten, gesulte noten, campher, zuyckeren, 

salpeter, peper, Chyneese sijde, gomme lacke, bezar, catoene garen, diamanten, etc., als 

Japans coper, ebenhout, Guineesch linewaet.  

 

 

 

 
180 IJz.: Esmeralen. 
181 IJz.: cooren. 
182 IJz.: woren. 
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[04-03 n.s.; 22-02-1627 o.s.] 

Is uuytgescreven, dat men soude in martio 1627 uuytdeylen 12½ gld. ten hondert, wesende 

een sobere afgifte. Ende diensvolgende hebbe ick den 22. februarii ouden stijl, door ons neef 

Hendrick van Wijckerslooth, ontfangen van de 1.550 gld. capitael 193-15-. Waervan ick de 

Brienentgens het haer sal senden, ut feci per nautam, qui apud Regularium pontem. 

[00-03-1627] 

In martio is het huys van … Niers, schoonvader van Polianders soon, verraden sijnde door 

Middelgeest, bij den procureur-generael doorsocht. Ende wort beschuldicht, geprocureert te 

hebben de scriften ende accusatiën, tegens de Oost-Indische Compaignie uuytgegeven. Daer 

d’selve Middelgeest een groot behulp toe hadde geweest. De bewinthebberen, daerdoor 

gepicqueert, sullen beter tegens hem haer soecken te revengeren, als hare faulten te beteren. 

Eciam hoc eodem mense. Coenius, cum uxore et familia, navem ingressus cum potestate 

generalis Indiam petiit. Multis improbantibus, quod magno apud vulgum nauticum haberetur 

odio, et eius superbus dominatus Collegio Indico magno iam ante constitisset.  

[00-05-1627] 

In maio. Is het schip, genaempt het Rotterdams Wapen, uuyt Oost-Indiën gearriveert in de 

Goerede. Hebbende eenighe maenden gewacht geweest, ende van sijnen ordinarisen cours 

vervallen. Is welgeladen, inhebbende:  

15.058  sacken peper 

75.072  lb. notemuscaten 

12.412½  catti rouwe Chineesche sijde 

63.005 lb.  ongerafineert salpeter 

1.884   stucken Guineesche lijwaet 

220   sockels folie 

163   picol coper 

12.450  pont catoene garen. 

[25-07-1627] 

In fine julii 1627 sijn aengecomen 4 schepen van Nova Batavia. Wel geladen, als het schip 

Leyden, der Tholen. 

Verstae van de vader van Peter Verschuyr, dat hij soude in seecker schip, dat verongeluckten, 

verdroncken sijn, alsoe hij cranck was ende sulcx hem niet conde behelpen, daer d’andere 

bijcans alle ontquamen. 

Het versenden van Coen in Oost-Indiën, buyten wil van den coninc van Engelant, d’wijle sij 

hielden, dat door sijn toedoen eenige Engelse  

 

fol. 139v  

 

t’onrecht met verraet beticht, daerover gevangen ende geëxecuteert sijn. Het is mede gebuert, 

dat daeromme eenige questie is gevallen, tusschen de Engelsche ende onse Compaignie, alsoo 

daerover de weduwen clachtich waren aen haren coninck. Ende is ten lesten belooft, 

contentement aen de voorseyde weduwen te sullen geschieden. Doch ’tselve met het 

overlijden van den ouden coninck achterwegen gebleven sijnde, is het onlancx gebuert, in’t 

leste van dese somer, dat drie schepen uuyt Oost-Indiën, in Engelant welgeladen gearriveert 

sijnde, daer gehouden werden, om de voorseyde querelen, tot groote scade van de gemeene 

participanten. Ende soo men seyt, is noch geen apparence van ontslaginge. Wert oeck 

gevreest voor de schepen die op wech sijn, dat d’selve mochten vervallen in de handen van de 

Duinkerckers, waerover wert versocht een goet convoy omme d’selve te geleyden. 
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Den Hollandsen Apocalipsis  

Den Hollantsen Apocalipsis, een vilain libel bij de arminianen uuytgegeven, spreect overal 

seer lasterlick, soo van de Staten, den prince Mauritz, als de bewinthebberen van de Oost-

Indische Compaignie. Onder andere woorden aldus: 

‘De ongerechticheit, die wij in de Oost-Indiën getoont hebben, heeft den Heere vertoornt, als 

ons volck met schone woorden an alle kanten onder verscheyde coningen de Indianen 

bedrogen, ende hare goederen ontrooft hebben. Als de Chinesen, daer Frans Henrick Wittart, 

anno 1610, 100.000 patacons op handen hadde ontfangen, ende noch in assignatie op 

Banthem, ende daer meenden haer gelt t’ontfangen, met hen gespot hebben, oock hare scepen, 

in compaignie varende, berooft, gesoncken, ende overboort het volck geworpen. Van welcke 

roverie wij over de 100 milionen silvers genoten hebben, als’t claer blijcken can uuyt de 

boecken der majores van de Oost-Indische Compaignie, in dewelcke ghij vinden sult, dat in’t 

jaer 1617 ende 1618, als de majores gedwongen sijn, tot hare verseeckeringe veele forten op 

te richten ende die met garnisoenen te besetten, ende de speceriën in Indiën opgeslagen, ende 

hierdoor de menichte afgeslagen sijn, soodat de majores hare capiteyns in Indiën bevolen, 

alles  

 

fol. 140r  

 

te roven, dat sij vinden costen, soo van vrienden als vianden. Hetwelck nu tien jaeren geduert 

heeft. Ende sonder dese roverie, die Compaignie soude twintich mael hebben moeten 

failleren. Ende darom is’t oeck, dat sij geen rekeninghe en willen noch en connen doen. Ende 

desniettegenstaende so is het capitael verre versmolten, etc.’ 

Hier wert veel geseyt, maer als ick meene uuyt partischappe, die dat geselschap soo eygen is, 

dat se niet dan qualick spreecken ende calumniëren connen. Ende daer wat fauten sijn, die 

tienmael te vergrooten, dus sijn dese dingen met discretie te geloven. 

