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Voorwoord 

 

De Utrechtse humanist Arnoldus Buchelius is vooral bekend door zijn geneologisch-

heraldische handgeschreven boeken. Ze zijn als de Monumenta-handschriften op de website 

van Het Utrechts Archief te bewonderen, met mijn transcriptie en vertaling erbij (link). In 

augustus 2010 ging ik naar het Nationaal Archief om eens te kijken naar het VOC-dagboek 

van Buchelius dat daar bewaard wordt. Ik kreeg te horen dat het boek tot begin oktober in De 

Verdieping van Nederland lag. Op die tentoonstelling, tussen de Koninklijke Bibliotheek en 

het archief in, lag het handschrift, dat groter was dan ik gedacht had. Het lag open bij folio 

126r, kaart van Nieuw Nederland ofte Holland (Manhattan e.o.), in kleur. Het is een slordig 

getekende maar mooi ingekleurde kaart die in allerlei boeken te vinden is, want het is een van 

de oudste kaarten waar Manhattan op vermeld staat. Om die reden was het boek in het jaar 

2010 eerder in New York is geweest op de tentoonstelling over 400 jaar Nieuw-Nederland in 

het South Street Seaport Museum. 

 

Het archief bleek geïnteresseerd te zijn in een digitale uitgave van het hele boek, en zodra het 

weer beschikbaar was, heb ik het van kaft tot kaft gefotografeerd, en kon ik beginnen met de 

transcriptie. In februari 2012, op dezelfde dag dat de Universiteitsbibliotheek van Leiden mijn 

editie van het Liber amicorum van Buchelius online publiceerde (link), kwam de transcriptie 

van het VOC-dagboek op de website van het Nationaal Archief te staan.1 Een paar maanden 

later had ik ook de vertaling in eerste opzet gereed, maar die moest nog flink bijgeschaafd en 

geannoteerd worden. En hoewel ik er nog lang niet tevreden mee ben, geloof ik toch dat de 

geïnteresseerden het niet langer met de mengeling van Latijn en zeventiende-eeuws 

Nederlands moeten stellen. De vertaling, al is die zeker niet foutloos, zal het dagboek een stuk 

beter toegankelijk maken.  

 

Aan deze uitgave ligt geen uitgebreid onderzoek ten grondslag. Ik heb de nodige boeken 

gelezen, maar zeker niet uitputtend. Ik heb ook weinig archiefonderzoek gedaan, behalve wat 

genealogisch speurwerk naar de Utrechtse personen die Buchelius vermeldt. Mijn opzet is, dat 

dit dagboek in deze digitale editie meer bekendheid krijgt, want het is duidelijk dat ook 

onderzoekers van VOC en WIC het nauwelijks kennen, en dat ze er zeker interessante 

gegevens in kunnen vinden.  

 

In mijn transcriptie volg ik de bekende Richtlijnen voor het uitgeven van historische 

bescheiden. In de vertaling en de index heb ik veel namen, die op verschillende manieren in 

het Nederlands en het Latijn gespeld zijn, gestandaardiseerd. Het gemak van de lezer staat 

daarbij steeds voorop. Dat geldt ook voor de dateringen. Wanneer Buchelius in Utrecht 

verbleef volgde hij de ‘oude stijl’ ofwel de Juliaanse kalender, die tien dagen achterliep op de 

‘nieuwe stijl’ ofwel de Gregoriaanse kalender die toen al in Amsterdam gold en die we nog 

steeds volgen. Bij alle dateringen heb ik in transcriptie en vertaling de omrekening tussen 

teksthaken in de nieuwe stijl erboven gezet. Wanneer het om de oude stijl gaat, heb ik die 

erbij gezet, dus: [05-11-1620] of [20-11 n.s.; 10-11-1619]. In de beginjaren was Buchelius 

heel secuur met dateren, later laat hij het vaak bij ‘circa’ of iets dergelijks.  

Ter wille van de overzichtelijkheid heb ik ook de tussenkopjes die Buchelius al aangebracht 

had typografisch duidelijker gemaakt. De meeste heb ik zelf ingevoegd. In de transcriptie 

staan die tussen tekthaken, om aan te geven dat ze niet in het handschrift staan.  

 
1 Via https://www.yumpu.com/nl/document/view/15258844/aantekeningen-van-arnoldus-buchelius-over-zijn-

gahetna. 

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven/zoekr?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=Hss_Van_Buchel_Monumenta&minr=38112748&miview=inv2&milang=nl#inv3t1
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/1843478?solr_nav%5Bid%5D=a4d3615c0b530f0ecd63&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=1&search=buchelius
https://www.yumpu.com/nl/document/view/15258844/aantekeningen-van-arnoldus-buchelius-over-zijn-gahetna
https://www.yumpu.com/nl/document/view/15258844/aantekeningen-van-arnoldus-buchelius-over-zijn-gahetna
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De medewerkers van het Nationaal Archief, met name Karijn Delen, die me in het begin 

begeleidde, en Paul Brood, die het na een paar maanden overnam, dank ik voor hun 

hulpvaardigheid. Nog veel meer steun kreeg ik van de classicus Hans van de Venne, die me 

hielp met het vertalen van moeilijke Latijnse passages. Meer dan eens wist hij ook niet wat 

Buchelius, die geen foutloos Latijn schreef, bedoelde. Ook andere classici kon ik incidenteel 

een zinnetje voorleggen. Marten Jan Bok hielp me met een heraldische onduidelijkheid, bij 

Janjaap Luijt kon ik steeds terecht als het om goudsmeden of muntpersoneel gaat. Marco van 

Egmond stond me met zijn cartografische kennis ter zijde. Hierbij dank ik hen voor hun hulp.  

 

Utrecht, november 2013 

Kees Smit 

 

 

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.
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Inleiding  

 

Arnoldus Buchelius (Arnout van Buchel, 1565-1641) 

 

Buchelius werd in Utrecht geboren kort voor het uitbreken van de Opstand, en heel zijn leven 

speelde de oorlog een grote rol in zijn leven. Zijn moeder was ongehuwd, maar trouwde voor 

hij zes was met een landmeter die hem een goede opleiding kon geven. Buchelius doorliep de 

Latijnse school en kon daarna rechten gaan studeren, eerst een jaartje in Leiden, daarna aan de 

katholieke universiteit van Douai. Aansluitend verbleef hij een tijdlang in Parijs, en maakte 

hij een reis naar Rome en Napels, waarna hij als privé-secretaris ging werken.  

In 1593 haalde hij zijn graad in Leiden, en kon zich toen in zijn geboortestad vestigen als 

advocaat. Hij was toen al overgegaan tot de reformatie, en trouwde in hetzelfde jaar met 

Claesje van Voorst, een rijke weduwe. Zij had al een zoon Jacob, en het volgende jaar werd 

Aert geboren. Dat was dus een grote ommekeer in zijn leven, waarin hij zich meer met 

literatuur en geschiedenis bezig gehouden had dan met rechten, maar in feite ging hij op 

dezelfde voet verder. Zijn advocatenpraktijk interesseerde hem weinig, vooral nadat in 1611 

de jonge Aert overleed.  

Waar Buchelius zich mee bezighield was een geschiedenis van de Middeleeuwen, met name 

bisschoppen van Utrecht. Twee kronieken over dat onderwerp waren in 1612 samen 

uitgegeven door de Friese historicus Furmerius, maar Buchelius ergerde zich aan de 

slordigheid van die editie. Hij wilde een betere verzorgen, en die in Duitsland uit laten geven. 

Het gedeelte dat hij klaar had is waarschijnlijk in 1623 bij de plundering van de bibliotheek 

van Heidelberg verloren gegaan.  

Juist in die jaren vond de machtsgreep van Maurits plaats, en werden de remonstranten uit 

allerlei ambten en functies verdrongen door de strenge calvinisten. De familie van Buchelius’ 

vrouw kreeg in Utrecht meer invloed, en zorgde ervoor dat hij nu een mooie baan kreeg als 

als bewindhebber van de VOC. Maar na twee jaar legde hij die weer neer, en in het komende 

jaren bracht hij het niet verder dan ouderling in de kerk en regent van het Tuchthuis in Utrecht 

werd. Hij deed dat werk waar hij voor gevraagd werd met tegenzin maar met volle inzet, en 

schreef er dagboeken over, net als over zijn VOC-tijd.  

Als aandeelhouder bleef hij nog jaren betrokken bij de VOC, en bleef hij zijn dagboek nog 

min of meer voortzetten. Maar hij was heel ontevreden over de geringe inspraak die de 

‘participanten’ hadden, terwijl hij ook het harde, oorlogszuchtige optreden van Jan Pietersz 

Coen veroordeelde. In plaats van de VOC stak hij zijn geld nu in de WIC, evenals 

verschillende familieleden. Hij hoopte dat die alleen vreedzaam handel zou drijven, om te 

ervaren dat het toch uitdraaide op veroveringen en teleurstellende dividenduitkeringen. De 

zilvervloot bracht maar een korte juichstemming.  

In de laatste twee decennia van zijn leven werkte hij toch weer stug door aan de kronieken 

van Beka en Heda, ondanks dat hij een groot deel opnieuw moest doen. Bij zijn dood was het 

bijna klaar, en werd in 1643 postuum voltooid en prachtig uitgegeven door zijn vriend 

Gijsbert Lap van Waveren. De rijk geannoteerde kronieken-editie is een standaardwerk 

gebleven.  

Het dagboek van de kamergeleerde die zich niet thuisvoelde tussen de Amsterdamse 

bewindhebbers is grotendeels vergeten, en dat is niet helemaal terecht. Er staat niets 

belangrijks in dat niet uit andere bronnen bekend is, hoewel er over de VOC-schepen uit die 

jaren heel wat nieuws naar voren komt. Maar het waardevolle van de vele handschriften van 

Buchelius is juist gelegen in de interessante details die hij noteert en in de documenten, 

brieven en gedichten enzovoort die hij overschrijft. Zo is de lange brief van Jan van 
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Linschoten alleen dankzij hem bewaard gebleven, evenals het openingsgebed voor de VOC-

vergaderingen, en de gedichtjes die vier jonge Ambonezen in een liber amicorum schreven. 

En tenslotte is zijn dagboek uniek als ego-document van een bewindhebber of aandeelhouder 

uit die begintijd van VOC en WIC. 

 

Bewindhebber bij de VOC 

 

Buchelius begint zijn dagboek niet met zijn benoeming tot bewindhebber, maar bij wijze van 

inleiding met de geschiedenis van de Nederlandse handel op de Spaanse gebieden. Ondanks 

de Spaanse tegenwerking werd die toch steeds groter. En tenslotte wist men Oost-Indië te 

bereiken. De grote reders sloten zich aaneen in de VOC om onderlinge concurrentie tegen te 

gaan, en sterker te staan tegen landen als Engeland en Frankrijk die zich vijandig opstelden. In 

1619 is met de Engelsen overeengekomen, samen één compagnie te vormen, waarbij 

Engeland eenderde, en de Nederlanden tweederde van de specerijen in de Molukken mochten 

kopen. In hetzelfde jaar werd Jan Pietersz Coen gouverneur-generaal in Oost-Indië.  

 

In die beginjaren vroeg de VOC aan de Staten-Generaal om militaire steun, maar moest toen 

toestaan dat iedere provincie een bewindhebber zou leveren. Op grond van die regeling werd 

Buchelius in 1619 aangewezen om de provincie Utrecht te vertegenwoordigen in de kamer 

Amsterdam. De ontvangst in het Oost-Indisch Huis aan de Kloveniersburgwal was niet erg 

hartelijk. Tot zijn ergernis werd hij niet zonder meer als vertegenwoordiger van de provincie 

beschouwd, maar moest hij zelf voor 3000 gulden aandelen kopen (fol. 6v). De gewone 

bewindhebbers bezaten het veelvoudige tot wel 100.000 gulden, en namen hem niet erg 

serieus. Vertegenwoordigers van Friesland en Gelderland lieten zich weinig zien in 

Amsterdam, maar Buchelius vatte zijn taak ernstig op. Zo ging het ook toen hij later ouderling 

in de kerk en regent van het Tuchthuis in Utrecht werd. Hij deed dat werk waar hij voor 

gevraagd werd met tegenzin maar met volle inzet, en schreef er dagboeken over.  

 

Een persoonlijk probleem deed zich meteen al voor, toen hij de kant van Steven van der 

Hagen koos. Deze in Amersfoort geboren admiraal had in 1605 het belangrijke eiland Ambon 

veroverd, en Frederik de Houtman benoemd tot gouverneur. Toen Van der Hagen in juni 1620 

definitief terugkeerde was zijn ster gedaald. In Indië had zijn tegenstander J.P. Coen de macht 

gekregen, en in Amsterdam merkte hij dat De Houtman zich op een groot schilderij voordeed 

als de veroveraar van Ambon. Van der Hagen, die katholiek was, werd verweten dat hij te 

toeschietelijk was geweest voor de Portugese jezuïeten op het eiland. Buchelius nam het voor 

hem op, maar kon weinig bereiken. Het schilderij hangt nog steeds in het Oost-Indisch Huis.  

 

Een slepend probleem was het kapen van een Frans schip, eigendom van Michel Eustache, die 

hier als kaper beschouwd wordt, maar vrienden aan het Franse hof heeft. Het wordt een 

langdurige rechtzaak, ook in het dagboek. Ook Portugese en Engelse schepen worden af en 

toe gekaapt, en ook dan komt er een rechter aan te pas. Daarnaast vraagt het leven van alledag 

de aandacht. De schepen liggen klaar om te vertrekken, er worden nog allerlei mensen 

aangenomen, en Buchelius vindt het interessant om de gages en persoonlijke details te 

noteren. Nieuwe schippers krijgen een vergulde fluit, een korporaal een hellebaard, de 

provoost zijn stokje, allemaal met oranje zijden banden. De vloot vertrekt pas eind december 

1619. Altijd zijn er wel een paar opvarenden die er met hun vooruitbetaalde maandgelden 

vandoor gaan, en steeds weer zijn er tot in Den Haag toe voorstellen om dat probleem keihard 

aan te pakken.  
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Het lijkt wel of Buchelius zich in Amsterdam ouderling voelde. De predikant Justus Heurnius 

vraagt om uitgezonden te worden, maar Buchelius krijgt zijn zin niet. Ziekentroosters worden 

wel aangenomen, maar Heurnius pas vijf jaar later. Een heruitgave van het martelarenboek 

wordt botweg geretourneerd, zonder een cent subsidie. Toch wordt er voor de vergaderingen 

altijd een gebed voorgelezen, en dat is in het dagboek gekopieerd (waar anders?). Over het 

belang van goede predikanten heeft Buchelius een betoog geschreven (fol. 28v-31v), en aan 

een aantal collega’s uitgedeeld. Tamelijk naïef verwijst hij daarbij naar Steven van der Hagen, 

die vindt dat de jezuïeten het beter deden dan onze predikanten. Er doen zich problemen voor 

met fanatieke imams die tegen de afspraken in, inlandse christenen te bekeren. Een student 

mag met een toelage van de VOC verder studeren, mits hij zich in Indië voor tien of twaalf 

jaar zal verbinden.  

 

Af en toe komen er uitvinders langs, bijv. om zout water drinkbaar te maken. Iemand 

verklaarde een kunst te hebben om brandewijn te maken waarmee minstens zeven 

scheepsziekten genezen konden worden. Aan de scheurbuik alleen al stierven soms 70 man op 

een schip. Op twee schepen zou een ketel geplaatst worden om zoet water te stoken, maar 

wegens brandgevaar wordt er toch van afgezien. Buchelius leert geleidelijk de plaatsnamen in 

Indië en ook de maten en gewichten en de handelswaar, de soorten peper, drakenbloed, 

kamfer, bezoarsteen, en leest daarvoor in Bertius, Scaliger, Clusius en andere geleerde boeken 

(fol. 15v).  

 

Laurens Reael komt ziek uit Indië aan, en vertelt dat Jakatra (Jakarta) behouden gebleven is, 

hoewel de Engelsen geen hulp geboden hadden; op de Molukse eilanden worden opstandjes 

onderdrukt. Op basis van dit verslag stelt Buchelius de Staten van Utrecht schriftelijk op de 

hoogte (fol. 17r-19r). Hij stelt ook voor, het beknopte verslag van de zieke Reael wat 

uitvoeriger te herschrijven voor de Staten-Generaal, maar nee, de bewindhebbers zijn bang 

dat er dan teveel openbaar wordt. Coen vraagt in een brief om meer vrouwen te sturen, wat 

Buchelius zinloos vindt, ‘want Europese vrouwen brengen daar zelden kinderen voort die lang 

blijven leven.’ In maart 1621 was er wekenlang een gedrang bij het Oost-Indische huis, omdat 

er een gerucht ging dat de VOC vrouwen zocht die met hun man mee wilden gaan.  

 

Steeds komen geldkwesties aan de orde, bij elke benoeming van hoog tot laag wordt apart 

beoordeeld hoeveel de gage wordt. En soms strijken de bewindhebbers over hun hart als een 

weduwe of een soldaat die in de Oost gehandicapt geraakt is, een toelage vraagt. Isaac Le 

Maire wil na vijf jaar nog steeds compensatie voor de schade die hij en zijn zoon Jacob na de 

ontdekking van de nieuwe zeestraat geleden hebben, toen hun schip door J.P. Coen in beslag 

genomen werd. De Kamer Amsterdam moet voortdurend geldzaken regelen met de andere 

kamers en met de Admiraliteit. Bewindhebber Elias Trip (die sinds kort in de wapenhandel 

gegaan was, en tien kanonnen aan de VOC verkocht had) heeft in Den Haag om kanonnen 

gevraagd, want die zijn bijna nergens te koop. Geregeld worden er aan boord van de schepen 

kanonnen onklaar gemaakt door saboteurs (fol. 23r). In maart 1620 worden vier kanonnen 

gekocht van de admiraliteit bovenop de honderd geleende, en een maand later twintig van 

Elias Trip. 

 

Veroveringen van forten of van schepen leiden steevast tot woede van ontevreden soldaten en 

matrozen over de al dan niet toegezegde extra beloning. Ook in andere gevallen zijn 

mondelinge afspraken niet vastgelegd, en als de vergadering er niet uitkomt, moet de 

rekenmeesters de zaak dikwijls oplossen. 
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In juli 1620 komen brieven binnen, geschreven in oktober 1619, over de problemen met de 

Engelsen en de Bantammers. De eerste steen voor het nieuwe fort Jakatra (het latere Batavia) 

is gelegd. Er komen steeds meer Chinezen in de stad wonen, vooral uit Bantam afkomstig. Er 

wordt gevraagd om weeskinderen naar de Oost te sturen. Buchelius klaagt in de vergadering 

over de grote strengheid van Coen, die zich bij Engelsen en Javanen gehaat begint te maken. 

Een ander zegt dat hij onmisbaar is voor de VOC, zoals bij zijn verdediging van Jakatra 

gebleken is. Maar er komen steeds meer klachten over hem, o.a. over de brand in een moskee, 

waarover de moslims zeer ontsteld waren, en zeiden, dat hij een Spaans hart had. 

Buchelius tekent die kaart na, heel slordig (fol. 38r) en beklaagt zich over de zinloze 

geheimzinnigheid van de VOC, alsof de Portugezen die kaarten ook niet hebben. Ze kennen 

het land al 80 jaar! 

Een Engelse kapitein die met zijn bemanning overvallen en beroofd is, wil schadevergoeding, 

maar krijgt te horen dat die zaak in de Oost geregeld moet worden, dat is de afspraak. Een 

andere Engelse kapitein, Garden, is op zijn schip doodgeschoten, maar de Nederlandse 

kapitein, Hendrik Jansz, vertelt dat hij door de Engelsen bedrogen was. Een andere kapitein 

die met zijn schip niet bij de retourvloot gebleven is, moet zich verantwoorden. Hij weet zich 

voor de Kamer vrij te pleiten.  

De schulden van de VOC lopen op, de verhouding met de Engelsen wordt er niet beter op, de 

rechtzaak tegen de Fransman Michel Eustache sleept zich voort. De Staten-Generaal gaan 

delegaties naar die landen sturen. De aandelen stegen in augustus 1620, toen de retourvloot 

verwacht werd, naar 250, maar daalden weer naar 225 gulden, en zouden wel weer naar 200 

zakken, voorspelden sommigen. In oktober worden er voor de vertrekkende vloot zo’n 900 

runderen gekocht. Maar hoe moet het vlees bewaard worden? Op de schepen raakt het 

bedorven en worden de opvarenden er doodziek van. Ook over de kwaliteit van de touwen 

wordt geklaagd.  

Op de Witte Beer zijn negen muiters, afkomstig uit Noord-Duitsland, overboord gegooid. Een 

van de weduwen komt in Amsterdam om de maandgelden van haar man vragen, maar de 

vergadering vindt dat hun geld verbeurd verklaard is, al is dat door de scheepsraad niet 

formeel gebeurd. Toch krijgt de vrouw 18 of 20 gulden, uit medelijden. Er worden heel wat 

mensen overboord gegooid in deze twee jaar.  

De Kamer stelt ook een lijst op van producten die al dan niet vanuit de Molukken, de kust van 

Coromandel en elders verscheept moeten worden, en in welke kwaliteit. Bovenaan staan: 

peper, de grootste en meest verse; nagelen ook vers en volgroeid; noten groot, rond, vet, niet 

verbrokkeld, vermolmd of gerimpeld; foelie, breed, mooi goudgeel, lieflijk van reuk; muskus, 

niet zanderig, maar vet en zuiver. En verder goud uit China, diamanten van Paliacate (nabij 

Madras in India), witte Chinese zuivere, weinige getweernde, geen losse zijde; porselein van 

de fijnste van alle soorten, enz., enz. (fol. 52r). 

De verkenningen vanuit de Tafelbaai (dertig jaar voor Riebeeck) zijn teleurstellend. Er is 

weinig eetbaars te vinden. Er worden stenen gevonden met aankomst- en vertrekdata van 

diverse schepen. Hier worden ook brieven uitgewisseld tussen schepen die naar de Oost of 

naar patria op weg zijn. Ook zieken worden wel op een ander schip overgebracht, maar soms 

kan ergens voor 100 gulden een vat limoensap overgenomen worden (fol. 58r-59v). Pieter de 

Carpentier schrijft vanuit Jakatra over de moeizame relatie met de Engelsen, ook nadat er 

vrede gesloten is. Er is wel een gezamenlijke vloot op weg naar Japan. Maar hij maakt ook 

melding van het probleem van de sodomie, overspel en pedofilie. Het wordt hard aangepakt, 

maar dat gaat ten koste van vaak onmisbare personen (fol. 63r-64r). In een andere brief wordt 

voorgesteld de specerijen door de Rode Zee te vervoeren, maar die kortere weg blijkt toch 

duurder uit te komen, als de Turken het al zouden toestaan. 
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Coen pleit er in een brief voor, om van Jakatra de centrale onmoetingsplaats te maken, ook 

voor schepen die naar Coromandel moeten. Bantam moet hard aangepakt worden, vindt hij, 

evenals Atjeh, Banda (!) en Goa. De Engelsen moeten buiten Jakatra gehouden worden. Voor 

al die plannen heeft hij meer mensen en materieel nodig. Een kolonie op de Kaap zou zeer 

nuttig zijn (fol. 68r-70r).  

Ondanks vredesverdragen en bestanden worden er op de wereldzeeën toch door en ten koste 

van Engelsen en Portugezen schepen buitgemaakt, en die foutjes moeten in patria weer 

goedgemaakt worden. Een delegatie gaat naar Engeland, en Buchelius heeft daar terecht geen 

goede verwachtingen van.  

Berichten over Indië komen niet alleen via voorgelezen brieven in de Kamer, er komen ook 

functionarissen die een overzicht van de toestand geven. Zoals ene Aert, commies uit de 

Kempen, die ergens in Indië gouverneur geweest is, blijkbaar in de omgeving van Ambon, 

waar de opstandige inwoners van Nusitello tot rede gebracht moeten worden. Hij bracht ook 

vijf adellijke jongens mee, die op Ambon geboren waren, om ze hier te laten onderwijzen, 

‘zowel in de christelijke religie als andere goede leervakken.’ (fol. 71v-72v) Die vijf werden 

in Amersfoort bij een predikant ondergebracht. 

Een zwarte dag is 5 juli 1621 voor Buchelius, als hij hoort dat de tolvrijheid die de VOC in de 

provincie Utrecht genoot, beëindigd wordt. Als reactie gunnen de Amsterdammers Utrecht die 

kleine bedragen niet, en zijn zelfs van plan de aankoop van de voortreffelijke Utrechtse 

geweren stop te zetten (fol. 75r). Twee dagen later stuurt zijn zwager, prof. Everard Vorstius, 

zijn zoon om 3800 gulden te betalen voor de aandelen die hij een jaar eerder gekocht had. 

Nog dezelfde maand zou hij directeur van de pas opgerichte WIC worden. Intussen beginnen 

de ontevreden VOC-aandeelhouders zich te roeren, nu het octrooi na twintig jaar afloopt. De 

Heren Zeventien gaan zich erover buigen. 

Goud en diamanten spelen een grote rol. Een kapitein kwam bij aankomst naar het Oost-

Indische huis om zelf een zakje diamanten te overhanden. Er werd besproken in welk land de 

VOC die het best kon aankopen, en of ze niet, hier geslepen, voordeliger weer in Azië 

verkocht konden worden. Zilver werd met kistenvol in de vorm van Spaanse matten oftewel 

‘realen van achten’ met de schepen meegegeven, om handel te drijven. Er was moeilijk aan 

die Spaanse munten te komen, en daarom werd er zelfs over gedacht om zelf in Indië gouden 

‘pagodes’ te slaan, kleine munten die ook gangbaar waren (fol. 81r-v). 

Op 11 oktober 1621 neemt Buchelius na twee jaar afscheid, en wordt opgevolgd door mr. Jan 

van der Well. Twee dagen later hoort hij, dat Jan Pietersz Coen met vijftien of zestien schepen 

op weg is naar Banda en de omliggende eilanden, om Banda te onderwerpen. Een kenner als 

Gijsbert van Vianen heeft zijn twijfels, omdat het eiland onneembaar is. Het zou uitlopen op 

de beruchte moordpartij onder de bevolking, maar Buchelius verwijst alleen (achteraf) naar 

wat erover in druk verschenen is, waarin vooral de Engelsen de schuld krijgen dat ze de 

Bandanezen tegen de Nederlanders opgezet hebben (fol. 87r-v).  

Ook na zijn vertrek blijft hij nog het een en ander noteren, maar schrijft dan bladzijden lang 

over wat hij in de pamfletten van de ontevreden, ‘malcontente’ aandeelhouders leest, die 

vooral tegen de graaiende bewindhebbers gericht zijn (fol. 89r-92v en 93v-94v). Eind oktober 

verkoopt hij 1.500 gulden nominaal aan aandelen, het grootste deel van zijn pakket. Hij 

schrijft nu ook over oneerlijke praktijken van de bewindhebbers, overgenomen uit de 

pamfletten. In 1623 wordt een begin gemaakt met het nazien van de twintig-jarige rekening, 

en de aandeelhouders kunnen de hoofdaandeelhouders kiezen die hierbij aanwezig mogen 

zijn, ook uit Utrecht (fol. 97v).  

Op fol. 131r hervat hij, na het WIC-gedeelte, zijn aantekeningen over de VOC, maar nog niet 

direct met het dagboek. Eerst schrijft hij een merkwaardige bladzijde over uit een album van 

Ernst Brinck, met Latijnse bijdragen van de vijf Ambonese kinderen een jaar eerder naar 
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Nederland waren gehaald. Een curiositeit, het origineel is er niet meer. Het wordt gevolgd 

door wetenswaardigheden over de Molukken, waaronder de verovering van het eiland Tidore 

door Laurens Reael, en een paar boomsoorten. Dan komt een beschrijving van de zeilroute 

naar de Oost, gebruik makend van gunstige winden.2 Merkwaardig is een reisbeschrijving van 

vier weken door India, van Masulipatnam aan de Coromandel-kust naar Guzaratte (Gujarat) 

aan de westkust (fol. 135r-v). Dit wordt gevolgd door een beschrijving van Borneo, toen 

bekend om zijn diamanten, en tenslotte een uniek afschrift van een zoekgeraakte brief van Jan 

Huygen van Linschoten, uit Goa, 1585 (fol. 136v-138v).  

Het dagboek wordt in september 1626 hervat met beurskoers en de dividenduitkering van 

12½ % in maart 1627, waarbij blijkt dat Buchelius nog aandelen bezat. Op 15 juni 1629 heeft 

hij die verkocht. J.P. Coen, die in 1626 opnieuw als gouverneur-generaal naar Indië was 

gezonden, ondanks protesten van Engeland, is in september 1629 overleden. Dat gebeurde 

kort nadat hij een jong stel streng had gestraft. De jongeman was onthoofd, het meisje, Sara 

Specx, gegeseld. Haar vader werd de nieuwe gouverneur-generaal (fol. 140v). Hierna volgt 

weer een deel uit een pamflet uit 1622 van de kritische VOC-aandeelhouders (fol. 141r-142r). 

Er worden in 1623 vijf hoofdaandeelhouders gekozen om samen met de bewindhebbers de 

twintig-jarige rekening te controleren (zie ook fol. 97v). In maart 1625 protesteren de 

Engelsen tegen de herbenoeming van Coen. Verder zijn er hoofdzakelijk scheepsberichten 

(vermengd met enkele berichten over de WIC, o.a. eindelijk in juni 1626 na twee jaar 

onzekerheid, het bericht dat Jacques l’Hermite in 1624 bij Lima is overleden. Slechts één van 

zijn dertien schepen is teruggekomen). Justus Heurnius, de ijverige predikant, zit in 1630 in 

Indië in de gevangenis wegens kritiek op de overheid. Antoni van Diemen, in Amsterdam 

bijna bankroet, is in Indië een belangrijk man geworden. 

Buchelius heeft blijkbaar niet tegen zijn vrouw verteld dat hij in 1629 zijn aandelen verkocht 

heeft, en in 1635 wordt er 20 procent dividend uitgekeerd. In 1636 heeft zijn vrouw ingestemd 

met de verkoop (achteraf?). In hetzelfde jaar is Heurnius teruggekomen. Als humanist eindigt 

Buchelius zijn dagboek met enkele vermeldingen van klassieke schrijvers die iets over Oost-

Indië gezegd hebben, en met een eigen gedicht, een variant op het vers waarmee hij begon. 

 

Aandeelhouder van de WIC 

 

Op 28 oktober 1621 droeg Buchel zijn functie als bewindhouder van de VOC over aan Jan 

van der Well. Het heen en weer reizen viel hem vooral ’s winters zwaar, hij verdiende te 

weinig, hij voelde zich niet thuis tussen de Amsterdamse kooplieden, en hij wilde zich liever 

in alle rust aan zijn studie wijden (fol. 85v). 

Inmiddels was op 3 juni 1621 de WIC opgericht, en Buchel vertrouwde erop dat die zich zou 

beperken tot vreedzame handel op Midden- en Zuid-Amerika en op de westkust van Afrika. 

‘In het begin moeten we alleen de handel op gang proberen te brengen, zonder forten of 

steden te willen innemen of veroveren, voordat de handel gestabiliseerd is.’ (fol. 98v) Hij 

vertrouwde erop dat de Portugezen, die steeds meer door de Spanjaarden naar de tweede 

plaats verdrongen werden sinds in 1580 hun land opgegaan was in het koninkrijk Spanje, 

graag zaken zouden doen met de Hollanders. Maar deze ideeën werden niet algemeen 

gedragen. Het twaalf-jarig bestand was afgelopen, de oorlog was hervat en moest overal ter 

wereld gevoerd worden, vond de oorlogspartij.  

Maar eerst moest de WIC een flink kapitaal bijeenbrengen. Al direct werden aandeelhouders 

geworven, en Buchelius’ oom, prof. Everardus Vorstius, de Leidse rector magnificus, werd 

een van de directeuren van de WIC. In Utrecht was de oud-admiraal van de VOC, Steven van 

 
2 Vgl. Gaastra 2007, de kaart op p. 110, en de beschrijving op p. 111 e.v.  
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der Hagen, een van degenen bij wie men kon intekenen. Maar het liep geen storm, en dat 

kwam volgens Buchelius doordat roomsen en remonstranten niet mee wilden doen (fol. 99r). 

Hij citeert ook een pamflet dat waarschuwt tegen riskante oorlogszuchtige plannen. Hij vond 

het zijn burgerplicht om geld in de WIC te steken (fol. 101v), maar toen hem aangeboden 

werd om bewindhebber te worden, bedankte hij daarvoor.  

Inmiddels noteert Buchelius wel alle nieuwtjes over binnengekomen schepen en over een 

eerste mislukte aanslag op de zilvervloot. Dan, eind augustus 1624, hoort hij de eerste 

geruchten dat de stad Salvador (Bahia) veroverd is (fol. 103r), het eerste grote succes van de 

WIC, dat maar al te gauw in een nederlaag omsloeg. En zo leeft hij van gerucht tot gerucht, 

beurtelings God dankend en beseffend dat Hij ons verdorven volk weer moest straffen. In 

deze jaren was hij ook als ouderling actief in de kerk, waar bid- en dankdiensten elkaar 

afwisselden. Al in 1625 is hij bang dat zijn investering in de WIC ‘eigenlijk weggegooid geld 

was, het bracht niets op’ en hij had geen vertrouwen in een goede afloop (fol. 105v). 

De handel op de Golf van Guinea verliep gunstig, tot ‘onze ongelukkige en roekeloze 

expeditie naar het kasteel Elmina, waar bijna al onze manschappen gedood zijn door 

Afrikanen, die ze verachtten omdat die bijna helemaal naakt liepen’ (fol. 106r). Voor beter 

nieuws zorgt Piet Heyn, met name door in 1628 de zilvervloot te veroveren, waardoor de 

aandelenkoers flink stijgt (fol. 108r). Buchelius is wel teleurgesteld dat zijn concept voor een 

herdenkingspenning verworpen wordt. Zijn vriend Caspar Barlaeus had voor zijn grote 

gedicht op de verovering 100 gulden gekregen, wat Buchelius ook veel te weinig vond (fol. 

109r). Inmiddels was er in Utrecht steeds geharrewar over wie namens de stad bewindhebber 

zou zijn. In 1630 verwierf Buchelius’ neef Cornelis van Wijkersloot die functie, maar moest 

daarvoor als hoofdparticipant 6.000 gulden aan WIC-aandelen bezitten. Zijn zwager, de 

pensionaris Anselm Salmius, stelde zich borg. Een ander famielid, Cornelis van Voorst, ging 

met vrouw en kinderen naar Virginia, waar de overheid onderling ruzie maakte en 

teruggeroepen werd (fol. 111r). Ook Cornelis raakte bij ernstige conflicten betrokken, tot 

wanhoop van zijn oom. 

Buchelius zag de zaken, ondanks het succes van Piet Heyn, steeds somberder in, en deed 

begin 1631 een deel van zijn aandelen van de hand aan neef Van Wijkersloot. Ook bij de 

onenigheid over het toestaan van vrijhandel in Brazilië raakte hij betrokken, zelf was hij voor 

de kamer Utrecht tegen. In 1637 kwam graaf Johan Maurits naar Brazilië, maar zijn aanval op 

de Allerheiligenbaai mislukt jammerlijk. Buchelius nam in zijn dagboek een uitgebreid 

verhoor op van twee Portugese schippers, die in Middelburg moesten vertellen wat zij van de 

belegering wisten (fol. 123r-125r). De briljante verovering van het sterke fort Elmina door 

Johan Maurits kreeg van Buchelius weinig aandacht. En de chronologisch laatste notitie is: 

‘Het schip de Mauritius van de WIC, is eind oktober [1638] bij Texel in zware storm vergaan, 

met nog een groot aantal andere schepen, waaronder twee die naar Oost-Indië zouden gaan.’ 

Buchelius overleed in 1641. 

  

Utrechtse bewindhebbers VOC 

 

Over de rol die Utrecht in de VOC speelde is nauwelijks iets geschreven. De archivaris Van 

Campen heeft er in 1968 nog geen anderhalve bladzijde aan gewijd, en de enige naam die hij 

noemde was die van Van Buchell. Toch is er juist uit zijn dagboek veel te halen over relatie 

tussen stad en provincie enerzijds en de Amsterdamse kamers van beide compagnieën.  

Toen de Staten-Generaal de VOC verplicht hadden om uit elke provincie een bewindhebber 

op te nemen, benoemden de Staten van Utrecht om de paar jaar een vertegenwoordiger in de 

Kamer Amsterdam. De eerste was mr. Willem van Sijpestein (1575-1624), die van 1615-1618 

de vergaderingen bijwoonde. Na zijn driejarige functie (op fol. 5r staat ‘meer dan vier jaar’), 
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is in oktober 1618 door de geëligeerde Staten van Utrecht in zijn plaats aangewezen jonkheer 

mr. Johan Grovensteins (gest. 1624), lid van de vroedschap van Utrecht. Maar na het eerste 

jaar werd hij teruggeroepen omdat hij remonstrant was, en in 1619 vond een zuivering plaats. 

In zijn plaats werd een rechtzinnige calvinist, de advocaat mr. Arend van Buchell (1565-1641) 

benoemd voor twee jaar. Hij was bewindhebber van 1619-1621, en vroeg niet om verlenging.  

Als zijn opvolger werd aangewezen mr. Jan van der Well (gest. 1637), advocaat, voormalig 

schout van Jaarsveld (1621-1624?). Hij werd in 1626 raad en generaalmeester van de Munt 

der Verenigde Nederlanden te Den Haag. 

In april 1625 werd er geklaagd over de Stichtse of Amersfoortse bewindhebber, omdat hij 

geen biljetten, noch van de uitkering noch van de verkiezing, zoals gewoonlijk gebeurt, naar 

Utrecht had gezonden. Het lijkt er dus op dat er in 1624, na Van der Well een Amersfoorter 

tot bewindhebber benoemd was. Van Buchell noemt NN van Deuverden, namens Amersfoort 

1627-1630. Na hem waren er drie Utrechtse kandidaten, elk met een adellijke ‘patroon’. Het 

werd mr. Jacob Petit (gest. 1653), advocaat, die in 1633 aan Buchell vertelde dat zijn 

aanstelling bij de VOC, ook al liep de termijn van drie jaar nu ten einde, ten slotte toch door 

de magistraat verlengd was. Amersfoort hield vol, recht te hebben op de benoeming, maar de 

andere kleine steden verzetten zich.  

 

Utrechtse bewindhebbers WIC 

 

Over de rol die Utrecht in de WIC speelde is ook nauwelijks iets geschreven. De stad Utrecht 

en de Provinciale Staten mochten steeds elk een bewindhebber benoemen in de Kamer 

Amsterdam van de WIC. Een van hun taken was om het geld dat voor de aandelen betaald 

werd, te innen, en om de dividenten uit te keren. Om in Amsterdam als hoofdparticipant (en 

bewindhebber) te worden aangemerkt, moest men minstens 6.000 gulden aan WIC-aandelen 

bezitten. De benoeming gold doorgaans voor drie jaar.  

Namens de Staten is in 1621 Olivier van Utenhoven (gest. dec. 1623) benoemd; en namens de 

stad Jan Antonisz Utenwaal (gest. 1630), die in 1624 vrijwillig afstand deed en twee jaar later 

burgemeester werd. Dirk van Swanenburg volgde hem op. Begin 1625 is als opvolger van 

Olivier van Utenhoven door de Staten Matheus de Pauw (gest. 1650), die ontvanger van de 

Staten was, aangesteld. 

In mei 1627 heeft Dirk van Swanenburg zijn bewindhebberschap namens de stad Utrecht tot 

1630 overgedragen aan Dirk van Helsdingen. In 1628 gingen er geruchten over Dirk van 

Helsdingen. Bewindhebbers van de Kamer Amsterdam werden afgevaardigd naar de 

vroedschap van Utrecht, maar Van Helsdingen kwam niet opdagen, waarna hij het vertrouwen 

kwijt was. Cornelis van Wijkersloot bood hem 9.000 gulden voor overnemen van het 

bewindhebberschap (en zijn aandelenpakket), maar het werd met goedkeuring van de 

vroedschap toegezegd aan Frank van der Poll (gest. 1652), zoon van een oud-burgemeester. 