* 

[15-06-1629] 

Ego, quod habebam in ea Societate, vendidi Johanni Kuysten, mercatori Amsterodamensi, 

origine Silvaeducensi, qui solvit septingentos viginti unum florenos, idque 15. junii anno 

millesimo sexcentesimo vigesimo nono. Sed sane in pecunia non optima satisfecit, secus 

quam fuerat pollicitus. Et transtuli Ludovico de Beecke, presente auctuario Steenhoudero, 

annotante. 

[00-10-1629] 

In octobri 1629. Hinc discessura classis Indiae Orientalis, in qua … Helmichius admissus et 

probatus sanctissimi verbis doctor et concionator, ex scriniario, cuius memoria et diligentia, 

cum Latinas literas nesciret, laudatur. Una cum eo coniux, integrae aetatis faemina, 

profectura. 

Eodem tendebat Wassenburgii filius, cuius pater per octennium Amersfortii instruxerat 

quinque procerum Amboinensium filios. Eosque Latinae linguae et theologiae nostrae 

participes fecerat. Qui iam unico tantum ex morbo desiderato, cuius locum alius, eiusdem loci 

et aetatis, supplevit, nomine Petrus. 

[00-03-1630] 

1630. Cornelius Voerstius cum familia circa hoc tempus ex colonia Batavica, quae est in 

Verginia, a nostris hominibus condita, rediit Amsterodamum. Et circa martium is weder, 

aengenomen sijnde, tot een ander plaetse te bewonen, tanquam novus colonus, met wijf ende 

kinderen derwarts gevaren.  

[10-10-1630] 

Het bewinthebbersschap, tegens Victoris comende te vaceren, post triennium Deuverdii in 

gratiam Amersfordiensium admissi, sijn daerover drie princepale competiteurs geopenbaert, 
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als mr. Jacob Petit, mr. … van Nievelt ende Harman van Vollenhoven. Hebbende yder sijn 

patronum, als den eersten den heer van der Haer, den tweeden den heer van  

 

fol. 140v  

 

Gerenstein, den lesten de heer van Hardenbroeck, sed primus obtinuit. 

[06-06-1630] 

In junio sijn gearriveert uuyt Batavia Javana 7 schepen, te weeten: Hollandia, Leyden, 

Utrecht, Frederic Henrich, de Zeepost, het Wapen van Hoorn, het Wapen van Rotterdam. Het 

achste ’t Wapen van Dordrecht, was verongeluct.183 Worden geseyt, een capitael ruim mede 

te brengen, doch en sijn de actiën niet geresen, die nu boven de 180 weinich doen. 

Brengen mede, dat de generael Coene is overleden, boven enen dach niet sieck geweest 

hebbende, uuyt een stercke impressie, die hem overviel als hij van verre sach de ouders van 

seeckere jongeluyden, die met malcanderen geconverseert hebbende, gevangen, ende den 

jongman metten swaerde, de vrouwe met de roeden (waren),184 buyten sententie van de raden 

ofte magistraten, oock tegens oppositie ende intercessie van de predicanten, gestraft waren, tot 

hem comen, voorseecker in sijn gemoet over sulcke harde ende tyrannische daet, veroordelt, 

d’wijle die beyde jongeluyden vrij ende willich waren, malcanderen tot echte te nemen. 

De huysfrou van den generael is weder gecomen ende met haer de dochter van Wauter van 

Beest, wiens man aldaer gestorven was. In de plaets van den overleden generael is gecoren 

enen … Specx. 

Daer was oeck een schip te scade geraect, het volck in desordre comende, door de quade 

begeerlickheit des schippers, die des predicants huisfrou sochte te onteeren. Waerdoor lelike 

moorden ende rebelliën gecomen sijn, ende meest alle het volck, soo tegens malcanderen 

vechtende, als bij justitie sijn omgecomen. 

 

fol. 141r  

 

[00-11-1622] 

Eenige extracten uuyt het 2. discours, ofte anderde apologie der dolerende 

participanten, tegens de bewinthebberen overgegeven,  

waervan hiervoor wert gementioneert foll. … 

Dus vooral ende doorgaens in’t geheele werck, willen wij den g.l.185 gewaerschout hebben, 

dat wij in dit ende ’t voorgaende discours, noyt hebben gedocht in’t minste, te roeren de 

hoghe regieringe der landen. Gelijc men ter quader trouwen, met placaten ende sauegarden, 

om ons goede saecke te verdoven, ende bij al de werelt hatich te maecken, uuytschelt ende 

belt. Die laten wij bevolen blijven, die daertoe gelast ende gequalificeert sijn. Wij spreken 

maer van de penningen, die wij onder onse medereders ende facteurs in de negotie van Oost-

Indiën bestedet hebben.  

Soo nu eenige borgemeesters, scepenen ende andere regierders van privee steden, vergetende 

haere hoocheyt om’t genut, haerselven in die facteurie drayen, ende wij van haer namaels, als 

die wij loonen, rekeninge, bewijs ende reliqua van onse ingeleyde penningen eyschen, gelijc 

men in alle onderlinge negotiën gewent is te doen, so moet men niet dencken, dat wij 

daermede voorhebben, de hoge overicheyt te raecken. Want wij daervoor alleen bekennen de 

hoogmogende heeren Staten-Generael, elck in sijn provincie, die wij als beter onderwesen, 

wel sullen ongepeurt laten. 

 
183 Hs. abus.: -lijct. 
184 Overbodig, omdat verderop staat: gestraft waren. 
185 Geïnformeerde leser(?). 
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Maer wij, noch niemant ter werelt, die oordel heeft, en kennen een privee regierder van een 

stadt, die hem om loon in coopluden dienst gebruycken laet, voor de hoge overicheyt der 

landen. Insonderheyt voor soveel hij onder hem geslagen ende sich onderwonden heeft, 

curateur te sijn van wijse luden goederen, die wacker op haer saecken ende rekeninge acht 

nemen. Ergo geen crimen laesae maiestatis begaen, daerdoor men van sijn middelen hoorde 

versteken te blijven, ende met placaten ende sauvegarden in plaets van gelt, dat wij daer 

ingeleyt hebben, betaelt te worden. Deur dese ontschuldinge onderrichten wij dan den 

onpartijdigen leser, dat wij scrickich sijn, eenichsins te genaecken de hooge regieringe ofte 

overicheyt der landen. Guarda, procul a Jove, a fulmine procul. Maer wij trachten alleen, 

gelijc ydereen die sijn huys wilt voorstaen, van eeren ende in consciëntie gehouden 

 

fol. 141v  

 

is, onse wijdt ende sijdt vervlogene ende ontcloeckte Oost-Indische waanmiddelen, uuyt onse 

overloonde facteurs vaster houdende klemhanden te trecken, ende in te samelen. 

Seggen voort, dat de bewinthebberen so vrij sijn, met haere placaten ende sauvegarden, als 

Barnevelt, die gelijcke obreptie186 vercregen hebbende, tot defentie van sijn oprechticheyt 

subrept daermede verhinderde, dat naemaels de Gulde legende van den nieuwen St. Jan, niet 

tegens hem den dach vergunt werden. Want hij hadde sijn eer, gelijc de vuylbruyt op’t 

stadthuys, weer gehaelt, ende niemant en heeft hem daerna, gelijck gebleken is, dorven 

beschuldigen. 

Meenen oock, dat de viant nu op achterstel sijnde vervallen, ongetwijfelt eer yet lange, ons 

weder sal tot trèves doen versoecken. Maer dan behoorden wij sulcx minst aen te gaen, etc. 

Soe de hooge overicheyt goet hadde gevonden, op de kiesinge der bewinthebberen acht te 

nemen, datter geen personen toe gevordert worden, die suspect mochten sijn van 

Spaensgesint, ofte verdocht van factiën tegens den staat van’t lant, souden de participanten 

sulcx geern toe hebben gestaen. Maer niet dat sij onder sulck pretex souden incorporeren 

d’administratie der participanten vrije goederen, etc. 

Dat die vremdelingen, die wijt ende sijt met peryckel ende groote moyten in verre landen, 

door veel handen soecken moeten haer vordel, calissen sijn, is buyten verwonderinge, etc.  

Doch en behoren dus om ons hert van de vremdelingen niet te beswijcken, want het quaetste 

dat se ons gedaen hebben, is, dat se onse huysen ende landen van een tot vier ende vijf hebben 

doen rijsen, daermet wij slapende rijck geworden sijn. Bovendien hebben sij alle negotiën en 

manufacturen in treyn gebracht, waervan onse steden ende incompsten dus vergroot sijn, etc. 

Voegende daerbij dreygementen van te connen vertrecken, soo hun geen rechten gewarde. 

Daer haer genoch openbaer(?) toe sijn in Denemercken, Holstein, Sweden, alwaer sij haer 

represaliën souden connen versoecken, etc. 

Seggen oock, dat veel commisen, die groote ervarentheyt hadden vercregen, so van de 

bewinthebberen vernoecht sijn geweest, dat hetgeene sij tot onse groote oncosten daer ge- 

 

fol. 142r  

 

leert hadden, in Engelant, Vrancrijck, Denemercken in’t werck gestelt, ende tot onse scade 

gebruict hebben. Sodat de secreten sijn gespleten, ende yder can se wel weten. Want die men 

een schoutsofficie, vanwegen sijn doen ende proceduren tegens het vaderlant, benomen heeft, 

die mach de secreten van de Compaignie wel weten. Ende de principale hooftparticipanten 

werden uuytgesloten. 

 
186 Hs. abus.: obreptitie. 
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Seyt noch den scrijver te Hove, de huysen van eenige openhandige ontfangers siet men vol 

van Oost-Indische waren, cyraden ende lackwercken. ’t Sijn de damaste gardinen, satinen 

ende armoisine behangselen haerder ledicanten, de tapisseriën die haer salen vercieren, ende 

speceriën daervan haer keuckens riecken, Oost-Indische confituren in porcelainen goetcoop. 

Ende mocht men so veylich scrijven als nemen, wat soude ic costelicke dingen nedersetten. 

Sed crabrones non sunt irritandi. Ja, ’t is so verre gecomen, dat een goede vrouwe aen de 

B.V.A. een requeste overgegeven heeft. Ludende, hoedat sij tot tweemael toe als de 

bewinthebbers haer offerhande waren comen doen, niet in Den Hage hadde geweest. 

Verhopende dat sij daeromme van haer recht niet en soude versteken sijn, maer dat 

bewinthebberen wel doen souden, ende senden, etc. Nademael haer man mede een sant was, 

die men wel een keerse mochte onsteken, onderteyckende dit N.N., huysfrou van de Staten-

Generael. 

*** 

Men meent, dat de princepale autheuren van de boecxkens tegens de bewinthebberen sijn N… 

Schuermans, wonende tot Rijswijck, ende N. Middelgeest. 

De doleanten hebben met haer geteyckent, participeerende in de Oost-Indische Compaignie 

over de 28 tonnen gouts. Ende hebben noch veele buyten teyckeninge, die haer mede sijn, die 

ofte omme haer cleyne sommen, ofte andere consideratiën niet geraden en vynden, om te 

teyckenen. Als in fine julii, als eenige mijn swager, dominum Vorstium, mede porden tot het 

teykenen, seyde dat hij niet teeckenende, haer conde vordel doen bij eenige heeren, buyten 

suspitie sijnde. Daer doch sijn capitael boven de dusent daelders niet en bedroech. 

Fama est, nostros Mosambique in Africa contra insulam Sancti Laurentii, dictam Madagascar, 

occupasse, cum magna praeda. Quid sit, dies revelabit. 

 

fol. 142v 

 

[31-07-1623] 

[De twintigjarige rekening] 

In fine julii, stylo veteri, 1623. XVII vergadert tot Amsterdam. Hebben doen affigeren 

billetten met advys van de gecommitteerde hooftparticipanten, die ter selver vergaderinge 

sessie genomen hebben. Waerbij sij notificeren ende versoecken alle participanten van de 

Oost-Indische Compaignie, dat sij tegens den 21. augusti bijeen willen comen, yder in sijne 

Camere, ende aldaer verkiesen V hooftparticipanten. Te weeten bij ende uuyt de Camer van 

Amsterdam twee personen, uuyt Zeelant een persoon, uuyt Zuyt-Holland een persoon, ende 

de vijfden resterende persoon uuyt de Cameren van West-Vrieslant.  