Daar kwam verzet tegen, men vond hem toch te jong voor de functie, en tenslotte verkocht 

Van Helsdingen zijn aandelen aan Jacob Lieftink. 

Uiteindelijk kreeg Cornelis van Wijkersloot in 1630 voor 6.000 gulden aandelen in handen, 

waarna hij de enige hoofd-aandeelhouder in de stad Utrecht was. In mei kende de vroedschap 

hem het bewindhebberschap toe. Zodoende mislukte de opzet van Lieftink, ondanks al zijn 

intriges, en legde Cornelis van Wijkersloot de eed af voor de magistraat. Zijn zwager, de 

pensionaris Anselm Salmius, stelde zich borg, en op 3 juni kon hij in Amsterdam zijn plaats 

innemen. Hij is daar als bewindhebber erkend, volgens zijn commissie voor zes jaar.  

In 1636 werd Caspar Varlet bewindhebber van de WIC namens de provincie Utrecht, die in 

plaats van Matheus de Pauw is aangesteld, naast Cornelis van Wijkersloot, mede-

bewindhebber.  
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VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

uitgegeven door 

dr. Kees Smit 

 

Deel 1 

Bewindhebber bij de VOC 
 

fol. 1r 

 

In het boek over de Leidse professoren [Athenae Batavae] staat, in het hoofdstuk over Hugo 

de Groot: ‘Toen hij begreep dat de zeevaart naar Indië en verdragen met dat deel van de 

wereld een geweldige steun waren voor zijn vaderland, schreef hij een boekje [Mare liberum] 

over het recht om handel te drijven met Indië. Zo spoorde hij zijn landgenoten nog meer aan, 

om die zaken met veel elan aan te pakken.’3 
 

fol. 2r 

 

Indië heeft de wrede Iberiërs overladen met rijkdommen, 

Nu zwellen zij van trots, en verachten zij iedereen. 

De Hollanders zijn er nu op uit, die rijkdommen van de donkere Indiërs te krijgen. 

Vandaar dat de vloot trots is. 

Ze bedreigen de trotse Iberiërs tenslotte met de ondergang, 

Maar ook de Hollanders moeten oppassen, want hoogmoed komt voor de val. 

   VOC kamer Amsterdam. 

 

 

fol. 3r 

 

De koning van Spanje heeft de Hollanders en alle Nederlanders (die zich nu sinds lang, om 

gewichtige en rechtvaardige redenen, aan hun onderdanigheid en gehoorzaamheid aan hem 

onttrokken hadden) bij verschillende besluiten alle handel verboden. Niet alleen de handel op 

Spanje, maar ook op al zijn andere landen. Desondanks zijn wij toch al even lange tijd, onder 

de vlag van andere naties, die wel toestemming hadden om daar te varen en handel te drijven, 

oogluikend gepasseerd, zonder dat er streng op gelet werd. Totdat hij er ten slotte door enkele 

van zijn raadgevers van overtuigd was, dat naties niet zonder scheepvaart kunnen leven, en 

dat ze, als ze daarin belemmerd worden, veel eerder tot gehoorzaamheid en onderdanigheid 

komen. Toen heeft hij bevolen, om zijn eerdere verordeningen scherp te na te komen.  

Hij liet onze schepen, goederen en personen, waar hij die kon bemachtigen, aanhouden, 

arresteren en on beslag nemen. De bemanning van die schepen strafte hij op allerlei manieren, 

maar sommigen liet hij met geschenken omkopen, om hun landgenoten te verraden en aan te 

geven. Velen hebben zich door een mengeling van slecht gefundeerde religie en verkeerde 

ijver daar gewillig toe laten gebruiken.  

Maar het voornemen van een mens komt dikwijls anders uit dan hij wil, naar het oude 

spreekwoord, ‘De mens wikt, maar God beschikt.’ De mens neemt zich wel iets voor, maar 

het is God, die het kan uitvoeren, en zo loopt het voor de mens, zoals velen voor hem 

 
3 Met dank aan Hans van de Venne, die mij hielp bij de vertaling van fol. 1r en 2r. Het is merkwaardig dat dit 

dagboek opent met een lovend citaat over Hugo de Groot, die zojuist in ongenade gevallen was en in Loevestein 

gevangen zat. Zie Mare librum sive De iure quod Batavis competit  ad Indicana commercia, Leiden, 1609. 
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ondervonden, heel anders af dan hij bedoeld had. Intussen hebben verschillende Nederlandse 

kooplieden, niet meer wetend waar we handel zouden kunnen drijven, en uit angst voor de 

strenge wetten, die nu tegen velen in de praktijk gebracht waren, met verlies van leven, 

vrijheid en bezittingen, liever andere wegen gezocht. Eerst bereikten wij de meest nabije 

eilanden, vervolgens de Golf van Guinea, daarna Bantam op Java, de Molukken en 

verschillende andere in Indië, zowel het vasteland als de eilanden. We richtten compagnieën 

op, en hebben verschillende 

 

fol. 3v 

 

soorten handel ondernomen. Maar hoewel de Spanjaarden diverse wetten uitvaardigden en 

ook geweld gebruikten, hebben zij ons dit niet kunnen verhinderen, omdat wij ervan overtuigd 

zijn dat de zee vrij is, en zowel door ons als de Spanjaarden en Portugezen bevaren mag 

worden. Ook de handel met de vrije naties, waar Spanje geen gezag over heeft, staat open, 

zoals dat door Hugo de Groot op verzoek in het boek De mare libero [1609] met vele redenen 

en argumenten uitvoerig uiteengezet is.  

Maar de kooplieden uit Amsterdam, Zeeland, Enkhuizen, Rotterdam en andere steden rustten 

allemaal hun eigen vloot uit, wat tot grote verwarring leidde. Daarom hebben de Staten-

Generaal ten slotte in het jaar 1602 besloten, samen met de bewindhebbers, alle bestaande 

ondernemingen in een compagnie te verenigingen, en die met openbaar gezag te bevestigen. 

Dit is te lezen bij Emanuel van Meteren, in zijn Nederlandse historiën,4 24ste boek, en 

Pontanus, in het tweede boek van zijn Beschrijvinghe van Amsterdam, hoofdstuk 25.5 Het 

begin en de voortgang van de Oost-Indische Compagnie wordt daar, zowel uit de journalen, 

die door velen uitgegeven zijn, als uit de betrouwbare verhalen van de leidinggevenden, die 

de zaken hadden bevorderd, en ook uit de originele documenten, die daartoe gegeven en 

gemaakt zijn, uitgebreid beschreven.  

Maar er waren ook kooplieden, die de situatie van die landen, en de handel die daar gedreven 

werd, hadden leren kennen, maar niet zoveel winst behaalden als zij gehoopt hadden. Zij 

werden door de bewindhebbers, die meer letten op snelle winst dan die op verlies op lange 

termijn, afgewezen. Daarom zijn die zowel naar Engeland en Frankrijk als andere landen 

gegaan. Daar hebben ze allerlei hoge heren en kooplieden overgehaald, om ook zulke reizen 

te ondernemen en winsten (die ze zo mooi mogelijk voorspiegelden) te maken. Daar heeft de 

VOC veel schade en afbreuk  

 

fol. 4r 

 

van geleden. Hoofdzakelijk door de Engelsen, een zeevarende natie net als wij, en bovendien 

hovaardig, steunend op de macht van hun koningen, die altijd afgunstig zijn op de opkomst 

van republieken. Die hebben daarom niet nagelaten, alle andere landen tegen ons op te stoken, 

en onze vijanden te voorzien van munitie en allerhande benodigdheden. Ze toonden zich zelfs 

zeer vijandig, en dwarsboomden de handel die pas begonnen was en met zoveel bloed, kosten 

en moeite door de vrije Nederlandse republiek in Oost-Indië opgezet was. 

De VOC ondervond daar veel nadeel van, toen ze niet alleen oorlog moest voeren tegen de 

Portugezen en Spanjaarden en hun bondgenoten, onze natuurlijke vijanden. Ze moest daar 

veel geld dat eigenlijk voor inkoop en handel bestemd was, aan besteden, maar ze was ook 

 
4 Emanuel van Meteren, Historie der Nederlandscher ende haerder naburen oorlogen ende geschiedenissen. Tot 

den jare 1612 ..., ’s-Gravenhage, 1614. 
5 Johannes Isacius Pontanus, Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stad Amsterdam … (vert. 

Petrus Montanus), Amsterdam, 1614. De oprichting van de VOC staat in hoofdstuk 26, p. 252-253. 
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gedwongen, zich te wapenen tegen list en bedrog van de Engelsen en de Fransen. Die spanden 

zich met de dag meer in, om de vruchten, die zo duur verkregen waren, te grijpen en te roven. 

Zo was ze genoodzaakt, al haar problemen en de hele stand van zaken in Indië aan de Staten-

Generaal voor te leggen. Het betrof niets meer of minder dan de welvaart van de Verenigde 

Nederlanden en de verzwakking van onze vijanden, en daarom vroeg de VOC om raad en 

ondersteuning, zoals te lezen is in de verklaring, die bij de Staten ingediend is.  

De Staten-Generaal hadden alle aandacht voor het gewicht en het belang van deze zaak, en 

vonden het nuttig en zelfs hoogstnodig, om wat hier zo prachtig tot stand gebracht was, niet 

voortijdig te laten vergaan, zonder dat het nog iets op zou brengen. Een zaak van zo’n enorm 

belang voor een groot aantal burgers, en daarnaast de publieke schade die de staat daardoor 

zou komen te lijden. Daarom is besloten, aan de VOC uit de algemene middelen jaarlijks 

steun te geven voor het voeren van de oorlogen, die haar, zoals gezegd, veel geld kostten. 

 

fol. 4v 

 

Daarbij werd nadrukkelijk bepaald, dat iedere provincie een bewindhebber aan de VOC zou 

mogen leveren. Op grond van deze voorwaarde hebben de Staten van Utrecht besloten, 

iemand uit deze provincie naar de Kamer Amsterdam van de VOC af te vaardigen. Na de 

driejarige functie van mr. Willem van Sijpestein, is in oktober 1618 door de geëligeerde 

Staten van Utrecht in zijn plaats aangewezen jonkheer Johan Grovensteins.6 Maar zij hebben 

hem na het eerste jaar teruggeroepen, en voor de twee volgende jaren als zijn opvolger 

aangesteld mr. Aernt van Buchell, zoals uit de hierna ingevoegde aanstellingsbrieven blijkt. 

In dat jaar 1619 is er, om alle onheil die de VOC dagelijks van de Engelsen ondervindt, 

besloten, om met de koning van Groot-Brittannië te onderhandelen over een manier om die 

conflicten, die dagelijks toenamen en op een oorlog konden uitdraaien, te vermijden. 

Ten slotte zijn de Engelsen met ons geassocieerd, en zullen we in de toekomst één compagnie 

vormen, zonder elkaar op enige manier te hinderen, maar in alle opzichten vooruit te helpen 

en bij te staan, zoals in de gemaakte contracten te lezen is. Daarin wordt bepaald, dat de 

handel in Bantam gemeenschappelijk zal zijn, naar gelang ieders middelen. In de Molukken 

zal een-derde door de Engelsen, en twee-derde door ons ingekocht mogen worden. Zij zullen 

daar tien schepen houden tegen de vijand, terwijl wij er twintig uitrusten. Op andere plaatsen 

kunnen ze handel drijven naar believen, enzovoorts volgens de inhoud van het afschrift, dat ik 

elders heb gemaakt. 

 

fol. 5r 

 

Van  is de eerste geweest, die, met Lucas van Nes, uit Harderwijk in Gelderland, tot het 

bewindhebberschap is toegelaten, met veel kosten en moeiten, omdat de oorspronkelijke 

bewindhebbers, vooral die van Amsterdam, niemand graag in hun moespot laten meekijken, 

zoals ze zeggen. Maar uiteindelijk hebben ze zich bij de resolutie die de Staten-Generaal 

aangenomen hebben, moeten neerleggen en de genoemde heren moeten toelaten. Men had 

hun ten aanzien van de vooraf gedane moeite enige hoop gegeven, dat hun aanstelling 

blijvend zou zijn. En daarom is Van Sijpestein meer dan vier jaar in functie gebleven, maar 

over de periode van zijn sollicitatie hebben ze hem niet willen uitbetalen. Ze zeiden dat het 

 
6 Van Grovensteins was lid van de vroedschap van Utrecht, maar werd als remonstrant in 1618 afgezet. Zie Van 

Dillen 1958, p. 233. Van Buchell vermeldt in zijn Monumenta pag. 55 (fol. 30r), dat hij op 19 sept. 1624 stierf 

als Domscholaster. Voor dit handschrift, zie p. 3 boven. 
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salaris pas in kon gaan, nadat hij de goedkeuring van de Staten-Generaal verkregen had, en 

niet vanaf zijn aanstelling door de Staten van Utrecht. 

 

Sint Thomas in Indië 

In het boek van Athanasius Kircher, getiteld Prodromus Coptus,7 hoofdstuk 4, staat: 

Toen St. Thomas, de apostel van Indië, het gebied achter de bergen had bereikt, dat van het 

voorgebergte van Comorino tot Narsingam en Bengalen loopt, en uitkijkt op het beroemde 

eiland Ceylon, had hij daar een ontelbare menigte, die tot de dag van vandaag Thomas-

christenen genoemd worden, tot Christus bekeerd, en hij had daar ook zijn bloed vergoten, zo 

gaat het verhaal.  

De annalen van de Malabaren vertellen, dat het grenst aan de koningsstad Meliapora en de 

grote stad Narsinga. Sommigen denken dat hij in Calamina, een verwoeste stad in Indië, en 

anderen ten onrechte dat hij in Salamina op Cyprus de marteldood gestorven is. Deze 

vergissing is ingeslopen door de gebrekkige kennis van de uitspraak van Calamina, want er is 

is geen enkele stad met die naam in Indië gevonden, noch tegenwoordig noch vroeger. In 

plaats van Calamina moet Calurmina gelezen worden, dat is de uitspraak van de Malabaren, 

uit Calur en Mina, ofwel ‘Op de rots’. Daar ligt ook Meliapora, waar de apostel, zoals verteld 

wordt, gemarteld is op een grote rots, die tot de huidige dag de Calur heet. Daar verzonk hij 

iedere dag in gebed, zegt men, en daar is hij ook later vermoord. Zo is het mondeling verteld 

door de geloofwaardige pater Paulus Godignus, een Portugese jezuïet, rector te Coccini in 

Indië. 

 

fol. 5v 

 

De aanstellingsbrieven van mr. Aernt van Buchell 

De aanstellingsbrieven, hierboven vermeld, luiden aldus:8 

De Staten van Utrecht, in aanmerking nemend dat het feitelijke en vijandelijke optreden van 

de Spanjaarden en hun bondgenoten tegen de ingezetenen van de Verenigde Nederlanden, hun 

schepen en forten in Oost-Indië, met name in de Molukken en omgeving, twee jaar na het 

sluiten van het bestand, zijn tot het inzicht gekomen, dat het behoud en de groei van de 

roemrijke handel in de Oost met goed overleg, besluitvaardigheid en dapperheid moeten 

werden bejegend.  

En aangezien onze onderdanen grote bedragen in deze handel investeren, en wij tot 

handhaving en bevordering van die handel zeer genegen zijn, volgens de afspraak en 

bepalingen bij het goedkeuren van de laatste subsidies, hebben wij besloten, met een persoon 

uit de provincie Utrecht, bekwaam en gekwalificeerd, de bewindhebbers in de Kamer 

Amsterdam te assisteren. 

Daarom hebben wij, vertrouwend op de getrouwheid, bekwaamheid, geschiktheid en ruime 

ervaring van mr. Aernt van Buchell, advocaat aan het Hof van Utrecht, hem benoemd en 

aangewezen, om in plaats van jhr. Johan Grovensteins, die wij volgens onze resolutie van 

maart jl., per 1 oktober a.s. teruggeroepen hebben, de bewindhebbers in de Kamer Amsterdam 

te assisteren, en daartoe in handen van de president van de genoemde Kamer naar behoren de 

eed van trouw af te leggen. Voorts zal hij daar zitting hebben zoals anderen in die Kamer, en 

op alle voorkomende zaken van de genoemde Oost-Indische Compagnie met hen samen 

 
7 Athanasius Kircher, Prodromus Coptus sive Aegyptiacus, Rome, 1636, de eerste grammatica van het Koptisch. 

Dit gedeelte moet na 1636 door Buchelius hier zijn ingevoegd. 
8 Zie Dodt van Flensburg 1837, p. 164-166. 
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overleggen, adviseren, besluiten nemen en alles doen wat tot maximaal nut, voordeel, eer en 

bevordering van de handel der Compagnie  

 

fol. 6r 

 

zal strekken.  

Wij verzoeken de bewindhebbers van de Kamer Amsterdam, de voornoemde mr. Aernt van 

Buchell toe te laten tot hetgeen hiervoor geschreven is. Deze aanstelling gaat 1 oktober 1619 

in, en eindigt 1 oktober 1621. 

Gegeven te Utrecht met ons zegel, hieronder uithangend, met paraaf en ondertekening van 

onze secretaris, op 25 augustus 1619.  

Was geparafeerd Dirck van Eck vt., en eronder stond: Ter ordonnantie van de Staten, 

getekend Antoni van Hilten. Eronder hangt het Statenzegel in rode was aan een dubbele 

staart. 

 

Afschrift van de missive, door de Staten van Utrecht geschreven, ten einde als boven aan de 

genoemde bewindhebbers, waarvan het origineel ingediend is op … 

Geachte enz. 

Volgens onze besluiten, in maart jl. en heden genomen, hebben wij jhr. Johan Grovensteins 

op 1 oktober a.s. van het bewindhebberschap der Verenigde Oost-Indische Compagnie te 

Amsterdam ontheven, waartoe wij hem vorig jaar benoemd hebben. In zijn plaats hebben wij 

voor de tijd van twee jaar, ingaande 1 oktober a.s., en eindigend 1 oktober 1621, mr. Aernt 

van Buchell, advocaat voor het Hof van Utrecht, aangewezen om namens deze provincie 

samen met u in de Kamer Amsterdam te zaken af te handelen.  

Wij verzoeken u, hem daartoe aan te nemen en toe te laten naar behoren volgens de 

benoeming die wij gedaan hebben. Hiermede, geachte heren, enz., 25 augustus 1619. 

Staten. 

 

fol. 6v 

 

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

De benoeming tot het bewindhebber van de VOC te Amsterdam is mij thuis bezorgd, zonder 

dat secretaris Antoni van Hilten daarvoor enig honorarium heeft willen ontvangen. 

[04-10-1619] 

Ik ben met mijn vrouw naar Amsterdam gereisd.  

[07-10-1619] 

Ik heb mijn benoeming in het college van de bewindhebbers aldaar vertoond, met de 

aanbevelingsbrieven van de Staten van Utrecht, die mij hiertoe zijn meegegeven. Maar ze 

hebben mij daarop geantwoord, dat ik graag aanvaard werd, mits ik, volgens de gewoonte, 

aandeelhouder zou worden voor het gebruikelijke bedrag, en ik de eed gewoontegetrouw zou 

afleggen.9 

Ik antwoordde, dat ik hier zat namens de provincie Utrecht, en dat de ingezetenen met grote 

bedragen deelnamen, en ik herinnerde aan de steun die de Staten aan de VOC tot onderhoud 

van de militairen in Indië verleende, waarvan ik het recht vertegenwoordigde. Maar ik 

bereikte daar niets mee. De anderen wezen erop dat de participatie essentieel was voor het 

bewindhebberschap, en dat ze allemaal met aandelen participeerden. De Staten-Generaal in 

Den Haag hadden wel verklaard, dat de binnen-bewindhebbers moesten deelnemen met 6.000 

 
9 Zie over de benoemingsproblemen Kalff 1909, p. 272-275. 
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gulden nominaal, terwijl degenen die uit andere provincies kwamen, konden volstaan met de 

helft, dus 3.000 gulden nominaal. Dat was zo geregeld op verzoek van de gecommitteerde uit 

Friesland, Egbert During, die zich daarvoor ingezet had tegenover de bewindhebbers.  

Ik ben toen weggegaan om me te beraden. En de andere dag ben ik weer naar huis vertrokken, 

en hoorde, dat de bewindhebbers aan de Staten van Utrecht hadden geschreven, wat ik 

hiervoor verteld heb. Namelijk dat er nog nooit iemand in hun Kamer verschenen was, die 

niet naar behoren participeerde. Ze beschouwden de participatie als een origineel en 

fundamenteel punt van de VOC. 

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

Ik heb me erbij neergelegd, en besloot enige kapitalen over te nemen, en de machtiging 

hiertoe, 16 oktober te Utrecht gepasseerd voor de notaris, heb ik meegenomen. Ik ben naar 

Amsterdam teruggereisd, en heb op de Kamer de verklaring afgelegd, dat ik me zou 

conformeren aangaande participatie volgens  

 

fol. 7r 

 

het gebruik van de Kamer, en heb daarbij mijn plaats ingenomen. Hier wordt tijdens de zitting 

de regel aangehouden van het recht van de sterkste, de aandeelhouder overwint, volgens het 

Nederlandse spreekwoord, en die regel wordt ook bijna altijd aangehouden in de meeste 

kamers. Behalve in de grootste van de Staten, waar de bijzitters de rang van hun provincies in 

acht nemen.  

De namen van de bewindhebbers in oktober 1619: 

Dirck Bas, advocaat, ridder en burgemeester van Amsterdam,10  

Frans Henricksz Oetgens, regerend burgemeester,11  

Louis de le Beecque,12 

Aernt Pietersz Verburch,13 

Lucas van Nes,14 uit Gelderland, 

Elias Trip,15 

Antonis Rycques 

Hendrik Brouwer,16 

Adriaen Pauw, pensionaris,17 

Jacob Bicker,18 

Dirck Hoing 

Jan Harmansz,19 inwoners van Amsterdam; 

Jacob Reepmaker,20 

 
10 Dirk Bas (1569-1637) bewindhebber sinds 1602. Zie Van Dillen 1958, p. 130-131; Elias 1903-1905, I, p. 245-

246. 
11 Frans Hkz Oetgens (1558-1625) bewindhebber sinds 1614. Zie Van Dillen 1958, p. 191; Elias 1903-1905, I, p. 

102. 
12 Louis le Beecque (ca. 1581-1628?) bewindhebber sinds 1602. Zie Van Dillen 1958, p. 114-115.  
13 Aernt Pzn Verburch (1564-na 1620) bewindhebber sinds 1611. Zie Van Dillen 1958, p. 130-131. Vgl. hier fol. 

96v. 
14 Lucas van Nes (of van Essen), rentmeester te Harderwijk, heeft voor f 6.500 aan aandelen. Zie Van Dillen 

1958, p. 193. 
15 Elias Trip (1570-1636) bewindhebber, wapen- en ijzerhandelaar. Zie Van Dillen 1958, p. 165. Elias 1903-

1905, II, p. 551. 
16 Hendrik Brouwer (1581-1643), bewindhebber 1615-1632, gouverneur-generaal van Oost-Indië, in 1642 ging 

hij voor WIC naar Chili. Zie Van Dillen 1958, p. 136; Elias 1903-1905, I, p. 315. 
17 Adriaen Pauw (1585-1653), bewindhebber sinds 1618. Zie Elias 1903-1905, I, p. 192. 
18 Jacob Bicker (1588-1646), bewindhebber sinds 1618. Zie Elias 1903-1905, I, p. 174. 
19 Jan Harmansz (ca. 1560-voor 1631) bewindhebber sinds 1602. Zie Van Dillen 1958, p. 116. 
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Simon van Schoonhoven Jacobsz 

Hillebrand Schellinger, schepen,21 

Dirck Hasselaer,22  

Egbert Jansz During, uit Friesland  

Peter de Schilder 

Jacob Poppen, schepen,23 

Jacob Vlacq. 

Ik ben toegetreden namens Utrecht. 

De advocaat van de Kamer is Willem Boreel, uit Zeeland.24 

Tot het dienen van de Kamer waren aldus bedeeld: 

tot het verkopen: burgemeester Dirck Bas, Anthonis Rycques en Jacob Reepmaker 

tot de rekeningen: Simon van Schoonhoven, Hendrik Brouwer, Peter de Schilder 

tot het ontvangen: Hillebrand Schellinger, Jacob Bicker, Dirck Hoing 

tot de werf: Jan Harmansz, Jacob Vlacq, Aernt Verburch 

tot de bewapening: Louis de le Beecque, Elias Trip en Dirck Hasselaer. 

Boekhouders: Izaak van Eindhoven, N. Vlasman 

N. Steenbergen, maker, Van Veld, boven. 

Hessel Gerritsz, kaartmaker van de VOC.25 

Van de verdere manier en ordinantie:  

De eerste bewindhebbers van deze en de andere kamers van de Heren Zeventien enz., zijn te 

vinden in de ‘kroniek’26 van Emanuel van Meteren, in het 24ste boek, en bij Pontanus in zijn 

tweede boek van Amsterdam,27 hoofdstuk 26. 

De gage van de oorspronkelijke bewindhebbers, die provisie genoemd wordt, is naar gelang 

de inkomsten of retourschepen een of twee procent, en daardoor onzeker. De 

gecommitteerden van de provincies krijgen 800 gulden vast; onzeker is er weinig of niets. 

 

fol. 7v 

 

Jacob Dedel en [Frederik] de Houtman,28 zijn vorig jaar naar Indië gezonden. De fiscaal is 

bijzonder in zijn hoedanigheid als raadslid, de laatste ook als gouverneur van Ambon, als 

opvolger van Steven van der Hagen. Gouverneur-generaal Laurens Reael,29 die heeft verzocht 

 
20 Jacob Reepmaker (ca. 1565-1641) bewindhebber sinds 1610. Zie Van Dillen 1958, p. 152. 
21 Hillebrand Schellinger (1580-1633) bewindhebber sinds 1615, schepen 1616. Zie Van Dillen 1958, p. 173; 

Elias 1903-1905, I, p. 300. 
22 Dirk Hasselaer (1581-1645) bewindhebber sinds 1617. Zie Elias 1903-1905, I, p. 205. 
23 Jacob Poppen (1576-1624) bewindhebber sinds 1618. Zie Van Dillen 1958, p. 108; Elias 1903-1905, I, p. 285. 
24 Willem Boreel (1591-1668) reisde als student door het Midden-Oosten, werd sinds 1618 advocaat van de 

VOC en onderhandelde samen met Constantijn Huygens met de Engelsen in 1619, waar ze het Tractaat van 

Defensie sloten. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Boreel.  
25 Hessel Gerritsz (ca. 1581-1632) in 1617 benoemd tot cartograaf van de VOC; hij voorzag de VOC-schippers 

van steeds vernieuwde kaarten. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Hessel_Gerritsz.  
26 Emanuel van Meteren, Historie der Nederlandscher ende haerder naburen oorlogen ende geschiedenissen. 

Tot den jare 1612 ..., ’s-Gravenhage, 1614. 
27 Johannes Isacius Pontanus, Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stad Amsterdam … (vert. 

Petrus Montanus), Amsterdam, 1614, p. 252-253. 
28 Hs. abusievelijk: Cornelis. 
29 Laurens Reael (1583-1637) was gouverneur-generaal van 1616-1619; hij was een zwager van Arminius, en 

had rechten gestudeerd in Leiden. Hij was tegen het wrede optreden van J.P. Coen, werd in 1619 ontslagen, en 

werd pas na de dood van prins Maurits in ere hersteld. Hij was lid van de Muiderkring. NNBW 4, kol. 1121-

1125. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Boreel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hessel_Gerritsz
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om ontslagen te worden, wordt opgevolgd door Jan Pietersz Coen, als gouverneur-generaal in 

Oost-Indië. 

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

Ik ben weer van Amsterdam naar Utrecht gereisd om mijn zaken te regelen voor het vertrek 

naar Amsterdam, omdat ik voor de komende winter [een huis] had gehuurd. 

De Oost-Indische Compagnie gebruikt in haar zegel een schip.  

Steven van der Hagen schrijft in de brief die met de Eenhoorn verzonden is, dat hij liever niet 

gewild had, dat Houtman uitdrukkelijk tot gouverneur van Ambon was benoemd, omdat 

degene die het gezag nu uitoefende, daar zeer geschikt voor was, en grote verdiensten voor de 

VOC had. Er waren genoeg andere ambten om hem mee te compenseren, maar zijn komst met 

Jacob Dedel als raden met de fiscaal zou daar zeer gewenst zijn, en aan zulke mensen was 

daar groot gebrek. 

Van der Hagen, de eerste veroveraar van Ambon en enige [eilanden] van de Molukken in 

naam van de Verenigde Nederlanden, heeft al eerder twee reizen naar Oost-Indië gemaakt, en 

is nu aan de derde bezig. Tijdens die reizen heeft hij de volgende voortreffelijke diensten 

verricht: 

Tijdens de eerste reis heeft hij kennis gemaakt, en vriendschap en een bondgenootschap 

gesloten met de inwoners van Java, Ambon en enige omliggende eilanden. 

Tijdens de tweede reis heeft hij het fort van Ambon veroverd met ongelofelijk veel geluk en 

voorspoed door de genade Gods. Het is een prachtig, sterk vestingwerk, dat van koning 

Philips van Spanje stadsrecht gekregen had. Hij heeft de verdreven Ambonezen gerestitueerd, 

en het hele eiland met de omliggende eilandjes in die archipel, onder het gezag van de Staten-

Generaal gebracht. 

Op zijn derde, nu bijna voltooide reis, heeft hij door Gods genade de grote plannen van don 

Juan de Selva, gouverneur en onderkoning van Oost-Indië teniet gedaan. Deze is door onze 

God te midden van dit grote voornemen, uit het leven weggerukt, nadat hij door een kogel 

geraakt was. 

 

fol. 8r 

 

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

Op st. Maartensavond ben ik deze winter30 voor het laatst naar Amsterdam gereisd, en de 

volgende dag in de vergadering op de Kamer verschenen, en daar sindsdien blijven komen. 

Deze vergadering wordt elke week gehouden, op maandag en donderdag om vier uur ’s 

middags, omdat er een paar leden van het stadsbestuur zijn, die zich niet eerder vrij kunnen 

maken. 

Er zijn toen brieven voorgelezen, in het Frans geschreven door de ambassadeurs van 

Frankrijk, namelijk Du Maurier,31 ordinaris, en Le Boisdauphin,32 extraordinaris. Daarbij 

gevoegd gunstige brieven van de Staten-Generaal. In de brieven werd met grote heftigheid 

verhaald, hoe enige schepen van de VOC met geweld een Frans schip hadden gekaapt, 

toebehorend aan Michel Eustache, distillateur van de koning. De kapitein en enige anderen 

waren in koelen bloede vermoord, het schip met goederen en al in beslag genomen, met een 

scheldpartij die neerkwam op belediging en minachting van de koning.  

Toen hem een redelijke restitutie en voldoening was geweigerd, had hij een aanklacht bij de 

admiraliteit te Harfleur33 ingediend, en aanhouding en arrest verkregen op de goederen van de 

 
30 St. Maarten (11 nov., dus 21 nov. nieuwe stijl) heette vanouds ‘in de winter’. 
31 Benjamin Aubery Du Maurier was ambassadeur in 1619. 
32 Abel Servien (marquis de Sablé de Boisdauphin, comte de La Roche-Servien) was ambassadeur in 1647. 
33 Stadje aan de Seine-monding, bij Le Havre. 
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VOC die men in de havens van Frankrijk in beslag zou kunnen nemen, om een bedrag van 

600.000 gulden op de VOC te verhalen. Hij had zijn schade en rente tot dat bedrag 

opgeschroefd, en daarna rechtsvordering voor het parlement van Rouen verzocht. Maar door 

tussenkomst van de heer van Langerak34 was de zaak vier maanden uitgesteld, en daarom was 

Michel Eustache naar Den Haag gekomen. Hij wil hier zijn zaken bevorderen, schip, 

goederen en rente daarvan verkrijgen, om niet gedwongen te worden, de middelen die hij 

daartoe al had verworven, te gebruiken. 

Daar is door ons alleen tegenin gebracht, dat Eustache een piraat was, die het Hof grote 

leugens wijsmaakte. Al zijn doen en laten is gericht tegen de algemene rechten en privileges 

van de Republiek, de zaak was voor een niet competente rechter behandeld. Zijn partij was 

helemaal niet opgeroepen, en er was zelfs al een begin gemaakt, om het proces hier voor de 

Admiraliteit in Zeeland te behandelen. Toch hebben we de hele zaak met voldoende 

toelichting overgedragen aan onze pensionaris, 

 

fol. 8v 

 

Adriaen Pauw, die binnenkort naar Den Haag zal reizen. En voorts hebben we de zaak terug 

verwezen naar de kamer Zeeland, waaronder de schepen vielen die de zeeroof hadden 

gepleegd. 

Het schip de Mauritius van de Kamer Amsterdam is in Zeeland toegerust. Lucas van Nes uit 

Gelderland is daar namens de bewindhebbers, en omdat het schip nu bijna gereed ligt, heeft 

de commies afscheid genomen van de bewindhebbers, die hem het schip en alles wat daarin 

is, overgedragen hebben. Ze hebben hem gevraagd, het scheepsvolk rustig en eensgezind te 

houden, en zich in zetten om de zaken van de VOC te bevorderen, volgens de regels die wij 

hem gegeven hebben, en waar hij zich volledig aan moet houden. 

[28-11-1619] 

Het schip de Hollandia, groot ongeveer 350 last, is in Texel bijna klaar voor de reis,. 

De Leiden, meer dan 360 last groot, is ook daar gearriveerd. De Groningen en de 

Schoonhoven zijn nog te Amsterdam met de jachten de Muiden en de Weesp. 

Mouts en Maut (ik weet niet wie van beide de eerste is) zijn aangenomen, de een als commies 

voor 84 gulden per maand, en de ander als assistent voor 20 gulden per maand. Deze kon wel 

niet boekhouden, maar kon goed schrijven. 

Een jongeman met een goed voorkomen, zoon van een predikant uit Londen, is aangenomen 

als assistent voor 20 gulden per maand. 

Cornelis van Leeuwen Jacobsz van Utrecht is aangenomen voor 14 gulden per maand, en zal 

met de genoemde schepen meevaren. 

Gerbrand Jan Claesz van Hoorn hebben wij uit respect voor zijn degelijke vader, en om hem 

van de drank en zijn bandeloosheid af te helpen, aangenomen als assistent of waar hij nuttigst 

voor zal zijn, voor 25 gulden per maand. Met dien verstande dat de vader een renversaal35 van 

hem zal geven, dat hij de tien gulden niet zal eisen, of de Oost-Indische Compagnie ‘goed te 

doen’, zodat hij in feite maar 15 gulden per maand zal genieten.36 

Charles Boterpot, zoon van de  burgemeester van Vianen, is enige tijd bij kooplieden, zowel 

hier als te Koningsbergen, in de kost geweest. Hij is op aanbeveling van Gijsbert van Vianen, 

als we geen slecht rapport over hem krijgen, tot assistent van de eerste genomineert voor 25 

gulden per maand. 

 
34 Gideon van de Boetzelaer (1569-1634) gezant in Frankrijk, NNBW 8, kol. 147-148. 
35 Een schriftelijke tegenbelofte. 
36 Zie over dit geval van ‘onderhandsche deportatie’ Kalff 1909, p. 275-276. 
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De commiezen zijn verplicht, iemand borg te stellen aan de VOC voor betrouwbaarheid, tot 

een bedrag van 3.000 gulden. De ondercommiezen van 2.000 en de assistenten van 1.000 

gulden Zij moeten bovendien beloven, vijf jaar in het land aldaar te dienen. Ze mogen hun 

geld niet eerder opnemen, maar aan 

 

fol. 9r 

 

degenen die vrouw of kinderen achterlaten, is het hun vrouw of kinderen toegestaan, drie 

maanden gage per jaar op te nemen. Althans voor zover die kunnen bewijzen, dat hun man of 

vader nog in leven is. 

Assistenten zijn tijdens de zeereis gemachtigd, het notarisambt uit te oefenen. Zij kunnen 

testamenten en dergelijke aktes schrijven. 

Een man die ziekentrooster wilde worden, werd per maand 25 gulden geboden, en vier voor 

zijn jongen die mee zou varen met zijn vader. Maar hij wees het af, en wel op een manier, die 

weinig behoorlijk was voor een persoon, waar hij zich voor uitgaf. 

Iedereen die aangenomen is, krijgt bij de aanmonstering twee maanden gage als voorschot.  

De aandelen belopen 68 gulden 

Men zegt dat de zaak van Michel Eustache weinig te betekenen heeft, omdat hij eerder een 

piraat dan een koopman geweest was. Hij had ons al eerder zwaar benadeeld, zoals blijkt uit 

de vlaggen die gevonden zijn in zijn schip la Madeleine. Alle schade die hij beweert te 

hebben geleden, kan niet meer bedragen dan acht of tienduizend gulden. En nadat hij hier zijn 

recht gezocht had, toen men hem geantwoord had en de zaak aangespannen was, heeft hij, 

zonder repliek zijn zaak elders in Frankrijk aanhangig gemaakt, in strijd met elk recht, en 

zonder de wetten en noodzakelijke procedures in acht te nemen.  

 

[29-11-1619] 

Ik heb de eed voor het bewindhebberschap afgelegd in de burgemeesterskamer op het 

stadhuis, in aanwezigheid van Frans Henricksz Oetgens en … 

Justus Heurnius37 had kort tevoren verzocht, voor een reis naar Indië aangenomen te worden, 

om daar de volkeren het woord Gods te brengen, en hen te bekeren tot het ware geloof. Hij 

heeft daartoe een goede motivatie, zoals blijkt uit het boek dat hij voor dat doel geschreven 

heeft.38 Maar omdat hij zijn eigen denkbeelden daar wilde toepassen, en zich wat dat betreft 

niet wilde wilde onderwerpen aan de overheden aldaar, en de taal niet verstond, is het hem 

niet toegestaan, om zijn voornemen uit te voeren. Later heeft hij evenwel de reis gemaakt, en 

de religie daar zeer bevorderd, zoals verderop uiteengezet wordt.39  

Ofir is, meent men, het Koptische of Egyptische woord,40 waarmee Indië aangeduid werd. Het 

omvat de koninkrijken Malabar, Ceylon, het Gouden Schiereiland [Maleisië] en de landen die 

erbij horen, Sumatra, de Molukken, Java, andere eilanden waar goud gevonden wordt. Hiram 

voer met de vloot van Solomo op gezette tijden daarheen, en bracht niet alleen goud, maar 

ook gemmen, edelstenen, kostbare houtsoorten, pauwen en apen mee terug. 

 

 
37 Justus Heurnius (1587-ca. 1651) zie NNBW 4, kol. 745-746, en Kalff 1909, p. 277-280. 
38 Justus Heurnius, De legatione evangelica ad Indos capessenda admonitio, Leiden, 1618. 
39 Zie fol. 119v-121v. In 1624 mocht hij alsnog naar Indië vertrekken. 
40 In de marge: Athanasius Kircher, Prodromo Copto, cap. 4, pag. 120. 
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fol. 9v 

 

kaart van India 

[gewesten] Cambaya, Surat, Bengalen, Sottomalica regio, Corumbins natie, Gergelin, 

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

Paradaz natie. 

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

Calabré, rechts: Galconda, Badanagar, Masulipatan (-patnam), Narsinga, Petapoeli, Valour, 

Paliacate, Maliapor, Tirapapelier, Tagapatnam, Gezir, Sette pagodes, Negapatan, Madare. 

[bergen] Ghats.  

In deze gebergten worden diamanten gevonden. 

Deze hoek zou bewoond zijn door Armeense christenen, namelijk christenen van St. Thomas. 

De koning van Narsinga had van oudsher de hele hals van Indië onder zijn gezag, en hield 

zijn hof in Bilinguan. Zijn land is hem afgenomen door drie van zijn kapiteins, Dialcha, 

Sottomalica en Isamaluca. De Dialcan heeft nu41 het rijk van Balaguatte. Sottomalica, dat wil 

zeggen de vriend van het rijk, houdt zijn hof in Bisnagar, dat nu Badanagar genoemd wordt, 

en hij bouwt nu een koninklijk hof in Galconda, dat in de bossen van het gebergte ligt. Hier 

woont de adel van het land, een mijl buiten Badanagar. 