Om te aanhooren, op te nemen ende te sluyten de XX-jaerige rekeninge van de gepasseerde 

administratie der bewinthebberen van de Oost-Indische Compaignie. Waervan eenen aenvanc 

gemaect sal worden binnen de stadt van Amsterdam, op den 28. augusti eerstcomende, op het 

Oost-Indische huys, daer die voorseyde vercoren V participanten sullen gelieven te 

compareren. Soals oock vermogen alle andere participanten, achtervolgende d’ampliatie ende 

naerder reglement, bij hare hoogmogenden uuytgegeven, op de continuatie van het Oost-

Indische octroye. 

Is doen aldaer gereyst van Utrecht met procuratie den heer Sasse, ende sijn daer gecosen 

mette meeste stemmen 8 personen, waervan de drie der absenten plaetsen mogen becleden. 

Ende den aenvanck sal sijn van de actie den 28. augusti 1623, stylo novo.  

Solvi ego pro procuratorio 31 st., sumptubus itineris computatis. 

Dese acht sijn uuytgevallen tot goet contentement van de meeste participanten, oock de 

doleerende. Ende sijn: Johan van Duits, Volcart Nanninck, Jorgen Timmerman, Johan 

Hauchepied, Johan Wernart, Pierre le Bock, Pieter Slachmulder, Daniel de Godijn. 
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De rekeninge is wel ten bestemden dage begonnen, maer wert geclaecht, dat slappelicken 

voortgaet, ende dat de Gecommitteerde Staten op het nauste daer niet op en letten. 

 

*** 

[00-00-1623] 

Filius Eliae Trip in India obierat ante aestatem anni 1623. 

[09-09-1623] 

In septembris principio sijn in Zeeland gearriveert drie schepen uuyt Oost-Indiën, daermeede 

men meent dat den  

 

fol. 143r 

 

generael J.P. Coenen gecomen is, ende is noch een vierde in het Goereesche Gat ingelopen. 

Het vijfde, als men meent, versteken sijnde na de Guineesche custe van St. Helena af, wort 

verwacht. Sijn rijckelicken geladen, doch de lopende estimatie is onseecker, ende scheelt wijt 

van den anderen, als van 40 ende 30 tonnen gouts. De namen van de schepen sijn dese,187 met 

haere ladinge: 

 

Het schip Mauritius: 

39.277  lb. nagelen 

280.829 lb. pont noten 

625  sockels foely 

213   picol geconfite gember 

2.541  catti candij sucker 

58  picol beniuin 

50  picol gomme lacke 

15.000  lb. rauwe catoene garen 

37.224  lb. salpeter 

63.931  pieces porceleynen 

270  caraet diamanten 

12.512  sacken peper 

 

Het schip Delfshaven: 

4.019  sacken peper 

108.152 lb. nagelen 

150  sockels foely 

50.810  lb. noten 

42.475  lb. indigo Lauro 

259  picol Japons cooper 

 

Het schip Alcmaer: 

10.396  sacken peper 

100.000 lb. nagelen 

151  sockels foelye 

50.000  lb. noten 

69.150  lb. indigo Lauro 

15.112  lb. indigo Kaski 

3.000  lb. indigo S. Gille 

 
187 Hs. abus.: desese. 
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8.464  lb. Aloue 

4.623  catti rad. Chine 

4.850  catti Galanga 

390  picol Spiauter 

100  picol Japans coper 

 

Het schip Walcheren: 

9.415  sacken peper 

63.842  lb. nagelen 

10.845  pieces porceleynen 

De Nouvelles brengen mede, dat de XVII van de Oost-Indische Compaignie souden deese 

voorleden weecken hebben genegotieert aen gewisse treffelicke coopluden 44 tonnen gouts 

aen peper ende daerenboven aen nagelen, indigo ende andere coopmanschappen 10 tonnen 

gouts. 

Wort noch verhaelt, dat het schip den Gouden Leuwe, hetwelck van de voorseyde vier 

schepen vervallen was, in’t Goreesche Gat soude gelopen sijn, ende welgeladen 

overgecomen. Doch eenige daerop gestorven sijnde, ende noch veele crancke hebbende. 

[13-11-1623] 

Bij geaffigeerde billetten heeft men hier verstaen, dat de XVII vergadert sijnde, hadden 

geordonneert 25 ten hondert capitaels uuyt te reycken in nagelen, tot X schelling het lb. Te 

weeten 15 ten hondert, beginnende den 13. novembris 1623, een 10 in martio sequentis anni 

1624. 

 

fol. 143v 

 

[22-10 n.s.; 01-11-1623 o.s.] 

Ontrent dese tijt, alse in’t eerste novembris, ouden stijl, is in de Goereesche haven 

aengecomen, van de custe van Cormandel, het schip Schiedam, geladen met het navolgende: 

246  packen indigo 

321  packen cattoene garen 

110  balen Lugasso suyckeren à 70 lb. de bael 

9.116  stucken Guineesche lijwaeten 

2.316  stucken van de fijnste vercallen (per-?) 

684  stucken fijne beattelus 

239   carraten diamanten 

87.697  ponden peper 

42.977  ponden gerefineerde salpeter 

44.181  ponden ongerefineerde salpeter 

 

[00-04-1624] 

In april 1624 sal men tot Amsterdam vercopen, volgens de geaffigeerde billetten, de 

navolgende waren, meest uuyt het schip Sciedam, als: nagelen, gruys van nagelen, diamanten, 

antoffelen, indigo, capelletten, benyum, aloes, catoene garen, guyneesch catoenen lijnen, fijn 

catoen linwaet, salpeter, spiauter, campher, gomme lack, muscus, gutte lac, suker poeder. 

Justus Hurnius is voor desen aengenomen als dienaer des woort Gods in Indiën, ende op die 

voet derwarts gereyst. 

Men seyt, dat de bewinthebberen aengedient hadden een parthie, uuyt te deelen, van campher 

ende civette. Dat niemant en wilde accepteren, als gants onprouffitelicken voor de 

participanten, die met geen coopmanschap ommegingen. Soo oock met weynich van die 
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specerie alle de winckelen soude vervult wesen. (Is maer een voorslach geweest van de 

participanten).188 

Daer vallen noch verscheyde verschillen tegens de bewinthebberen. Als seggende, eenige 

boecken verloren te hebben, ende weygerich sijnde, de lijsten van de overgebrachte goederen, 

sulcx die uuyt Indiën gesonden sijn, te exhiberen, overmits de groote lackaige die sij 

sustineren, daer te vallen. Doch is bij de heeren Staten verstaen, dat sij soo d’eene als 

d’andere behoorden te exhiberen. 

Herrera, Spaignaert, scrijft in sijn boeck van de Indiën Occidentales, cap. 26, fol. 30, 

translatione Belgica, quod Amboina sit sita alt. grad. 3 et ½ versus meridiem ab insula Gilolo, 

aromatum expars. Dat te verwonderen staet, nademael hetselve nu is vol nagelboomen. 

Insulas vero Bandanenses, in alt. grad. 4 versus meridiem iacere, nuces muscatas et macem 

ferre, etc. 

 

fol. 144r 

 

 [31-08-1624] 

In fine augusti. Is uuyt Oost-Indiën van Suratti gecomen het schip Heusden, inhebbende: 

628 packen indigo Sirchees 

346 packen indigo Bayan 

15 packen indigo Jambousser 

28 packen matasys cleden voor Guinea 

24  packen Guinees linnen 

5  packen catoene garen 

11 packen bastas, dat sijn witte ende blauwe catoene doecken 

1  kist aluewe succatorum 

2  kisten segellac 

1  canaster root corael ende merckstenen voor Guinea 

5  leggers ongeraffineerde salpeter 

8  kisten ende 9 sacken geraffineerde salpeter 

1  pack servetwerck 

2 packen borax 

8  packen spicanardy 

2 packen sal armoniac 

2  lb. 14 oncen ambregrijs 

2  packen catoen tot monster 

1 pack seildoeck tot monster 

 

[00-09-1624] 

In september 1624. Sijn noch ingecomen drie schepen uuyt Oost-Indiën, den 29. januarii 

eiusdem anni van Nova Batavia geseilt. Ende sijn Leyden ende der Tholen, den 16. deses in 

Zeelant gearriveert, ende het Wapen van Delft, in’t Goereesche Gat, den 11. deses, 

inhebbende: 

 

Leyden: 

901.764 lb. peper 

104.730 lb. noten 

431  sockels foli 

235  picol Japons coper 

 
188 In de marge. 
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1.800  stucken witte chinesche satinen ende damasten 

46   bezar steenen 

8  catti muscus 

407 ½  carat diamanten van Borneo 

4  stuc, wegende 5 ½ carat van out(?) Cormandel 

10  oncen ambregrijs 

 

Der Tholen: 

438.600 lb. peper 

83.174  lb. noten 

500  cargo porcelainen ende 1.000 botterschotelkens 

244   sockelen foli ofte macis 

 

Het wapen van Delft: 

1.031.362 lb. pepers 

96.568  lb. notenmuscaten 

230  picol 62 catti Japans coper 

5.798  lb. indigo carmes 

228   sockelen foli 

1  picol lange peper 

 

De 904 sockelen foli sijn gecalculeert op 124.459 ½ lb. Hollants gewicht. 

 

[00-12-1624] 

In decembri 1624, als de schepen lange na goede wint hadden gewacht, is in’t uuytlopen van 

het Texel een schip van Vc [500] lasten vergaen. Het gelt ende de menschen meest gesalveert. 

Jan Petersz Coenen, wesende bij de Camere van Amsterdam gedestineert, omme te gaen als 

generael na Oost-Indiën, heeft getrout een jongedochter, die hij meende met hem te nemen. 

 

fol. 144v 

 

[27-03-1625] 

Doch alsoo ’tselve bij de Engelsche is vernomen, hebben die door haren coninc daertegens 

geopposeert, als die hem alle de onlusten, tevooren door de onse ende hare natie geresen, te 

laste leyden. Maer denselven coninc overleden sijnde (1625),189 meent men, dat sijn reyse 

noch voortganck soude mogen hebben.  

[00-04-1625] 

In aprili nieuwen stijl hebbe ic gesien tot Leyden geaffigeerde billetten, dat nadien de Oost-

Indische Compaignie geresolveert hadden, uuytdelinge te doen an nagelen. Evenwel, tot 

gerief van de participanten, weduwen ende wesen, souden in augusto eerstcomende aen gelt 

uuytdelen 20 ten hondert. Ende die nagelen wilden ontfangen, tegens tien schellingen, gruys 

van nagelen, carpetten, antoffelen, etc. Elcx tot sijnen prijs, die souden tegens den 15. april de 

quantiteyt laten aentekenen. 

[30-04-1625] 

In fine aprilis, also nieuwe adjuncti ofte ephori souden bij de participanten vercoren worden, 

so hebben die van Utrecht, op het scrijven van Timmerman aen Medenblick, procuratie 

gegeven op den raetsheer Sass, omme aldaer des anderen daechs, te weten den 26. april ouden 

stijl, op een dinsdach, te compareren ende uuyt haerluden aller naem helpen de voorseyde 

 
189 In de marge.  
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electie promoveren. Doch en heeft men aldaer geen procuratie willen accepteren, maer alleen 

goetgedaen de stemmen der jegenwoirdigen. 

Daer worden mede geclaecht over den Stichtschen ofte Amersfoortsen bewinthebber, dat hij 

tot Utrecht geen billetten, nochte van de uuytdelinge nochte van de verkiesinge, ut moris est, 

hadde gesonden. 

[29-05-1625 n.s.] 

In fine maii, stilo veteri, is het schip Schoonhoven in Zeelant gearriveert, comende van de 

custe van Cormandel, redeliken welgeladen. 