Maar nu houdt Isamaluca zijn hof in Valour, acht Spaanse landmijlen van St. Thomas of 

Maliapor, dat ten zuiden van Paliacate ligt. Onder hem valt de hele kust van Coromandel, en 

ook de Neyque van Gezir, die heer is van Tagapatnam. De Neyque van Madare, de Neyque 

van Tegahour, die heer van de parelvisserij boven Ceylon genoemd wordt, al enigszins de 

imper[ator?] van Valour hulde doende, zonder zich heel veel van hem aan te trekken. Van de 

pracht en praal van deze neyquen wordt met grote bewondering verteld. Onder wie de case 

van Gergelin valt, is ons niet bekend, maar ik meen ook onder de Imoluca of imper[ator?] van 

Valour. 

 

fol. 10r 

 

[02-12-1619] 

Nicolaes van Bakkum, oppercommies, is aangewezen om het bevel te voeren over de vloot 

die eerstdaags naar Indië zal gaan, totdat die in Bantam42 gearriveerd zal zijn, waar hij zijn 

opdracht zal neerleggen. En daarvoor is hem een bedrag van 100 realen van achten extra 

geschonken. 

Dirck Hasselaer is aangewezen, om op Texel naar de schepen te gaan.  

Er is voorgesteld om een aandeel van 500 pond Vlaams (3.000 gld.) te transporteren. Het 

betreft de procuratie op naam van de acceptant, gemaakt door een notaris te Leiden, en het is 

toegestaan. 

Elias Trip begon nog de vergadering voor te zitten, toen hij teruggekomen was van zijn reis 

naar Engeland. 

Burgemeester Dirck Bas, de advocaat Willem Boreel en nog iemand zijn aangewezen, om 

naar Den Haag te gaan, en daar enige zaken te behandelen namens de VOC. 

De obligatie van de ontvanger [Pieter Martensz] Hoefijzer [zie fol. 22v] is voor zes maanden 

verlengd tot 6 procent. 

De laatst gekomen bewindhebber notuleert in afwezigheid van de advocaat de besluiten van 

de Kamer.  

 
41 Of: nog? 
42 Bantam ligt op de westpunt van Java. 
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[03-12-1619] 

Mijn vrouw is met een deel van ons huisraad en onze familie naar Amsterdam gekomen. 

[05-12-1619] 

Er zijn twee ziekentroosters aangenomen voor 36 gulden per maand, en nog vier voor hun 

zoontjes. 

Dirck Hasselaer is naar Texel vertrokken met drie kisten matten, inhoudend 48.000 realen van 

achten, de mat voor 49 een oort of een half gerekend, en met de brieven met instructies voor 

de gouverneur en de Raad van Indië.  

De Kamer is opgeroepen om op het mandement van cessie, dat door Claes van Broekhuizen is 

verkregen, voor het Hof van Holland te verschijnen. En Aernt Pietersz Verburch is 

aangewezen om daar aandacht aan te geven, als ik me niet vergis. 

[09-12-1619] 

Er is gesproken over een versnelde werving van mannen die nodig zijn voor de scheepvaart. 

Toen het martelarenboek, vermeerderd en opnieuw gedrukt, door de auteur zoals gewoonlijk 

aan de Kamer werd geschonken,43 werd het zonder iets te geven teruggestuurd, met het 

argument dat het niet toegestaan was, iemand het geld van een ander te geven. 

De erfgenamen van Leonard Ranst44 hebben de Kamer nog niet voldaan, hoewel ze er 

meermalen op aangesproken zijn. Daarom is er opnieuw overlegd, of wij de rechter moeten 

inschakelen. 

 

fol. 10v 

 

[12-12-1619] 

Er is besloten, geen piraten meer aan te vallen, behalve uit zelfverdediging, om de moeite en 

schade te vermijden die daar dikwijls uit voortkomt. Zo nodig zullen we het ook de andere 

kamers aanraden. 

De genoemde jachten zijn bezig te laden, en kunnen 150 of 140 last vervoeren. 

De masten van Cornelis Alsz Bloemaert zijn niet volgens het contract dat met hem gemaakt 

is. De meeste zijn maar 80 voet lang, terwijl ze ruim 90 behoren te zijn. Maar we zullen de 

4.000 gulden, die we hem betaald hebben, niet terugvorderen, want we vonden het raadzaam, 

de beste te houden, en de andere tot profijt van de VOC verkopen.  

[16-12-1619] 

De erfgenamen van Leonard Ranst zijn weer gemaand om te betalen. 

Aan Enkhuizen schrijven om stuurlieden. 

Er moet geprobeerd worden om de zaak van Michel Eustache op de lange baan te schuiven,  

zodat er vier maanden uitstel voorbijgaan zonder resultaat. Daarna kan er van voor af aan 

geprocedeerd kan worden met de tegenmaatregelen, met het recht dat in zijn zaak zeer 

onbillijk is. 

[19-12-1619] 

Het is moeilijk om aan stuurlieden te komen, en daarom hebben we Jacob Jansz in plaats van 

55, 56 of zoiets per maand, 70 gulden moeten geven. Er is ook een onderstuurman 

aangenomen voor 36 gulden per maand. 

[23-12-1619] 

 
43 Het zal wel gaan om het bekende boek Historiën der vromer martelaren, door Adriaan Cornelisz van 

Haemstede, in 1616 en 1617 en later herdrukt en vermeerderd, en het zal gepresenteerd zijn door een bewerker.  
44 Leonard Ranst (1576-1619) was getrouwd met Constantia Coymans (gestorven na 1631); zie Van Dillen 1958, 

p. 82; Elias 1903-1905, I, p. 542. 
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Een inwoner van Delft toonde ons zijn uitvinding om van zout water zoet te maken, en ook te 

vermeerderen. Wij hebben hem bedankt. Een arts, zwager van burgemeester [Oetgens], had 

hetzelfde al eens eerder gepresenteerd, maar ik weet niet wat het effect daarvan geweest is.45 

Brief naar Den Haag aangaande de zaak Michel Eustache. Zij willen wel onderling tot een 

deal komen, als het op de winst, die de VOC door het veroveren van het schip had gemaakt, 

aankwam. Met alles erop en eraan is het niet meer dan 6 of 8.000 gulden waard. Anders 

zullen ze hun zaak wel aan justitie toevertrouwen, want ze menen daarin heel sterk te staan. 

Er werd verteld, dat een Engels schip uit Indië komende, welbeladen, vooral met peper, in de 

laatste stormen gestrand is in Schotland of Engeland, en daar aan stukken gebroken is.  

 

fol. 11r 

 

[30-12-1619] 

De pensionaris Adriaen Pauw vertelde in de vergadering over de onredelijke procedure van de 

zeerover Michel Eustache, de niet gedaagde partij gedurende het proces tegen de niet 

gehoorde, waarbij het oordeel ten gunste van de piraat is uitgevallen. 

Er is besloten om op de jachten twaalf kanonnen te zetten, twee van koper en tien van ijzer, 

maar dat is later vermeerderd. 

De pensionaris is met Louis de le Beecque en advocaat Willem Boreel aangewezen, om naar 

Den Haag te reizen, vanwege de Franse rechtszaak, en de Staten-Generaal daarover nader te 

in te lichten. Ook om met prins Maurits en de ambassadeur van Frankrijk te spreken. De prins 

klaagde over de oneerlijke manier waarop men in Frankrijk tegen hem ageerde, en hem bij 

edict voor het parlement van Parijs daagde, vanwege zijn vorstendom Orange, dat een 

soeverein prinsdom is. 

In januari 1620, als ik me niet vergis, is Joris van Spilbergen, vermaard om zijn reizen naar 

Indië, die als boek zijn gegeven,46 overleden in Bergen-op-Zoom. 

 

[26-12-1619] 

Van Texel vertrokken de Hollandia, de Leiden, het Wapen van Enkhuizen.  

[27-12-1619] 

De Medemblik, de Schoonhoven, het Wapen van Hoorn. 

[28-12-1619] 

De Mauritius, in Zeeland toegerust door onze Kamer, en daar vertrokken. 

[01-01-1620] 

De Groningen is vertrokken. 

 

fol. 11v 

 

Het gebed, door de voorzitter bij het begin van de vergadering voorgelezen. 

O almachtige, eeuwige God en barmhartige vader, daar wij aangesteld zijn als bestuurders van 

deze voortreffelijke Oost-Indische zeevaart, en wij uit onszelf tot niets goeds in staat zijn, 

bidden wij u, dat gij ons hiertoe genadig goede raad, verstand, wijsheid en voorzichtigheid 

wilt verlenen, opdat wij aan alle voorvallende zaken aandacht mogen geven, die zaken 

bekwaam behandelen en met voorzichtigheid en in gerechtigheid afsluiten.  

Weer uit ons alle eigenbaat, onredelijkheid en alle neigingen die tegen uw heilige wil strijden. 

Laat ons allereerst uw goddelijke vrees altijd voor ogen staan, opdat wij in alles mogen 

 
45 Zie Kalff 1909, p. 417. 
46 Joris van Spilbergen, Oost ende West-Indische spieghel …, Amsterdam, 1621. 
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streven naar de verheerlijking van uw heilige naam, en naar vermogen met oprechtheid 

bevorderen de dienst aan ons vaderland en het nut voor degenen, die ons zulke grote middelen 

toevertrouwd hebben. Wij weten dat al onze arbeid ijdel en tevergeefs is, tenzij gij die door 

uw genadige zegen vruchtbaar maakt.  

Wij bidden u, o getrouwe God en vader, dat gij deze pas begonnen Oost-Indische handel hoe 

langer hoe meer voorspoedig wilt maken, tot eer van uw heilige naam, zaligheid der heidenen, 

en tot troost van degenen, die daar in het bijzonder behoefte aan hebben. Wil eveneens onze 

Oost-Indische schepen voor alle schadelijke stormwinden en andere rampen op zee genadig 

bewaren. Bescherm ze ook tegen alle listige aanslagen en onverhuld geweld van onze 

vijanden, en breng ze voorspoedig terug in ons land, opdat wij steeds weer reden mogen 

hebben, u voor deze grote weldaad van harte te loven en te danken. En opdat wij dit alles van 

u mogen verkrijgen, wil ons al onze zonden genadig vergeven, om het heilige lijden en 

sterven uw zoon Jezus Christus, onze zaligmaker, die ons aldus heeft leren bidden: Onze 

Vader enz.47 

 

fol. 12r 

 

[01-01-1620] 

De Groningen is van Texel vertrokken. 

[02-01-1620] 

Er is een dagvaarding overhandigd door het Hof van Holland aan de bewindhebbers, uit naam 

van Johan van Penen, als procureur van Gabriël de Passarano, Portugees, wegens het kapen 

van een schip, gaande van Tenerife naar Angola om slaven te halen, beladen met wijn en 

enige specerijen, door het Hert van Rotterdam. Er is besloten, daarover te schrijven aan de 

advocaat in Den Haag, om zich tot de Kamer Rotterdam te richten en instructies te vragen. 

Van het schip de Groningen zijn er achttien met hun maandgeld vandoor gegaan.  

De lijst van de drie kraken die in Portugal gearriveerd zijn, zeer sober. 

Omdat Simon Stevensz aan zijn halfbroer Jan Philipsz, alias de Platte, een bootsgezel, 

toevertrouwd had, dat hij met drie anderen veel boevenstreken uithaalde, zijn geld verbraste, 

en er met zijn ontvangen maandgeld vandoor dreigde te gaan, is de provoost van de 

admiraliteit belast, daar nader onderzoek naar te doen. Hij is naderhand vastgezet. 

De kist van doctor Joris Reael, met boeken beladen, en door Gijsbert van Vianen aan de 

Kamer gezonden, is volgens de ordonnantie geopend en gevisiteerd. 

Brieven in Middelburg, over de aandelen van Jeremias en Jan Jochemsz Jannis. 

Brieven aan de Kamer Delft gezonden, om betaling te vragen voor de verstrekte contanten pro 

quota, over de gedane en nog aanstaande uitrusting van de schepen die naar Indië gezonden 

worden, evenals de uitkering die na maart zal geschieden, zoals aangekondigd is. 

Jan van Oudaen, commies in de Tafelbaai, schrijft dat het Portugese of Spaanse scheepje door 

het Hert van Rotterdam veroverd is ongeveer 4 graden ten noorden van de evenaar. 

[06-01-1620] 

Egbert During, de Friese gecommitteerde uit in de Kamer Amsterdam, is, langer dan 

toegestaan, daarin afgevaardigd gebleven. Maar ondanks een aanbeveling van de Kamer zelf 

aan de Staten-Generaal, heeft hij op bevel van de Staten plaats moeten maken voor zijn 

opvolger. Tegelijkertijd is in zijn plaats Bernt van Oosterzee toegelaten, op voorwaarde van 

deelname met 3.000 gulden nominaal. Zijn commissie bleef nadrukkelijk op de jaarlijkse 

wedde van 800 gulden. 

 
47 Het gebed wordt geciteerd door Langeraad 1897 en Kalff 1909, p. 425, maar beiden lezen abusievelijk 

‘Almachtige Eenige Godt’. 
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Jan Harmansz is aangewezen, om met het jacht de Muiden naar Texel te gaan. 

Te onderhandelen met de reders van het schip de Haan, die merendeels in Hoorn 

 

fol. 12v 

 

wonen, om ze te vragen een gerechtelijke partij te maken tegen Michel Eustache. 

De eed opzoeken, die afgelegd zal worden door degenen die in dienst van de VOC treden.  

Een verslag van de grote brutaliteit van de aangenomen soldaten op het schip Groningen, 

waaronder veel Walen en andere vreemdelingen. Daar was ontdekt dat een aantal kanonnen 

vernageld waren. Met verdenking tegen sommigen, van wie gezegd wordt dat zij in 

vijandelijke dienst geweest waren. Dit is een zaak waar, naar mijn mening, beter op gelet 

moet worden. De vijand kan ons met zulke middelen geheel onverwachts schade toebrengen. 

De vraag werd gesteld, of het niet beter is, om de namen van degenen die er ondanks hun eed 

en na het ontvangen van maandgelden vandoor gegaan zijn, te noteren. Men zou ze aan de 

schepenen moeten overleveren, met het verzoek, om overeenkomstig de zaken maatregelen te 

nemen. Zoals het bekendmaken van de namen, schavotstraffen, verbanning en dergelijke 

smadelijke straffen, tot voorbeeld voor anderen.  

De pensionaris Adriaen Pauw heeft nu bij de Staten-Generaal voorgesteld, om daarover een 

verordening uit te vaardigen, met grotere autoriteit en met ruimere strekking. 

[09-01-1620] 

Te schrijven aan de gecommitteerden in Den Haag en aan de Kamer Delft, vanwege de buit 

die het schip de Delft gemaakt heeft, zodat de zaak van verklaring bij de admiraliteit te 

Rotterdam afgedaan kan worden. 

De Kamer Delft heeft assignaties gezonden ten gunste van de Kamer Amsterdam, ten bedrage 

van 308.560 gulden. 

[13-01-1620] 

Attestatie, waarom enige Portugezen in een veroverd scheepje overboord waren gezet. Te 

weten dat de meeste bootsgezellen, die door hen over het gezicht waren gestreken, ziek en als 

half waanzinnig geworden waren. Dat men drie soorten vergif bij hen had gevonden, 

waaronder was arsenicum. Dat men de hond daarvan wat gegeven had, waarna die helemaal 

dol was geworden, totdat hij overgaf en daarna weer beter werd. Zo ging het ook met de 

zieken die, de een vroeger, de ander later, opgeknapt zijn. 

[16-01-1620] 

De acties van de Fransen te St. Malo geschat op 240.000 gulden, zo ook die van Dieppe. Ze 

moeten alhier besproken worden, omdat de regel is, dat de dader naar de rechtbank van de 

zaak komt. De oorzaak is meestal, dat Nederlandse bootsgezellen van hun schip opgepakt 

zijn, nadat ze, tegen de verordeningen 

 

fol. 13r 

 

van de Staten-Generaal in, zich in vreemde krijgsdienst hadden begeven. 

Deense schepen zijn, zoals we in handgeschreven brieven gelezen hebben, op 1 augustus aan 

de Kaap de Goede Hoop geweest. Deze brieven zijn gezonden aan Pieter Isaacsz, commissaris 

namens de Staten-Generaal te Kopenhagen.48 

 
48 Pieter Isaacsz (1589-1625), kunstschilder aan het Deense hof. Zie Van Dillen 1958, p. 139. Hij volgde in 1617 

zijn vader op als commissaris van de Staten-Generaal bij de Sonttol, en werkte sinds 1620 als spion voor 

Zweden. Zie J.G. Roding en M. Stompé, Pieter Isaacsz (1569-1625). Een Nederlandse schilder, kunsthandelaar 

en diplomaat aan het Deense hof, Hilversum, 1997. 
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De schippers werden opstandig vanwege de vrieskou, en eisten boven hun salaris een maand 

extra, en dat is hun later gegeven, met name op de schepen de Muiden en de Weesp. 

Bericht over de zaak Michel Eustache, die grote leugens blijkt te vertellen. Kapitein Le Lièvre 

(zoals hij zich noemt) is niet meer dan een piraat. De manier waarop de ambassadeur zijn zaak 

tracht te verdedigen, te weten dat de koning niet zou toestaan dat zijn onderdanen hier zouden 

worden berecht. Als men over de onrechtvaardigheid van de strafmaatregelen wilde klagen, 

zou men dat in Frankrijk moeten doen.  

De Staten-Generaal zeiden dat zoiets ongehoord was, dat de aanklager de beklaagden voor 

een rechter zou slepen, die op geen enkele manier competent was, en dat de dagvaarding nooit 

eerder was ingezien. Op die manier zou men de burgers van ons land kunnen beroven van al 

hun bezittingen. Het was strijdig met de fundamentele wetten en privileges van ons land, die 

de Staten moesten handhaven, en die de koning zelf, in bondgenootschappen die hij met de 

Verenigde Provincies heeft gesloten, heeft willen verdedigen en beschermen.  

Eustache had hier als aanklager de beklaagden al gedaagd voor een competente rechter, 

terwijl het proces hangende was, waarvan hij zich niet kon terugtrekken, en weer naar Rouen 

kon gaan, en daar op zijn lichtvaardige aanklacht en leugens tegen de VOC strafmaatregelen 

of arresten kon loskrijgen. Die zouden niet opgeroepen en niet gehoord zijn, omdat zoiets in 

strijd was met alle natuurwetten en de wetten van alle volkeren. En wat meer is, het was niets 

anders dan lasterpraat die hij voortbracht, zeggend dat hij door zijn advocaten en procureurs 

bedrogen was, en dat men hem geen recht wilde doen. De Staten waren niet alleen bereid, de 

rechtsgang voor hem te openen, en hadden die al geopend, maar waren ook bereid, die ten 

gunste van hem te verkorten.  

 

fol. 13v  

 

Hij had ook nooit het hier gepretendeerde vonnis willen vertonen. Het was verzonnen en 

onwaar, zoals hij in Frankrijk beweerd had, dat men hem hier had willen aanhouden of 

vastzetten. 

Dezelfde dag kwam een brief uit Engeland van de compagnie aldaar, waarin zij ons 

verzochten, ten eerste dat naast hun jacht een ander van ons in compagnie zou gaan, om aan 

de Kaap de Goede Hoop op te doen en te verkennen of er land of geschikte plaats om een 

kolonie te stichten of een verblijfplaats te maken. Waarop voorlopig geantwoord is, dat wij 

daartoe opdracht gegeven hadden aan onze vloot, om dat uit te zoeken met meerder respect, 

en daar waren zij tevreden mee.  

Ten tweede, dat zij begin februari van plan waren, vier schepen gereed te maken, met de 

vraag of wij er een gelijk aantal bij wilden voegen, om samen met hen in compagnie naar 

Oost-Indië te gaan. Bijeengevoegd kunnen ze beter weerstand bieden aan wie hun voornemen 

met geweld zouden trachten te beletten (stilzwijgend bedoelden ze de Spanjaarden) en voorts 

hun handel als compagnie op de kusten van Suratte en Coromandel te bevorderen. 

De secretaris van de admiraliteit verzoekt inzage te krijgen van verschillende rechten, die hem 

toekwamen, naar hij zei. Het ging om de verkochte goederen van de Oost-Indische 

Compagnie, waar hij evenwel nooit voor gebruikt was. Het werd uitgesteld tot een latere tijd. 

De zaak van de crediteuren van Cognet moet tot een goed eind gebracht worden, aangezien 

Alexander van de Berge met geen overreding of andere middelen ertoe is te brengen, om 

wettelijk en oprecht te verklaren, hoe de zaak ervoor staat. Er zijn al meer dan vijftig 

processen gevoerd, en er zijn er nog meer te verwachten, zodat het er de eerste tijd niet naar 

uitziet dat we eruit zullen komen. Daarom hebben de curatoren die door de crediteuren zijn 

aangesteld, besloten, met advies van de meerderheid van hen, bij rekest aan de hoge overheid 

te verzoeken, enige leden van het gerecht alhier, of andere onpartijdige, eerlijke personen te 
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machtigen. Zij moeten verstand van zaken hebben, en zich zonder omwegen en als bij 

compromis mogen uiten over de verdere kwesties, grotendeels bestaande uit materie van 

liquidatie, die dagelijks uit de genoemde nalatenschap voortkomen. En dat zonder appel, 

hoewel 

 

 fol. 14r 

 

enigen daar onwillig toe zijn, daar niet van wilden horen.  

De VOC is daarmee achterop geraakt, en daarom wordt voorgesteld, of Anthonis Rycques, 

aangewezen om zich met die zaken bezig te houden, dit voorgestelde verzoek ook namens de 

Compagnie zou kunnen ondertekenen. Daarover is besloten, als de zaak en de tijd het 

toestond, dat men de Kamer Zeeland (waar de achterstand was ontstaan) zou verwittigen, 

maar indien niet, het verzoek toch te ondertekenen, en daarover aan die Kamer schrijven.  

De pensionaris Adriaen Pauw meende, dat bij compromis van alle crediteuren zoiets sneller 

verzocht kon worden aan de gecommitteerde bij de Hoge Raad van Holland, als daar geen 

verder appel of revisie te verwachten was. Maar als men meende, dat enige crediteuren zich 

daar niet aan zouden willen conformeren, dacht hij dat de voorgestelde manier de zekerste zou 

zijn. 

Er werd ook gevraagd, waarom het geld dat door de Compagnie pro rato uit het geïnde niet 

werd gelicht, alleen afslaande de rente, die zoals bekend, met het faillissement van Conject 

eindigde, omdat de koop waaruit de schuld voortkwam, op dag geschied was. 

[17-01-1620] 

Vergadering [van de Heren Zeventien?] over het verzoek van de Engelse compagnie, waarop 

besloten is, vier schepen te zenden naar Engeland en de Kaap de Goede Hoop, om met de 

Engelsen in compagnie te gaan naar de kust van Coromandel en Surat, voor zover de tijd en 

het weer dit wilden toestaan. We zullen ieder schip twee kisten met matten meegeven, die in 

totaal 60.000 gulden waard zijn, behalve enige andere koopwaar zoals karmozijn, lakens, 

geschilderde landschappen van olieverf, ivoor, lood, spiegels, enz. Maar omdat de Engelsen 

die niet vinden of in een groter aantal, om geen schade te lijden, zal het gunstiger zijn, naar 

Bantam te varen. Zo verliezen we geen tijd, wanneer we in juni van de Kaap de Goede Hoop 

moeten varen. In augustus beginnen de moessons immers te veranderen. 

Er zijn later nog verschillende besprekingen over gehouden in de vergadering, ook van de 

Heren Zeventien in maart.  

Voor deze vier schepen waren de twee jachten de Muiden en de Weesp bestemd, evenals de 

Zuid- en de Noord-Holland. 

 

fol. 14v 

 

[20-01-1620] 

Indigo is, naar men zegt, ingekocht voor 16 en 18 stuiver per pond.  

De Spanjaarden hebben bekend gemaakt, dat ze van plan zijn, voortaan door de Straat Le 

Maire naar de Filippijnen te varen, alhoewel het daar zeer koud is, doordat die zeestraat 

beneden de 60 graden ligt. 

[23-01-1620] 

Een gezamenlijke maaltijd van de VOC in het stadhuis, waartoe de schout [Willem] van der 

Does en een deel van de schepenen uitgenodigd waren, die voor het monsteren en het 

afnemen van de eed van soldaten en zeelui, aanwezig waren, omdat in februari de stedelijke 

magistraat wisselt. Hier hebben ze overvloedig gegeten van de stoofpot van varkensvlees, 
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Rijnwijn en suiker. Van de bewindhebbers waren afwezig burgemeester Frans Henricksz 

Oetgens, Louis de le Beecque, Lucas van Nes, Dirck Hasselaer en Bernt van Oosterzee. 

[25-01-1620] 

Bij een etentje met veel vis, zonder buitenstaanders, behalve enkelen die veel moeite doen 

voor de Kamer, zoals de dienaren Izaak van Eindhoven, NN Steenbergen, enz. Onder de 

evenaar, vertelde [Hendrik] Brouwer, die dat uit ervaring wist, is helemaal geen schaduw, 

omdat de zon boven je hoofd een wandelende schaduw aan de voeten geeft. 

 [27-01-1620] 

Gekocht van Elias Trip tien ijzeren kanonnen voor 17 gulden ten honderd.  

Een Engelsman van rond de 45 jaar oud, die geestesziek was en daarom van het jacht gezet 

werd, heeft afgelopen nacht zelfmoord gepleegd. 

Isaac le Maire49 stuurde een insinuatie50 aan de VOC, waarin hij beweerde dat er een 

achterstand was in de betaling van de rekening van de vloten van Jacob van Heemskerck51 en 

Wybrand van Warwijck,52 uit de jaren voor de VOC. Maar daarvoor moet hij de voorgaande 

particuliere bewindhebbers als Louis de le Beecque53 en andere aanspreken, en niet de VOC, 

die geen deel gehad heeft in voorgaande winsten of verliezen.  

Iemand die, terwijl hij in de dienst van de Compagnie was, gevangen had gezeten, eiste zijn 

maandgelden, ook die tijdens zijn gevangenschap verlopen waren. De bewindhebbers wierpen 

tegen, daar niet toe verplicht te zijn, omdat zij geen dienst van hem hadden gehad. Maar 

omdat het besluit genomen was, in zulke gevallen tot 15 maanden te betalen en niet meer, 

deden zij dat aanbod. Hij ging er niet mee akkoord, en riep de bewindhebbers voor het Hof 

van Holland. Nu is er een verzoek tot een onderpand ingediend, en de advocaten schrijven in 

hun missiven, die de vrouw van de eiser hier brengt, dat het hun raadzaam dunkt, akkoord te 

gaan. Wij zullen het geven van een 

 

fol. 15r 

 

onderpand niet kunnen ontgaan. Het besluit van de bewindhebbers, dat na het in dienst nemen 

van de eiser was genomen, kon hem niet benadelen. We hebben daarom besloten, met de 

vrouw tot een akkoord te komen. Zij was door haar man, die met de Engelse schepen naar 

Indië gegaan was, gemachtigd, mits zij het aangelegde proces zou herroepen, enz. Waartoe de 

VOC des te meer toe genegen is, omdat allen die in Manilla gevangen hebben gezeten, een 

gelijke zaak hebben, en met het voorgaande proces een precedent zouden krijgen. 

De schepen die naar Indië gezeild zijn, hebben meestal 22 of 26 stukken geschut, 

uitgezonderd de jachten.  

[30-01-1620] 

Aan de zaak Michel Eustache moet nog veel gedaan worden. We moeten 

getuigenverklaringen en documenten zoeken, want onze tegenstander is kwaadaardig en 

geslepen. Hij lijkt onwillig te zijn en heeft een krachtige steun in de rug.  

 
49 Isaac le Maire (ca. 1559-1624) van 1602-1605 bewindhebber en grootste aandeelhouder, maar van 

malversaties beschuldigd. In 1615 stichtte hij de Australische Compagnie, en zijn zoon ontdekte de Straat le 

Maire, maar werd door J.P. Coen gevangen genomen. Isaac eiste rechtsherstel en kreeg dat na twee jaar 

procederen. Zie Van Dillen 1958, p. 111-113. 
50 Een gerechtelijke aanzegging, via een deurwaarder. 
51 Zie Van Dillen 1958, p. 160. 
52 Zie Van Dillen 1958, p. 223. 
53 Louis del Beecque was een van de financiers van de tochten van Jacob van Heemskerck en Wybrand van 

Warwijck. Zie Van Dillen 1958, p. 114-115. 
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We moeten schrijven om stuurlieden, en zorgen voor geschut, zodat de jachten wel 16 

kanonnen kunnen meenemen. De Engelsen zijn veel beter voorzien, maar alleen met ijzeren 

geschut, omdat alleen oorlogsschepen bronzen mogen hebben.  

De overvaring door het schip de Leiden wordt door de reders van het overvaren schip begroot 

op 1.600 gulden. Aangewezen om dit af te handelen zijn ... 

[31-01-1620] 

Via Rotterdam hebben we een brief ontvangen van gouverneur-generaal Laurens Reael, op 

het schip de Eenhoorn geschreven, op 16 januari 1620, in het Kanaal noordwaarts rond de 

Scilly-eilanden. Hij schreef dat hij ongeveer vijf maanden geleden uit Jakatra was vertrokken, 

zonder onderbreking of verversing ingenomen te hebben, waardoor hij slecht voorzien was 

van proviand. Hij verzocht daarom, dat men hem enige verversingen wilde zenden met 

konvooi, omdat de bemanning van zijn schip opstandig werd. Daarbij tot besluit voegende, 

dat de zaken in Indië er goed voor stonden, zoals hij nader zou schrijven. 

Een deel van zijn bemanning was zeer opstandig, zoals wij hier bij verschillenden gezien 

hebben, hetgeen hem had doen schrijven om konvooi. 

Dezelfde dag bericht gekregen, dat het schip daags tevoren voorbij Wijk-aan-Zee was 

gepasseerd, en daar enige verversing van vis had ontvangen, en voorts naar Texel zeilde. Om 

dezelfde tijd is Hendrik Brouwer daarheen gezonden. Die dag is het schip in Texel 

gearriveerd. 

 

fol. 15v 

 

[02-02-1620] 

De stukken zijn 2 februari overgezonden met de lading, wat in het Spaans of Italiaans cargo 

heet, als volgt: 

275.930  pond geharpte (gezeefde) peper, te weten: 

182.253 pond Priamanse 

 91.169  pond Jambische 

   2.508  pond Bantamse 

275.930 peper 

====== 

90.951  pond nagelen 

 1.852  kati ruwe zijde in 9 kisten 

    534 ½  kati drakenbloet 

    336 ½  karaat diamanten 

      43  bezoarstenen, wegende 17 ons 

  5.523  kati kamfer in 11 kisten 

Ruwweg geschat ongeveer 500 duizend gulden. 

Jambi is een plaats, gelegen in Sumatra aan een mooie rivier, die op de gewone kaarten 

onbekend is, maar op de kaarten van de VOC, met de pen getekend, wel staat. 54 Bantam is 

meer dan bekend, maar Priaman heb ik nog niet gevonden. Het ligt ook op Sumatra.  

Deze plaatsen zijn vermaard om het pepergewas, Scaliger onderscheidt drie soorten ronde 

peper naar de herkomst: Indisch, Ceylonees, Ethiopisch. Zie zijn Exercitationes contra 

Cardanum, de subtilitate, nr. 148.55 

 
54 Vgl. Pollmann 2000, p. 210. 
55 Het betreft: J.C. Scaliger, Exotericarum exercitationum liber XV de subtilitate, ad Hieronymum Cardanum, 

Frankfurt, 1612. 
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Kati is een soort inhoudsmaat, ik vind namelijk een kati peper van 270 pond of 5 zakken.56 

(Journ. 1595).  

Drakenbloed, in het Latijn sanguis draconis, bekend in de geneeskunde, is het sap of het hars 

van een Indische boom, waarover Monardus in Simplicium historia57 (caput 38) zegt: ‘Het is 

een grote boom met een zachte schors, die gemakkelijk omgehakt kan worden. Als hij 

gewond wordt, komt er een vloeistof uit, dat ‘drakenbloed in een traan’ heet, en verschilt van 

wat ‘bloed in een brood’ heet. En dat kan tot een brood of klomp gestold worden, zoals hars 

tot een ‘castellum’. Het is zeer geschikt als medicijn, wordt gezegd, tegen diarree, tegen 

bloedingen en het wegvloeien uit het hoofd, het bevrijdt tandvlees van verrotting, en 

verstevigt de tanden. De kleurstof is zeer geliefd bij schilders. 

De reden voor de naam is volgens Monardus, dat de vrucht van die boom op een klein draakje 

lijkt. Zie Clusius in Noticias op Monardus, en Exoticorum58 boek 4, het hoofdstuk tegen het 

einde, waar hij gummi als een zuivere en schone soort schijnt goed te keuren. Scaliger 

Exercitationes 172 ad Cardanum, de subtilitate, en 325 nr. 13, voegt er iets aan toe, waar hij 

tussen de kleuren deze vrucht vermeldt. 

Dat van ons werd in tamelijk grote potten bewaard, en kon er in gedeelten uitgehaald worden. 

Maar gummi levert niets vloeibaars op, het is door en door droog, en lijkt haast op gedroogd 

bloed. 

Kamfer. De beste wordt in Borneo gewonnen, en het is, volgens Bertius,59 in de beschrijving 

van dat eiland, gummi uit de kamferboom, zie aldaar. Scaliger sr. zegt dat gummi aan een 

boom onttrokken wordt, Exercitationes 104, nr. 8, op meerdere plaatsen.  

 

fol. 16r 

 

Clusius zegt in zijn boek Aromatum,60 hfst. 9, uit Garcia de Orta, dat gummi is, wat in midden 

in het hout omlaag zakt, en er dan aan wordt onttrokken, of door kieren uitzweet. 

Wat uit Borneo komt, is het beste en het is ook veel duurder dan wat de Chinezen aanvoeren. 

Zie ook Cristophorus a Costa, De aromatibus,61 hfst. 4. Deze zegt, dat kamfer uit Borneo 

hoger gewaardeerd wordt en veel beter is dan het Chinese. Het wordt per kati, een soort 

gewicht van 20 ons, verkocht, het Chinese per bar, een gewicht van ongeveer 600 pond. Wat 

uit Borneo komt is per pond evenveel waard als honderd pond Chinese kamfer. Zie de 

opmerkingen bij de Exotica van Clusius, uit Geogr. Arabe, fol. 245. Walter, een arts van de 

Compagnie, zei dat kamfer gedistilleerd wordt uit inkervingen in de boomkruinen. Het heeft 

een buitengewoon bittere en penetrante geur, en het wordt veel gebruikt in vuurwerk. Het 

wordt verkocht voor 36 st., en komt uit China of Japan. Walter wilde niet bevestigen dat 

gummi drakenbloed is.  

Bezoarsteen is bekend als een kostelijk middel tegen vergif, en wordt gevonden in de maag 

van een beest in Perzië, dat veel op een bok lijkt, zie Clusius Aromatum, boek I, uit Garcia de 

Orta, hoofdstuk 45, waar onder andere verteld wordt, dat een steen die ongeveer 5 drachmen 

woog, in Portugal verkocht was voor 64 Hongaarse dukaten, en in Indië meer had gekost. Zie 

 
56 Kati, kattie [Maleisisch], Oost-Indisch gewicht van 0,01pikol = 0,6176 kg (Van Dale). 
57 Nicolás Monardus, Simplicium medicamentorum ex novo orbe … historiae (vertaald door Carolus Clusius), 

Leiden, 1605. 
58 Garcia de Orta, Exoticorum libri decem (vertaald door Carolus Clusius), Leiden, 1605. 
59 Petrus Bertius, kaart van Borneo? 
60 Garcia de Orta, Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium historia (vertaald 

door Carolus Clusius), Antwerpen, 1595. 
61 Christophorus a Costa, Aromatum et medicamentorum in Orientali India nascentium liber (vertaald door 

Carolus Clusius), Antwerpen, 1595. 
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wat op de genoemde plaats Clusius toevoegt. Zie ook een apart boekje van Monardus over de 

bezoarsteen, vertaald uit het Latijn door Carolus Clusius. Scaliger Exercicationes 184, nr. 5, 

vermeldt dit boekje. 

In een brief, geschreven in Indië in opdracht van de gouverneur-generaal Laurens Reael en de 

Raad van Indië, wordt erover geklaagd, dat er gebrek is aan scheepsvolk en kleine schepen, 

met name jachten van 50 tot 70 last. Er wordt gevraagd, daar twaalf van over te zenden, met 

nog enige fluiten en dergelijke. En verder geschut, goede predikanten, lonten, schoppen, 

spaden, bijlen en dergelijk gereedschap. Bij gebrek aan lonten had men zijde en katoenen 

garen moeten gebruiken. Men was daar nu kruit gaan te maken. Er waren nog ongeveer dertig 

schepen in de Oost, en 1200 mannen, zowel Hollanders als inlanders, om de forten te 

bewaken. 

[03-02-1620] 

De gouverneur-generaal verscheen ’s avonds in de vergadering, nadat hij om drie uur na de 

middag onder grote toeloop van volk hier was gearriveerd, en de diamanten en bezoarstenen 

overdroeg. Hij was de eerste die met die titel uit Indië teruggekomen was. Pieter Both en 

Gerard Reynst waren buiten het land gestorven.62 Zijn relaas was sober, en hij excuseerde 

zich voor zijn zwakke gezondheid, als gevolg van de reis, en ook voor de afwezigheid 

 

fol. 16v 

 

van zijn papieren, die nog op het schip waren. Op onze vragen antwoordde hij, dat de 

Bantammers in Jakatra op de vlucht waren geslagen. De Engelse schepen waren, toen de onze 

daar aankwamen, vertrokken zonder die af te wachten, en wij hebben de plaats in handen 

gehouden.  

Nog vijf schepen waren naar Manilla vertrokken, en hij meende dat die enige goede retouren 

zouden opleveren. Er waren nog verschillende soorten specerijen en indigo verzameld. 

Er waren berichten, zowel via onze post als via particuliere brieven met schepen uit Spanje, 

dat er acht Spaanse galjoenen bestemd waren om door de Straat Le Maire naar de Filippijnen 

te gaan. Ze waren van Cadiz vertrokken, maar door een storm waren ze verstrooid, en men 

meende, dat de admiraal en vice-admiraal verdronken waren, en de rest teruggekeerd. Er 

wordt gezegd, dat dit voor Kerstmis kon zijn gebeurd, toen er ook voor Algiers enige christen-

schepen en vier piraten vergaan zijn.  

Wij zullen eerstdaags de jachten afvaardigen, en nog twee oorlogsschepen de Zuid- en de 

Noord-Holland genaamd, daartoe uitrusten. En we verzoeken de admiraliteit om enige 

stukken geschut, te weten vier ijzeren en vier halve kartouwen te mogen lenen. De jachten 

zijn nog versterkt met elk vier stukken, zodat er nu 14 op ieder zijn. 

Laurens Reael was 5 augustus van Jakatra te zeil gegaan, en had onderweg de Kaap de Goede 

Hoop aangedaan. Hij had daar van de reis naar Indië van Frederik de Houtman en Jacob 

Dedel gehoord, maar had er niet ververst. 

Particuliere brieven uit Oost-Indië worden door de Kamer hier opengemaakt en gevisiteerd. 

Het wordt kwalijk gevonden, als er bijzonderheden van die landen in worden verteld. 

Meus Sandersz van der Goude, wonende te Delft, die als schipper op de Mauritius is 

teruggekomen, verzoekt om een aanstelling. 

[06-02-1620] 

Een zoon van een schilder uit Den Haag is als assistent aangenomen voor tien gulden per 

maand; een onderstuurman voor 34 gulden. 

 
62 Zij waren de eerste gouverneurs-generaal die beiden in 1615 overleden. Over Reynst, zie Van Dillen 1958, p. 

115. 
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Het schip de Eenhoorn heeft 14 kanonnen en tien steenstukken.63 

Het moet de gouverneur-generaal Laurens Reael niet kwalijk genomen worden, dat hij 

vanwege zijn ziekte geen verslag van zijn wedervaren kan uitbrengen aan de Staten-Generaal. 

 

fol. 17r 

 

Een beloning van dertig gulden hebben we gegeven aan de zeelieden van Wijk-aan-Zee, die in 

dichte mist naar het schip de Eenhoorn gevaren waren, maar geen extraatje, geen bodenbrood 

zoals dat heet, hadden gekregen hadden, omdat een ander schip, dat kleiner was, hun voor 

was. 

Vier Engelsen, die met de Eenhoorn overgekomen waren, en wat geld vroegen om naar huis 

te kunnen reizen, hebben we 300 gulden geleend. Onder gerechtelijke obligatie, omdat privé-

documenten in Engeland niet geaccepteerd worden. Ik weet niet of deze mannen door ons in 

Oost-Indië aangehouden of gevangen genomen waren, wat wel verteld werd. 

Gelezen werd de contra-insinuatie tegen Isaac le Maire, wonende te Egmond aan den Hoef, 

waarin hem ten laste gelegd wordt, dat hij met notoire laster de VOC aanvalt, en ons eisen 

stelt, terwijl al eerder als oordeel uitgesproken was, dat hij die elders ingewilligd zal krijgen. 

Hij weet heel goed, omdat hij mede-bewindhebber geweest is, dat de rekeningen en aandelen 

van de particuliere compagnieën de VOC niet raken. En daarom moest hij dergelijke aandelen 

met de particuliere bewindhebbers afhandelen, zonder ons daarmee lastig te vallen. 

Ik heb het schip dat op het stapel staat aan de werf gezien. Men heeft het al de Gouda 

gedoopt, en er werd verwacht dat het in mei afgebouwd zou zijn. Maar volgens burgemeester 

Dirck Bas zou het niet voor de herfst gereed kunnen zijn om te varen. Het is zeer groot en ziet 

er prachtig uit, ongeveer 400 last, en er werken dagelijks zeventig mensen aan. 

 

[06-03-1620] 

[De stand van zaken in Oost-Indië] 

Rond dezelfde tijd heb ik over de stand van zaken in Oost-Indië geschreven, voor zover ik 

daar inzicht in had, aan de Staten van Utrecht, en wel als volgt.64 

 

Geachte heren, 

Enkele dagen geleden is gouverneur-generaal Laurens Reael, zojuist uit Oost-Indië 

gearriveerd, in de kamer der bewindhebbers verschenen, om daar twee pakjes, het een met 

diamanten en het ander met bezoarstenen, af te leveren. Ik heb u toen in het kort van de 

toestand in Indië, en hetgeen het schip de Eenhoorn overgekomen is, verteld. Ik wachtte toen 

nog op een uitgebreider verslag en verklaring van Reael, die zich toen voor zijn 

gezondheidstoestand en het ontbreken van zijn papieren en memories 

 

fol. 17v 

excuseerde.  

Omdat zijn zwakte en ziekte van dag tot dag verergerde, heb ik tot nog toe niets naders van 

hem vernomen. Maar omdat de Staten-Generaal en prins Maurits daarover misnoegd waren, 

en enige toelichting over de Indische zaken wensten, zoals het wel behoorde, zijn enige leden 

van de Kamer Amsterdam met advocaat Willem Boreel naar Den Haag gereisd, om daar 

 
63 Kanonnen om stenen kogels mee te schieten. 
64 ‘Het verslag van de zieke Reael, dat advocaat Boreel in Den Haag deed, werd ook in de Kamer Amsterdam 

gedaan en de neerslag vindt men in deze brief van Buchelius aan de Staten. De inhoud is op bepaalde punten 

veel gedetailleerder dan het verhaal van Reael, die een beeld in vogelvlucht geeft.’ Zie Van Opstall 1979, p. 179. 
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genoegdoening over deze zaken te geven. Hij is deze week teruggekomen, en heeft ons 

opening van zaken gegeven. De gouverneur-generaal maakt het wel wat beter, maar is nog 

steeds erg zwak, en daarom leek het me nuttig, de stand van zaken wat uitgebreider te 

beschrijven. 

Allereerst nemen de geschillen tussen de Engelsen en ons dagelijks toe, en zijn de inwoners 

van Java en de Molukken, die doorgaans weinig te vertrouwen zijn, nu ongerust omdat wij 

daar vaste voet krijgen. Ze beginnen geleidelijk de oren op te steken, afwijkend van hun 

gewoonlijke vriendschap en onderdanigheid. De Engelsen hebben olie op het vuur gegooid, 

met de bedoeling onze positie te ondermijnen en de hunne te versterken.  

Maar alles is door Gods hulp anders uitgevallen dan zij gehoopt en zich voorgenomen hadden, 

zowel de een als de ander. Want sommige Ambonezen, opgeruid door de Javanen, begonnen 

te rebelleren, weigerden de dienst, die zij het kasteel schuldig waren, en brachten ons schade 

toe. Toen heeft de vice-gouverneur van het kasteel van Ambon, Herman Speult, begin vorig 

jaar een flink aantal soldaten verzameld met enige inwoners van het eiland, die onder de 

gehoorzaamheid van het kasteel staan. En daarmee is hij naar fort Hottemoury getrokken, dat 

aan de oostkant van Ambon op een hoge berg ligt. Als het versterkt geweest was en bezet was 

met onze soldaten, en op onze manier, dan had het als onneembaar beschouwd mogen 

worden.  

Deze inlanders wilden zich aan niemand onderwerpen, ze beschouwden zich als vrij, en 

brachten de andere onderdanen van het kasteel dikwijls grote schade toe, door te roven en 

anderszins. Speult voerde vijf aanvallen uit, waarvan zij de twee eerste met veel dapperheid 

hebben afgeslagen, maar bij de vol- 

 

fol. 18r 

 

gende zagen ze dat hun verdedegingswerken verzwakt en veroverd waren. Toen waren ze 

gedwongen, zich over te geven aan de vice-gouverneur. Ze waren 400 man sterk, waaronder 

150 weerbare mannen, die tegen een losprijs vrijgekocht kunnen worden, te weten de hoofden 

voor honderd realen van achten, en de anderen voor tien realen. En voorts door het land heen 

over verschillende dorpen verdeeld. Het fort is met de grond gelijk gemaakt, en om de andere 

onwilligen nog meer vrees aan te jagen, heeft Herman Speult weer uit het hele eiland een 

flinke groep inlanders verzameld. Sommigen daarvan wilden hun toewijding en goede 

gezindheid aan ons tonen. Anderen voegden zich erbij in de hoop op goede buit, en werden 

tussen onze soldaten op inlandse corcorren65 gezet. Daarmee is hij om Ambon en de 

bijliggende eilanden gevaren en telkens aan land gegaan, om de opstandelingen naar behoren 

te straffen voor hun misdaden, en te onderwerpen. 

Rond dezelfde tijd is de koning van Jakatra op Java, die ons eertijds gunstig gezind was 

geweest, en een plaats voor een fort vergund had om daar handel te drijven, tegen ons 

opgeruid, zowel door de Javanen als de Engelsen. Toen hij zag hoe verdeeld en zwak die 

waren, heeft hij ons heel onredelijk allerlei lasten en schattingen opgelegd en afgedwongen, 

waarvan wij vele moeite en nadeel ondervinden.  

De Engelsen en de Bantammers zijn er tenslotte ook bij betrokken geraakt, en zowel de een 

als de ander deden ze zich veel sterker voor. Zodat uiteindelijk de gouverneur van het fort, die 

beducht was voor de Bantammers, toch op goed vertrouwen met enige van de zijnen naar 

Bantam gereisd is, waar ze vast gehouden zijn. Onmiddellijk werd toen het fort te Jakatra aan 

de kant van de zee door de Engelsen, en de landzijde door de Bantammers en Jakatrezen 

belegerd.  

 
65 Kora-kora’s, grote vlerkprauwen. 
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Maar de vice-gouverneur met het garnizoen dat daarbinnen was gebleven, bleven resoluut, en 

hebben de gouverneur-generaal en de Raad van Indië een bericht gestuurd over de toestand. 

Die heeft met alle energie de schepen, die hij bij elkaar kon krijgen, verzameld, en is met die 

vloot haastig het fort te hulp gekomen. Het jacht de Ceylon stuurde hij vooruit, om het 

garnizoen te waarschuwen, en ook te bekijken waar 

 

fol. 18v 

 

de Engelse schepen lagen. Maar toen de gouverneur-generaal de Engelse vloot naderde, en 

bevel gaf, die aan te vallen, wilden ze ons niet afwachten, en zijn gevlucht. Hoewel hun 

admiraalsschip de Grote James van 52 kanonnen was voorzien, en de andere ook met een 

flink aantal uitgerust waren.  

Toen de gouverneur-generaal dat zag, heeft hij zijn troepen bij het fort opgesteld, en heeft met 

ongeveer 1.200 man een aanval op de stad gedaan. Hij heeft de Bantammers, die daar met 

meer dan 3.000 man lagen, op de vlucht gejaagd, en bovendien de Jakatrezen uit hun 

schansen verdreven, waarna de andere Javanen volgden. Dat heeft de reputatie van ons volk 

zeer vergroot, terwijl de vijanden de moed verloren. De pangoran van Bantam heeft terstond 

iemand gezonden, die zijn excuses aan de gouverneur-generaal overbracht, en zei dat alles 

wat er gebeurd was, door een misverstand kwam. Hij bood aan, met zijn vriendschap de 

handel te herstellen. Hij werd gesommeerd, om de gouverneur van het fort te Jakatra met de 

zijnen, die door hem vastgehouden werden, te laten gaan, en die heeft hij teruggezonden. 

Dit is in de afgelopen maand mei gebeurd. Het plan is, daar een geweldig kasteel te bouwen, 

waarvan het ontwerp aan prins Maurits getoond is, om zijn advies daarover te horen. 

De Engelse vloot is naar Bantam66 vertrokken, zoals gezegd, en heeft rondgestrooid dat wij 

een nederlaag hadden geleden, en dat het fort te Jakatra veroverd was. Daardoor hebben 

sommigen geweigerd, hun schulden aan ons te betalen. Maar ik twijfel er niet aan, dat het 

allemaal naderhand weer in orde gebracht is. 

De Engelsen hebben nu vier van hun eigen schepen in brand gestoken, omdat zij die niet van 

alle benodigdheden konden voorzien, of niet goed konden verdedigen. Daarvan zijn de 

bewindhebbers in Engeland, zoals in brieven die we uit Londen gekregen hebben, te lezen 

valt, niet weinig geschrokken. Toch hebben zij door nalatigheid van de onzen en goed 

vertrouwen van de schipper, het schip de Zwarte 
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Leeuw, komende uit patria, veroverd, waarbij het door nalatigheid in brand is geraakt.67 

Het zal u duidelijk zijn, dat de zaken in Indië er tot een half jaar geleden nog goed voor 

stonden, en ze zullen naar ik aanneem nog aanmerkelijk verbeteren. Dat komt zowel door de 

overeenkomst met de Engelsen, als door de voortreffelijke toerusting van schepen en alle 

noodzakelijkheden van het vorige en het lopende jaar. De Kamer Amsterdam alleen al heeft in 

de laatste drie maanden hier de schepen de Hollandia, de Leiden, het Wapen van Enkhuizen, 

de Groningen en de Schoonhoven toegerust en van alles voorzien, evenals het schip de 

Mauritius, dat uit Zeeland is vertrokken. Bovendien is de vorige week uit Texel vetrokken het 

schip de Muiden, waarvan de tegenhanger de Weesp nog wacht op goed weer. Deze schepen 

zullen binnen korte tijd gevolgd worden door de Zuid- en de Noord-Holland. Dit maakt samen 

tien schepen, zonder die welke vorig jaar voorgegaan zijn, en nog voor het eind van de zomer 

 
66 Hs. abusievelijk: Banda.  
67 Veroverd op 28 nov. 1618 (VOC-site: https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10595). 

https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10595
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zullen volgen. Er zijn nog vier schepen door de andere kamers toegerust, en binnen de laatste 

drie maanden uitgelopen. Sommige waren al zo goed als toegerust, maar kunnen moeilijk aan 

ijzeren kanonnen komen. Wanneer die schepen samengevoegd en in Oost-Indië gearriveerd 

zijn, zullen ze zonder twijfel goed werk kunnen doen. Waarbij de Engelse schepen, naar we 

hopen, ook goede diensten voor de gezamenlijke welvaart zullen kunnen verlenen. Maar 

vooral moet ons vertrouwen op de almachtige God gegrond zijn, zonder wie alle macht ijdel 

is en als rook vergaat. Wij bidden Hem, dat Hij u lange, voorspoedige regeringsjaren zal 

verlenen tot welstand van ons provincie.  

Amsterdam, 6 maart 1620 n.s. 

Uw onderdanige Aernt van Buchell 

Aan de leden van de Staten van Utrecht. 

 

[09-03-1620] 

Adriaen Martensz Block, eertijds commandeur op Ambon, is voortijdig terug geroepen,68 en 

stelde, dat hij voor alle jaren dat hij in dienst geweest was, betaald behoorde te worden.  

 

fol. 19v 

 

Daartoe verwees hij naar de artikelbrief.69 We hebben hem gezegd, dat alleen degenen die als 

militair waren aangenomen daar recht op hadden, terwijl hij als commies naar Oost-Indië was 

gezonden. Verder had hij de Kamer opdracht gegeven tot zijn betaling, terwijl hij, toen wij 

niet betaalden, niet geprotesteerd had, als gebruikelijk, noch recht gevorderd. Daarom konden 

wij hem geen interesse afnemen. En zo zijn de geschillen aan beide zijden vereffend. 

[13-02-1620] 

Er is een nieuw St. Helena gevonden, of een eiland dat een tijdlang onvindbaar was, en dat 

men zou kunnen aandoen om te verversen. Elias Trip zei, dat hij ongeveer drie jaar geleden 

van de Golf van Guinea naar St. Helena gezeild was, in 28 dagen rechttoe rechtaan, terwijl 

men dacht dat het door de afdrijvende stromingen niet zou lukken. Zo verbetert onze kennis 

steeds meer.70 

Een Fransman bood ons zijn dienst aan, hij kon drinkwater fris houden, zodat het niet ging 

stinken, maar hij werden afgewezen. 

Gijsbert van Vianen, die de gouverneur genoemd werd, pleitte voor een jongeman, die met 

hem uit Oost-Indië gekomen was als onderkoopman. Maar omdat hij zich tijdens de 

voorgaande reis ongehoorzaam had gedragen, werd hij niet aangenomen. 

Laurens Helt, die bij de familie Pelgrim gewoond had, is voor 36 gulden per maand 

aangenomen als onderkoopman. 

Abraham van Haarlem enz., tevoren aangenomen, werd vanwege negatieve rapporten uit de 

kajuit gezet, en op een ander schip geplaatst. 

Een vlieboot71 uit Medemblik heeft ons jacht beschadigd, en daarom hebben we opdracht 

gegeven om daar bewijs van te krijgen, met de begroting van de schade, om daarmee reparatie 

van de reders te eisen. 

Twee assistenten aangenomen voor drie pond per maand. 

In plaats van schipper Meus Sandersz, die niet minder dan 100 gulden per maand wilde, wordt 

een ander aangenomen. 

 
68 Hij was van 1614-1617 gouverneur maar werd in 1616 vervangen door Van der Hagen, en daarna door 

Herman Speult. In 1619 kwam hij in Nederland aan.  
69 De bepalingen waaronder het Compagniespersoneel diende. 
70 Letterlijk: ‘Zo is de volgende dag altijd de vorige in kennis de baas.’ 
71 Een snel, wendbaar schip. 
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In zekere memorie uit Indië wordt verteld, en ook in detail berekend, dat samengaan met de 

Engelsen, de VOC 2.290.000 gulden zou opbrengen. 

Gouverneur-generaal Laurens Reael vertelde de vorige keer in de vergadering, dat de schipper 

van de Oranjeboom,72 toen hij aan boord van een Engels schip was, en erop 

 

fol. 20r 

 

vertrouwde dat men dat wist, werd vastgehouden. Toen hij gevonden werd, worstelde hij net 

zolang tot hij op het gangboord kwam. Naar buiten kijkend, riep zijn eigen bemanning, om 

vuur te geven. De Engelsen verstonden dat, en lieten hem los, met enige leugenachtige 

excuses. Hij zei daarbij dat hetzelfde Engels schip, naar zijn mening, bij Bantam door ons 

veroverd was, maar hij kon dat niet met zekerheid zeggen. 

In de brief van Daniël van der Heyden aan de secretaris van Oudewater, [mr. Antoni van] 

Everdingen, stond, dat admiraal Steven van der Hagen ziek was geweest. Later was hij te 

Jakatra op de Gouden Leeuw gekomen, en men meende, dat hij eerdaags zou volgen met dat 

schip, dat voornamelijk met specerijen beladen was. 

[17-02-1620] 

Jan Ariaensz is aangenomen als stuurman op de Weesp. 

Dirck Bas en zijn collega van de rekening zijn aangewezen, om te zorgen voor de instructie 

die de jachten mee krijgen. 

Item burgemeester Frans Henricksz Oetgens, Elias Trip en Simon van Schoonhoven met 

schepen Jacob Poppen, om de admiraliteit alhier te verzoeken enig geschut te leveren, al was 

het maar als lening, om de schepen van de Compagnie mee uit te rusten. 

Item Jan Harmansz en Dirck Hasselaer, om toezicht te houden op het gereedschap zoals 

schoppen, spaden en dergelijke, die naar Oost-Indië zullen gaan. 

Er zijn twee lichters met Jambische peper aangekomen, waarvan men zegt, dat die peper 

lichter uitvalt dan de andere, en ook nog enkele kisten.  

De Engelse bewindhebbers waren geschrokken, toen zij hoorden van de schade die hun 

schepen in Indië hadden geleden, zodat de aandelen daar niet stegen. Zij hadden enige 

schepen klaarliggen, om naar Indië te gaan, en waren van plan om op de onze te wachten. 

Onder andere het schip de Unity van 260 last, met 28 stukken geschut aan boord, voorzien 

van acht kisten matten en verschillende soorten munitie, kruit, lood, enz. 

Gemonsterd de bemanning van het jacht de Weesp. 

[20-02-1620] 

Een onderstuurman uit Enkhuizen is aangenomen voor 34 gulden per maand, en een 

opperstuurman voor 54 gulden 

Harman Coninck uit Den Haag, die in Indië geweest was, verzocht als onderkoopman 

aangenomen te worden, maar werd wat te jong gevonden; het is uitgesteld. 

Cornelis Houbraken, die opperkoopman in Japara, en daarvoor ondercommies geweest was 

voor 
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36 gulden per maand, verzocht van onze Kamer opslag, omdat zijn voorganger en ook zijn 

opvolger 72 gulden per maand hadden genoten. Hij is verwezen naar de Heren Zeventien, die 

eerstdaags zullen vergaderen, en voor 3 maart aangeschreven zijn.  

 
72 Het schip was van 7 aug. 1619 tot 22 jan. 1620 in Oost-Indië. 
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Leonard Ranst, die zo’n 100.000 gulden schuldig is aan de VOC, verzocht de specerijen die 

hij gekocht had voor 60.000 gulden, te mogen komen halen, maar dat werd geweigerd. Tenzij 

hij een groter bedrag ten behoeve van de Compagnie afgeschreven had. 

NN Hendriksz, provoost van het schip het (Wapen van) Haarlem, schrijft zijn vrouw over zijn 

rekening, en verzoekt die aan haar te betalen. Dat is tegen de regels van de Kamer, waarin 

vermeld is, dat wij geen betaling behoeven te doen, voordat de vijf jaar die degenen, die in 

Indië varen, gecontracteerd zijn, om zijn en zij hun tijd uitgediend hebben. Zolang bestaat het 

gevaar dat het schip, waar zij op dienen tot hun verplichting voldaan is, verongelukt. Maar zij 

mogen wel met toestemming elk jaar drie maanden opnemen. En daarom werd besloten, de 

vrouw van de provoost uit welwillendheid voor vier maanden 60 gulden uit te betalen. 

Scheepskisten moeten van dezelfde grootte zijn, het scheepsvolk krijgt er een van de 

Compagnie, de anderen moeten er zelf voor zorgen.73 

Van der Borch, klerk van de Staten-Generaal in Den Haag, vroeg een vergoeding voor zekere 

werkzaamheden die hij voor de Compagnie had verricht, en waarvoor wij hem steeds een 

jaarlijkse beloning hadden gegeven van honderd gulden, zoals hij zei.  

De gecommiteerden hebben opdracht, om samen met burgemeester Jonas Cornelisz Witsen74 

naar Den Haag te gaan voor de zaak van de gouverneur-generaal, om aan zijn verzoek te 

voldoen met 10 of 12 pond Vlaams (60 of 72 gld.). 

Een soldaat, die door de provoost geslagen was, en toen terugsloeg, was veroordeeld tot 

intrekking van zes maanden gage. Later liep hij op het fort Jakatra een verwonding  

op, en verzocht compensatie of restitutie van zijn hele maandgelden. Maar omdat hij goed 

genezen was, werd hem maar als extraatje tien of twaalf gulden toelage gegeven. 

In de brief uit Indië, met de Eenhoorn gezonden, stond dat gouverneur-generaal Jan Pietersz 

Coen van plan was, Banda tot rede te brengen, en zonodig met de wapens te dwingen. Op dat 

eiland lagen minder dan 500 man in garnizoen, en er waren weinig troepen in het land. 
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[24-02-1620] 

Harman Coninck uit Den Haag, die al eerder in Indië geweest was, is als ondercommies 

aangenomen voor ongeveer 40 gulden per maand, nee 36 (op de Zuid-Holland, als ik me niet 

vergis). 

Verder als assistenten Ot Hendriksz van Westerholt, van Utrecht, die in Frankrijk te Rochelle 

bij een koopman gewoond had, voor 14 gulden per maand, en Egbert Hallink voor 16 gulden  

Een oppercommies voor 75 gulden per maand. Er was iets aan te merken op zijn gedrag in het 

verleden, maar zijn vader pleitte voor hem, en zei dat hij hem ertoe had aangezet, en dat hij 

anders van goed gedrag was. 

Gouverneur-generaal Laurens Reael was ziek, hij had pleuritis, en had vandaag tweemaal een 

aderlating ondergaan, maar omdat hij zijn verslag summier had opgesteld, stelde ik voor, het 

uitgebreider te doen. Dat werd goed gevonden, maar het werd niet geraden gevonden, het zo 

aan de Staten-Generaal te zenden. Sommige statenleden namen het hem kwalijk, dat zij geen 

behoorlijk verslag hadden gekregen. Dat werd door sommige leden van de Kamer op deze 

wijze verklaard, dat die niet zo nieuwsgierig waren om de toestand in Indië te horen, maar 

veeleer aasden op wat geschenken die daar vandaan kwamen. De advocaat ontzag zich niet, te 

zeggen dat het onverstandig was, het relaas op schrift aan de Staten te zenden, omdat het in 

handen kon raken van mensen, die het liever niet zouden moeten weten.  

 
73 Vgl. dezelfde regeling op fol. 24r. 
74 Jonas C. Witsen (1566-1626) bewindhebber WIC 1622. Zie Elias 1903-1905, I, p. 239-240. 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

40 
 

Ze zijn zeer eigenwijs en willen hun geheimen voor zich houden, omdat ze niet begrijpen dat 

wat zoveel mensen weten, moeilijk verborgen kan blijven, en dat sommige belangrijke 

stukken allang gedrukt en algemeen bekend waren geworden. 

De griffier Cornelis Aerssens schreef, dat Gideon van de Boetzelaer, heer van Langerak, 

ambassadeur in Frankrijk, om de koninklijke raad tevreden te stellen, verzocht had om de 

documenten en stukken, dienende tot bewijs van de zaken van St. Malo, Dieppe en het schip 

la Madeleine. Bovendien van de 300 kisten suiker, die hier in beslag genomen zijn, met een 

behoorlijke erkenning van zijn diensten. Waarop pensionaris Adriaen Pauw als antwoord gaf, 

dat het vreemd scheen, met welke bedoeling de ambassadeur dat vroeg. Alles was namelijk 

van tevoren voldoende duidelijk, en men probeerde er niets anders mee te bereiken, dan de 

rechtsgang naar Frankrijk te trekken, en ons de bewijzen te ontfutselen, en met zo een schijn 

van submissie de cognitie van de kwesties stilzwijgend aldaar toe te staan. Hetgeen 
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op grove wijze tegen de fundamentele privileges van ons land ingaat. En het leek er ook op, 

dat de Fransen meenden, dat met de verandering, die hier in enige van de Staten voorgevallen 

was,75 alles was ingestort, en de kennis daarvan verloren was gegaan. Wat evenwel zeker niet 

het geval was. 

Het proces tegen Isaac le Maire in Den Haag betreft het schip de Eendracht, waarmee de 

nieuwe zeestraat was ontdekt,76 en waarvan verklaard schijnt te zijn, dat het op een kwalijke 

manier in de Molukken aangehouden is. Hij heeft een declaratie overgeleverd van schade, 

kosten en verlies, die hij zeer hoog taxeerde. Waartegen hier attestaties zouden worden 

bevestigd, dienende tot de correcte schatting en debat van zijn declaratie. Eerst tot bepaling 

van de waarde van het schip, daarna van de koopwaar, ten derde ook welke koopwaar en 

andere waren op de kusten waar hij die pretendeerde aan te treffen, waarvoor die zouden 

kunnen worden verhandeld. 

De advocaat werd aangewezen om naar Den Haag te reizen, vergezeld van Rosenghem, 

commies van het schip de Eenhoorn, en gemachtigd om daar excuus aan te bieden voor het 

uitstel van de komst van gouverneur-generaal Laurens Reael. Ze moesten ook de Staten-

Generaal en prins Maurits enige verklaring over de Oost-Indische zaken te geven. 

Testamenten op de schepen zijn geldig, als ze voor de commies en twee getuigen worden 

opgemaakt en te boek gesteld. 

Een onderstuurman is aangenomen voor 34 gulden per maand. 

Een brief van Kamer Rotterdam gelezen, waarin die zich excuseerde inzake een subsidie van 

contant geld aan onze Kamer. Hetzelfde geschiedde door de Kamer Hoorn, die (omdat ze met 

ongeveer 70.000 gulden aan obligaties was bezwaard) verzocht haar niet verder te willen 

bezwaren of belasten, omdat ze daar geen kans toe zag. Ondanks dat zij volgens haar 

plechtige beloften onze Kamer moest subsidiëren met 270.000 gulden, en daarna met schone 

beloften om dat bedrag binnen korte tijd te restitueren, drie kisten met realen van achten van 

ons gekregen had. Onze Kamer bleef evenwel op 30 maart bezwaard tot de dividenduitkering 

met meer dan 1.200.000 gulden 

Van 1602 dateert de octrooibrief van de VOC, waarin 25.000 gulden als een geschenk en 

 
75 Mogelijke verwijzing naar de onthoofding van Oldebarnevelt. 
76 Straat Le Maire, in 1616 ontdekt door Jacob le Maire en Willem Schouten. Jacob was een zoon van Isaac, die 

de expeditie met de schepen de Eendracht en de Hoorn uitgerust had. In de Molukken werd hij nog verwelkomd 

door Reael, maar in Jakatra werd het schip de Eendracht (de Hoorn was onderweg verloren gegaan) in beslag 

genomen door J.P. Coen, die ervan uitging dat Le Maire het monopolie van de VOC geschonden had. Jacob le 

Maire stierf in 1616, maar kreeg in 1622 eerherstel. 
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fol. 22r 

 

beloning aan de Staten-Generaal uit de algemene aanwinsten werden geschonken om deel te 

nemen. Dit octrooi zou 23 jaar duren, enz. Toen het akkoord met de Engelsen gesloten werd, 

en de bewindhebbers beweerden, dat de termijn van het octrooi bijna verstreken was, hebben 

de Staten naar ik hoor beloofd, het octrooi voor 20 jaar te verlengen. 

[27-02-1620] 

Aangenomen Hendrik van Esch, van Amsterdam (met zijn ouders was het slecht gegaan, en 

hij was familie van Hillebrand Schellinger) voor 20 gulden per maand. Hij had voorheen de 

Compagnie dienst gedaan in de Golf van Guinea, naar men zei. 

Verordend, dat men het wachtwoord 77 zal geven aan de officieren van de schepen na de 

monstering, zoals men vroeger gewoon was, en bij de andere Kamers nog gedaan werd. (Het 

is niet doorgegaan).78 

Omdat schipper Jan Simonsz Winkel ziek was, is Dirck Hoing aangewezen, om naar zijn 

toestand te informeren. 

De overdracht van mijn aandelen is in de vergadering gecontroleerd, maar omdat Harman 

Hendriksz in de boeken onbekend is, en de stukken nog op de naam van Jacob Woutersz 

Lieftink79 stonden, is besloten om het bij volmacht te procureren. Hetgeen ook gebeurd is. 

De opbrengst van de Eenhoorn wordt geschat op 500.000 gulden, de baal peper op 350 of 360 

pond, voor 14 st. (stuivers) per pond. De Priamanse zijn de beste, daarna de wat lichtere 

Jambische. De zijde voor 20.000 gulden, de diamanten voor 10.000, de nagelen zo’n 50 st. per 

pond. 

Mau, onderkoopman op het schip de Muiden, liggend in Texel, schreef dat daar nog enige 

mannen ontbraken. De opperkoopman was te laat gekomen, en er was op dat schip een 

onhandelbaar persoon, die hij graag wilde afdanken.  

Ik hoorde dat er ingristicas-noten verspreid worden door een bepaald soort grijze vogels, die 

de Hollanders notenbijters noemen, vertelde Simon Cool. Ze slokken de noten in hun geheel 

op, verteren de noot en de bolster, poepen de noot uit, die ergens neervalt en uitgroeit tot een 

boom. Toen de soldaten ze schoten om op te eten, zeiden de inwoners dat dat echt niet mocht, 

en het land groot onheil bracht. Op Banda waren grote vleermuizen, die de soldaten schoten 

en als lekkernij opaten. 

Cornelis Blijenberg en Johan van der Meer, uit Den Haag naar ik meen, boden hun dienst aan 

als assistenten. De eerste is assistent op de Zuid-Holland, met Johan Hornhoven van Utrecht, 

voor 15 gulden per maand.  

 

fol. 22v 

 

De dagelijkse Raad van gouverneur-generaal Pieter Both op zijn schip bestond uit 

gouverneur, fiscaal, opperkoopman, schipper, stuurman en onderkoopman. 

Ik vind een akkoord tussen de VOC en de Magellaanse Compagnie,80 door de Staten-Generaal 

gemaakt in 1601. 

 
77 Schibbolet, sjibbolet, wachtwoord.  
78 Later bijgeschreven. 
79 Jacob Woutersz Lieftink (gest. 1624) groot-aandeelhouder van de VOC, lid van de vroedschap van Utrecht, en 

raad in de admiraliteit van Amsterdam; weduwnaar van Aleid, dochter van Hendrik van Bijlert, raad in de 

admiraliteit van Amsterdam, trouwde met Margriet van Haren, weduwe van François van Breugel. Zie Van Dillen 

1958, p. 150. 
80 De compagnie van Olivier van Noort. 
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Den gouverneur-generaal schrijft nog in zijn laatste brief, met de Eenhoorn overgezonden, dat 

hij van plan was, de bewoners van Bantam, als die doorgingen, ons in de handel aldaar 

volgens de contracten te verhinderen, tot rede te dwingen. Hij had al opdracht gegeven, om de 

vissers aan te houden en te proberen de stad te omsingelen, en tot dat doel waren daar enige 

schepen gelegd. 

Hij schrijft verder, dat er opdracht gegeven was, om ontuchtige vrouwen weer naar Holland te 

zenden. Maar hij hoopte, dat de bewindhebbers daarom niet zouden ophouden, om een aantal 

eerbare vrouwen met hun mannen, en ook jonge, half volwassen meisjes, daarvoor in de 

plaats te zenden. Hetgeen evenwel weinig zin zou hebben, want Europese vrouwen brengen 

daar zelden kinderen voort die lang blijven leven. 

Ik vind in de resoluties van Indië uit 1617, door Steven van der Hagen en Herman Speult 

ondertekend, dat een zekere Indische imam te Nuesilao (Mie-?) was gekomen, die fanatiek 

doende was om de christelijke inlanders van hun geloof af te trekken, en die al sommigen tot 

zijn geloof bekeerd had. Dit was nadelig voor ons, en het was in strijd met de contracten en 

akkoorden, zodat ze besloten hebben, om hem te laten vertrekken, enz. 

 

NN Sticke had na het overlijden van zijn vader [Dirk Sticke]81 voor enige duizenden guldens, 

ongeveer 16.000, aandelen in de VOC. Nu was de weduwe [Aeltgen Hoenraets] hem, omdat 

ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd, de helft schuldig, met uitzondering van 

3.000, die op naam van de eigenaars stonden. Maar hij had bij het beheer een of ander aandeel 

voor zichzelf daarbovenop gereserveerd, volgens documenten die te zijner tijd tevoorschijn 

gehaald zouden worden. Daarom wilde de VOC, dat hij die papieren zou tonen, en ook nog 

andere als hij die had, waarmee hij zijn rechten kon bewijzen. Want noch de akten die van het 

huwelijkscontract noch die van een echtelijk testament of van een verdeling onder de kinderen 

gemaakt waren, noch van het plaatselijk recht, had hij laten zien.  

Zij kwam, naar het scheen, uit de familie Hoenraets, en had drie zonen voortgebracht die nog 

leefden, en één dochter, die haar man overleefd had. Van hen had de schout Van Goch, omdat 

zij in elk geval nog leefden, er drie aan valsemunterij schuldig bevonden, en onlangs straffen 

gegeven.82 De dochter [Aeltgen Sticke] was getrouwd met de ontvanger [Pieter Martensz] 

Hoefijzer.83  

 

fol. 23r 

 

[02-03-1620]  

Meynart Meynartsz is aangenomen als assistent voor 20 gulden per maand, evenals Isaac 

Saelaert, broer van Benjamin, in Engeland geboren uit Nederlandse ouders, in de 

koopmanschap opgevoed. 

Besloten, aan de Heren Zeventien voor te stellen om zich te beraden op middelen, om orde op 

zaken te stellen tegen degenen die aangenomen zijn op de schepen, en er met hun 

maandgelden vandoorgaan. 

Het jacht de Muiden is 27 februari van Texel vertrokken naar Engeland, en zal daar op het 

andere jacht wachten, met opperkoopman Moult en onderkoopman Mau. 

 
81 Dirk Sticke, raad der Admiraliteit, sinds 1597, en getrouwd met Aeltgen Hoenraets. Zie Van Dillen 1958, p. 

245. 
82 Hendrik Sticke, generaal van de Convoyen ende licentien, getrouwd met Christina Hoefijzer. In 1620 werd hij 

gearresteerd wegens valsemunterij en in 1621 onthoofd. Zijn broers waren Johan en Adriaen Sticke. 
83 Pieter Martensz Hoefijzer, ontvanger-generaal van de Admiraliteit, had in 1616 voor een jaar 248.000 gulden 

aan de keurvorst van Brandenburg geleend, maar nooit teruggekregen. Zie Van Dillen 1958, p. 207; Elias 1903-

1905, I, p. 358. 
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Elias Trip is uit Den Haag teruggekomen, na verslag gedaan te hebben van de Indische zaken. 

Hij had ook om 60 kanonnen verzocht, omdat er met geld niet aan geschut te komen is. De 

Kamer Delft verklaarde, dat ze hun schip bij gebrek aan geschut niet konden laten uitvaren. 

De zaak was voorgelegd aan de admiraliteit. 

De Kamer Zeeland schreef, dat ze gehoord hadden van de manier, waarop Amsterdam met de 

admiraliteit had gesproken, en vroegen enige toelichting. Ze wilden daarover wel geïnstrueerd 

worden, om het op dezelfde manier te doen. We hebben geantwoord, dat we ze wat licht en 

oud fluweel hadden geschonken met wat specerijen. 

Er werd verteld, dat er tussen de bemanning van het schip de Schoonhoven (als ik me niet 

vergis) boeven van soldaten zaten, meest Luikerwalen. Er was ontdekt dat die bij nacht 

veertien kanonnen hadden vernageld.84 Wie het gedaan hadden was onbekend, en voor het 

aangeven werd een beloning vastgesteld. Waakzaamheid is hier geboden want het is niet 

zonder gevaar, omdat er beweerd wordt, dat er meerderen uit het leger van de vijand komen. 

Uit het rapport van Elias Trip blijkt nog, dat de Kamer Delft had beloofd, de helft van de 

muskus over te zenden. Zij excuseerden zich dat ze meer geld nodig hadden, omdat het rond 

de 500.000 gulden zouden kosten, om hun twee schepen uit te rusten. 

Er is opdracht gegeven, 25 paar pistoletten te kopen met snaphanen, met een loop van een el 

lang, met tien hellebaarden. 

Degenen die in Indië vrije mannen worden gemaakt, om daar handel te drijven, zijn terstond 

uit de dienst van de Compagnie ontslagen zonder gage. Ze ontvangen daar hun maandgelden, 

uitgezonderd zes, die moeten wachten tot de terugkomst van het schip, waar hun maandgelden 

aan zijn verbonden.  

 

fol. 23v 

 

[05-03-1620] 

Gezien, wat voor type morillons85 we naar Indië zullen sturen, om cadeau te doen of te 

verkopen. Er werd geoordeeld dat de geschiktste waren, die prins Maurits nu voor de soldaten 

had goedgekeurd. Die waren wat breed van rand, gelijk een Brabants mutske, en ze moeten 

nog gegraveerd en verguld worden. Onder de adel daar zijn ze geliefd, maar moeten niet 

algemeen worden.  

De vergadering van de Heren Zeventien was uitgeschreven voor 3 maart, maar omdat het 

vroor zijn ze pas op 12 of 13 maart verschenen. 

Meus Sandersz [van Gouda] is, omdat er geen ander beschikbaar was, alsnog aangenomen als 

schipper op de Zuid-Holland, voor 95 gulden per maand.  

Willem Jansz, zoon van Hans van Brussel, verzocht als assistent te mogen varen met deze 

schepen. 

Ik heb het kaartje gezien van het fort op Poeloe Ai (bij Banda) met het kasteel, getekend door 

enige schippers. 86 Het had twintig buitenschansen op de bergen, het fort Swans en Defence. 

Ik meen, dat de Engelsen het als eersten hebben bezet, en dat het daarna door ons is 

veroverd.87  

 
84 Onbruikbaar gemaakt. 
85 Een soort helm. 
86 Vgl. Pollmann 2000, p. 210. 
87 ‘Van de Banda-groep waren Neira en Poeloe Ai door de Nederlanders, Poeloe Roen (Pulaurun) door de 

Engelschen bezet (in 1621)’ (Colenbrander 1925, p. 115). Het is pas bij de vrede van Breda met de Engelsen 

geruild tegen Manhattan.  
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Aan vijf hoogsten in rang van de bootgezellen op de Weesp is een derde maand gage beloofd, 

op voorwaarde dat ze het geheim zouden houden, maar later hebben de overigen ook een 

gratificatie gekregen. 

[12-03-1620] 

Willem Jansz, zojuist genoemd, die zich zeer toegelegd heeft op het schrijven, is aangenomen 

voor 20 gulden per maand. Hij zou als secretaris van Indië of van de fiscaal kunnen dienen.  

Een vrouw zei, dat haar een halve gage beloofd was. Zij was in Zeeland met haar man aan 

boord gegaan, voor Jakatra zwanger geworden, en bij Texel bij het terugkomen op de zee van 

een kind bevallen. 

Simon Cool van Utrecht greep ernaast, want de sergeantschappen waren vergeven, en de 

burgemeesterszoon van Leiden had de voorkeur gekregen, hoewel Louis de le Beecque of 

Elias Trip hem hadden voorgespiegeld dat hij een kans had. Toen presenteerden zij hem de 

hellebaard als korporaal van de adelborst, voor 18 gulden per maand. Maar dat weigerde hij, 

en verzocht daarna ook een plaats in de kajuit, waar hem hoop op gegeven was. 

Een vrouw verzocht enige gratuite aalmoezen uit het geld, dat tot onderhoud van de armen 

door de Compagnie gebruikt werd. Het werd haar vergund, omdat men meende dat het bij 

haar wel besteed was. 