13  packen Guinees lijnwaet 

2 packen grove witte brede bastas 

1  pack fijne witte bastas 

5 packen montasis, 12 blasen boras 

2 packen swarte breede bastados 

1 kiste lac,  

1  blase oly banon 

779 packen indigo Kerckees 

374 packen indigo Bonnonon 

1 pack semanes 

1 pack cassade Bengalet 

10 packen salamoniac 

8 packen spica Nardi 

45  cassen gerefineert salpeter 

14 sacken ongerefineert  ” 

1 doosken daerinne 105 stuck diamanten, wegende 155½ carat 

21 stenen besar, wegende 12 oncen van Cormandel 

381 packen indigo 

47  packen catoene garen 

11  cassen gerefineert salpeter 

33 packen mauris 

 

fol. 145r 

 

2  packen cort Guinees lijnwaet 

2  packen salampouris 

2  packen parcallen 

224  packen gebleyct Guinees lijwaet 

50  packen Guinees lijwaet 

488 pont boscruyt tot een monster 

 

Dese ladinge wert geëstimeert op negen tonnen gouts, ende so die andere schepen in salvo 

overcomen, die onderwegen sijn, sullen een capitael van 30 tonnen gouts medebrengen, ita 

novellae. 

Den coninc van Persiën heeft onse negocianten seer heerlic ontfangen. Die ons alle jaer 

voortaen een groote quantité zijden sal laten toecomen, voor alsulcke waren, als wij hem 

aldaer sullen brengen. Hij heeft sommige Engelsche gevanclick laten nemen, omdat se op de 

moren hadden toegestast. 

[00-11-1625] 

In novembri 1625. III schepen gelopen uuyt Oost-Indiën, de door het weder ende de fauten 

terugge sijn gelopen. Het derde, Hollandia, is in salvo in Zeelant gearriveert, welgeladen.  
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[10-12-1625] 

Ende sullen, den tienden 1625 decembris, aldaer vercocht worden verscheyde waren. Soo daer 

bij de Camer vanouts sijnde, als bij Hollandia mede gebracht, als musque, ambre, rouwe 

sijde, porcelainen, diamanten, lacken, campher, folie, carpetten. 

[00-03-1626] 

In martio 1626 is tijdinge gecomen, dat de schepen Wesep ende … in Engelant uuyt Indiën 

sijn gearriveert, welgeladen. 

Eodem fere tempore, tijdinge dat van de drie leste uuytgesonden schepen, Schoonhovia aen de 

custen van Spaniën, door tempeest van de andere gedwaelt, gestrant ende vergaen was. Het 

volck meest verdroncken, eenige weynige aldaer ontcomen, tot meerder perikel te lande in 

gevangenisse gereserveert worden. Op dit schip was mede uuytgevaren Mauritz Neltorp, soon 

van mr. James, seer vermaert chyrurgijn binnen Utrecht, ex Anglia oriundi. 

[00-04-1626] 

Worden bij geaffigeerde billetten te kennen gegeven, dat de obligatiën op de Compaignie van 

Oost-Indiën souden afgedaen werden, ende niet langer cours hebben dan den lopenden april 

ofte den lesten verschijndach. 

[00-06-1626] 

In junio compt tijdinge, dat in Engelant gearriveert sijn 2 Oost-Indische schepen, welgeladen. 

Waer onder één van l’Heremite, die men seyt in Oost-Indiën gestorven te wesen. Niet 

hebbende van ’tgene voorgenomen was, connen tewege brengen. Sijn vlote was, bij sijn 

excellentie ende d’Oost-Indische Compaignie, uuytgerecht van XIII schone ende wel 

gemonteerde schepen. Summa, omnes expeditiones, a nostris ab aliquot iam annis factae, 

male cessere. 

De schepen, in Engelant gearriveert, sijn Hoorn ende d’Eendracht. Sijn welgeladen, met 

peper, nagelen, noten, foellie, salpeter. Brengen tijdinge, dat l’Heremite voor 2 jaeren ontrent 

de190 baye de Lime en Mare Sur is gestorven. Ende sijn luitenant ofte vice-admirael in Oost-

Indiën aldaer gearriveert, met 12 ofte 13 schepen ende 1.200 mannen, redeliken gedisponeert. 

 

fol. 145v 

 

Anno 1627 

[01-03-1627] 

Den 1. meert sal men beginnen te deylen 12½ ten hondert, wesende een geringe somme, ende 

de weynichste die oeyt is gedeelt bij mijnen tijt.  

[01-01-1629] 

De 1. januarii 1629 uuytgescreven te deelen 25 ten hondert, ingevalle de gearresteerde 

schepen in Engelant overquamen.  

[01-02-1629] 

Ende sijn mijn in principio februarii aengetelt door ons neve Hendrick van Wijckersloot, die 

ick tot dien eynde hadde mede gegeven procuratie, om tot Amsterdam die penningen te 

ontfangen, costende d’selve 14 st. 

Van de doot van Coene, sijn strengicheit ende grootsheit wert veel verhaelt. Hoe hij een 

jongman, eene dochter, in sijn tutele sijnde, hebbende gepersuadeert, met hem te converseren, 

willich sijnde die te trouwen, hadde doen onthalsen. Tot groot miscontentement van de 

ouders, ende daerover, als hij verstont, sijn vader op den wech was na hem te comen, een 

aprehensie crijgende van wroegen, seer corts daerna van de werelt sceyde. De huysfrou is hier 

te lant weder gecomen. Ende soo men seyt, is d’Eedel in sijn plaets gestelt. 

 
190 Hs. abus.: de de. 
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Voort geseit, bij de 17 een delinge geordonneert te sijn, tegens het beginsel des toecomende 

jaers. 

In plaets van Coene is generael in Indiën wegen de Vereenichde Staten ende Oost-Indische 

Compaignie gestelt … Specx. 

 

1631 

[[01-02 n.s.; 22-01-1631o.s.] 