Burgemeester Jonas Cornelisz Witsen en de president Dirck Hasselaer werden aangewezen 

om van de admiraliteit meer geschut te verzoeken.  

 

fol. 24r 

 

Het schip de Weesp zal naar verwachting de volgende dag van hier vertrekken. Op dat schip 

hebben 72 man de derde maand ontvangen, en 25 worden er met de twee maanden verlengd. 

Maar volgens de brief van Jacob Vlacq ontbraken er op Texel achttien man. 

De kisten moeten op de schepen dezelfde afmeting hebben, Het scheepsvolk krijgt er een van 

de Compagnie, de anderen moeten er zelf een aanschaffen.88 

 

[20-03-1620] 

(Twee smidsgezellen zijn aangenomen, de een voor 10 gulden per maand, en de ander voor 

13. 

De transporten zijn opgeschort tot 1 april, wanneer de afgiften verdeeld zullen worden). 89 

 

[13-03-1620] 

Er is bericht gekomen dat het schip de Zwarte Beer gisteren, 12 maart, langs Katwijk is 

gezeild, afkomstig van de kusten van Coromandel, en beladen als volgt: 

694  pakken indigo 

495  pakken linnen of katoenen doeken 

   8  kisten borax     

   30  pakken garen 

   25  pakken kleden 

   48  pakken kaneel van Ceylon  

1.300  pakken 

13.528 pond was, buitgemaakt. 

Het was vertrokken, voordat de Engelse schepen, die daar met zijn vieren waren, arriveerden. 

 

 
88 Vgl. dezelfde regeling op fol. 20v. 
89 Dit fragment hoort chronologisch na het volgende te komen. 
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[14-03-1620] 

Simon Cool is aangenomen als kapitein d’armes, voor 20 gulden per maand en de kajuit; later 

als sergeant, voor 30 gulden per maand. 

De bewindhebbers hebben hier vergaderd, omdat komende maandag de Heren Zeventien 

zouden vergaderen, zoals ook gebeurd is. Zij zouden onder andere nader delibereren over  

- de instructie, die we mee zouden geven aan de vier schepen, die bestemd waren om met de 

Engelsen in compagnie te gaan.  

- de maatregelen tegen degenen, die er met hun maandgelden vandoor gaan.  

- de betalingen, die andere kamers aan die van Amsterdam moeten doen, enz.  

Mr. Hans de Haes is raad in Indië geweest, en komt als overste op het schip de Zwarte Beer 

terug. 

Het aannemen van volk vordert langzaam. 

[21-03-1620] 

Het schip de Gouda, groot ongeveer de 400 lasten, is te water gelaten, met hoog water tussen 

drie en vier uur. Ik heb toen de twee oorlog-schepen de Zuid- en de Noord-Holland gezien, 

die nog in het Waal lagen. Het een heeft het wapen van Holland, de rode leeuw, en het andere 

dat van West-Friesland. 

Kort daarvoor heb ik het schip de Eenhoorn zien aankomen, met zijn zijden vlaggen, oranje, 

blanje, bleu. 

De Heren XVII zetten hun vergadering voort.  

 

fol. 24v 

 

[25-03-1620] 

De Heren Zeventien zijn uiteen gegaan na een maaltijd, waarbij ik wegens ziekte niet 

aanwezig was. 

[26-03-1620] 

Aangenomen Volken Harmansz Both van Amersfoort tot koopman, voor tien pond Vlaams 

(60 gld.) per maand, op de Zuid-Holland. 

Degenen die bij de verovering van het fort op Poeloe Ai (bij Banda) geweest waren, zeiden 

dat er aan hen twee maanden gage beloofd waren. De superieuren ontkenden dat, de mannen 

accepteerden het morrend, en vertrokken met hun vrouwen, onder het uiten van bedreigingen. 

De veroveraars van de buit zijn met het schip (de Duivel van) Delft 90 overgekomen. Hun 

verklaring is aanhangig gemaakt bij de admiraliteit te Rotterdam, en als gewoonlijk werden ze 

heel lastig, en begonnen ze te dreigen.  

Hugo Malapert91 was jong gestorven in Italië. De erfgenamen, zes in getal, verzochten te 

mogen inschrijven voor 4.000 gulden nominaal. Ze toonden het mandement van beneficie van 

inventaris verkregen, enz. En onder voorbehoud, zoals gewoonlijk, kregen ze toestemming, 

ieder voor zijn eigen gedeelte.  

Er is een brief binnengekomen van Johan le Maire,92 predikant in Amsterdam, waaruit blijkt 

dat er op Ceylon handel gedreven wordt, zogenaamd met medeweten van prins Maurits. 

Daartoe werden ook enige brieven getoond van de prins van Migombo, met de titel: Marcelis, 

prins van Migombo van Coquolocorle, Annaragapore en Nuoitagaloye, enz., heer van 

Soldora, president van de grote oorlogsraad, tweede in de geheime raad, bewaarder van het 

keizerlijke grootzegel, admiraal en kapitein-generaal ter zee op Ceylon, enz.  

 
90 Doorgehaald: het Roden Hert. 
91 Hugo Malapert, die sinds 1597 als koopman in Amsterdam werkzaam was, had voor 4.000 gulden aandelen. 

Zie Van Dillen 1958, p. 219. 
92 Zie NNBW 7, kol. 835-836; Van Dillen 1958, p. 152. 
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Geschreven op 8 december 1616 te Amsterdam. Vermoedelijk kwam hij uit de Nederlanden, 

en heette hij Marcelis de Bosshouwere, zich gewichtig voordoend met deze titels. 

Ik heb kleden gezien, geweven als tafelkleden, uit Turkije of Perzië, de meeste grof; sommige 

van Coromandel op katoenen doeken genaaid, met bleke, gele zijde of katoen van allerhande 

gebladerte, dieren en dergelijke. 

[23-03-1620] 

We zullen de Heren Zeventien voorstellen, dat hoewel gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen 

om twaalf kleine jachten verzocht had, het toch wel met minder kan. Aangezien de toestand in 

Indië nu, door de samenwerking met de Engelsen, verbeterd is, zou het genoeg zijn, als we 

zes jachten van tussen de 50 en 80 last zouden toerusten, om naar Indië te zenden. Daar zullen 

we het bij houden, tenzij er met de Gouden Leeuw, die elk moment verwacht wordt, ander 

berichten komen, waarna we met handelscontracten ook zouden wachten.  

 

fol. 25r 

 

Pensionaris Adriaen Pauw zei bij de Staten-Generaal een ordonnantie ingediend te hebben, 

om degenen die er met hun maandgelden vandoor gaan, enz., lijfstraffen te geven, en 

levenslang uit de Republiek te verbannen. De Heren Zeventien hadden voorgesteld, om ze 

merktekens in hun gezicht te geven. Ondanks dat zoiets door de keizerlijke wetten verboden 

wordt, en strijdig is met de wet ‘Si quis in metallum’, cap. 17 de poenis, liber 4.93  

Verder is er besloten, dat de koopwaar in kleinere gedeelten verspreid moet worden, om die 

zo duurder te verkopen. Maar dit leek weer strijdig met wat de Heren Zeventien kortgeleden 

nog oordeelden. Daarom moesten degenen die nog niet vertrokken waren, teruggeroepen 

worden in de vergaderzaal, en beter voorgelicht over deze zaak, de genoemde wet. Aan de 

afwezigen moet geschreven worden, dat er over die aangelegenheid juist geoordeeld was. 

Jacob Vlacq is aangewezen om met de instructies naar de Weesp te reizen. De brieven die de 

Denen van Kaap de Goede Hoop gezonden hebben, zijn gedrukt te Kopenhagen, als ik me 

niet vergis. Maar niemand van ons verstaat Deens, dat erg van het Hoogduits verschilt. 

Degene die ons die brieven gestuurd heeft, meent dat de Denen nog teveel missen, om door te 

gaan met de zeereis naar Indië, en de handel daar voort te zetten.  

Als er naar de peper gevraagd wordt, zal men de prijs vaststellen op 35 à 37. 

[30-03-1620] 

We hebben besloten, Jan Berckhout te ontbieden, president en commandant van de schepen 

de Oude Zon en de Galiasse, die het schip (de Duivel van) Delft 94 had binnengebracht met de 

buit. De bemanning, die haar deel wil hebben, is zeer onbillijk tekeer gegaan tegen de 

bewindhebbers. We moeten hem over de hele toedracht horen, en over de verdeling die we 

zullen toepassen.  

[25-03-1620] 

Bij uitspraak van de admiraliteit te Rotterdam is het tot goede buit verklaard, maar de 

verdeling moet nog gedaan worden. Het land moet zijn gerechtigde deel hebben, de 

Compagnie en de bemanning de hare. Omdat een van de genoemde maats zich, ondanks de 

redenen die we hun gaven, hondsbrutaal gedroeg in de Kamer, met dreigementen, eisen en 

dergelijke brutaliteit, kreeg de provoost opdracht, om hem te op te sluiten. 

Antoni Boyemer uit Friesland, een zoon van een raadsheer, die in Spanje had gewoond, is 

aangenomen als (onder?)commies voor 20 gulden per maand. 

 
93 Buchelius doelt hier op de Codex Justinianus, 9.47.17. 
94 Doorgehaald: Hert. 
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Een vrouw, van wie de man op de schepen blind geworden was, verzocht enige 

ondersteuning. Maar er werd gezegd, dat hij 

 

fol. 25v 

 

zijn maandgelden had ontvangen, en dat de Compagnie daarom verder geen verplichtingen 

tegenover hem had, want zulke toevallige ongelukken konden iedereen overkomen. Maar uit 

medelijden werd hem vijf pond Vlaams (30 gld.) extra gegeven, op voorwaarde dat zij niet 

nogmaals zou aankloppen. 

De predikant Johan le Maire werd ontboden bij de burgemeesters, en was zeer onzeker en 

angstig, toen hij zag dat zijn brieven openbaar waren, en hij probeerde de zaak met 

verschillenden uitwegen toe te dekken. Hij zei, dat het zijn privéschrijven was, door 

interpellatie van Marcelis, de prins van Migombo, en dat zijn broeder [Isaac] daar niet in het 

minste kennis van had. Hij had meer uit onvoorzichtigheid dan uit kwaadwilligheid 

gezondigd. Hij scheen ongaarne op het stadhuis of voor de Kamer te willen verschijnen, 

volgens burgemeester Jonas Cornelisz Witsen. Daarom hebben we in de Kamer besloten, dat 

hij voor de burgemeesters ontboden moest worden, met een paar leden van de VOC erbij. 

Daartoe werden aangewezen de burgemeesters Dirck Bas et Frans Henricksz Oetgens, de 

schepenen Aernt Pietersz Verburch en Jacob Poppen, met de pensionaris, om hem nader te 

ondervragen. Menigeen geloofde, dat het typisch een zaak van zijn broer Isaac was, en wilden 

dat nadrukkelijk van hem weten. 

Besloten, de Eenhoorn te laden, en twee kleine jachten, de Aal of Heilbot ongeveer 70 last 

groot. Daartoe werd aangenomen een schipper van Edam, die mede op het stuur zou letten en 

op de timmering, voor 54 gulden per maand. En de Bruinvis, groot ongeveer 60 last. Voor het 

eerste zouden 110 man aangenomen worden, voor het tweede 50, voor het derde 20. 

Simon Martensz Winkel, schipper, al voor een tijd aangenomen, was ziekelijk,95 en verzocht 

uitstel tot de herfst. 

Er wordt bericht, dat het schip de Anna, terwijl het over de Theems van Londen naar 

Gravesend zeilde, omgeslagen is, zwaar beladen, met veertig stukken geschut en enige 

handstukken, 300 ton provisie. Er wordt gezegd, dat het geheel onder water ligt, en dat men 

het nog naar boven hoopt te krijgen. 

De navolgende dag, dinsdag, zal de monstering geschieden van het scheepsvolk dat op de 

schepen de Zuid- en de Noord-Holland zal varen. 

Besloten, dat de aandeelhouders, die met hun afgiften wilden wachten op rente, zullen worden 

toegelaten. 

 

fol. 26r 

 

[02-04-1620] 

Jacob Robbertsz verzocht restitutie van zijn gage, die vanwege een misstap voor enige 

maanden verminderd was, en vroeg, rekening te houden met verschillende diensten, die hij 

daarna buiten zijn taak gedaan had. We hebben besloten, om ten aanzien van die extra 

diensten hem een zekere tegemoetkoming te geven, zonder de beslissing, die tegen hem 

genomen was, ongedaan te maken. De rekenmeesters zijn gemachtigd, dit met hem af te 

handelen. 

Meus Sandersz heeft verlof gekregen om tot maandag aanstaande naar huis te reizen. 

 
95 Vgl. fol. 22r Jan Simonsz Winkel. 
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De weduwe van Stoffel Stoffelsz96 verzocht, de afgifte van zekere kapitalen, die zij tijdens het 

huwelijk met haar man in de VOC had gestoken, te mogen ontvangen, en zij toonde daartoe 

het testament, door hen beiden gemaakt. Daarom hebben wij besloten, dat zij de afgifte 

ontvangen zal, op voorwaarde, dat de twee in dit testament genoemde voogden over hun 

kinderen, de kwitantie samen met haar zullen ondertekenen. 

We hebben besloten, om Thijs Jansz het geld te betalen waar, naar hij beweert, zijn zoon, die 

nu al meer dan dertien jaar in Oost-Indië geweest was, recht op heeft als verdiend loon, 

namelijk 200 gulden. We zullen hem over het resterende bedrag de gewone rente geven, 

ingaande vandaag. 

Aangenomen Isaac (of Benjamin) Saelaert, in Engeland van Nederlandse ouders geboren, 

broer van Benjamin (of Isaac), hiervoor vermeld,97 als assistent, voor 20 gulden per maand. 

Hij was de oudste, maar we vonden de jongste vlotter met schrijven. 

Een ververszoon … van Eeckhout was geen goede schrijver, maar omdat hij verstand van 

indigo had, is hij aangenomen voor 15 gulden per maand, op de Zuid-Holland, als ik me niet 

vergis. 

Jan Jacobsz van Noorwegen als assistent, voor 12 gulden per maand. 

[05-04-1620] 

5 april zijn, naar ik meen, de schepen de Zuid- en de Noord-Holland vanhier gevaren. 

De erfgenamen van Claes Jansz, verklaren bij notariële akte, te Dordrecht gepasseert op …, 

geloot en gedeeld te hebben aandelen van 1200 gulden nominaal, de rato caverende en zich 

voor de afwezigen sterk makende. Daarom is besloten de genoemde aandelen op hun naam 

over te zetten, op voorwaarde dat de verklaring geliasseerd blijft bij de andere bescheiden.  

 

fol. 26v 

 

[08-04-1620] 

Het jacht de Weesp is van Texel vertrokken. 

[09-04-1620] 

Lucas van Nes van Harderwijk, uit Gelderland, is weer in de vergaderinge verschenen, na 

meer dan drie maanden afwezigheid. 

Anna van Renesse van Baarn heeft verklaard dat de 600 gulden aandelen nominaal, die op 

haar naam op de VOC is gestort, door Adriaen van Helsdingen betaald was, en zijn eigendom 

was. Dit is goedgekeurd en geverifieerd door jhr. Frederik de Voocht van Rijnevelt, die 

eertijds de man van Anna geweest is, en jhr. Adriaen van Renesse van Baarn, haar broer, en 

tevens door de raadsheer van het Hof van Utrecht, Steven van Helsdingen, en de griffier van 

het Hof, Nicolaes de Goyer. Daarom is besloten en toegestaan, dat de genoemde aandelen op 

de naam van Helsdingen voornoemd te boek gesteld en overgedragen zal worden. Mits hij nu 

accepteert en belooft, de Compagnie te vrijwaren van al hetgeen haar hierdoor zou kunnen 

overkomen. 

Om de verdeling van de buitgemaakte goederen te regelen, die door de schepen de Oude Zon 

en de Galiasse, met het schip (de Duivel van) Delft, hier in het land zijn gebracht, zijn Louis 

de le Beecque, Lucas van Nes, Elias Trip, Jacob Vlacq en Aernt van Buchell aangewezen. 

Jacob Robbertsz,  zoon van Robbert Robbertsz [le Canu], die bekend staat om zijn 

monsterlijke opvattingen in de religie,98 claimde dat hij enige diensten buiten zijn gewone 

 
96 Mogelijk Stoffel Stoffelsz, die ‘bottelgier op (het schip van) schipper Cornelis van de Ven’ was. Zie Van 

Dillen 1958, p. 124. 
97 Zie fol. 23r. 
98 Robbert Robbertsz le Canu (1563-na 1630), verwierp elke sektevorming en liet zijn kinderen bij verschillende 

kerkgenootschappen dopen. Hij doceerde zeevaartkunde, en kreeg daarvoor jaarlijks 100 gulden van de 
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taak had gedaan op de schepen, zoals sturen en zeilmaken. De rekenmeesters hebben hem 100 

gulden extra gegeven, overeenkomstig de verminderinge van gage, waartoe hij veroordeeld 

was voor de 17 maanden, tot de helft, 153 gulden. Hij was kwartiermeester geweest voor 18 

gulden per maand, en had op de Oude Zon meegeholpen, de Chinese jonken veroveren. 

De erfgenamen bij beneficie van inventaris van Hugo Malapert, die in Livorno gestorven was, 

in zes staken verdeeld gezamenlijk naar rato garanderend, hebben toegang tot de kapitalen, 

hiervoor gesteld.  

Een wederzijdse machtiging is voor ieder van hen toegestaan, dat is allen afzonderlijk en 

samen het beheer van de erfgenamen van Martinus Catelinus, het beheer van de goederen in 

het algemeen bevattend, om de afgiften te ontvangen, mits de aanwezigen ook daartoe zouden 

compareren. 

Het testament van Jan Jansz Caerl99 is getoond, waarin gewaarborgd wordt, dat de aandelen 

met de dividenden door geen van zijn vier erfgenamen apart zouden mogen worden gelicht. 

De dividenden moeten op deposito onder de Compagnie blijven, totdat ze geëindigd zijn, 

tenzij de erfgenamen eendrachtig en gezamenlijk daarin toestemmen. Er is een afschrift 

gevraagd. 

 

fol. 27r 

 

Gelezen de aanbevelingsbrieven die de graaf van Culemborg geschreven heeft ten gunste van 

Antoni van Diemen,100 zoon van de burgemeester van Culemborg, die, omdat hij afscheid 

nam van het openbare leven, en door onwetenden bij het bestuur betrokken was, tegen de 

regels van de VOC. Hierover hebben onze curatoren geschreven aan de gouverneur van Oost-

Indië. 

H. Sc. trachtte een jonge Deen die met hem verwant was, tot assistent te laten benoemen, 

maar hij werd niet aangenomen, omdat hij nogal onbehouwen was en veel te jong. 

Nr. 371, fol. 300. Kopie van de ordonnanties, mij gegeven: De ontvangers van de VOC 

gelieven te betalen aan mr. Aernt van Buchell de som van 243 gulden 15 st. over de uitkering 

van 37½ procent over 650 gulden nominaal, waarmee hij participeert in de genoemde 

VOC.101  

Amsterdam, 9 april 1620. 

Peter de Schilder, Hendrik Brouwer 

Kwitantie  

Ik, onderschreven, beken, ontvangen te hebben uit handen van de ontvangers van de VOC de 

bovengemelde som, enz.  

Amsterdam, 9 april 1620. 

Nr. 369, fol. 18. Jan Claesz Reich van Leerdam, [secretaris van de stad Utrecht], 102 als boven. 

Hieronder stond: Betaald krachtens procuratie aan onze collega Aernt van Buchell. 

 

Nr. 370, fol. 94. Kapitein Brienen alias Verhel,103 zie hierboven in het midden, moet hierin 

voor 12 gulden gekort worden, vanwege de veertien schepen. 

 
landsregering tot 1618, toen hij een pamflet over ‘de ware sichtbare kerk’ had gepubliceerd. Zie NNBW 1, kol. 

561-566. 
99 Jan Jansz Kaerel (ca. 1545-1616) liet een vermogen van f 376.000 na. Hij had voor f 12.000 aandelen, en werd 

in 1602 bewindhebber. Zie Van Dillen 1958, p. 107. 
100 Zie NNBW 5, kol. 127-128. 
101 Vgl. Pollmann 2000, p. 306, noot 87. 
102 Hij werd in 1587 substituut secretaris, en in 1600 secretaris van de stad Utrecht, gest. 1629, zie Van de Water 

1729, III, p. 262. 
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Kopie van de kwitantie van de korting, gedrukt, zoals bijna alle.  

Wij, ontvangers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, erkennen, a. dat wij ontvangen 

hebben van kapitein Brienen alias Verhel, de som van 12 gulden; b. dat op de rekening van 

hetgeen bij nadere afrekening met de republiek en de prins (van de buit die door de veertien 

schepen veroverd is) gebleken is, dat aan kapitein Brienen en alle andere aandeelhouders in 

deze schepen, vanwege de uitgiften teveel betaald en uitgekeerd is; c. en aangezien bij 

algemeen besluit van de bewindhebbers, in de twee laatste vergaderingen van de Heren 

Zeventien, in augustus en oktober, besloten is, dat vooraf van alle aandeelhouders in de 

genoemde reis van de veertien schepen, in evenredigheid van vier procent weer ingevorderd 

zal worden. 

Kwitantie, door ons, onderschreven ontvangers, ondertekend, 11 april 1620. 

Onder stond: Jacob Bicker, Hillebrand Schellinger. 

[10-04-1620] 

We hebben ons bezig gehouden met de verdeling van de buit die bij Manilla is veroverd door 

de Oude Zon, 108 man sterk. Er is verklaard dat het goede buit is, door een uitspraak 

 

fol. 27v 

 

van de admiraliteit te Rotterdam. De buit is naar patria overgekomen met het schip (de Duivel 

van) Delft, en hier gearriveerd, mits de Republiek gevrijwaard wordt van aansprakelijkheid, 

volgens artikel 61 van het octrooi, als ik me niet vergis. De bewindhebbers zeiden dat er een 

aanpassing gemaakt was door de Staten-Generaal. 

Verder is bij uitspraak van de admiraliteit, van 7 april 1620, verklaard dat de veroveringen, 

door de schepen de Oude Zon en de Galiasse gedaan, niets met elkaar te maken hadden, maar 

geheel verschillend waren, om redenen die daar vermeld zijn. Maar er stond weinig vast, en 

de uitspraak berustte alleen op de verklaring van de geïnteresseerde partij, terwijl niemand 

van de Galiasse akkoord was.  

Jan Berckhout, president en commandeur van de genoemde twee schepen, die een taxatie van 

de veroverde goederen, gedaan in Japan, liet zien, wilde dat men op grond daarvan de 

verdeling zou maken. Warentegen Louis de le Beecque zei, geen andere taxatie te kennen, dan 

die hier door gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen was overgezonden. Die was bovendien 

door hem, Berckhout, zelf geschreven en ondertekenend. De taxatie die daarin van de Japanse 

afgetrokken was, zou weloverwogen gedaan zijn. Die was ook conform de buit van de koping, 

waarbij zulke waren ingekocht zijn. Ten slotte heeft hij zich tevreden gesteld met de 

toezegging van een goede beloning.  

Er zijn hem van deze buitgemaakte goederen toebedeeld 7 delen, de schipper 3½, sommige 2, 

namelijk de stuurman en de ziekentrooster, sommige 1½, waaronder Jan van Wijk van 

Utrecht, assistent, onderstuurman, kwartiermeesters, kok. De gewone bemanning één deel, ten 

bedrage van 206 gulden, en die telde 89 man. Die schatting beliep vijf … meer dan 18.000 

gulden, waarvan de Republiek recht heeft op het vijfde deel, de prins het 30ste deel, de 

veroveraars het 16e deel.  

Er werd besloten, dat we artikel 47 van de artikelbrief 104 wat duidelijker zouden opstellen, 

aangaande de plaats waar de taxatie behoort te geschieden. 

De gewone bemanning heeft bovendien nog voor de onkosten 150 gulden gekregen, omdat ze 

lang gelopen en veel gereisd hadden. 

 
103 Hij had voor f 1.200 aandelen. Zie Van Dillen 1958, p. 202. 
104 De bepalingen waaronder het Compagniespersoneel diende. 
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fol. 28r 

 

Valerius van Dale, heeft zijn crediteuren bijna voldaan, en is daarom met goedvinden van hun 

curatoren door het gerecht van Amsterdam volledig gerestitueerd, om naar eigen goeddunken 

over zijn goederen te kunnen beschikken. Hij verzoekt nu, bepaalde aandelen over te mogen 

dragen aan een zekere Teuling. Dit wordt hem toegestaan. 

Luitenant Michiel Toningen, in Bacan in de Molukken aangesteld als gouverneur, met 

kapiteinsgage, voor 72 gulden per maand, wijst erop dat hij enige diensten buiten zijn gewone 

taak had gedaan aldaar, en voor zijn wachttijd alhier. Hij heeft als beloning 100 gulden extra 

gekregen. 

De vrouw van Jacob Jansz, metselaar, van Utrecht, hebben we op de gage van haar man, twee 

maanden gage voor 9 gulden per maand toegestaan. Hij was rond 11 november 1618 met het 

schip de Amsterdam vertrokken. Er is nog geen verder bericht van dit schip, behalve dat het 

aan de Kaap de Goede Hoop was gearriveerd.105 

Johanna van Valkestein, voor haarzelf en als erfgename van haar tante, en Magdalena van 

Valkestein, begeleid door haar man en voogd, kapitein … Witz, mede erfgename van haar 

moeder, verzochten bij procuratie op Reinier van Heemskerck106 (die zich, zoals gezegd 

wordt, tweemaal uit het openbare leven teruggetrokken had), te transporteren aandelen van 

ongeveer 4.000 gulden nominaal op Abraham de Schilder.107 

Jan Jorisz Jansz, die gouverneur op Ambon was geweest,108 beweerde, dat hem als geschenk 

toegelegd of beloofd was 1.000 gulden. Om dit af te handelen zijn aangewezen … met een 

van de rekenmeesters. 

NN Simonsz, was schuldig aan NN, die blijkens zijn obligatie …, en krachtens deze het recht 

op zijn goederen verworven had. Deze NN verzocht executie op het achterstallige geld, dat de 

Simonsz, die op Solor gestorven was, van de Compagnie tegoed had. Men probeerde 

eronderuit te komen, maar het werd toch toegestaan, dat de eiser, als hij borgen stelde, niet 

verder lastig gevallen zou worden. Het geld dat in boeken gevonden zou worden, zal bij het 

gerecht geconsigneerd worden, en hij zal het daar naar behoren mogen opnemen. 

Gelezen een vonnis, door de Hoge Raad van Holland uitgesproken, d.d. …, waarbij de VOC 

wordt veroordeeld, om aan de Magellaanse Compagnie 

 

fol. 28v 

 

te leveren of te vergoeden meer dan 4.000 pond kruidnagels, met de rente van dertien jaar 

tegen 14 procent. Er hangt nog een onbeslist geschil aangaande de tollen tussen dezelfde. 

 

* 

[10-04-1620] 

Betoog over het aanstellen van predikanten  

en het bekeren van de Indiërs die onder ons gezag staan.  

(Dit betoog heb ik aan sommige van mijn mede-bewindhebbers uitgedeeld) 

Mijn heren,  

De gouverneur-generaal en de Raad van Indië hebben onlangs aan de bewindhebbers van de 

Oost-Indische Compagnie een brief gezonden, waarin ze schrijven over de predikanten die uit 

 
105 Volgens https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11545 vertrok dit schip 27 jan. 1619 van Texel, en 

verbleef het van 20 mei tot 8 juni aan Kaap de Goede Hoop. Buchelius geeft dus een andere datum. 
106 Reinier van Heemskerck (1566-1633) was korenkoper met f 6.000 aan aandelen. Zie Van Dillen 1958, p. 184. 
107 Suikerbakker die in 1621 zijn zaak verkocht. Zie Van Dillen 1958, p. 230. 
108 Mogelijk Jasper Janszoon, gouverneur 1611-1615. 

https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11545
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ons land naar Indië gezonden worden, om daar het woord Gods te verkondigen. Zij 

benadrukken dat het nodig is, bij het selecteren van die predikanten te letten op hun goede 

levenswandel, teneinde de verwachte vruchten te plukken die daaruit kunnen voortkomen. 

We moeten daartoe godvruchtige, nederige, bekwame en geschikte mannen aannemen. Geen 

hovaardige, halsstarrige, zelfingenomen mensen, die er teveel tussen zitten.  

Niettemin heb ik er sedert het ontvangen van deze brieven, weinig of niet over horen spreken. 

Terwijl het naar mijn oordeel een zeer belangrijke zaak is, die de Compagnie zich ter harte 

moet nemen. Daarom heeft het mij gepast en verstandig geleken, omdat ik er toch tijd voor 

had, in het kort daarover iets uiteen te zetten. 

Het staat immers buiten alle twijfel, dat geweten en godsvrucht de Compagnie ten hoogste 

verplicht hebben, er acht op te slaan, dat de blinde en verdwaalde mensen van die landen, die 

onder onze bescherming en toezicht behoren, met de juiste middelen tot kennis van de echte 

waarheid gebracht kunnen worden, omdat zij daar ook te zijner tijd rekenschap over hebben te 

geven voor de allerhoogste God. Bovendien moeten we ook politiek gezien overwegen,  

 

fol. 29r 

 

hoe belangrijk deze beschouwing voor de Compagnie is.  

De bestemming en het doel van de VOC, bestaat vooral uit vier delen: 

a. de verblinde mensen tot de ware kennis van God te brengen,  

b. hen te bevrijden en te beschermen tegen de tyrannie van hun vijanden,  

c. de middelen te breken en weg te nemen, waarmee onze erfvijanden ons schade toe kunnen 

brengen, en ten laatste  

d. de handel in de Oost te onderhouden tot profijt van de inlanders, en in hoge mate bij te 

dragen tot het algemene welzijn.109  

Het eerste en voornaamste doel is de bekering van de inlandse bevolking tot het ware 

christelijke geloof, en ik heb me in alle bescheidenheid voorgenomen, iets hierover te 

vertellen.  

Ik hoop hier duidelijk te maken, hoe eervol, noodzakelijk, nuttig en goed mogelijk deze zaak 

is. De eer bestaat daarin, dat het voor de hele wereld prijzenswaardig is, als we geen moeite, 

arbeid of middelen sparen, om de inlanders, die zo verweg door de duivel, de vijand van alle 

goeds, verleid zijn, het ware geloof te brengen. Nu erkennen ze hem nog ten dele, in plaats 

van de schepper van alle dingen te loven en te aanbidden, en de verderver van alle goeds, in 

plaats van hun God, op schandelijke wijze te eren.  

Van oudsher zijn ze zo gruwelijk verblind, en door haat en nijd tegen hun naburen is het zover 

gekomen, dat zij meenden hun wraakzucht nooit te kunnen verzadigen voordat ze degenen, 

die ze hun vijanden noemden, maar mensen en schepselen Gods waren als zijzelf, verscheurd 

en opgegeten hadden. De Grieken noemen zulke mensen terecht anthropophagoi, dat is 

menseneters. Hen moeten wij op de rechte weg brengen. 

De noodzakelijkheid geeft te kennen, dat er nadien slechts twee wegen zijn, om inlanders in 

plichtsbesef en onderdanigheid te houden, namelijk hun welwillendheid tot hun overheid en 

hun regering, en de vrees voor dwang. Waarvan de eerste de zekerste is. Om die te verkrijgen 

is er geen 

 

fol. 29v 

beter middel, dan deze mensen tot de kennis van hun positie te brengen, door hun de ware 

religie bij te brengen, en daarmee de christelijke liefde. 

 
109 Zie Pollmann 2000, p. 174. 
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Als ze daartoe gebracht zijn is het zeker dat ze, ook al zijn ze van nature weinig te 

vertrouwen, daardoor vast aan ons verbonden zullen blijven, want ze vrezen, als ze door ons 

verlaten zijn, vervolgd te worden door hun eigen buren, die nog vijanden van onze religie 

zijn. 

De Portugezen en Spanjaarden hebben dat goed begrepen, die hebben daar hard aan gewerkt, 

en hebben door middel van hun monniken en jezuïeten (hoewel door verkeerde motieven), de 

inlanders waar wij nu van spreken, evenals de andere die nog onder hun gezag staan, tot hun 

godsdienst bekeerd. En zij hebben in alles geen trouwere onderdanen gevonden, dan de 

bevolking die zij tot hun religie gebracht hadden. Daarin waren die zover gekomen, ten tijde 

dat admiraal Steven van der Hagen stad, kasteel en land van Ambon veroverde, dat ze als een 

van de voornaamste condities voor de overgave bespraken, dat zij ongehinderd zouden mogen 

blijven in het geloof, dat hun door de Portugezen was geleerd, en dat zij al jaren geleden 

aangenomen hadden.  

Men zou nog talloze voorbeelden uit oude en nieuwe geschiedenissen naar voren kunnen 

brengen, om dit te illustreren. Maar ik meen dat het, om dit bewijzen, genoeg zal zijn, hier te 

wijzen op de grote, woeste en toch vaste regering van de Turkse keizer. Zijn basis en 

grondslag bestond uit de vroomheid en trouw van de janitsaren, die allemaal, ondanks dat zij 

geboren zijn uit christelijke ouders, in hun jeugd doordrenkt zijn met de islam. Ze blijven daar 

zo vast en onveranderlijk in geloven, dat zij als het ware dit rijk tot nog toe op hun schouders 

hebben gedragen, zonder hun naam besmeurd te hebben met ontrouw of lafheid.  

Verder zijn er nog drie redenen 

 

fol. 30r 

 

te bedenken, waarom de inlanders zich met ons hebben verbonden. 

a. ze hoopten er onze hulp en assistentie mee te hebben verkregen tegen hun vijanden,  

b. ze hoopten, profijt uit de handel te trekken,  

c. ze vreesden onze dapperheid en wapens, en waren bang om daardoor bedwongen te 

worden. 

 Als die verdwijnt, te weten de angst voor hun vijanden, de handel, zoals zij zich die 

voorstelden, en zij ons enigszins in macht te boven zouden komen, welke zekerheid zullen wij 

dan kunnen behouden van alle voorgaande veroveringen?  

Ik verzeker u, dat degenen, die de geneigdheid van de inlanders tot hun eigen vrijheid en 

profijt, naast hun aangeboren ambitie en trouweloosheid, kennen, algauw zullen kunnen 

oordelen, dat noch bondgenootschappen, noch contracten, noch beloften, noch eden sterk 

genoeg zullen zijn om ons van hen te bevrijden of ons te beveiligen. De enigen die we dan 

zullen kunnen vertrouwen, en op wie we zullen kunnen rekenen, moeten geacht worden 

degenen, die het ware christelijke geloof door ons toedoen aangenomen hebben, en daardoor 

als in een lichaam met ons gegroeid zijn. Met hen en de wijsheid en gematigdheid van de 

machthebbers, benevens Gods genade, zullen wij daar stand kunnen houden. 

De profijtelijkheid zal ook te bespeuren zijn, wanneer inlanders, die geneigd waren om 

vreemdelingen met onbetrouwbaarheid en bedrog te bejegenen, door de band van de religie, 

als zij die oprecht aannemen, dat bedrog achter zich zullen laten, en vromer in hun doen en 

laten zullen blijken te zijn. En daarnaast kunnen ze ons waarschuwen voor de listen en kwade 

praktijken van de anderen, en ons veel praktische kennis doorgeven, die ze tevoren verborgen 

hielden, wanneer ze, zoals gezegd, er zeker van zijn dat ons behoud het hunne is.  

Ook zullen wij hen door hetzelfde middel bereid vinden tot onze dienst te land en ter zee, 

zodat wij hun arbeid en hulp met weinig kosten tot groot profijt zullen kunnen  
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fol. 30v 

 

gebruiken. 

Voor het laatste moeten we denken aan de haalbaarheid, of het wel uitvoerbaar zal zijn, en 

welke manieren en middelen wij daartoe zullen kunnen gebruiken. Hier komen allereerst in 

aanmerking zowel de personen, die tot de bekering zijn uitgenodigd, als degenen die nodig 

zijn om dat te doen. En daarna de middelen om het te onderhouden.  

Voor het eerste dienen we te bedenken, dat er drie soorten religie onder de inwoners van Java 

en de Molukken bekend zijn: a. de oorspronkelijke, toen ze allemaal nog heidenen en 

afgodendienaren waren; b. die van de Portugese christenen, c. die van de moslims die de 

islam hebben aangenomen.  

a. De eersten zijn weinig vast in hun geloof, en vinden er weinig houvast in. Ze zouden 

gemakkelijk tot een beter inzicht te brengen zijn, wanneer ze al bekennen, dat het christelijke 

geloof uit hogere redenen bestaat, maar die leiden niet tot effecten die bij de christenen te zien 

zijn. Onderzocht moet worden, of het merendeel van hen zich ofwel tot het Portugese 

christendom of tot de sekte van de moslims heeft bekeerd. 

b. Degenen die door de Portugezen tot een geloof in Christus gebracht zijn dat maar zozo is, 

zijn zeer verward in de talrijke en weinig minder dan heidense bijgelovigheden. Als wij hun 

de redenen, waarin zij al enige smaak gekregen hebben, plaats geven, en de nutteloze 

omwindselen wegwerpen, zullen ze met weinig moeite tot de kern der waarheid gebracht 

worden, omdat ze daar een geschikte voorbereiding toe hebben gekregen.  

c. De laatsten zijn in hun voornemen het moeilijkste van hun geloof af te brengen, maar 

omdat ze net als wij een afkeer hebben van beelden, en die voor afgoderij houden, zullen ze 

eerder naar ons geloof komen luisteren en kijken, wanneer zij de vruchten  

 

fol. 31r 

 

die in een goede predikant vereist zijn, zullen zien, als die geen slechte verdedigers zijn van 

de deugd en de deugdzame gelovige. Immers, ze zullen ons meer waarderen en achten, als zij 

een goed en deugdelijk leven als voorbeeld zien. Hun voorbeeld zullen de anderen op een of 

andere manier moeten navolgen, waardoor allengs tenminste een schijn van deugd in zwang 

wordt gebracht en verwerpelijke manieren van leven gecorrigeerd worden, en ook de 

openbare schandvlekken uit onze eigen mensen geweerd zullen werden. 

Daartoe zijn nodig godvruchtige, nederige predikanten die de bijbel goed kennen. En als men 

een goede levenswijze niet met grote geleerdheid (wat dikwijls verheffend is) in één persoon 

samen vindt gaan, is het eerste verre te prefereren. Dat is het nuttigste voor de bekering, 

omdat het levende voorbeeld van een goede predikant meer teweeg kan brengen, dan de 

subtielste welsprekendheid van de allergeleerdste.110 Wat dat betreft wordt het effect van de 

goede lering door de tegenstrijdigheid van het leven bij de zwakken ongedaan gemaakt. 

Tot dit doel zou men er elk jaar een paar moeten uitkiezen uit de jongeren van ons vaderland, 

om door de regenten van de colleges en professoren in de theologie opgeleid te worden. En tot 

onderhoud van hen moeten we (naar het voorbeeld van de Portugezen in Ambon) in Indië een 

seminarie oprichten, waarin de jonge predikanten onder leiding van de oude, de taal en de 

gebruiken van het land kunnen leren en aannemen. Daar kunnen enkelen van de bekwaamste 

uit de inlandse jeugd bijgevoegd worden, om in de grondslagen van het geloof onderwezen te 

worden, en die als in ruil hun taal te leren. Hiertoe moeten wel enige kosten gemaakt worden, 

maar ik vermoed, nee ik verzeker u, dat de vruchten die kosten veelvoudig zullen overtreffen.  

 
110 Vgl. Pollmann 2000, p. 186. 
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fol. 31v 

  

We kunnen ook onderzoeken, of de provincies, om zo’n heilig en nuttig werk te onderhouden, 

enige steun uit de (oude) kerkelijke goederen zouden willen verlenen. Dat mag niet vreemd of 

irreëel schijnen, gezien de grote vruchten die daaruit te verwachten zijn. De kosten kunnen 

immers door de gemeenten van de provincies, die in de Compagnie participeren, zonder grote 

bezwaren gedragen worden. En God zal bovendien een dergelijk voornemen tot groei en 

verspreiding van zijn heilige naam en kerk zegenen. Hij zal ons vaderland een goede naam 

geven bij andere vorsten en republieken, en zal de gemeente door dat middel laten 

vermeerderen in rijkdom en welvaart. Dat zo geschiede.  