In principio anni huius, 22. januarii, veteris styli. Accepi 210 fl. pro Helliis, nempe 17½ pro 

centenis. Eodem tempore reddidi ipsis ac transtuli 1200 fl., actionis Indicae, dominae 

Fredericae de Hel Brienen, viduae Petri Aluwini, quondam questoris impositorum Hollandiae 

Australis, et Christinae, ipsius sorori, pertinentis. Atque ita cum ipsis omnia nostra 

liquidavimus, excepto quod literas 500 fl. reditus constituerint Borchartiis. 

Vidi tum Amsterodami privilegium, concessum Abrahamo dicto Beyerlant ac sociis, ne quis 

praeter illos, feles odoratos, quos civettas vocant, in hisce provinciis aleret. 

 

fol. 146r 

 

… Helmichii, concionatoris, munere in classe Orientalis Indiae fungentis, uxor antea sterilis, 

sed in ipso itinere gravida facta, unacum foetu in navi occubuisse fertur.  

[00-07-1631] 

In julio 1631. De Paraiba, in Novo Orbe, a nostris capta, fama est. At infortunium accidit 

Societati Indiae Orientalis, tribus navibus, onustis merce preciosa, negligentia nostrorum 

deperditis. 

Fama de Paraiba capta fefellit. 

[01-10-1631] 

In principio octobris 6 naves, multis praetiosis onustae mercibus(?), ex India Orientali 

advenerunt. Septima (Daventria),191 ut fertur, ad Thesalae littora naufragium passa. Plerisque 

tamen, tam hominibus quam mercibus servatis, 6 vel 7 tantum ex vectoribus fluctubus haustis. 

In his infinitus numerus aromatum, medicamentorum, ‘droeges’ vocant, bissi, porcellanarum 

vas[arum], aliarumque rerum, ut ex indice patet. 

[10-11-1631] 

Ad X. novembris Amsterodami vendentur, ut et sequentibus diebus, variae merces, advectae 

ex India Orientali navibus 6, quarum nomina Daventria, Middelburgum, Franequera, 

Egmonda, Wassenara, Leaena, Portus Delphensis, nempe: piper rotundum et oblongum, 

caryophylli, nuces myristicae, macis, laccae varii generis, zynsiber conditum, salpeter, bissus, 

percallae, benuin,192 adamantes, lapides bezoar, indigo. 

[30-10-1631] 

Voor een jaer in de plaets van den Amersforder Deuverden gecomen Jacob Petit, et nisi fallor, 

inchoavit in octobri 30.  

[00-08-1632] 

In augusto 1632. Sijn in salvo overgecomen uuyt Oost-Indiën vijf schepen, welgeladen, met 

speceriën, sijde, drogen, linnen ende salpeter, etc. Het cargo geëstimeert tusschen de ses à 

seven miljoenen. Werden noch twee ofte drie (van de voorseyde vijff)193 verwacht. Doch 

verstae dat het schip Nimwegen, wesende het voornoempste ende rijckelicxste geladen, 

ontrent de Embder Zee op een santplaet soude geborsten sijn, ende misluct. Dan meenen, 

 
191 In de marge. 
192 Hs.: beniui. 
193 In de marge. 
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eenige waren gesalveert mochten wesen. Werden geëstimeert op twee miljoenen florenen 

weerdich. 

In Japan is gedaen een arrest over onse schepen ende waren, bedragende bij de dertich tonnen 

gouts. Quis futurus exitus eius ignoratur. 

 

fol. 146v 

 

[01-01-1633] 

In’t begin van 1633 uuytdeelinge gedaen van 12½ gld. ten hondert. Et fama est, id quotannis 

in principio singulorum annorum fieri debere. At mihi nihil hic metitur. 

Ontrent d’selve tijt, alsoe ses schepen gereet lagen, om naer Oost-Indiën te loopen, ende het 

jacht, geladen met admunitie, proviande ende weynich gelt, tuckten mede t’seyl te gaen, soo 

het onclaer was, ende het gewoonlike teycken niet en gaff, maer een ure na volchden, is 

’tselve bij de Duinkerckse rovers genomen. Het eerste, soo men meent, dat in haeren handen 

is gevallen. Den comys hadde in Oost-Indiën bij hem een vroumensch, gehilct alhier met een 

mandemaecker, daer sij van gelopen was. 

[00-07-1633] 

In julio 1633 gearriveert 7 scheepen, rijckelick geladen, meedebrengende over de seven 

miljo0enen waren.  

Verstae door het scrijven Helmichii aen sijn schoonvader ende -moeder, dat hij daer weder is 

gehouwet aen een Dortse vrou, doch geen kinderen verwecte.  

Oeck dat Justus Hurnius yets op de stoel gebracht hebbende, tot bestraffinge van de overicheit 

aldaer, daerover gevangen was geseth, niettegenstaende sijn officie sulcx vereyschte. Is een 

oprecht godvruchtich jongman, die niet en ijvert, dan voor Godes eer. Maer onse 

tyrannocciones en meriteren sulcke personen niet, noch sulcke een ongeregelde republycq en 

can diergelijcke, die haer bestraffen, verdragen. Sal derhalven, als men meint, haest weder 

overcomen. 

Het vroumensch, hierboven verhaelt, dat haren man, den mandemaker, verlaten hadde, is in 

de wederreyse onderwege gebleven. 

Het hooft van die vloote was den wijncoper, in de Grauwar onder de Lijnmarckt, N. Gruyters 

huis- 

 

fol. 147r 

 

vrouwen broer, van Culemborch boortich, … van Diemen die genochsaem banqueroute ende 

desperaet in middelen, sich onbekent naer Oost-Indiën hadde begeven. Ende daer geavanceert 

sijnde, ten lesten tot generael van de negotiën was geworden, genietende 1.200 gld. ter maent. 

Dese, om een huisfrou te trouwen, in’t vaderlant gecomen sijnde, als overste met een vlote, 

ende sijn getroude derwarts verreyst is.  

Soe onsen secretaris, … Bor, soude trouwen de dochter van Aert Pietersz Verborch, ende ick 

ons confrater (J.P.) 194 vraechde nae de dochter, heeft mij uuytgeleyt de saecke van Jan Jansen 

Caerl … ende Verborch voornoempt, vader van de bruyt, gelijck de hiervoor uuyt der 

participanten verhael geteeckent staet. Alsdat se, 30.000 overich hebbende, d’selve onder hun 

gedeelt hadden. Maer door de annotatie van Jan Caerl in sijn boeck gestelt, als hij nu 

overleden was, openbaer geworden sijnde, mette interesse de Compaignie goetgedaen was.  