 

* 

 

Uittreksel uit enkele verslagen van admiraal Steven van der Hagen 

Alle Ambonezen die in de stad rondom het kasteel wonen, en op vele andere van de eilanden 

daaromheen, die het vanouds aan de kant van de Portugezen gestaan hebben, belijden de 

christelijke religie. Ze worden onderwezen door jezuïeten en priesters, die hun kinderen en 

allen die zich tot het christendom bekeren, dopen. Dit gebeurt nu door de gereformeerde 

predikanten, en er is daar ook een school waar de Ambonezen hun kinderen laten leren.  

De admiraal had de jezuïeten gevraagd, hoeveel christenen daar in de archipel woonden, en 

die antwoordden dat er rond het jaar 1600 duizend gedoopt waren en in Christus geloofden. 

Maar het aantal moslims was veel groter, en sommigen waren nog heidenen. Onder de 

moslims waren veel imams, die met zeer grote ijver alles deden om hun ‘sekte’ te verbreiden. 

Ze kwamen de admiraal, die met zijn schip voor het kasteel lag, dikwijls bezoeken, 

voornamelijk om te horen wat voor geloof de Hollanders hadden. Ze meenden dat hun religie 

met die van de Portugezen overeenkwam, en zeiden dan  

 

fol. 32r 

 

dat de Portugese goden van hout en steen gemaakt waren. Maar toen hij ze bijgebracht had dat 

het anders was, waren ze gerustgesteld, temeer toen zij begrepen dat de Hollanders geen 

beelden in hun kerken hadden staan. En het schijnt, als wij in Ambon enige goede, geschikte 

predikanten aanstellen, om de inlanders in hun eigen taal te onderwijzen, dat de christelijke 

religie daar zeer zou toenemen. De bewoners van het eiland Lyasser waren allemaal 

menseneters geweest, en daar hadden zij zich nog niet helemaal van afgewend. De Portugezen 

die op Ambon getrouwd zijn, hadden hun vrouwen vaak uit deze eilanden gehaald, en ze 

prezen die zeer, en zeiden dat zij zeer trouw waren, en veel eerlijker dan die van andere 

landen, enz. 

* 

 

[16-04-1620] 

G. van Schoonhoven, Van Loon en Elias Trip hebben namens de Guinese compagnie al het 

katoenen doek gekocht, dat nog over was uit de Zwarte Beer, die laatst binnengekomen was. 

Het is met de Brabantse el te leveren, te betalen alles bijeen in de komende maand mei in 

banco, met rabat van 18 maanden, à 8 percent, voor 12 groten de el. Het zal 130.000 gulden 

bedragen. 

Via burgemeester Jonas Cornelisz Witsen verzochten in Den Haag verschillende Statenleden, 

die nu af zouden treden, wat porselein en dergelijke cadeau te krijgen, voor hun diensten en 

gunsten die ze de Compagnie bewezen hadden. Maar we besloten er voor deze keer geen 
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gehoor aan te geven, omdat er nu niets geschikts bij de hand was, en we op een betere 

gelegenheid moesten wachten. 

Er werd nog besloten, dat we de secretaris van de admiraliteit iets zou schenken voor bewezen 

diensten, en voor wat hij nog zou kunnen doen, zonder in te gaan op zijn verzoeken die naar 

onze mening ongegrond zijn. 

Pensionaris Adriaen Pauw meende, dat de geconfisqueerde goederen, in de plaats waar die 

waren, aan de schatkist afgestaan hoorden te worden, en dat daarom ten onrechte aan de 

rentmeester van de geconfisqueerde goederen, Van L., de afgifte betaald was. Maar omdat de 

Compagnie zich niet wilde opstellen als partij, werd besloten, de zaak te laten rusten totdat 

wij verder aangemaand of lastig gevallen zouden worden. 

  

fol. 32v 

 

Er is besloten, dat we vier kanonnen, die ijzeren kogels van acht pond kunnen schieten, van de 

admiraliteit zullen kopen, nog bovenop de honderd die geleend zijn, en die we ontvangen 

hebben. 

De Zuid- en de Noord-Holland, oorlogsschepen van 250 last, zijn naar Texel vertrokken, en 

zullen spoedig gereed zijn. 

[21-04-1620] 

Er is besloten tot de monstering van de aangenomen soldaten die op deze twee schepen en op 

de Enkhuizen zullen uitvaren, op donderdag 23 april, en daags daarna de uitrusting en betaling 

op de hand. 

In de brieven die naar Indië gezonden worden, zullen we schrijven, dat ze geen boraas111 meer 

overzenden, omdat niemand dat wil kopen. We hebben liever armoisinen112 van verschillende 

kleuren maar geen zwarte, een hoeveelheid drakenbloed, en porselein, waar we nogmaals over 

geschreven hebben. 

We hebben uit het verslag van de heren die aangewezen zijn voor de zaak van Johan le Maire, 

zijn magere verweer vernomen, met de religie als dekmantel, maar ongegrond, en op veel 

punten strijdend met zijn eigen brieven. Waarop besloten is, dat we de gecommitteerden van 

de kerk verzoeken zullen, hier in de Kamer te willen verschijnen, om de aanklacht van de 

Compagnie tegen hem te vernemen. We hopen dat zij hem ertoe kunnen brengen, zijn schuld 

te bekennen, en op te biechten met wiens raad, of door wiens aanzet hij zich heeft laten 

gebruiken. Anders zullen de bewindhebbers gedwongen zijn, een aanklacht in te dienen bij de 

schepenen van Amsterdam. 

[23-04-1620] 

Walter Mathew, burgemeester van Plymouth, die voor de zaken van de VOC aldaar 

ingeschakeld is, verzoekt bovenop zijn voorschotten nog enige beloning voor zijn moeite, of 

een bedragje aan VOC-aandelen. We hebben hem een toelage van 50 pond Vlaams (300 gld.) 

gegeven, mits de rekenmeesters zullen opzoeken wat we hem eerder betaald hebben. 

We hebben besloten, dat we met degenen die tevoren met de bank een contract hebben 

afgesloten, alsnog zullen spreken over de rente op het geld, dat ze onlangs uit de bank bij de 

Compagnie genoten hebben. 

 

fol. 33r 

Aan de grote schepen, die nu uit zullen varen, hebben we als dagelijks geld 100 realen van 

achten, en de kleine 50 realen meegegeven. De matten worden in banco gewisseld à 49½. 

 
111 Waarschijnlijk het mineraal borax. 
112 Armoinsin: dunne en weinig glanzige taf of taffeta, een zijden weefsel. 
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Op het jacht de Heilbot is een ondercommies aangenomen als hoofd, voor 30 gulden per 

maand. En een ziekentrooster, Paul Snoek uit Eindhoven, die 34 gulden per maand geboden 

is, waarop hij zich een dag beraden kon, evenals Elias Gerritsz, die we op de Eenhoorn willen 

plaatsen. 

NN Paets is als sergeant aangenomen, op aanbeveling van een burgemeester van Leiden, een 

arminiaan, geloof ik, door schepen Jacob Poppen. Maar we hebben gehoord, dat hij niet alleen 

tot de drank geneigd en een opvliegend heethoofd is, maar ook voor zes jaar uit Leiden 

verbannen is. Hij heeft tegen de militaire discipline in een wachtwoord verkocht, en toen hij 

onder de waardgelders was, is hij vaak brutaal geweest. Daarom is hij door ons college 

weggestuurd. Ik meen dat hij een zoon is van de drukker Jan Paets Jacobsz.113 

De Delft en de Oranjeboom zijn vertrokken.114 

[24-04-1620] 

De soldaten op de Zuid- en de Noord-Holland, die in Texel liggen, zijn bewapend en 

gemonsterd om naar Indië gezonden te worden, onder de zoon van Elias Trip als 

commandeur. Dezelfde dag zijn ze met hun kisten aan boord gegaan om daarna op Texel op 

de grote schepen gebracht te worden. 

Dirck Hoing en ik hebben Simon Cool brieven van aanbeveling meegegeven voor 

gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen en de raad van Oost-Indië. 

Uit Engeland bericht gekregen, dat de Engelse compagnie dit jaar al zeven schepen naar Indië 

heeft gezonden, en dat het gezonken schip de Anna weer boven water gehaald is met weinig 

schade. Ze wilden het weer reisvaardig maken, zoals ook de Kleine James. 

[21-04-1620] 

Drie kisten realen van achten, eerder bestemd voor de Gouda, zenden we nu met de 

Eenhoorn. 

Het schip de Schiedam, te Delft toegerust, is naar Indië vertrokken, wordt gezegd.115 

De Engelsen hebben te Londen het voorschot aan de stuurman en zijn bemanning, die met 

gouverneur-generaal Laurens Reael hier gekomen zijn, vriendschappelijk gerestitueerd.  

 

fol. 33v 

 

Marcelis de Bosshouwere, hiervoor [fol. 24v] vermeld, is eerst agent geweest van de VOC in 

Ceylon, waar hij de koning van alles heeft wijsgemaakt over assistentie, waarvoor die hem de 

titels, hiervoor vermeld, gegeven heeft. 

Isaac le Maire wordt ervan verdacht, de drijfveer te zijn van de Deense toerusting naar Oost-

Indië, omdat hij veel contact onderhouden heeft met degenen die deze financierde. 

Ik verneem, dat de Japanse handel met wollen lakens geen winst heeft opgeleverd, maar dat 

die zeer langzaam zijn verteerd, en dat we daar met zijde uit China en Perzië voordeliger 

kunnen inkopen. Men neemt aan, dat het eiland Japan net zo groot is als Engeland, Schotland 

en Ierland tezamen. 

Het verweer en de klachten van Paets zijn, dat men hem niet had mogen wegsturen, zonder 

hem te horen. Hij ontkende dat hij een wachtwoord misbruikt had, zoals hem ten laste gelegd 

was. Maar het was waar, dat hij heimelijk en stilzwijgend voor zes jaar uit de stad Leiden 

verbannen was. De reden was alleen, dat hij buiten de stad in een groep was, en met een 

diender van de schout woorden had en hem verwond had. Maar omdat de tijd niet toeliet, hem 

verder daarover te ondervragen, en het riskant was, zo iemand de leiding over anderen te 

 
113 Jan Paets Jacobsz (1578-1620). 
114 De Delft vertrok op 23 april 1620 van Goeree (https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11529); maar 

De Oranjeboom vertrok op 22 jan. 1620 uit Jakatra! (https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10777). 
115 Op 8 april vertrokken van Goeree (https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11863).  

https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11529
https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10777
https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11863
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geven, moest hij voorlopig geduld hebben. Maar aangenomen dat het eerste niet waar zou 

zijn, dan was de zware overtreding tegen een diender van de schout en dientengevolge tegen 

het openbaar gezag, begaan tijdens een oproerige en verboden bijeenkomst, ernstig genoeg 

voor zijn verbanning, en zodoende voor zijn verwijdering. 

[26-04-1620] 

Gekocht van Elias Trip twintig zowel grote als kleine Sauerlandse kanonnen, voor 15 gulden 

de honderd. 

Er is een verklaring getoond van twee Leidse arminianen, namelijk Van Galen en Van 

Hoogeveen, ten gunste van Paets, maar te laat en zonder effect. Ik had tegen advocaat Willem 

Boreel gezegd, dat ik hun verklaring niet vertrouwde, omdat zij eigenlijk voor zichzelf en 

over een feit waar ze zelf bij betrokken waren, getuigd hadden. 

Hij heeft terstond zijn factie verraden, wat hij iets later in een gezamenlijke bijeenkomst, waar 

gesproken werd over de reis van Festus Hommius naar Engeland, bevestigd heeft. Een 

genoegdoening voor Paets werd echter 

 

fol. 34r 

 

vurig bepleit door Dirck Hasselaer en Jacob Poppen, maar zij hebben niets kunnen 

bereiken.116  

Aernt Boyemer is op eigen verzoek van het schip de Heilbot overgeplaatst op de Eenhoorn. 

Er werden gediscussieerd over de bewering van sommige admiraliteiten, die staande hielden 

dat de VOC verplicht zou zijn, uit de buitgemaakte goederen de Republiek te verrijken met 33 

procent. Uit de verslagen die daarover opgezocht zijn, bleek, dat zij altijd 20 procent betaald 

hebben. Dat in het octrooi van 1602 geen woord staat over dat quotum. Dat er in 1606 een 

geschil was gerezen, doordat de Compagnie van die 20 procent de kosten en het loon van de 

verovering nog probeerde af te trekken, waarna de Staten-Generaal beslisten, dat zij daarover 

met elkaar tot een akkoord moesten komen. Dat nog in 1616 de Compagnie verzocht had, 

wegens de grote schade, die ze toen had geleden, het recht van de Republiek van 20 naar 6 ½ 

procent te verlagen, maar dat de Staten daar niet toe hadden besloten. 

Er is opdracht gegeven, om op 1 mei het scheepsvolk van de Eenhoorn en de twee jachten te 

monsteren. 

[27-04-1620] 

Wij zijn weer naar Utrecht gereisd, naar huis terug. 

 

[12-10-1620] 

(Door een vergissing heb ik het volgende niet op de goede plaats plaats geschreven). 117 

Omdat Jacob Vlacq afwezig was, moest ik de vergadering voorzitten. 

We hebben enige ondercommiezen en een paar assistenten aangenomen, en meenden daarmee 

voor deze tijd voorzien te zijn. Daaronder was Johan van Voorst, geboren bij Arnhem op de 

Veluwe, voor 50 gulden per maand, wat we voor een commies op een van de kleine schepen 

kunnen besteden. 

Iemand [Jan Barentsz of Buys] verklaarde een zekere kunst te hebben om brandewijn te 

maken.118 Hij bood aan, de Compagnie op haar schepen daarvan te voorzien, en het hoefde 

niet meer te kosten dan anders. In afwachting vroeg hij bovendien voor zichzelf 20 gulden per 

aam, wanneer het zover was dat men in de praktijk zou hebben ondervonden wat het effect 

 
116 Zie Pollmann 2000, p. 213. 
117 Andere kwesties die op 12 oktober behandeld zijn, staan op fol. 43r. 
118 Zie verder fol. 53v. 
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van zijn kunst was. Hij specificeerde verschillende scheepsziekten, die door deze drank 

zouden worden voorkomen en genezen. Namelijk scheurbuik, zwellingen, waterzucht, 

brandende koortsen, verlamming en verstijving van de ledematen, wormen en dergelijke. 119 

We hebben afgesproken, later nog eens met hem te spreken. 

 

fol. 34v 

 

[00-06-1620] 

Admiraal Steven van der Hagen is met de Gouden Leeuw in het Goereese Gat aangekomen 

[op 23 mei], en vandaar in Rotterdam gearriveerd. Daarna ging hij naar Den Haag en verder 

naar Utrecht. 

In zijn brief aan de bewindhebbers van Rotterdam, waarvan ik het origineel gezien heb, 120 

geschreven d.d. …, vertelt hij van de grote gevaren door de storm, waar hij in terecht was 

gekomen bij Kaap de Goede Hoop en de Tafelbaai. Het was zo erg, dat hij genoodzaakt was 

geweest, zijn grote mast om te hakken. Maar ondanks het ongeluk van de Goede Fortuin, die 

van de andere schepen afgedreven was, terwijl de bemanning grotendeels ziek was en aan 

scheurbuik leed, en zij meer dan 70 doden tijdens de reis verloren hadden, werd zijn schade 

grotendeels gerepareerd.121 Toen waren zij tegelijk, hij naar patria en de ander naar Bantam 

gezeild. Hij vertelt aan het eind van de vijandigheid die er tussen Bantam en ons heerst. 

Ik heb [Aarnout] Verhoeven ontmoet, bewindhebber van de VOC in Zeeland. Hij is rijk, en 

zijn enige dochter is getrouwd met Willem van Sijpestein.122 

 

[02-07-1620] 

Ik ben van Leiden naar Amsterdam gekomen,123 en was ’s middags bij de vergadering 

aanwezig, terwijl Jacob Bicker voorzitter was. Daags tevoren was burgemeester Dirck Bas 

met advocaat Willem Boreel naar Den Haag gereisd, in het gezelschap van de 

gecommitteerden van de stad Amsterdam bij de Staten-Generaal. Het waren twee 

burgemeesters, de pensionaris, de schepenen Hillebrand Schellinger en Aernt Verburch, zodat 

er weinig bewindhebbers in ons college waren. 

Als antwoord op de brief van de Kamer Rotterdam hebben we geschreven, dat we de 

gevangen genomen Engelsen, op het schip de Gouden Leeuw, met wat reisgeld naar huis 

zullen sturen. Aan de vrouwen of de erfgenamen van de overledenen, zullen we de opbrengst 

van hun verkochte goederen of spullen nog opsturen.  

Een jonge Portugees, zoon van NN, was overgezonden om in Spanje de vrijlating van zijn 

vader te bepleiten, in ruil voor enkelen van ons. We zullen 

 

 

 

 
119 Zie Kalff 1909, p. 417. 
120 Vgl. Pollmann 2000, p. 212. 
121 De Gouden Leeuw verbleef van 14 jan. tot 5 febr. aan de Kaap 

(https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11714). De Goede Fortuin van 5 jan. tot 25 febr. 

(https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11580).  
122 Aarnout Verhoeven was een van de eerste bewindhebbers van de VOC-kamer Zeeland. Willem van Sijpestein 

(1575-1624) trouwde in 1607 te Middelburg met Hester Verhoeven (ca. 1580-1641). Hij was bewindhebber 

geweest namens Utrecht, van 1615-1618. 
123 Het adres van Buchelius was rond deze tijd: ‘In die Oudesijde Achterborchwall, bij de Doelenhuyse tegens S. 

Jorishoff over, naest den Gulden Roemer’. Zie de brief (Utrecht, Universiteitsbibliotheek, Hs. 985) van Henricus 

Eppius uit Emden d.d. 12 juli 1620 oude stijl. Het St. Jorishof was in de Korte Spinhuissteeg, zeer dicht bij het 

Oost-Indisch Huis.  

https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11714
https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11580
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fol. 35r 

 

hem hier te lande vasthouden tot nader goeddunken van de Heren Zeventien. Intussen zal hij 

evenwel door middel van brieven en vrienden kunnen werken aan de voorgestelde vrijlating. 

Voorts kwam de kwestie ter sprake, of degenen die bestemd zijn om met de schepen in Oost-

Indië te blijven, en daar behouden aangekomen zijn, niet net zo goed hun maandgelden die ze 

op de reis verdiend hadden, al voor hun terugkomst behoorden te genieten, als degenen van 

wie de schepen hier weer veilig en wel aangekomen zijn. We hebben besloten, daarover het 

advies van de Heren XVII af te wachten. 

We hebben ook het verweerschrift van Johan le Maire gelezen tegen de beschuldiging van de 

VOC, inzake de brieven die hij gestuurd heeft naar Ceylon, gericht aan Marcelis, met de 

bijvoegde stukken aan onze ziekentrooster. Hij beweert hierin dat hij onschuldig is aan 

datgene wat de bewindhebbers van de Compagnie over hem zeggen of denken. Hij had 

misschien een fout gemaakt door menselijke onnadenkendheid, maar niet uit kwade opzet.  

Zijn broer Isaac le Maire was niet op de hoogte van heel deze affaire. Hij heeft prins Maurits 

niet beledigd, maar hij had gedacht aan de titel van de prins van Migombo. We moesten dat 

van hem geloven, omdat iedereen zijn eigen woorden het best kan uitleggen. Heel deze affaire 

was erop gericht, de gunst van de keizer van dat eiland te winnen en hem christen te maken, 

en via hem al de zijnen, volgens het spreekwoord, dat volgens de zeden van de vorst de hele 

wereld wordt gevormd.  

Hij draait de rollen om, en beschuldigt de Compagnie ervan, dat die de Staten en de prins 

heeft misleid, en veel prinsen heeft bedrogen. En dat ze bovendien allianties heeft verbroken 

die met haar gesloten waren. Met name de keizer van Ceylon, die vertrouwde op de beloofde 

bijstand van de Compagnie, en zich in een zeer riskante oorlog tegen de Portugezen heeft 

gestort, waardoor hij tenslotte in een beroerde situatie beland is, enz. 

[03-07-1620] 

Ik heb de lijst van onze schepen die tegenwoordig in Indië zijn, gezien, zowel grote schepen 

als jachten en grote jonken, op verschillende plaatsen, 41 in totaal, waarvan zeven in Manilla. 

De vracht van de Gouden Leeuw wordt in de gedrukte couranten geschat op 1,5 miljoen 

gulden, en door de VOC zelf maar op 

 

fol. 35v 

 

1,2 miljoen of niet veel meer.  

De specificatie, die aan de Kamer is overgezonden, luidt als volgt: 

212.506 pond Hollandse noten 

215  sockels foelie, 23.190 pond wegend 

4  stenen potten, waarin 159 kati musch 

130   pakken  met 20.423 ¼ indigo 

5  kisten   ” 

1  payoken, genummerd W, inhoudend 12 ‘besaeltgens’ diamanten 

12  kisten ruwe Chinese zijde, tezamen 22 picol, 48 kati 

11  kisten ruwe Poe zijde 

3  kisten 757 ruwe lamfer124 

219.939 pond nagelen 

6.680  zakken Bantamse en Jambische peper 

   Gijsbert van Zuilen 

 
124 Soort gaas. 
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De zak peper gerekend op 50 pond, zou maken 334.000 pond 

 

Van de vrouwen die enkele jaren geleden naar Indië zijn gezonden, zijn er twee die niet erg 

gunstig bekend stonden door hun onmatige manier van leven, met dit schip teruggekeerd. 

[06-07-1620] 

Dirck Bas en advocaat Willem Boreel zijn twee dagen geleden uit Den Haag teruggekomen, 

en Bas bracht verslag uit. Zij hebben zowel aan prins Maurits als de Staten-Generaal 

meegedeeld, wat de Compagnie over de stand van zaken in Oost-Indië had vernomen uit de 

brieven, die ons gezonden zijn. Met name het onbillijke optreden van de Engelsen tegen ons, 

en hoe hun bewindhebbers, ondanks dat wij toen met hen in onderhandeling waren, hun 

personeel in Oost-Indië met venijnige brieven, vol valse beschuldigingen tegen onze 

gezaghebbers aldaar opgehitst hadden. Door Gods rechtvaardige oordeel is hun dit duur te 

staan gekomen.  

Waarop de prins, die nu met veel andere zaken bezig is, had geantwoord, dat het beter was dat 

de Engelsen klaagden dan wij, en dat de zaak zichzelf genoeg rechtvaardigde.  

Verder beklemtoonden ze de ijver van de Compagnie, om het land van dienst te zijn en 

voordeel te bezorgen. We hadden nu in twee jaar 

 

fol. 36r 

 

9.500.000 gulden uitgegeven voor de uitrusting van de schepen die naar Indië gezonden 

waren, 34 in totaal, en hoopten daarmee door te gaan. De Staten-Generaal luisterden met 

verwondering en waren zeer tevreden.  

Maar waar ze buitengewoon ontevreden over waren, was dat admiraal Steven van der Hagen, 

die met de burgemeester van Rotterdam overgekomen was, alleen met de prins had 

gesproken, zonder voor de Staten te verschijnen. Terwijl toch aan hen als eersten een verslag 

van de algemene zaken uitgebracht behoorde te worden. Hiervoor Dirck Bas excuseerde de 

VOC, zeggende, dat zij de admiraal nog niet gezien of gesproken hadden. 

Verder werd er nog een brief uit Engeland voorgelezen, waarin stond, dat daar een gerucht 

liep, dat de Engelsen het fort Palicate in Indië van ons afgenomen zouden hebben, en ook nog 

meer schade toegebracht hadden. Maar het is heel onzeker, en het is, meent men, door de 

Engelsen rondgestrooid, om hun verliezen te verbloemen. 

Er werd over gediscussieerd, of we de kleine jachten van boevennetten en galerijen moesten 

voorzien, omdat sommigen dat voorheen onnodig geoordeeld hadden. Maar de meesten waren 

nu van mening, dat ze niet alleen handig, maar zelfs absoluut nodig bevonden waren. 

Omdat de hennep nu op de lage prijs staat van 30 à 32 gulden, is besloten, dat de Compagnie 

daar een voorraad van koopt. Men zei ook, dat de oude het beste was. 

Er werd geklaagd over de bouw van nieuwe schepen, die zo langzaam verliep, en dat er ook 

met veel geld nauwelijks aan bekwame timmerlui te komen was. 

 

De brieven van gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen en Jacob Dedel 

van 7 en 15 oktober 1619 

[Coen schrijft:] 

- De Engelse Star is op 13 augustus bij het binnenvaren van de straat Soenda door ons 

veroverd, met meer dan 40.000 realen aan boord. 

- Vijf graden benoorden [de evenaar] is het schip de West-Friesland een vloot van acht 

Portugese schepen tegemoet gevaren, die van plan waren, enige van onze schepen te 

overvallen. Het schip heeft toen de admiraal van die vloot aangevallen, en zonder tegenweer 
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veroverd. 42 van hen zijn overboord gegooid, en twaalf naar Jakatra gebracht, waaronder 

kapitein Moro van Pernambuco met zijn familie, vrouw en kinderen.125 

- Op het Postpaard hebben de koopman en de schipper op kwalijke manier leiding gegeven. 

- Op 20 augustus 1619 had 

 

fol. 36v 

 

de Pangoran van Bantam vijf mannen met wat goederen aan boord gezonden, met onbekende 

bedoeling. 

- De Bantammers schijnen angst te hebben voor de Materam, de machtigste van heel Java. Ze 

zijn bezorgd dat wij het met hem tegen hen zullen houden. Maar de Materan had zijn 

onderdanen met lijfstraf gedreigd, als ze ons van etenswaren zouden voorzien. Met de 

bedoeling, zoals sommigen denken, ons daardoor te dwingen om met hem een verbond tegen 

de Bantammers aan te gaan, of uit andere politieke overwegingen. 

- Coen houdt de schepen de Trouw, de Oude Zon, de Zuider Eendracht, (de Maagd van) 

Dordrecht, de Amsterdam, het Wapen van Amsterdam, de West-Friesland, de Arend, de 

Dolfijn, de Groene Leeuw, voor Mamala, om de Engelsen in de gaten te houden, de rede van 

Bantam te bezetten, en de handel van de VOC te versterken.  

- Hij tracht tevens Jakatra sterk te maken, en is van plan, voor Bantam voortdurend tien of 

twaalf schepen te houden.  

- De Bantammers zijn wel tot rede te brengen, als de gierigheid de Compagnie niet bedriegt, 

en als die het een tijdje zonder peper wil doen. 

- Hij is van plan, in 1619 bij gelegenheid drie of vier schepen retour te zenden. Daartoe waren 

bestemd (de Maagd van) Dordrecht, de West-Friesland en de Oranjeboom. 

- Hij heeft dertien gevangen genomen Engelsen overgezonden. 

- Het fort van Jakatra wil hij 50 vierkante roeden groot maken om de oude muren heen.  

- Er is gebrek aan smeedkolen, lonten en kleine schepen. 

 

Jacob Dedel schrijft in zijn brief:  

- Van de elf schepen, onder de commies NN de Houtman gezonden,126 zijn er acht in Indië 

gearriveerd, zodat er nog drie resteren, het Wapen van Enkhuizen, de Nieuw Hoorn en de 

Goede Hoop). Voor het laatste is hij beducht, want het heeft zwaar te lijden gehad van een 

storm in de Golf van Biskaje.  

- Het schip de West-Friesland heeft benoorden de evenaar een Portugees scheepje, San Petro 

genaamd, veroverd, waar Martin Beo de Susa de San Payo kapitein op was. Daarvan zijn 39 

personen met een geestelijke overboord gegooid. En de kapitein, die in Pernambuco 

gouverneur zou worden, is met zijn vrouw en kinderen, en nog twee vrouwen, hierheen, dat is 

naar Jakatra, gebracht.  

In een brief van 7 oktober 1619 wordt ook verteld van een schermutseling tegen de Javanen, 

waar de onzen  

 

fol. 37r 

 

in een hinderlaag van de vijand gelopen zijn, in een engte waar er drie sneuvelden, en daarna 

 
125 Vgl. het bericht van Dedel op fol. 36v. 
126 De Goede Hoop vertrok 28 dec. 1618 van Texel, en arriveerde 9 febr. 1620 in Jakatra, het Wapen van E. 

vertrok 16 dec. 1619, en arriveerde 16 sept. 1620 (VOC-site). 
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nog een. Maar door het moedige gedrag van de overste dreven zij de Javanen op de vlucht, en 

behaalden de overwinning. 

De Bantammers hebben enigen van ons gevangen genomen en omgebracht, waarna ze de 

hoofden op staken zetten om ons te bespotten. Wij hebben wraak genomen op een aantal 

gevangen genomen Bantammers, en hun rompen naar de stad laten drijven. De hoofden 

hebben we naar Jakatra gezonden met een brief aan Bantam. Zolang zij de hoofden niet van 

de staken afhaalden en begroeven, zouden wij iedere Bantammer die we te pakken kregen, op 

dezelfde manier behandelen. 

De gouverneur-generaal schrijft, dat er ook gebrek is aan lange spiesen, om tegen de Javanen 

te gebruiken. 

 

Cornelis Gerritsz Verlorenarbeyt127 schrijft op het schip het (Wapen van) Haarlem, op 1 

oktober 1619, dat het hem verwondert, dat de bewindhebbers Jan Henricksz Sael, zoon van de 

grofgrein-schipper,128 zoals wel bekend, naar de Oost gezonden hadden. Hij handelde 

onbetrouwbaar, had veel buitgemaakte goederen verborgen, en had die hij tot zijn schande 

moeten vergoeden.  

In de brieven wordt ook verteld van de schandelijke zonde van sodomie, waarmee sommige 

van onze mannen in Indië besmet waren, en dat de schipper van het Vosje en Frans Bex, 

bootsman op het schip (de Maagd van) Dordrecht, daarvoor berecht zijn. Nog enigen, niet 

van de geringsten, worden daarvan verdacht. 

Op 18 september 1619 is de eerste steen van het nieuwe fort Jakatra gelegd, en omdat het wat 

ver van de zee ligt, zou men vleugels behoren te maken, dichter bij het water, om de schepen 

daar op een veilige plek te laten liggen.  

Jan Dirksz Lam is, zoals uit zijn brief blijkt, op 9 november 1619 benoemd tot vicegouverneur 

van de Molukken.  

Voor Bartolomeus van Zuilen, koopman op Mothyer, dat op de prins van Tydor is veroverd, 

is, omdat de Spanjaarden onwrikbaar bleven om hem vast te houden, een losgeld betaald van 

twee- of driehonderd realen. 

Op Mocha loopt de handel bijzonder goed, maar we hebben geen middelen beschikbaar, en 

daar wordt erg over geklaagd. 

 

fol. 37v 

 

De Dolfijn en de Zwarte Beer hebben onder Sunda de Gallo 109.370 … afgezien van 145 

pakken kaneel uit het kantoor van de Spanjaarden129 in Ceylon. 

In de stad Jakatra komen steeds meer Chinezen wonen, er zijn er nu meer dan 400, en wij 

hopen, dat het er binnenkort wel 4.000 zullen zijn. Er is onder hen veel verloop uit Bantam, 

hoewel er zeer op gelet wordt, en zij gedwongen zijn, hun huis daar te vernieuwen. 

Pieter de Carpentier schrijft, dat het nodig is, om de weeshuizen in Holland wat te ontlasten, 

en jonge weesmeisjes naar Indië te sturen, om de taal te leren, en aan het klimaat gewend te 

raken. Ze zouden daar met de jongeren kunnen trouwen, om de Hollandse bevolking daar te 

laten groeien, en daarmee ons Andi-Malakka te bevolken. Van de twintig getrouwde stellen, 

krijgt er nauwelijks één kinderen, omdat de vrouwen meestal verdorven van aard zijn, en de 

mannen te zeer geneigd zijn tot het drinken van arak.  

 
127 Zijn broer(?) Jan Gerritsz woonde ‘in de Verloren arbeyt’. Zie Van Dillen 1958, p. 251. 
128 Grofgrein, een soort zijde. 
129 Lees: de Portugezen. 
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Hierna heb ik nog van admiraal Steven van der Hagen gehoord, dat in Indië kinderen van 

Europeanen zelden ouder worden dan twee of drie jaar. 

Daarom nemen de Portugezen meestal Indische vrouwen, en planten zich zo voort in deze 

streken.  

(tekening kasteel).130 

 

fol. 38r 

 

Kaart van Ambon.131 

De noordelijke helft van Ambon: (Kasteel van Sonnenberch, Nau, Twely),132 Benau, 

Nusatello, Assoloel..nu, Hyto, Laryke, Wackrieu, Leliboy, (Alan), Hatou; Mamala, Lyen, 

Way, Baguale, Tiel, (Passo), 

De zuidelijke helft van Ambon: (Ambon), Oetemoery, Roeton, Soya, Poeta, Kylang, Nako, 

Oecaryla, Hattela, Emma. 

Rechtsboven een klein deel van Ceram: Cambello, Coilba, Ruela, Wayboe.  

Daaronder het eilandje Saparoea: Ihamau, Harya, Pavera, Poy, Oelatty, Tuwa, Ory, Serisory, 

Tetavay. 

Rechts de eilandje Haroekoe: Hatuwa, Samette, Omman, Kabau, Kaloly, Abore,  

Rechts het eilandje Noesa Laoet: Ametto, Tyteway. 

 

fol. 38v 

 

Op de vorige bladzijde heb ik de ligging van het eiland Ambon met al zijn plaatsen, stadjes en 

dorpen zo goed mogelijk, voor zover ik het begrijp, afgebeeld, aan de hand van een 

geschilderde kaart, die Frederik de Houtman heeft laten maken.133 De kaart hangt in de Kamer 

Amsterdam van de Oost-Indische Compagnie, versierd met een mooie ebbenhouten lijst. Met 

inbegrip van het kasteel van Ambon, en de bijliggende eilandjes, die nu allemaal onder het 

gezag van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden vallen.  

Omdat De Houtman op deze kaart zijn portret naar het leven had laten schilderen,134 heeft 

admiraal Steven van der Hagen zich daar ten hoogste over beklaagd. Hij zei dat de eer van de 

verovering van die eilanden hèm toekwam, en geenszins aan De Houtman. Die had er juist 

met zijn muitende bemanning alles aan gedaan, om het kasteel te laten springen en het eiland 

te verlaten. Ondanks alle problemen had hij van admiraal Van der Hagen toch nog zijn zin 

gekregen, en was hij als gouverneur achtergelaten.135
 

Onze bewindhebbers zijn er helemaal niet op uit om over plaatsen, die in ons gebied liggen, te 

publiceren, of de ligging ervan te beschrijven. Zij menen daardoor de vijand de plaatsen 

bekend te maken, en kans te geven om ons te overrompelen, maar behoorden zich eerder te 

bedenken, dat deze plaatsen al meer dan 80 jaar bij de Portugezen bekend zijn geweest, en dat 

het weinig nut heeft, dat wij onze zaken daarginds geheim houden.136 Ze wekken veeleer de 

 
130 Afgebeeld in De Roever en Brommer 2008, dl. 3, p. 275.  
131 Hier volgen de namen zoals ze op het schilderij staan. 
132 De namen die tussen haakjes staan ontbreken op het schilderij. 
133 Vgl. Pollmann 2000, p. 210. 
134 ‘Als blijk van waardering voor de eerste gouverneur van Amboina, Frederick de Houtman (1605-1611), werd 

door de bewindhebbers van de Kamer Amsterdam opdracht gegeven voor een geschilderde kaart van het eiland 

met toevoeging van zijn portret. Het was waarschijnlijk David de Meyne die in 1617 dit schilderij vervaardigde’. 

Het bevindt zich nu in het Oost-Indisch Huis, catalogus Rijksmuseum, SK-A-4482 en meet 150 x 265 cm, het 

noorden is boven. De Roever en Brommer 2008, dl. 3, p. 273. Zie ook Kalff 1909, p. 423-424. 
135 Vgl. Pollmann 2000, p. 210. 
136 Vgl. Pollmann 2000, p. 212. 
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verdenking, dat de zaken niet al te goed gaan, en dat we dat willen verdonkeremanen voor de 

gewone aandeelhouders. Daar wordt veel over geklaagd, en tussen andere onjuistheden in 

verschillende pamfletten verspreid. Zie achterin het boek, folio [89r-94v]. 

 

fol. 39r 

 

[20-08-1620] 

Toen ik in de vergadering te Amsterdam op het Oost-Indische huis was, is daar kapitein 

David, een Engelsman, verschenen. Met de Eenhoorn is hij, nadat hij in Indië gevangen 

genomen was, de vorige winter hierheen gekomen. Hij toonde een verklaring, die door hem 

en twee van zijn bemanningsleden gedaan was, en waarin stond, dat hij met zijn schip de 

Zwaan,137 bij Banda was aangevallen door ons schip de Ster. En nadat er op zijn schip vijf 

man doodgeschoten waren en vier zwaargewond, had hij zich gegeven. 

Evenals zijn beide medeondertekenaars was hij beroofd van al zijn bezittingen, die in geld en 

anderszins op een paar duizend pond sterling plus gederfde winst geschat worden. Hij 

verzocht met een aanbevelingsbrief van de Engelse compagnie te Londen, daarvoor restitutie 

van de VOC, omdat hij van plan was, weer naar Indië te vertrekken. 

We hebben hem als antwoord gegeven, dat wij begrepen, volgens het akkoord dat tussen de 

compagnieën gemaakt was, dat zulke kwesties en restituties in Indië behoorden te worden 

geregeld, omdat men daar het beste inzicht in zulke zaken heeft. En dat wij daar dergelijke 

schadeposten als die van de Zwarte Leeuw en andere kunnen claimen. Het wordt geschikter 

geacht, om de compagnieën hier niet met zulke kwesties te belasten, en dat die in Indië 

worden afgehandeld. We gaven hem daartoe een brief mee aan de Engelse compagnie in 

Londen. 

Dezelfde dag verscheen daar François Lemmens, opperkoopman op het overgezonden schip 

de Oranjeboom. We hebben hem ondervraagd, waarom hij zich op het eiland St. Helena had 

afgescheiden van (de Maagd van) Dordrecht en de Zuid-Holland, daar zoiets ongeoorloofd 

was en er straf op stond. Hij antwoordde, dat hij het met de beste bedoeling gedaan had, 

omdat hij bezorgd was dat hij door de onbetrouwbaarheid van het samengaan met de andere 

schepen, problemen zou krijgen of overrompeld zou worden. Toen we verder aandrongen, zei 

hij, dat de officieren van de andere schepen door hun gulzigheid en drankzucht, de bemanning 

veel aanleiding hadden gegeven tot ongenoegen, zoals men, bij nader onderzoek, zou kunnen 

achterhalen. Omdat de Kamer Rotterdam hem vrijgesproken had en als vrijgepleit  

 

fol. 39v 

 

beschouwde, hebben wij besloten, zijn excuses eveneens aan te nemen, en hem heen te 

zenden. 

De kamer Zeeland doet doorgaans weinig moeite, om schepen die tot onze Kamer behoren, 

aldaar aan te houden, en bovendien is het profijtelijk en nuttig voor onze stad, om de schepen 

hier uit te rusten. Daarom hebben we besloten, dat het schip (de Maagd van) Dordrecht, 

waarop Dirck Hasselaer uit Amsterdam gezonden was, nu de meeste zware vracht gelost is, 

moeite moet doen om hier te komen, omdat het schip na het lossen niet dieper gaat dan 15 of 

16 voet. Wij zullen dit besluit met een bode over laten brengen. 

 
137 Voorheen de Swan, buitgemaakt op de Engelsen door de Morgenster tussen Banda en Ceram op 12 dec. 1617 

(https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=12094).  

 

https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=12094
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Er werd ook een brief voorgelezen van zekere predikant, die schreef, dat NN in Indië was 

overleden, en dat het goed zou zijn, om enige jongeren te zenden. Die kunnen dan Maleis 

leren, om die taal te gebruiken voor de verkondiging van Gods woord. 

In een missive 138 heeft Rutger van Bemmel, de zoon van de wachtmeester, voor Jakatra op 9 

januari 1618 geschreven dat Adriaen Dirksz, zoon van Luytgen Jacobs, uitgevaren op het 

schip de Groene Leeuw van Texel 26 februari 1617, op 30 november 1617 te Jakatra 

overleden is, en negen maanden in de dienst van de VOC was geweest. En omdat hem per 

maand 7 gulden toegezegd was, beliepen de negen maanden 63 gulden, waarvan hij bij het 

afvaren 14 gulden ontvangen had. Hij liet ook nog een kistje van 1 gulden 10 st. na, en in de 

boedelverkopingen op het schip zijn enige kleren gekocht. Samen 6 gulden 5 st., en 

afgetrokken voor verzekering 4 gulden 4 st., heeft zijn moeder nog 37 gulden 8 penningen 

ontvangen.  

[21-08-1620] 

Ik bracht naar voren, dat velen, waaronder Laurens Reael, Steven van der Hagen, en 

[Gijsbert] van Vianen, (mannen met veel gezag en ervaring in Indië), weinig waardering 

hebben voor de al te grote strengheid van gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen, of, zoals 

anderen zeggen, zijn wraakzucht. Ze vinden dat hij wat vriendelijker en beheerster, zowel met 

de Engelsen als met de Javanen moet omgaan, bij wie hij buitengewoon gehaat begint te 

worden. 

Hendrik Brouwer antwoordde hierop, dat degenen die dat zeggen, slecht op de hoogte zijn 

van de toestand daar, of niet gunstig genoeg over de werklust van Coen oordelen. Hij had een 

energiek karakter en was voor de VOC van het grootste belang, hij was hard nodig, vooral in 

deze tijden, 

 

fol. 40r 

 

verzekerde hij. Hij had nog nooit naar de wapens gegrepen, tenzij hij om zich te verdedigen of 

zijn opdrachtgevers eer te bewijzen of wanneer de meer dan Carthaagse verraderlijkheid van 

zijn tegenstanders hem ertoe dwong.  

De koning van Jakatra had ons bijvoorbeeld uit eigen beweging uitgenodigd en vriendelijk 

ontvangen, en vrijwillig bescherming tegen alle overlast geschonken. Zo konden we des te 

vrijer handel drijven, en de koning besloot alle onkosten uit de publieke middelen van zijn 

welvarende stad te betalen. Maar na een poos begon hij afgunstig te worden of werd hij door 

kwaadsprekers aangezet. Hij ging steeds lastiger tegen ons doen, en legde ons om te beginnen 

een jaarlijkse schatting op van 800 realen, meer nog, zilveren! En daar was hij niet mee 

tevreden, een plek waar een gebouw stond, dat geschikt was voor bescherming en om 

goederen neer te zetten, verkocht hij ons voor 7.000 realen, en we betaalden dat bedrag. 

Niettemin ondernam hij van alles tegen ons, en omsingelde hij ons gebouw van alle kanten 

met belegeringswerktuigen, en wierp hij zijn gouverneur, uitgekozen met de schijn van eer en 

vriendschap, in de gevangenis met zijn familie. 

Daarna begon hij met de Bantammers en de Engelsen tegen ons samen te zweren, en in het 

geheim moordenaars op gouverneur Jan Pietersz Coen af te sturen, om zijn leven te belagen. 

Maar God hielp ons, en die listen haalden niet veel uit. Tenslotte gebruikte hij openlijk 

geweld tegen ons, en stuurde hij de troepen van de koning van Bantam en de Engelsen op ons 

af. Met een regelrechte belegering, alsof hij ons gebouw meteen wilde overrompelden, en ons 

naar de ondergang voeren. 

 
138 Zie ook fol. 73r. 
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Het is de waarheid, door de waakzaamheid en de dapperheid van Coen zijn het fort en onze 

levens en bezittingen bewaard gebleven, en als het ware uit hun bek weggerukt, en dat huis 

staat er nog steeds. En hij voegde eraan toe, dat hij voor en na die tijd met heldenmoed de 

aanslagen van de Engelsen, de Indiërs en de Portugezen heeft weerstaan. Hij heeft zijn trouw 

en zijn dapperheid, nog meer dan zijn energie die hier al genoemd is, ruimschoots aan de 

VOC getoond en bewezen.139 

[22-08-1620] 

De volgende dag heb ik een uitzonderlijk groot schip gezien met de naam Gouda, op de VOC-

werf. Het was al bijna afgebouwd en voorzien van zijn ornamenten. Er werden ook een paar 

kleinere schepen gebouwd, en er moest nog een derde bijkomen, zodat er binnenkort vier 

toegerust worden. 

[24-08-1620] 

In de vergadering verscheen Hendrik Jansz, die al twintig jaar en vier maanden in Indië 

geweest was. Hij vertelde, 

 

fol. 40v 

 

dat hij met het schip de Zwarte Leeuw van Patana gekomen was. Hij werd door de 

vriendelijke schijn van een Engelsman, die hij tevoren gekend had, meegelokt, zette zich in 

zijn roeibarge,140 en meende daarmee gebracht te worden waar hij heen wilde. Het liep echter 

anders. Aan boord van het Engelse schip aangekomen, werd hij in een vertrek opgesloten, 

totdat de oversten bij hem kwamen. Hij zei tegen hen, dat hij altijd gedacht had, dat de 

Engelsen eerlijke mensen waren, en nu merkte dat het bedriegers en verraders waren. Daar 

volgde een stortvloed van scheldwoorden op.  

Het eindigde ermee, dat zijn schip door verschillende Engelse schepen veroverd werd, en dat 

hij aan de koning van Bantam uitgeleverd werd, die hem vreselijk bedreigde. Maar ten slotte, 

toen de Engelsen en Jakatrezen ons fort daar belegerden, vroeg de koning hem, of hij ook niet 

vond, dat de mannen in het fort zich maar beter aan hem konden overgeven, dan aan de 

Jakatrezen of Engelsen. Hij antwoordde, dat hij dat hij het daarmee eens was, en werd daarom 

door de koning naar het fort gestuurd met een paar van zijn mannen, om de verdedigers over 

te halen. Toen er enige woorden gewisseld waren, werden ze weer naar de koning 

teruggestuurd, die hem nog een keer naar het fort liet gaan.  

Toen bedacht hij dat hij liever eervol wilde sterven, dan dagelijks gevaar te lopen om 

vermoord of met een kris doodgestoken te worden. Hij besloot binnen te blijven, en moedigde 

hen aan, om het fort heldhaftig te behouden en te verdedigen. Dat deden ze tot het moment, 

dat ze ontzet werden door gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen. Ze deden een uitval, 

overvielen alle forten van de Jakatrezen, en staken die in brand. De koning van Jakatra werd 

door de Bantammers gevangen genomen, en op een eiland vastgezet. 

Daarna kwam hij met enige schepen voor Patana en trof daar enkele Engelsen aan, waaronder 

ook degenen die hem gevangen hadden genomen. Hij nam zich voor, zich te wreken, en 

klampte na een korte beschieting een van de schepen aan, waarna de bemanning een teken 

gaf, dat ze zich wilden overgeven. Hij heeft toen naar hun kapitein Garden gevraagd, omdat 

hij  

 

 

 

 
139 Zie Pollmann 2000, p. 213, en noot 104 op p. 307. 
140 Licht soort oorlogsvaartuig (WNT). Vgl. bark. 
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met hem wou spreken. Die kwam terstond tevoorschijn, en toonde drie verschillende wonden, 

een aan zijn hoofd, en hij was ook door zijn arm en zijn been geschoten. Hij smeekte, zijn 

leven te mogen behouden en ook wat er in zijn privé-kist zat. Dat werd hem toegestaan, mits 

hij de vlag eraf liet halen en aan hem, Hendrik Jansz, over zou geven. Maar terwijl beiden nog 

aan boord van hun eigen schip met elkaar spraken, is Garden vanuit het schip de Ster, dat nog 

een stuk achter hen was, met een musket beschoten, en is hij gestorven. Het gebeurde per 

ongeluk, niet met opzet. Maar toch hielden de Engelsen vol dat het andersom was, en 

overlaadden ons met valse beschuldigingen. Hij zei voorts dat de Engelsen, die hij een 

hooghartige natie noemde, in Oost-Indië nu geheel verzwakt waren, en dat verschillende 

schepen zonder middelen rondzwierven.141 

 

Jan van Oudaen had een wissel van 900 matten op de Compagnie uit Jakatra overgemaakt, 

maar er werd gezegd, dat zoiets niet mocht zonder begeleidend advies van de gouverneur-

generaal. En werd besloten, daar een agendapunt van te maken, en aan de Heren Zeventien, 

die op de laatste van deze maand zullen vergaderen, voor te leggen. 

Brieven uit Zeeland melden, dat La Marre, Boy, Carret en Philips Bischop in St. Malo de 

goederen van de inwoners van de Republiek in beslag willen nemen. Maar St. Malo wil de 

vrijhandel niet verhinderen, en is daarop tegen. Daarover waren enige personen naar de hoven 

gezonden. In Den Haag werd besloten, burgemeester Jonas Cornelisz Witsen te schrijven, om 

dit aan de Staten-Generaal voor te leggen. 

Gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen wordt door de Javanen Jancon (‘Lange Jan’, de 

Engelsen noemden hem ‘de alde hor’, want ze hebben een verschrikkelijke hekel aan hem) 

genoemd. Ik heb gehoord dat hij lang van postuur is, geen baard heeft, en op een eunuch lijkt, 

laaghartig maar buitengewoon koelbloedig. 

De commies Olyva [Raphaël de Oliva?], die enige tijd handel gedreven had op de kust van 

Coromandel, verscheen rond deze tijd in de vergadering. We hebben hem zeer ernstig 

gevraagd, of men geen middelen zou kunnen vinden, om aan 

 

fol. 41v 

 

een grotere hoeveelheid diamanten te komen. Daar antwoordde hij op, dat zoiets zeer moeilijk 

gerealiseerd kon worden, omdat het zeer gevaarlijk is, daar over land te reizen. Men weet ook 

nauwelijks, waar ze vandaan komen.  

Voorts is hem gevraagd, of er een muiterij op het schip (de Maagd van) Dordrecht bij St. 

Helena uitgebroken was, maar daar scheen hij vreemd genoeg niets van te weten. Maar in een 

brief van de Kamer Rotterdam stond, dat een bootsman een vat arak aan boord had gebracht, 

en de drank in het schip had verkocht. Waardoor een ander, bij wie de arak naar het hoofd 

gestegen was, met de bel de maats bijeen geroepen had om te vergaderen, en opruiende taal 

tegen de officieren had uitgeslagen. De commandeur van de vloot van de drie schepen, (de 

Maagd van) Dordrecht, de West-Friesland en de Oranjeboom, is genaamd Adam Westerwolt.  

Er is over gesproken, om de handel met China in handen te krijgen, en er werd gezegd, dat er 

daar maar twee rivieren waren die de Chinezen mochten gebruiken, de een voor uitvarende 

schepen, en de ander voor binnenkomende. Dat wij die gemakkelijk met schepen konden 

afsluiten, om hen zo te dwingen handel te drijven op bepaalde plaatsen, zoals besloten is. Dat 

het een zeer dicht bevolkt land is, en dat hun producten door henzelf moeten worden 

 
141 Zie verder fol. 44v. 
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verhandeld, al zouden ze van gebrek moeten sterven. Er werd aan toegevoegd, dat het geen 

erg strijdvaardig volk was, en dat hun schepen weinig voor verdediging uitgerust waren. 

Dezelfde dag heb ik Hessel Gerritsz, de kaartenmaker van de Oost-Indische Compagnie, die 

zeer deskundig is, bezocht, en verschillende van zijn kaarten en de tekeningen van forten en 

kastelen gezien. Sommige was zeer geestig door Gijsbert van Vianen gedaan. Hij vertelde 

desgevraagd ook over het eiland dat, naar men zegt, tussen Kaap de Goede Hoop en Bantam 

ligt. Het is eerst door de Portugezen en nadien enige malen door onze schepen aangedaan. Het 

is onvruchtbaar 

 

fol. 42r 

  

en ontoegankelijk, en lijkt maar een rots, en niemand heeft er verder informatie over kunnen 

krijgen.  

Hij zei, dat velen weinig tevreden zijn over de strengheid van gouverneur-generaal Jan 

Pietersz Coen, en dat hij veel klachten over hem had gehoord. Sommigen waren langer dan 

hun termijn in Indië gehouden, wegens gebrek aan mensen. En de jonge maats, die daarheen 

gezonden waren om de taal te leren en voor andere taken aangesteld te worden, blijken 

ingezet te zijn om aan de forten te werken. Daardoor zijn ze bijna grijs en geheel gebrekkig 

geworden, en zijn ze door het zware werk en het klimaat onherkenbaar veranderd.142 

 [05-10-1620] 

Na ruim een maand ben ik van Utrecht naar Amsterdam vertrokken, samen met admiraal 

Steven van der Hagen. Ik ben dezelfde dag op het Boshuis van de VOC geweest,143 waar bijna 

alle commiezen, ondercommiezen en assistenten aangenomen waren, of toen nog werden. Er 

bleven maar weinig plaatsen vacant, zodat nadien de meeste andere werden afgewezen. 

Het algemene besluit is, dat de Compagnie dit jaar nog dertien schepen zal uitrusten, en in 

Amsterdam liggen bijna gereed het nieuwgebouwde schip de Gouda, (de Maagd van) 

Dordrecht, onlangs uit Indië gekomen, en ook de Zwarte Beer. Waarbij nieuw werden 

gebouwd drie jachten, met name de Naarden, de Haan en de Valk. Op de twee eerste schepen 

zullen elk vijftig soldaten met een sergeant komen. 

[08-10-1620] 

Er is besloten, dat de Gouda en de Zwarte Beer elk een grote en een kleine sloep mee zullen 

krijgen, of twee kleine van 50 voet lang. Ondanks dat sommige ertegen waren, omdat het in 

de vergadering van de Heren Zeventien voorgesteld was, maar niet goedgekeurd is. Het 

voorstel haalde het toch, omdat alleen de andere kamers problemen maakten vanwege de 

kosten, en omdat er bij de voorgaande toerusting enige schepen geheel zonder sloep 

vertrokken waren. 

De admiraliteit van Rotterdam drong er bij de Compagnie zeer op aan, ook met tussenkomst 

van het gezag van de Staten-Generaal, om de rekeningen te betalen, vanwege de prijs en 

 

fol. 42v 

 

enige toegevoegde schepen, munitie, enz. De Compagnie onderzoekt allerlei oplossingen. Er 

werd besloten, om enkele personen naar Den Haag te laten gaan, en die opdracht te geven, de 

problemen die het ons oplevert voor deze tijd aan de Staten-Generaal duidelijk te maken, 

namelijk de grote lasten, waarmee we nog zijn bezwaard. De aanstaande uitrusting van 

 
142 Zie verder fol. 42v, 27 augustus. 
143 Het Stads Bos of Geschuthuis werd begin 17de eeuw verhuurd aan de VOC. Het werd al gauw afgebroken om 

plaats te maken voor het Oost-Indisch Huis. 
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nieuwe schepen, en het feit dat de Kamers vooreerst elkaar daarvoor moesten betalen. En 

intussen moeten we sommige Statenleden met schenkingen, die hun reeds lang beloofd zijn, 

trachten over de streep te trekken. 

Michel Eustache begon zijn eisen bij te stellen, en daarom moesten we daar goed op letten. 

 

[27-08-1620] 

Afwijkend van de volgorde [van het dagboek]. Omdat ik hiervoor op de goede plaats, vijf of 

zes weken geleden, te weten 27 augustus, vergeten ben, hier enige voorstellen en resoluties te 

plaatsen, heb ik die alsnog hier ingevoegd. 144 

In de vergadering zijn brieven van de Engelse compagnie voorgelezen, inhoudende de klacht, 

dat wij hun schepen, de Simpson en de Hond met geweld hadden veroverd. Er was veel bloed 

vergoten, en de Engelse kapitein Garden was in strijd met het oorlogsrecht, nadat de 

vredesvlag opgestoken was, en toen hem een vrijgeleide vergund was, vermoord. Verder ging 

het over de verovering van de Ster. Daarbij gevoegd hun vermoeden, dat nog twaalf van onze 

schepen bevel hadden, de Engelsen in Indië te vernietigen. Daarenboven verzochten ze dat de 

goederen, die van hun compagnie in Indië afgenomen en hierheen overgegebracht waren, 

volgens het akkoord tussen de gezaghebbers zouden worden gerestitueerd. 

Raphaël de Oliva wees erop, dat hij een jaar langer in Oost-Indië in dienst gebleven was, 

nadat zijn tijd verstreken was. Hij kreeg behalve zijn voorgaande maandgelden van 110 

gulden nog eens 300 gulden extra. 

In de brief van de gouverneur-generaal werd verteld van de brand in een moskee, waarover de 

moslims zeer ontsteld waren, en zeiden, dat hij [Coen] een Spaans hart had, enz.  

Er werd bovendien in verteld over kapitein Hito, dat hij zeer voor zijn moren opkwam, en 

weinig met 

 

fol. 43r 

 

onze belangen ophad.  

Item van een Samorijn,145 die vijftien van onze mannen gevangen genomen had, en ten dele 

omgebracht. Hij zou daarvoor 100 patales betalen en de rest weer zenden, hij zou zich 

voortaan als een vriend gedragen, zonder ons nog enige overlast te bezorgen. 

Jacob Bicker vertelde, dat we de komende dagen meer dan 30.000 gulden nodig zouden 

hebben, voor de betaling van het scheepsvolk. De Compagnie stond nu tussen de 800 en 

900.000 gulden debet bij de bank van lening, en we durfden de directeuren van de bank 

nauwelijks nog meer geld vragen. Hij vroeg zich af, waar we dat geld vandaan moesten halen. 

Maar daar werd op geantwoord, dat we de bank nogmaals moesten verzoeken en proberen te 

overreden, ons het geld te verschaffen. 

[29-08-1620] 

Er moet nog besloten worden, wat we zullen voorstellen aan de Heren Zeventien, die elke dag 

verwacht worden.  

Voor de vergadering van de Heren XVII is voorgesteld, dat degenen die bestemd zijn om met 

de schepen in Oost-Indië te blijven, en aldaar behouden aangekomen zijn, de maandgelden die 

ze op de reis verdiend hebben, voor hun terugkomst moeten krijgen. Net zo goed als de 

anderen, die met de schepen veilig en wel hier weer gearriveerd zijn, omdat de eersten de 

hoop die de anderen hebben, ontnomen is. Daardoor zouden ze op slechtere voorwaarden 

 
144 Zie hiervoor 24 augustus, fol. 42r. 
145 Samorijn (Saamoothiri) is de titel van de vorst van Calicut en omstreken (Kerala) 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Samorijn).    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Samorijn
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gehouden worden, terwijl toch gelijke rechten de meeste rust en vriendschap brengen. 

Daarom werd besloten, hier een agendapunt van te maken, en het advies erover van de Heren 

Zeventien af te wachten. 

De aandelen zijn door sommigen, die daar hun handel van maken, in korte tijd zeer omhoog 

gestuwd, en stonden al op 250, terwijl er nog maar weinig aanwijzingen waren van 

retourschepen, die binnenkort zouden kunnen arriveren. Daarom zijn de aandelen dezer dagen 

weer gedaald van 227 naar 225 gulden. Binnen een paar dagen zullen ze weer op 200 staan, 

voorspellen sommigen. 

[12-10-1620] 

Terwijl ik voorzitter was,146 wegens de afwezigheid van Jacob Vlacq, is in de vergadering 

gesproken over de kwesties met de Fransen en de Engelsen, en over de liquidatie die er met 

het college van de admiraliteit gemaakt moet worden.  

Gideon van de Boetzelaer, heer van Langerak,147 gezant van de Staten-Generaal bij de Franse 

koning, heeft een brief aan de Staten geschreven. Hij dringt er ernstig op aan,  

 

fol. 43v 

 

ook met een aangehecht protest, zodat hij niet van onachtzaamheid beticht kan worden, of 

dingen lijkt te verwaarlozen. Hij vraagt nadrukkelijk, om hem geschriften en bewijsstukken te 

sturen, die tegen Michel Eustache, die van alles probeert, aangewend kunnen worden. Het was 

namelijk niet voldoende dat zijn onrechtvaardigheid en kwade wil voor ons vaststond, hij 

moest dat ook aan de Fransen duidelijk maken. Zij zijn toch al vooringenomen door de 

lasterpraat van Eustache, en lijken geneigd te zijn, om de uiterste maatregelen te beproeven 

tegen onze landgenoten die, om handel te drijven, Frankrijk bezoeken, en represailles tegen 

hen toe te staan. Dat kon hij gemakkelijk gedaan krijgen, en in zekere zin is dat al gelukt, 

omdat hij rechters gekregen heeft die voor ons minder rechtvaardig waren. 

Daarom vroeg pensionaris Adriaen Pauw, die al een gezantschap naar Frankrijk als taak 

gekregen had, om hem die bewijsstukken te geven, en hij vond het heel hard nodig dat dit 

gebeurde. De overige collega’s vielen hem bij, maar met de bepaling, dat er alleen gebruik 

van gemaakt mocht worden om de waarheid van deze zaak aan te tonen buiten de gewone 

gang van zaken om. Zij mochten zich absoluut niet laten verleiden, om buiten de 

landsgrenzen bij onrechtvaardige rechters, tegen de fundamentele vaderlandse wetten in, zich 

er namelijk hoe dan ook toe te laten brengen, over de rechtszaak te spreken. Het is namelijk in 

het gemeenschappelijke recht van bijna alle volkeren vastgelegd, dat de aanklager de 

rechtbank van de aangeklaagde moet volgen. En na het begin van het proces zou het voor hem 

allerminst integer zijn, zich terug te trekken van de rechter. Vooral omdat de Staten-Generaal 

hem volledige instemming geschonken hadden, zodat hij niet door langere processen extra 

belast zou worden. 

Over de zaken van de inwoners van St. Malo werd gezegd, dat ze niet strijdig waren met de 

onze, wanneer die zo onopvallend mogelijk afgehandeld kon worden. Er zou navraag gedaan 

moeten worden naar de opstellers ervan, of met hen de zaak geregeld kon worden, omdat 

aangenomen wordt dat ze grotendeels landgenoten van ons zijn. Hopelijk zal, als hun actie 

aan de Fransen overgebracht wordt, niet meer problemen voor ons opleveren. En dat kon nu 

des te gemakkelijker doorgevoerd worden, omdat er tegen de zin van de inwoners van St. 

Malo met een beslaglegging gedreigd werd. 

 
146 Andere kwesties die op 12 oktober behandeld zijn, staat op fol. 34r. 
147 Gideon van de Boetzelaer (1569-1634) gezant in Frankrijk, NNBW 8, kol. 147-148. 
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Over de vereffening met de Engelsen scheen ook beraadslaagd te zijn, zodat de afgezanten die 

naar Britannië gezonden zullen worden, volledig geïnstrueerd kunnen worden. Ze zeiden 

namelijk, dat dit deel van hun gezantschap niet het minste zou zijn, ten slotte hoorde dit bij de 

begonnen controverse met de Admiraliteit. Men vond het beter, daarover met Staten-Generaal 

te overleggen, in de hoop dat de zaak enige tijd gerekt kon worden. Nu was de moeilijkheid 

van de zaak aangetoond, wanneer zoveel schepen tegen enorme kosten 

 

fol. 44r 

 

uitgerust moesten worden. Maar ze hoopten toch dat, als prins Maurits uit de legerplaats 

teruggekeerd zou zijn, de kwestie makkelijker opgelost kon worden, omdat hij ons onlangs, 

over de gewijzigde schepen en uitrusting, gezegd had dat we meer hoop moesten hebben. 

Bovendien was er meer tijd nodig, zodat hij met kamers van de andere steden over deze zaak 

kon overleggen. Intussen is er gesproken over kleine eregeschenken, om sommigen wat 

milder te maken, en gunstiger te stemmen voor onze zaak. Want geschenken kunnen mensen 

en goden gunstig stemmen. 

François Lemmens, die weer door de Kamer Rotterdam is aangenomen als oppercommies, 

stelde dat hij bij gouverneur-generaal Laurens Reael drie jaar naast zijn functie als commies 

ook nog als secretaris had gewerkt. Hij had ook naast zijn gewone taak diensten verricht bij 

het veroveren van de jonken, hij had veel schade geleden bij het verlies van de Oude Zon, en 

had lange tijd geen geld gekregen. Hij eiste als beloning daarvoor 400 pond Vlaams (2.400 

gld.). Dat leek ons exorbitant, en we vonden ook dat hij boven het bedienen van het 

secretarisschap weinig zou kunnen vragen. Er werden nog enige van de heren aangewezen, 

om nogmaals te zien of ze het met hem konden afhandelen, maar ze mochten niet boven de 

duizend gulden uitgaan. 

De toestand van de geldmiddelen van de VOC die hier te lande aanwezig zijn, alle lasten 

afgetrokken, en de waren in geld gerekend, is zo, dat er nog 3 miljoen gulden overblijft, die 

we voor de toerusting van de schepen al bijna nodig zullen hebben. 

[15-10-1620]  

Toen ik teruggekomen was,148 hadden Jan Harmansz en Jacob Vlacq, tussen de acht en de 

negenhonderd runderen gekocht, ten dele Friese, ten dele Deense, sommige heel groot en 

welgedaan zo te zien. Ze worden dagelijks ten behoeve van de schepen geslacht. 

Aangenomen is een predikant, staande te Rumpt aan de Linge in Gelderland, met name 

Johannes à Porta,149 kandidaat in de theologie. De verklaring omtrent zijn gedrag en zijn 

beroep werden vertoond bij attestatie van het classis aldaar, en de goede getuigenis van 

Johannes Polyander a Kerkhoven, hoogleraar in de theologie. Hij krijgt 60 gulden per maand, 

mits hij getuigenis van zijn ontslag zou brengen. Hij was ongeveer 25 of 26 jaar, gehuwd, en 

zei dat hij er door een oprechte ijver toe bewogen werd. Dat hopen we maar, want ik ben bang 

dat de meesten er meer door geldzucht en nieuwgierigheid dan door vroomheid toe gebracht 

worden. 

Jan Crayevanger, wonende tot Oudewater, een jongeman die een goede indruk maakte, 

verzocht aangesteld te worden als assistent, omdat de vacatures van ondercommies al vervuld 

waren. Het werd een week uitgesteld. 

 

 

 
148 Op 8 okt. 1620 verzochten ‘Heer advocaat Bucchel met zijn huisvrouw, gewoont hebbende in de Camp’ aan 

de Utrechtse kerkenraad om een attestatie. Zie Het Utrechts Archief, DTB 93/71 
149 Hij was geboren te Gorinchem ca. 1594, predikant in Gellicum en Rumpt 1619, afgezet 1623, zie Van 

Lieburg 1996, dl. 1, p. 195. 
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Hendrik Jansz, was als kleine jongen door goede mensen in Amsterdam opgevoed. Hij was 

als hulpje van de kuiper met de eerste schepen naar Indië gezonden, was daar opgeklommen 

in rang en gage, en was commies geworden. Maar op de Zwarte Leeuw was hij door bedrog, 

en niet bedacht op vijandelijkheid, gevangen genomen. Hij werd aan de koning van Bantam 

overgedragen, en liep nu groot gevaar, om het leven gebracht te worden. Hij werd door de 

gouverneur-generaal bevrijd, en nam ruimschoots wraak op de Engelsen, zoals hiervoor 

verteld is.150  

Nu hij na meer dan twintig jaar thuis gekomen was, verzocht hij aan de VOC enige beloning 

boven zijn gewone maandgelden. Zijn redenering was, dat toen hij van ondercommies tot 

commies bevorderd was, hem een verhoging was aangeboden van 60 tot 80 gulden, maar hij 

had dit uitgesteld tot zijn terugkomst, om het met de Compagnie zelf af te handelen. Hij vroeg 

als vermeerdering per maand 25 gulden, totaal over 40 maanden 1000 gulden. Hij zei, dat zijn 

maandgelden nu vele jaren door de Compagnie beheerd waren, zonder rente te betalen. Hij 

had ook een eenhoornhoorn, die in de Engelse schepen buitgemaakt was, geschonken.  

Wat zijn trouwe dienst betreft, zoveel jaar voor de VOC verricht, daarvoor werd hem in totaal 

400 pond Vlaams (2.400 gld.) betaald, terwijl wij weinig of geen rekening hielden met de 

eenhoornhoorn, waarvan aangenomen werd dat hij van een of andere vis afkomstig was. Hij 

was weggenomen uit de kist van kapitein Garden, met wie hij afgesproken had, dat hij zijn 

privé-kist mocht houden.  

Hij was klein en onaanzienlijk van postuur, ziekelijk, en slecht bestand tegen de kou. Hij zei, 

dat hij in Indië beter zou kunnen aarden, waar hij indertijd een dochter had gekregen. Hij 

hoopte daarom tegen de tijd dat de schepen weer vertrokken, de VOC opnieuw te kunnen 

dienen. 

Cloppenburg, onze agent in Engeland, schrijft dat de Engelse compagnie uit een brief had 

vernomen, dat hun schip de Rode Leeuw aangekomen was, beladen vooral met indigo, en nog 

een flinke hoeveelheid had achtergelaten in Surat. Hij bracht het bericht, dat aan de Kaap de 

Goede Hoop zes Engelse schepen door negen Hollandse goed waren ont-  

 

fol. 45r 

 

haald. De compagnie in Londen betoonde zich daar zeer tevreden over. 

Het is in strijd met de ordinanties was, om privé of anders dan in de vergadering contracten af 

te sluiten. Daarom werd aan de orde gesteld, of dat met enige bewindhebbers samen wel 

mocht. De vraag was, of het raadzaam was, een aantal kanonnen, tot een stuk of twintig, van 

Elias Trip te kopen. Hij vroeg er de honderd 18 gulden voor. Ze waren in Sauerland gegoten, 

lichter van ijzer dan de Engelse, en schoten kogels van driekwart pond zwaarder. Maar omdat 

men meende, dat ze gevaarlijker waren en konden barsten, werd daarop geantwoord, dat ze 

met een pond kruit meer zouden worden beproefd. Toen werden degenen die over de munitie 

gingen, gemachtigd om met de aankoop verder te gaan. Sommige kanonnen worden 

‘schrassers’ genoemd, andere ‘mignons’. 

Het schip de Haan is zeer ‘schrander’, zo wordt gezegd; dat betekent ‘smal’, en daarom zou 

het nodig zijn, om het met ballast zwaarder te maken. 

 
150 Fol. 39r e.v. 
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Burgemeester Reinier Pauw151 vroeg om betaling van een obligatie van 8.500 gulden, die door 

de VOC voor de tien schepen, die in het eerste begin naar Indië waren gezonden, aan de 

armen van Amsterdam gegeven waren. De VOC daarentegen wees op een vordering van 

3.100 gulden, met nog 600 gulden voor Hendrik Jansz, onlangs uit Indië gekomen, wegens 

maandgelden, op dezelfde schepen verdiend, en ze stelde voor die te korten.  

Daar werd op geantwoord, dat de obligatie zuiver was, en nog voor twee jaar vernieuwd, dat 

er daarom op gerekend was, tenzij de vorderingen later en na de vereffening bekend gemaakt 

waren. Dat wilden zij voor de 600 gulden wel geloven, omdat Hendrik Jansz met de eerste 

schepen vertrokken was, en nu na 20 jaar pas teruggekomen was. 

Tenslotte kreeg burgemeester Pauw cum suis de vereffening, overgenomen uit de boeken van 

de VOC, in handen, om de zaak verder te kunnen uitzoeken, en François van de Hove,152 

eertijds bewindhebber, erover te kunnen vragen. 

Er is besloten, om de moeder van Pieter van Rey, een zieke, behoeftige vrouw, uit de 

maandgelden van haar zoon 300 gulden te betalen, evenwel onder behoorlijke garantie dat het 

geld terugbetaald zal worden, ingeval 

 

fol. 45v 

 

mocht blijken, dat Pieter van Rey niet zoveel verdiend heeft. Namelijk indien hij zich te 

Jakatra misdragen had, en daarvoor tot korting in zijn maandgelden was veroordeeld. 

[15-10-1620]  

Er kwam een vrouw bij ons, van wie de man, een kenner van diamanten, in dienst van de 

VOC zijnde, wat diamanten achtergehouden en in een pen verborgen had, zoals ontdekt was. 

Zij verzocht, door de nood gedrongen, iets van haar mans gage te mogen ontvangen. We 

hebben haar uit mededogen toegezegd, dat ze naar de rekenmeesters kon gaan, die het met 

haar zouden regelen. 

[19-10-1620]  

Joost, de zoon van Evert van Doorn, goudsmid van beroep,153 die in Italië en Duitsland 

gereisd had, en weinig zin had om te werken, is aangenomen om naar Indië te varen als 

adelborst appoincté,154 voor 12 gulden per maand. Dit omdat ondanks de beloften, die mij 

gedaan waren, de aanstellingen waarvan er maar vier waren, toch aan oude Indiëgangers 

toebedeeld zijn.  

Van het schip de Mauritius, vorig jaar jaar uit Zeeland gevaren, is een brief gekomen, dat het 

vlees zo slecht bewaard was, dat het begon te stinken, en men genoodzaakt werd, het opnieuw 

te zouten. Ook de olie was zo slecht bewaard, dat die door de tonnen gedrongen en gelekt 

was. Steven van der Hagen had hier ook verklaard, dat het schip de Goede Fortuin groot 

verlies aan mensenlevens geleden had, doordat het vlees, zoals hij meende, te zeer geperst 

was, ondanks het zout slecht bewaard, en geheel bedorven was. Wie ervan aten, waren 

doodziek geworden.  

Er werd daarom voorgesteld om te adviseren tot de beste middelen, om dit te voorkomen, 

omdat de VOC er grote schade door leed. Men meende, dat men de bloedige pekel moest 

laten weglopen, totdat ze helder bleef, dat men de hoeken goed van zout moest voorzien, het 

 
151 Reinier Pauw (1564-1636) zoon van de bekende koopman Adriaen Pauw, bewindhebber in 1602, maar trok 

zich in 1613 terug, tussen 1605-1620 dikwijls burgemeester. Zie Van Dillen 1958, p. 106-107. 
152 François van den Hove (gest. na 1631), van 1602-? bewindhebber. Zie Van Dillen 1958, p. 109. 
153 Evert van Doorn, wachtmeester te Utrecht, gest. 1631. Joost werd in 1618 als meester bij het gilde 

ingeschreven (gegevens van Janjaap Luijt). 
154 ‘Op oorlogsschepen schijnt voor aspirant-officier veelal het woord “appoincté” gebezigd te zijn, hoewel 

ook adelborst wel in dezen zin gebruikt werd’ (WNT, Supplement). 
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pit er schoon uitdoen, en de tonnen niet al te zeer persen, om het zout er beter te laten 

doordringen, en erin te blijven zitten. 

Van de olie wordt gezegd, dat men het hout voor de vaten een jaar voor het gebruik moet 

wegzetten. Zodat het goed droog wordt, en zonder gevaar van krimp, als de vaten goed dicht 

zijn, de hoepels om het vat gekuipt moeten worden. 

 

fol. 46r 

 

De kamer Zeeland schreef, dat er uit Engeland een brief was gekomen van de bewindhebbers 

aldaar. Die schreven, dat zij van plan waren, enkelen van hen hierheen te zenden, om te 

onderhandelen over de gelijkheid van de prijzen van de waren die uit Indië komen, en die al 

tot grote winsten van beide compagnieën hadden geleid. Maar wij vertrouwden hen weinig. 

Aernt Pietersz Verburch stelde voor, om op de grootste schepen wel vier kwartiermeesters aan 

te nemen, maar Dirck Hasselaer en Hendrik Brouwer waren tegen, want ze vonden dat de 

vierde overtollig en onnodig was. 

Iedere bewindhebber mag een aantal jongens op zijn naam inbrengen. Ik heb Gerrit Gerritsz 

genoemd. 

 

[00-09-1620] 

Resoluties van de Heren Zeventien,  

uit de laatste vergadering in september, op de voorgedragen kwesties.  

Enige ervan heb ik hier genoteerd.  

- De Kamer Amsterdam wordt gemachtigd, om de koopwaren die hier opgeslagen zijn, zo 

voordelig mogelijk te verkopen. Op die basis zijn aan Jacques l’Hermite en compagnons 

verkocht de diamanten van twee schepen voor 30.050 gulden, te betalen binnen 15 of 16 

maanden. En daarna aan iemand anders een partij van 14.050 gulden, en nog aan een derde 

van 18.000 gulden, van de laatst binnengekomen schepen, tezamen belopende 62.100 gulden  

- We zullen de Spanjaarden overal afbreuk zien te doen, vooral voor Goa en Malakka, en ook 

in Manilla en de Filippijnen. 

- De advocaat houdt zijn aanstelling op zijn gage van 1.350 gulden per jaar. 

- Degenen die het fort op het eilandje Poeloe Ai bij Banda veroverd hebben, zullen we met 

argumenten trachten tevreden te stellen, zonder zover te gaan dat we beloningen geven, omdat 

ze die al in Indië gekregen hebben. 

- Onder de schepen die nu naar Indië vertrekken, zullen iets meer dan 400.000 realen van 

achten, als ik het goed onthouden heb, verdeeld worden. 

- Degenen die veilig in Indië zijn aangekomen, zullen als hun schepen bestemd zijn daar te 

blijven, hun maandgelden vooruit betaald krijgen, als zij bij provisie hun maandgelden zullen 

mogen hebben, zo zij hun onderpand op enig schip dat naar Nederland gaat, verkiezen. 

- De stukken en alles, waar de Compagnie schade door zou kunnen lijden, moeten geheim 

gehouden blijven.  

 

fol. 46v 

 

[00-03-1621]  

400 last  - de Gouda, een nieuw schip, Gerrit Douwesz, schipper, Jan155 Jansz Visser, 

commies, met 200 bootsgezellen en 50 soldaten, heeft aan boord, naat schatting, 22 ijzeren en 

 
155 Doorgehaald: Hubrecht. 
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twee metalen stukken, zeven kisten matten, bestemd voor Bantam. Dirk van der Lede, 

ondercommies. 

350 last - (de Maagd van) Dordrecht, onlangs uit Indië gekomen, schipper is Adriaan 

Jansz Pater, commies Hubert Vischenis van Dordrecht, met 200 bootsgezellen en 50 soldaten. 

Heeft geschut, ongeveer als het vorige schip, en zeven kisten matten, bestemd om naar de kust 

van Coromandel te gaan, Gerrit Reyn Root, ondercommies. 

160 last - de Zwarte Beer, met schipper Adriaen Claesz, commies Jan Luwenaer,156 en 

met 120 bootsgezellen. Heeft aan boord … drie kisten matten, Gielis Venen, ondercommies, 

Jacob Kemp, Gerrit Broekman van Bremen, Jan Pietersz Schoorhooft, Pieter van der Werf, 

assistenten.  

120 last - het jacht de Naarden, nieuwgebouwd in Amsterdam, met schipper Lambert 

Nannings van Medemblik(?), commies Jan van Voorst bij Arnhem, met tussen de zestig en 

zeventig bootsgezellen, … en twee kisten realen.  

70 last  - de Haan, nieuw gebouwd, met schipper Dirk Dirksz Vetting en commies 

Isaac van de Werk, en met 55 mannen. 

60 last  - de Valk, nieuw gebouwd, met schipper Cornelis Nienen en commies Evert 

Bonner van Groningen, en met veertig mannen. 

De West-Friesland met zeven kisten realen van achten, bootsgezellen 250 mannen en 50 

soldaten. 

Het Wapen van Delft, 225 bootsgezellen en 75 soldaten, met zeven kisten realen van achten. 

De Oranjeboom is in maart 1621 nog in Zeeland. 

De Gouden Leeuw, waarmee Steven van der Hagen, gouverneur van Ambon, onlangs in 

Rotterdam is gearriveerd. Dit schip lag in maart 1621 nog in de Maas, en is [19 april] pas 

uitgevaren. Hiermee is [Joost], de zoon van Evert van Doorn nog gevaren. In de afgelopen 

herfst was hij om zijn gezondheid hier gebleven. 