Evenwel hadde deselve Verborch sich het bewynthebbersschap ontslegen, gaende wonen bij 

Haerlem, de andere 2 overleden sijnde. Seyde daerbij, dat hoewel ’tselve een faulte scheen te 

sijn, et factum vix excusabile, dat nochtans hudendaechs veel grover te wercke gegaen 

 
194 In de marge. 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

 

 

191 

 

worden mettes lants middelen. Adeo, ut Realius dixerit, hodie pecuniam publicam praedam 

fieri privatorum. Ende dat de Compaignie van alles voldaen was. Oeck dat de dochteren van 

Jan Caerl ende … daeromme niet gelaten en waren bij den pensionaris Pauw ende … 

 

fol. 147v 

 

Boreels van Zeelant te trouwen, hoewel sij het voorverhaelde van derselver ouderen seer wel 

wisten.  

[30-10-1633] 

Verhaelden oeck J. Pet[it], confrater noster, dat, soo den tijt van drie jaeren nu waren 

expirerende, ende het vergeven gesustineert werden bij de Amersforderen, hun te competeren, 

daer d’andere cleyne steden hun opposeerden,195 hij eyndelicken bij de magistraet 

gecontinueert ware. 

[01-12-1633] 

Prima decembris huius anni 1633 fiet distributio 20 pro 100. 

Billetten in novembri geaffigeert, dat die penningen in deposito op d’selve Compaignie 

hadden spreeckende, in deselve maent verschijnende, haer renten mettet capitael souden 

connen ontfangen, soo sij daernae niet van meeninge waren, interesse daeraf te betalen. 

[00-03-1635] 

Anno 1635, in martio, bij billetten vercondicht de uuytdeylinge tegens 20 ten hondert. Ego 

vero in sequenti mense uxori meae numeravi 70 fl., eo nomine, ne irritarem, scilicet crabrones 

in meum caput. Etiamsi nihil mihi competeret, qui ante 3 quatuorve annos ius meum 

vendidissem, unde tantum dem, alicubi restituendum veniet. Sed hec mea infelicitas, fortunae 

favor, qui hanc prosequitur Sodalitatem, me iterum exagitat. Ita ut in maio 17 pro 100 

distribuentur de gariofulis. 

[00-07-1635] 

In julio huius anni. Iterum VI naves appulerunt, pretiosis mercibus oneratae. Ita ut summam 

capitalem fere exaequare dicantur. Pro qua felicitate publica, etiamsi meum augescat 

cordolium, quod ea iam mea culpa caream, D.O.M. summas debemus gratias. Communi 

nempe fruor commoditate, etiamsi meam decoxerim. Pro qua libris et imaginibus, auro et 

aromatibus acceptioribus gaudeo.  

 

fol. 148r 

 

[00-03-1636] 

In meert 1636. Weder aen nagelen gedeelt 25 ten hondert, alsoo den aftreck niet soo groot en 

was, overmits Duitslant, dat veel speceriën plach te trecken, door d’oorlogen seer was 

verdorven. 

Nostram meae actionis venditionem uxor hoc tempore probavit. 

[23-06-1639] 

Anno 1639, media aestate, reversus ex India Veteri sive Orientali, ds. Justus Hurnius, qui 

ecclesiasten iam aliquot annis egerat in Amboyna et vicinis insulis Moluccensibus, non 

exiguo cum fructu, vir sane pius et diligens, qui celebrem hactenus vitam, quo melius 

convertendis Indis vacare posset, duxit. 

 

 

 

 

 
195 Hs. abus.: oppeseerden. 
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fol. 148v 

 

In de uuytgegeven boecxkens bij de doleanten worden mede gestelt de navolgende woorden. 

Dat de bewinthebberen in Indiën opbrekende haren secreten spaerpot, eerst souden openen, 

welck sijn de uuytgevingen ende afdeylingen der landen ende velden, ter plaetsen daer de 

Compaignie ofte onse Staten souverainen sijn. Item met de vercopinge de cocusbomen, die 

tesamen wel een halff capitael weerdich sijn, ende nu als onnut vergeten leggen. 

 

[Oost-Indië bij de klassieken] 

Oost-Indiën is van ouden tijden den Griecken ende Romainen wel bekent geweest, als uuyt 

Ptolemeo, Strabone, Plinio ende andere scrivers, genoch can blijcken. Beneffens verscheyde 

andere autheuren, die door den tijt verloren sijn. Als Orthagoras, die van de saecken van 

Indiën heeft gescreven, gelijck oeck Sosander, Clitophon Rodius, Caemaro et Basilis, a 

Vossio in libris de Historicis Graecis memorati. 

Hippostratus de mirificis hominum in India formis scripsisse traditur, quemadmodum ut 

Hegesigonus et Jambulus. 

Hierocles scribit, se vidisse in regione torrida homines nudos ac tecto carentes, quorum aliqui 

auribus inumbrent caput. Aliqui pedes extollentes, totum corpus, quasi umbraculo contegant. 

Hinc fabulosa illa de Indis apud Plinium, lib. 7, cap. 2, Solinum cap. 65. 

De Indis quoque scripsit librum, quem habemus, Arrianus, qui vel additur vel VIII est de 

rebus Alexandri. Ut et plaerique illi, qui de gestis Alexandri Magni scripserunt. Ctesiae etiam 

excerpta Indica Photius conservavit in bibliotheca sua. Dicitur et Protagoras quidam scripsisse 

de monstrosis Indorum formis. 

 

fol. 149r 

 

India ventosos fastu sicut implet Iberos, 

 Sic Batavos opibus sustinet illa suis: 

Det Deus ut fastum tandem deponat Iberus, 

 Contentusque suis non aliena petat: 

Nec Batavus nimio tumidus turgescat ab auro, 

 Ultorem et fastus sentiat esse Deum. 

     A.B. 

 

 