De Hazewind, een jacht in Hoorn. 

De Purmerend, een jacht in Hoorn, is tweemaal op zee geweest en teruggekeerd. 

 

fol. 47r 

 

Het jacht de Arnemuiden, in maart 1621 nog in Zeeland. 

De Haring, een jacht van Enkhuizen.  

*** 

Verder is besloten, ingeval er binnenkort geen schepen uit Indië overkomen, dat de Kamer 

Amsterdam een nieuw adviesjacht157 zal bouwen. 

Een brief uit Engeland meldt, dat het Engelse schip de Gouden Leeuw was gearriveerd in 

Plymouth, beladen met een goede hoeveelheid indigo, Perzische zijde, maar weinig tapijten, 

katoen, wol, garen, conserven, enz. Het was goed onthaald door onze negen schepen, liggende 

aan de Kaap de Goede Hoop, maar het meende dat wij vijanden waren, en deed zijn uiterste 

best om te ontsnappen. Maar toen wij met sloepen aan boord kwamen, en vredesvlaggen 

toonden, hoorden zij met grote blijdschap van het akkoord dat gesloten was. Zij bedankten 

ons uitbundig voor de goede behandeling. Zij hebben enige brieven uit de Hollandse schepen 

meegebracht, maar konden die toen niet overzenden. De brieven zouden dadelijk volgen. Zij 

waren in drie maanden van de Kaap naar Engeland gezeild. De brief was van 30 september, 

dat is van 10 oktober nieuwe stijl.  

 
156 Doorgehaald: Berntsz. 
157 Adviesboot om berichten e.d. over te brengen of verkenningen te doen. 
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Er is, zowel door de koning als de kanselier van Denemarken, aan de VOC verzocht, om 

enige jonge edellieden uit dat land mee te nemen naar Indië. Maar het verzoek werd 

afgeslagen, omdat het tegen de regels van de Compagnie was. 

[21-10-1620]  

Overgekomen enige brieven, die aan de Kaap de Goede Hoop met het Engelse schip de 

[Gouden] Leeuw in een houten doos mee waren gegeven, maar er werden er enige gemist. Er 

stond in, dat de negen schepen in juli aan de Kaap waren geweest. Dat ze daar zo’n zes 

Engelse schepen hadden waargenomen, zonder welke zij, omdat ze al klaar lagen om uit te 

zeilen, koers hadden gezet naar Bantam. En op hun dringend verzoek hadden ze het andere 

schip, dat naar Engeland ging, met boter en andere benodigdheden geholpen voor een goede 

prijs.  

Er waren ook adviezen bij, hoe nuttig het zou zijn, als we op de eilanden  

 

fol. 47v 

 

Santo Antão en São Vicente, gelegen bij Kaap Verde aan verversingen konden komen. 

Verschillende Hollanders waren daar al goed ontvangen, en voorzien van sinaasappels, 

citroenen en dergelijke. Dat was heel goed uit te voeren, omdat de zwarte heidenen die daar 

woonden, nog zelfstandig waren. De Portugezen konden hun die handel met ons niet 

verbieden of verhinderen, tenzij ze hen omkochten, en tegen onze natie opruiden. Daarom 

moesten we daar met grote voorzichtigheid handelen. 

In de brieven worden ook geschreven over de zwakte van touwen en opstaand want, waardoor 

het schip de Leiden bijna verongelukt zou zijn. En ook over de slechte voorraad vlees, olie en 

andere noodzakelijkheden, zodat de heren daardoor gewaarschuwd zouden zijn, om daar beter 

op te letten, omdat ze door verschillende leveranciers bedrogen worden. 

Er werd ook over gediscussieerd, of er niet gewacht moet worden op enkele kraken die uit 

Indië naar Spanje gaan, en of men daar niet een maand of twee op zou kunnen blijven 

wachten, zonder grote vertraging van de voorgenomen reis. Hendrik Brouwer meende dat dit 

wel zou kunnen, en wel gewaagd moest worden, omdat het een dubbele winst voor ons zou 

kunnen opleveren, en de erfvijand er grote schade door zou moeten lijden.  

[22-10-1620]  

Bij onze negen schepen aan de Kaap de Goede Hoop kwamen uit Engeland, de Londen, 

admiraal, het Hert, vice-admiraal, de Rode Bok en de Arend. De [Gouden] Leeuw, op weg 

naar Engeland, met schipper Jan Wedden, nam uit de Hollandia over: drie pijpen malvezij,158 

een ton boter van 300 pond, wat stokvis en wat stukken canvas. De andere twee Engelse 

schepen die volgden, waren de een van 900 en de ander van 400 vaten, nog twee andere 

werden onderweg achtergelaten. 

De Staten-Generaal zijn van plan, een gezantschap op hoog niveau naar Frankrijk te zenden, 

en een ander naar Groot-Brittannië. Daarom schreven ze aan de Kamer Amsterdam, om enige 

leden van ons college naar Den Haag te sturen, om de vertrekkende ambassadeurs 

 

fol. 48r 

 

te instrueren over hun zaken, zowel in Frankrijk als Engeland, over een week.  

Daartoe zijn, behalve de advocaat Willem Boreel, burgemeester Dirck Bas en Hendrik 

Brouwer aangewezen. Antonis Rycques kreeg ook de geheime opdracht om bij Van Loon of 

anderen, te informeren naar de aandeelhouders van de reders van St. Malo, die naar men 

 
158 Geurige zoete wijn. 
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meent, meestal inwoners zijn van ons land, maar zich niet bekend durven maken, of wij een 

akkoord met hen kunnen aangaan.  

Uit het schip de Vrede schrijft Marten Valk, commies, op 28 oktober 1619, hoe goed zij door 

een Portugees, Rodrigues genaamd, neef van de gouverneur, waren onthaald op het eiland 

Santo Antão bij Kaap Verde. Ze werden voorzien van sinaasappels, citroenen, limoenen, 

kippen en een paar bokjes, in ruil tegen enige andere waren en kleine geschenken. Dit eiland 

ligt op de kaart op 18 graden boven de evenaar, maar moet in werkelijkheid gesteld werden op 

16 graden, 18 minuten. 

Willem Cornelisz Schouten op de Mauritius. 

De commandeur schrijft ook over de ondercommiezen die liepen te mopperen. Zij werden 

niet in de brede raad veroordeeld, maar werden enigszins tevreden gesteld. 

De admiraliteit van Rotterdam eiste van de Compagnie 320.000 gulden, waartegenover de 

Compagnie weer als subsidie, die haar beloofd was, 599.000 gulden inbracht. Maar door de 

urgente nood verzocht zij als lening tenminste 30.000 of 40.000 gulden. 

Er moet worden uitgekeken naar een schip dat geschikt is om als adviesjacht te dienen, en dat 

bij de dertien te voegen, volgens de resolutie van de Heren Zeventien. Sommigen zeiden, dat 

de zaak nog wel wat mocht wachten, omdat er nog enige schepen uit Indië verwacht werden, 

waar nu ongeveer zeventig schepen in totaal liggen. 

Wij adviseerden op het verzoek van de Kamer Zeeland, dat Isaac Sterk, die solliciteerde als 

commies, dat zijn benoeming schadelijk zou zijn voor de VIC, wegens verschillende fouten 

die hij begaan had, ondanks dat hij anders slim genoeg kon zijn.  

 

fol. 48v 

 

Hij wordt namelijk beschuldigd:  

- van kennis van slechte munten,  

- dat hij buiten het decreet van de Staten-Generaal boven de Kaap de Goede Hoop gevaren 

heeft, 

- dat zijn broer Abraham met een klein schip gezonden is om te handel te drijven, maar dit 

scheepje met het geld dat hem meegegeven was, opgemaakt had, of ermee vandoor was 

gegaan, 

- en dat de dienst die hij, naar hij voorwendde, onze schepen aan de Kaap bewezen had, klein 

was. Sterker nog, dat hem een veel grotere dienst bewezen was, omdat hij met de zijnen, 

zonder bijstand van proviand en levensmiddelen van de schepen gekregen te hebben, had 

moeten omkomen.159 

De solliciteur Hugo Hering heeft opdracht gekregen, om er bij de prins voor te pleiten, 

veertien commissies met de schepen te zenden. 

Er werd ook opdracht gegeven, om te zoeken naar een geschikte plaats op de schepen de 

Gouda of (de Maagd van) Dordrecht, om een ketel te plaatsen, waar men zout water zoet zou 

kunnen maken met een uitvinding van doctor Leonard, zwager van burgemeester Dirck Bas. 

Er wordt gezegd, dat bij proeven de kwaliteit van het water goed bevonden was, en dat men in 

twee etmalen twee tonnen zoet zou kunnen maken. 

Een kruitmaker [Lambert] bood zijn dienst aan in Indië,160 en toen we vroegen naar zijn 

methode, antwoordde hij dat men om 50 pond buskruit te maken, 39 of 42 pond goedbereid 

salpeter moet nemen (ik twijfel of mijn geheugen me niet bedriegt), drie pond kolen en vijf of 

 
159 Zie verder fol. 49r. 
160 Zie fol. 49v. 
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zeven pond zwavel. Hij zou zich met vijf pond Vlaams (30 gld.) per maand tevreden stellen. 

Maar we willen eerst met zijn meester spreken. 

Daarbij werd besproken, dat hoewel de kruitmolen in Ambon opgericht was, het praktischer 

zou zijn, die aan de kust van Coromandel op te zetten, omdat daar salpeter wordt gevonden, 

en alles er goedkoper is. In de buurt van Tirepopulier, op de gedrukte kaarten Tiremalavas, 

wordt het veel gevonden. De zwavel komt daar uit China, en de inwoners aldaar maken het, 

maar hebben niet de juiste manier om korrels te maken. 

[26-10-1620]  

Er is verordend, dat we op maandag 2 november het scheepsvolk zullen monsteren voor de 

twee grote schepen, de Gouda en (de Maagd van) Dordrecht, en tevoren op vrijdag en 

zaterdag de trom slaan, waarvoor we toestemming van de burgemeesters zullen verzoeken.  

 

fol. 49r 

 

De schipper en de bootsgezellen, die met Isaac Sterk om Kaap de Goede Hoop waren 

geweest, verschenen voor ons. Zij excuseerden zich, dat zij met hem de verboden reis over de 

evenaar waren begonnen, waartoe zij door hem gedwongen waren. Ze zeiden dat ze op St. 

Helena waren geweest, en dat Sterk hen verzocht, om naar Ceylon of de kust van de Rode Zee 

te zeilen, maar dat wilden ze niet. Hun schip was helemaal lek en had niet genoeg etenswaren 

aan boord. Het schip was bij thuiskomst vastgelegd, en de officier verzocht om tegen Isaac of 

de reders een zaak aan te spannen, omdat ze tegen de verordening in overtreding waren 

geweest. 

De commiezen, ondercommiezen en assistenten zijn over de zes schepen verdeeld. 

De pensionaris vertelde, dat Michel Eustache, ondanks een brief en het verzoek van de Staten-

Generaal, toch doorging met zijn procedures tegen alle recht en redenen in, en daar onlangs 

een Nederlands schip had laten aanhouden. We hebben met redenen omkleed het goed recht 

van de VOC aldaar aangetoond, en ook afdoende bewezen, dat hij niet anders dan een 

zeerover was. Hij heeft verschillende Nederlandse en Franse schepen beroofd en geplunderd, 

en hij probeerde met geweld over en tegen het recht en justitie zelf te domineren. En als dit 

alles nog niet had mogen helpen, dan werd hij ook nog in zijn euvele procedures gesterkt door 

een aantal hovelingen die voor hem partij trokken, en hem, naar het schijnt, nog steeds 

steunen.  

Daarom was het nodig, alle middelen aan te wenden om ons tegen hem te verzetten met de 

duidelijkste bewijzen van zijn handelingen, die we we maar krijgen konden. Want alhoewel 

de VOC geen schepen of koopwaren in Frankrijk had, zouden er toch dagelijks klachten van 

degenen, die door zijn procedures zouden werden gedupeerd, te verwachten zijn. 

Hij zei voorts, dat hij het geschrift dat de admiraliteit van Rotterdam aan de Staten-Generaal 

had gestuurd, had verzonden. Dit scheen zeer hard en vol scherpe opmerkingen te zijn. 

Daarvan werden in de provincies verschillende exemplaren verspreid, en het was dus te 

vrezen, dat die daar smaak in zouden krijgen, en allicht alle subsidies die ze tot dusverre aan 

de VOC verleend hadden, konden intrekken. Daarom werd besloten, dat de pensionaris met 

de advocaat en schepen Jacob Poppen een antwoord zouden 

 

fol. 49v 

 

opstellen. Dan zouden zowel de Staten-Generaal als de particulieren beter begrijpen, hoe de 

zaak in elkaar zat. 
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Aangenomen is een zekere Lambert NN om in Indië te buskruit maken.161 Hij had in Utrecht 

bij Willem van Utenhoven gewoond. Hij is op de Zwarte Beer geplaatst, en zal per maand 30 

gulden krijgen. 

Enige Portugezen overhandigden een rekest, inhoudende dat NN de Segura, Portugees, met 

een aantal landgenoten handel dreef rond de Golf van Guinea en ten noorden van de evenaar, 

waar het Bestand van toepassing was. Ondanks dat, was de genoemde Segura met zijn schip 

en bemanning gevangen genomen en veroverd door een Oost-Indiëvaarder van de VOC. Met 

dat schip, (het Wapen van) Haarlem, is hij naar Jakatra gevoerd en gevangen gehouden. 

Derhalve heeft hij een aanbevelingsbrief van onze Kamer verzocht aan de regeerders aldaar, 

met een opdracht om deze gevangen Portugees vrij te laten, enz. Maar Hendrik Brouwer heeft 

hun als antwoord gegeven, dat hij in ruil voor enigen die door de onzen daar gevangen 

genomen waren, vrijgelaten kon worden. Hij voegde eraan toe, dat de Portugezen van Elmina 

of daaromtrent twee bootsgezellen had gevangen en opgehangen, zonder acht te slaan op het 

Bestand waar zij naar verwezen.  

[28-10-1620]  

Hessel Gerritsz en Cornelis Jansz waren bezig, om de plaats te vinden, 23 graden ten zuiden 

van de evenaar, waar een klein eilandje gevonden was, dat Leiden genoemd werd.162 

Sommige meenden dat het hetzelfde was dat de Portugezen … noemen, liggende op dezelfde 

graad naar het noorden, nagenoeg onvruchtbaar, zonder zoet water. Men meende dat de 

eilanden Santo Antão en São Vicente, liggende bij Kaap Verde zuidwaarts in zee, ook niet 

goed op de kaart stonden.  

Er werd ook gediscussieerd over de zeilsteen of magneet, die verschillende krachten had, en 

dat men daar bij het maken van naald en kompas zeer nauwgezet op moest letten. 

Ik gaf mijn stem aan een jongen uit Dokkum in Friesland, het was een flinke jongen, die 

binnen een jaar als man zou kunnen dienen. 

[29-10-1620]  

Onder mijn voorzitterschap zijn drie ziekentroosters aangenomen, en we hadden nog het oog 

op 

 

fol. 50r 

 

een jonge predikant uit Delft, die bij de predikanten geweest was, die ook Johannes à Porta, 

die al eerder was aangenomen, noemde. De eerste heette Michiel van Mander, ongeveer 42 

jaar, voor 38 gulden per maand, die met de Zwarte Beer zou varen. De tweede Gerrit Servaes 

van Hamont, voor 36, zoals ook de derde, Dirk Jansz Nagel. 

Gecorrigeerd twee artikelen van de artikelbrief, volgens de laatste resoluties van de Heren 

Zeventien. Te weten artikel 30, inhoudende het betalen van de maandgelden, en artikel 34, 

waarin gesproken wordt van de compensatie voor degenen, die in dienst van de Compagnie 

invalide raken. Daarbuiten zouden degenen vallen, die met natuurlijke ziekten of gebreken, 

zoals breuken en dergelijke worden getroffen. Dit zal op voorstel van dokter Walter wat 

duidelijker uitgedrukt worden. Hier hoorde ik dat degene die zijn rechterhand verliest in een 

gevecht voor de zaak van de VOC, gecompenseerd zal worden met 600 gulden, de linker met 

400, en beide met 1000 gulden.  

De pensionaris vertelde, dat het proces tussen de VOC en de Magellaanse compagnie bij de 

Hoge Raad ruimschoots in het voordeel van onze compagnie was beëindigd. Maar we waren 

veroordeeld om de Magellaanse … te betalen, of daarvoor zeven procent rente te geven. 

 
161 Zie fol. 48v. 
162 Vgl. Pollmann 2000, p. 210. 
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Daarom hield hij ons voor, of het niet nuttig zou zijn, om de hoge rente te ontgaan, en omdat 

we tegen vijf procent genoeg geld konden krijgen, dit te consigneren waar het hoorde. 

Hij zei verder, dat mr. Pieter van Veen163 Isaac le Maire en de Australische compagnie tegen 

de VOC verdedigde, en aanbood de zaak in alle oprechtheid aan te nemen, Hij hield ons 

daarom voor, of het niet nuttig zou zijn, dat men in onderhandeling te gaan, om alle geschillen 

bij te leggen. Er is besloten, dat degenen die naar Den Haag zullen gaan, beide zaken nader 

onderzoeken. 

Er is ook besloten, aan de gouverneur-generaal te schrijven, dat hij de assistenten die daar 

teveel zijn of geen nuttig werk blijken te doen, beter naar patria terug kan zenden, zodat ze 

elkaar niet in de weg lopen, en de Compagnie op kosten jagen. 

 

fol. 50v 

 

We zullen de comptabelen en degenen die [de betalingen van] hun kantoren niet hebben 

vereffend, daartoe vermanen en aansporen.  

Jacob Vlacq had bepaalde lonten besteld, die hem van Gouda zijn toegezonden, maar er wordt 

gezegd dat die te dun zijn en ongeschikt om naar Indië te sturen. 

Er wordt ook op gewezen, dat de apothekerskisten voorzien moeten zijn van alle 

benodigdheden, ook met een paar pond sarsaparilla, wat goed is voor degenen die besmet zijn 

met geslachtsziekten. 

Om de correctie van artikel 30, hiervoor vermeld, beter te begrijpen, moet men bedenken, dat 

vooreerst, wanneer de schepen veilig en wel in Indië zijn gekomen en daarvan naar behoren 

en gewoonte bewijs is gegeven, de verdiende maandgelden alhier zullen mogen worden 

uitbetaald. Zo ook de maandgelden die daar in Indië zijn verdiend, zonder verder risico te 

lopen. Maar bij het terugkomen moeten ze zich houden aan de onderpand die ze dan verkozen 

hebben, te weten het schip waar ze mee terugkeren, om de maandgelden te ontvangen die ze 

daarop verdiend hebben. En dit is besloten met betrekking tot degenen van wie de schepen in 

Indië bestemd zijn te blijven. 

Er is ook besloten, dat Louis de le Beecque opdracht zal krijgen, om de zaak tegen Isaac le 

Maire, waarover binnenkort onderhandeld zal kunnen worden, te volgen. 

We hebben vernomen, dat er op het schip de Witte Beer, in mei 1619 uitgevaren, tussen 

Bantam en de Kaap de Goede Hoop een muiterij geweest is, waarbij een klein groepje het 

schip wilde overmeesteren. Toen het uitkwam, moesten ze overboord. Het waren negen man, 

allemaal uit Hamburg, Bergen in Noorwegen, Stettin enz. Het is geschied volgens vonnis van 

4 september 1619. 

 

[02-11-1620]  

Het scheepsvolk, schippers, commiezen, ondercommiezen, stuurlui, timmerlieden, kuipers, 

kwartiermeersters, schiemans,164 assistenten, konstabels, trompetters, provoosten, kanonniers, 

bootslieden, jongens, op de Gouda en (de Maagd van) Dordrecht zijn aangemonsterd. 

De Kamer Zeeland schreef dringend om benodigdheden, namelijk stokvis, boter, sap van 

limoenen, tien ton mierik, enz. Schepen Aernt Pietersz Verburch, Jan Harmansz en Dirck 

Hasselaer namen op zich, dit  

 

 

 

 
163 Pieter van Veen (1562-1635) advocaat in Den Haag, Leidse studiegenoot en vriend van Buchelius. 
164 Vaklui die verantwoordelijk waren voor al het touwwerk. 
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te versturen, omdat wij het een en ander in voorraad hadden. Hetzelfde voor Hoorn, dat om 

gelijke benodigdheden had geschreven. Ze vroegen, of wij hier Spaanse kazen wilde hebben, 

omdat daar aan een flinke hoeveelheid was te komen. Dat waren hoge [Edammer] kazen met 

rode korsten, die veel naar Spanje gezonden worden. 

Een vrouw, van wie de man op de Witte Beer was uitgevaren, en wegens muiterij bij vonnis 

overboord was gegooid, verzocht de maandgelden van haar man. Het schip was 13 mei 1619 

vertrokken van Texel, en het vonnis werd 4 september geveld. 

We hebben dit vonnis gelezen, maar het hield geen confiscatie van goederen of 

verbeurdverklaring van maandgelden in. Dirck Bas en sommige anderen waren van mening, 

dat we haar die maandgelden niet zouden kunnen onthouden, omdat er geen confiscatie van 

goederen in ons land plaatsvond, daar die in de sententie niet werd uitgedrukt.  

Daarentegen zei pensionaris Adriaen Pauw, dat hoewel dit niet was uitgedrukt, het toch een 

zeer groot misdrijf en een verachtelijk verraad was, dat confiscatie met zich meebracht, 

volgens het dictum, ‘wie het lichaam confisqueert, confisqueert ook de goederen.’ Dat de 

rechters als scheepslieden geen rechtsgeleerden waren, en niet op de strenge regels van het 

recht hadden gelet, en dat men verschillende andere gebreken in het vonnis zou kunnen 

vinden. Anderen, die een mildere middenweg wilden volgen, ook al omdat de maandgelden 

weinig inhielden, vonden goed, dat men de vrouw met twee kinderen, die hier woonde, uit 

medelijden 18 of 20 gulden zou geven. Dat besluit werd gevolgd.  

Zij en haar man kwamen uit Hamburg, en verder waren er onder de samenzweerders geweest: 

nog een van Hamburg, een van Bergen in Noorwegen, een van Freiburg, een van 

Kopenhagen, een van Dithmarschen, een van Stettin, een van Emden, een van Nordstrand, 

een van Heusden,165 allemaal vreemdelingen van over de oostgrens.  

Hun voornemen was geweest, ‘die in de kajuit’ te vermoorden, en daarna de anderen, die 

tegen hen waren, overboord te gooien. Ze waren het al drie weken van plan geweest, maar 

hadden het niet kunnen uitvoeren, en hadden daarna koers willen zetten naar Schotland. Dit 

complot werd gemeld door een van hen, die gedrost was en aan land gebleven was. Hij was 

met zijn maat in de boeien geslagen, en zij hadden hem hun plan bekend gemaakt. Maar toen 

men begreep, dat zij niet gevlucht waren maar door de zwarte [Zuid-Afrikanen] waren 

aangehouden, en voor hun koninkje gebracht, werden ze ontslagen. Twee waren, toen zij 

vernamen  

 

fol. 51v 

 

dat hun voornemen ontdekt was, van boord gegaan, een van hen sprong van de sprietmars in 

het water.  

Een jonge Bengalees, Antonio Aguila, die door de Portugezen verkocht was, en hier bij een 

zeilmaker gewoond had, is aangenomen als bootsman, voor 7 gulden per maand. Hij scheen 

18 of 20 jaar oud te zijn, met een zeer bruin uiterlijk, naar zwart gaand. Hij zou op de 

Naarden varen, om op de kust van Coromandel en dicht bij zijn vaderland te komen, en sprak 

tamelijk goed Nederlands. 

In de vergadering is weer ter sprake gebracht, dat men de proef om zoet water te maken, hier 

aan land zou kunnen uitproberen, en daarna verder bespreken. Waarbij gezegd is, dat er 

verschillende problemen opdaagden, om dit in een schip te doen. Met name de plaats die daar 

 
165 Namen als Freiburg, Nordstrand en Heusden zijn moeilijk te identificeren. Ditmar, nu Dithmarschen is een 

onderdeel (Kreis) van Sleeswijk-Holstein. 
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moeilijk geschikt voor gemaakt zou kunnen worden, en er was brandgevaar. Anderen zeiden, 

dat het bijna afdoende uitgezocht was, dat men met 100 pond brandstof twee tonnen water 

zou maken. Maar, dat er verschillende slangen, die van rood koper gemaakt waren, nodig zou 

zijn, omdat die anders door het invreten van het zoute water verteerd zouden worden. Men 

zou deze manier om zoet water te maken ook in Indië kon toepassen, op plaatsen waar ook 

gebrek aan water was, met name op Poeloe Ai (bij Banda), enz.  

Tenslotte is besloten dat, wanneer het benedenhuis ontruimd zou zijn na het slachten van de 

koeien, men de ervaring hiermee nader zou bekijken, volgens de resolutie van de Heren 

Zeventien. 

Jan Harmansz, Elias Trip en een van de rekenmeesters zijn aangewezen, om de rekening, die 

door onze Kamer opgesteld is, aan de Admiraliteit aan te bieden, en daarmee te proberen de 

rekening te vereffenen. Voorafgegaan door de inleiding, dat wil zeggen van specerijen, die 

aan de afzonderlijke leden van dit college gegeven zouden worden. 

Jacob Bicker vond, dat we bij het betalen van de lasten en schulden van de Kamer, erop 

moesten te letten dat die niet ‘in banco’ werden veroordeeld. Dit zou voor de VOC heel 

nadelig zijn, en het zou ons meer dan 27.000 gulden extra kosten bij zo’n wisseling. Het 

verkopen van aandelen, die van de Compagnie waren overgenomen wegens schulden, 

 

fol. 52r 

 

wat volgens de resolutie van de Heren Zeventien in een openbare veiling moest geschieden, 

besloten we nog twee weken uit te stellen. 

Er werd een lijstje voorgelezen van waren en artikelen, die we uit de Molukken, de kust van 

Coromandel en elders verwachtten, met de prijzen die de VOC ervoor zou willen hebben en 

winst zouden opleveren.  

De specerijen waren: 

- peper, de grootste en meest verse;  

- nagelen ook vers en volgroeid; 

- noten groot, rond, vet, niet verbrokkeld, vermolmd of gerimpeld; 

- foelie, breed, mooi goudgeel, lieflijk van reuk;  

Muskus, niet zanderig, maar vet en zuiver tot 3.000 ons. 

Goud, uit China afkomstig.  

Diamanten die niet heel ver van Paliacate worden gehaald. We moeten trachten, de handel 

daarvan aan in handen te krijgen, die tot dusver in Goa is geweest, en waarvan we voor 

600.000 [gulden] in een jaar hebben kunnen opkopen.  

Er werd bij vermeld van salpeter, dat we daar op die kust aan flinke hoeveelheden zouden 

kunnen komen, en met aanmerkelijke winst vervoeren, nadat het daar geraffineerd is, en in 

droge, vierkante kisten of vaten verpakt. 

Er werd door anderen bij verteld, dat aldaar een voorname, schatrijke man woonde, die we 

met een brief en klein geschenk van enige fijne lakens, ongeveer honderd gulden waard, 

aldaar tot groot nut en profijt van de VOC zouden kunnen aanzetten en gebruiken, omdat hij 

onze natie gunstig gezind was. 

Witte Chinese zuivere, weinige getweernde,166 geen losse zijde. 

Damasten en armoisinen van allerlei kleuren, geen zwarte, wel blauwe en rode. 

Kleden van allerhande soorten. 

Katoenen lijnwaad, meest gebleekt, tot 600.000 el, niet meer dan 2 st. de el, 

enig katoenen garen en zijn middelmatig lijnwaad. 

 
166 Tot draden ineengedraaid. 
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Kamfer, borax, ambergrijs, Chinese wortel, drakenbloed, was, koper. 

Rabarberwortel,167 en andere drogerijen. 

Lakken die goed smelten en ruiken. 

Ingemaakte gember, grote kluwen en niet draderig. 

Porselein van de fijnste van alle soorten, uitgezonderd kleine potjes, wel grote schalen, 

banketschalen, grote en middelmatige boterschalen, kameelskoppen, klapmutsen, 

 

fol. 52v 

 

enz. We denken een flinke hoeveelheid te kunnen verkopen, omdat er al een tijdlang geen 

porselein uit de Oost hier overgekomen is.  

Ook koper, maar geen grote staven. 

We verbieden het overzenden van robijnen, gouddraad, borduurwerk, gekonfijte vruchten, 

slecht ebbenhout, lakwerk. Het levert namelijk geen of weinig winst op, ook kaneel en 

dergelijke, wat veel plaats inneemt, en hier te lande beter gemaakt wordt. 

De koopwaren die we met winst daarheen kunnen zenden, zijn behalve geweren, spiegels en 

wat tot nog toe overgezonden is, ijzeren staven en rollen lood, waarvan we flinke 

hoeveelheden met de schepen zullen overzenden. Elias Trip zei, dat Sauerlands ijzer zeer fijn 

was, geschikt voor allerhande bewerkingen. Het ijzer uit Biskaje is ook wel gewild als het fijn 

is, maar valt dikwijls grof en slecht uit, evenals het Luikse ijzer. 

 

We kregen bericht, dat het jacht van Hoorn, de Purmerend genaamd, weer uit Engeland in 

Texel teruggekomen is. Het bleek niet geschikt voor een zeereis te zijn, zoals de schipper, de 

stuurman en de andere officieren eenstemmig verklaarden. Het was nu tweemaal op zee 

geweest, en elke keer teruggekomen. Oetger Jacobsz, burgemeester van Hoorn, die het schip 

had aanbevolen en uitgerust, was zelf naar Engeland gegaan, toen hij hoorde, dat het daar 

bleef liggen, en kwam er zelf mee terug.  

De bewindhebbers van Hoorn hebben de hele bemanning afgedankt, maar anderen, met name 

een schipper waarvan bekend is, dat hij teveel drinkt, en die de genoemde burgemeester 

eerder aan deze Kamer had afgeraden om hem in dienst te nemen, hebben ze weer op het 

schip aangenomen. Dat stond de bewindhebbers in Amsterdam helemaal niet aan. Ze zeiden, 

dat dit op schade van de hele VOC zou uitdraaien, voornamelijk veroorzaakt door de 

halsstarrigheid van die ene burgemeester, die zijn voornemen met alle geweld doordreef. 

Terwijl het oordeel van velen toch was, dat het schip te rank was, en niet zonder gevaar naar 

de Oost zou kunnen zeilen. Anderen meenden, dat het een goed idee zou zijn, als er een 

buik168 aan gemaakt werd. 

 

fol. 53r 

 

[05-11-1620]  

Maar deze vergadering besloot, om op een brief van de Kamer Hoorn te antwoorden, dat hun 

manier van doen ons niet aanstond, en dat ze schade voor de hele VOC moesten voorkomen.  

 

 
167 De wortel van het uitheemse gewas Rheum, vooral gebruikt als purgeermiddel (zie WNT onder ‘rabarber’). 
168 Een ronding tussen het bodemvlak en de opstaande wanden (Van Dale) 
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Predikanten 

De predikanten hebben ’s avonds in de vergadering een jonge student voorgesteld, genaamd 

Jacob Fransz van Delft,169 23 jaren oud. Maar omdat hij het nog niet aandurfde, het 

predikambt vooralsnog aan te nemen, verzocht hij, of de Compagnie hem voor het komende 

jaar zoveel subsidie wilde verlenen, dat hij zijn studie in Leiden intussen kon voortzetten. Om 

hem daana, bekwamer en volwassener, in de dienst van de VOC aan te stellen. Daar werd 

door de bewindhebbers weinig bezwaar tegen gemaakt. 

Pensionaris Adriaen Pauw, als curator van de universiteit van Leiden, veronderstelde, dat hij 

hem met geringe kosten in het collegium theologicum of elders zou kunnen plaatsen. Maar de 

bewindhebbers brachten naar voren, dat hij zich in Indië voor tien of twaalf jaar zou moeten 

verbinden, omdat de veelvoudige wisseling van predikanten in Indië, en de korte tijd dat zij 

daar verblijven, niet de vruchten voortbrengen die we wel hadden gehoopt en dagelijks 

wensten. Want wanneer zij net hun draai begonnen te vinden, en kennis verworven hadden 

van de taal en cultuur van die landen, dan waren zij er alweer aan toe om te vertrekken.  

Daarop vroegen de predikanten hem naar zijn mening, en verklaarden dat hij, omdat hij nog 

jong en ongehuwd was, zich daarnaar zou kunnen voegen. Hij zou zijn best doen, om de kerk, 

de Compagnie en het vaderland zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het werd 

uitgesteld tot de volgende ochtend, om met de heer Vercoopers en andere, die daar aanwezig 

zouden zijn, verder af te handelen. Hetgeen gebeurd is. 

Met schriftelijke aanbeveling van de predikanten zijn als ziekentroosters op de schepen, 

aangenomen Gerrit Aertsz van Antwerpen, wonende te Leiden, en Lambert Wijnoltsz van 

Arnhem, nu te Haarlem wonende. Elk voor 36 gulden per maand, op hun belofte, vijf jaar in 

de Oost te blijven.  

 

De stuurman op de Naarden krijgt toestemming, 1.500 gulden op de Kamer in deposito te 

laten.  

 

fol. 53v 

 

Jan Barentsz of Buys, vermiljoenmaker, die, als hiervoor genoemd is,170 met de VOC in 

onderhandeling was om brandewijnen te leveren, en nu door zijn meester ontslagen was, bood 

zijn dienst aan de Compagnie aan, voor het volgende. Namelijk  

- om de gezonden voor alle ziekten op de schepen te behoeden,  

- om goud te zuiveren van zand en alle onzuiverheid,  

- om salpeter te beproeven en te ontdekken,  

- om buskruit te maken.  

Voorts als commies of ondercommies, enz. 

Hij verdiende 100 gulden boven zijn kosten. Men meende, dat hij niet minder zou eisen. 

Jacob Reepmaker en Antonis Rycques worden gelast, daarnaar te informeren, en het gesprek 

werd een week uitgesteld. Reepmaker verklaarde, zich niet slecht bevonden te hebben bij zijn 

drank. 

Dirck Bas vertelde van de hoop die gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen had gekregen, dat 

een Japanner een zilvermijn op Ambon zou hebben ontdekt. Dat hij voor dat doel een aantal 

Japanners had aangenomen, die hij als het plan niet lukte, tenminste als soldaten kon 

gebruiken. Dit stond in de laatste brieven uit Java, die in januari 1620 zijn verzonden. 

 
169 Niet in Van Lieburg 1996 gevonden. 
170 Zie fol. 34r, en verder fol. 57r. 
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Een jongeman, aangenomen als spiegelmaker in de rang van assistent, kon de gewone borg 

niet geven. We hebben hem die, wegens het goede getuigschrift dat zijn meester over hem 

gegeven had, geschonken, mits zijn meester, om aan de regels te voldoen, zich voor de vorm 

zou verbinden. Zo is het gedaan. 

Er is besproken, of het niet nuttig zou zijn, de Engelsen volgens het akkoord schriftelijk uit te 

nodigen, om een delegatie hierheen te zenden. Die kan dan met ons overleggen over het 

vaststellen van de prijzen, die we bij het venten of verkopen van de specerijen zullen 

aanhouden, zodat die op gelijke voet gaan. Maar er werd besloten, nog veertien dagen te 

wachten. 

 

fol. 54r  

 

Aan alle heren van de Admiraliteit is een zakje met specerijen, als mooie noten, foelie en 

nagelen gezonden, als voorlopige zending, met de toezegging, door Veld gedaan, dat zodra er 

weer schepen binnengekomen zouden zijn, wij de heren verder zouden voorzien. Maar 

sommigen, die daar niet op gelet hadden, waren er weinig tevreden mee, volgens de 

pensionaris. 

Een man van wie de zoon meer dan twintig maanden in Indië geweest was, en in Atjeh 

gestorven, verzocht de hele maandgelden te ontvangen. Maar omdat het kantoor daar 

afgebroken is, zijn er geen rekeningen noch boeken van te verwachten. Men was al blij, dat 

men het geplunderde gebouw ongedeerd kon verlaten. De rekenmeesters gingen ervanuit, dat 

hij van de maandgelden ook iets behoorde te laten vallen, want het kon zijn, dat er aan zijn 

zoon daar in de Oost wat geld verstrekt was. Daar konden zij evenwel geen bewijs van 

krijgen. Het was trouwens niet aannemelijk, omdat zijn zoon weinig tijd in de Oost geleefd 

had, en hier nog 50 realen van achten betaald had, die in Indië aan hem persoonlijk verstrekt 

waren. Omdat het niet aan te nemen was, dat hij bovendien iets van de commies zou hebben 

opgenomen, kwamen de bewindhebbers, volgens de resolutie van de Heren Zeventien, 

overeen dat ze hem tevreden zouden stellen. 

De moeder van de commies Pieter van de Broeck, die gouverneur geweest was te Jakatra, 

kwam bij ons, vergezeld van een advocaat. Omdat zij behoeftig was verzocht zij, wat geld van 

de maandgelden van haar zoon te mogen ontvangen voor haar onderhoud. Maar we hebben 

haar als antwoord gegeven, dat haar zoon met alle anderen die in Jakatra waren geweest, bij 

vonnis aldaar veroordeeld was, om aan de VOC de schade te vergoeden, die zij veroorzaakt 

hadden door hun nalatigheid en onoplettendheid. Hun maandgelden waren daarom 

geblokkeerd, en we konden haar vooralsnog niet helpen. Maar we zouden met de eerste 

schepen schrijven, om nadere verklaring van het vonnis, en uitvoerige toelichting van de 

toedracht van de zaak.  

 

fol. 54v 

 

[07-11-1620]  

Dirck Hasselaer had met mensen van de werf een aantal ijzeren Zweedse kanonnen voor de 

schepen gekocht, en er waren er nog maar een paar over. De koopman had hem die 

aangeprezen, om ze erbij te nemen, en zei dat ze getest waren. Om meer zekerheid te hebben, 

zijn zij overeen gekomen, dat men ze nog eens zou uitproberen met een pond kruit minder dan 

bij de normale proef, te weten met vijf pond. Maar toen deze proef zo uitgevoerd werd, zijn 

beide kanonnen waar ik bij stond in stukken gebarsten. Al eerder had ik nog de andere 

stukken van hetzelfde zwaarte gezien, waar het op dezelfde manier mee mis gegaan was. 
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Bovendien was daar een week geleden een toeschouwer verwond, die er op meer dan honderd 

passen vanaf stond, en om het leven was gekomen.171 

[09-11-1620]  

In de vergadering is aan de orde gesteld, dat er teveel ossen en varkens waren geslacht, zodat 

de ossen nu tegen de duizend liepen, meest grote, zware beesten. En dat het een verkeerd idee 

was, om naar de kust van Coromandel proviand in voorraad te sturen, terwijl er daarginds 

genoeg was en nog goedkoper ook. 

Dat het ook niet aan te raden was, proviand met het schip (de Maagd van) Dordrecht te 

zenden, en vandaar naar de garnizoenen op de Molukken, omdat die door de hitte en lange 

duur van het vervoer zou bederven. Het kon beter met de Gouda verscheept worden. Dit schip 

was, naar men meende verreweg het grootste, en zou meer kunnen laden. 

Er werd ook geklaagd over het grote aantal scheepsjongens, en omdat de bemanning op de 

Gouda steeds groter werd, werd er gezegd dat er meer water mee moest, zoals er ook op de 

meeste schepen meer brandhout nodig was. Anderen vonden dat hetzelfde ook voor (de 

Maagd van) Dordrecht gold. We besloten, dat er niet meer dan 250 man op zouden worden 

geplaatst, alleen een paar jongens extra zouden er nog bij mogen. 

Ontvangen een verzoek van de kamer Hoorn, om enige benodigdheden voor de twee jachten 

de Purmerend en de Hazewind, die men binnenkort wilde laten uitvaren, het eerste nu al voor 

de derde maal. 

 

fol. 55r 

 

Willem van Sijpestein had mij een missive gegeven, aan de bewindhebbers van de Kamer 

Amsterdam, waarvan het opschrift als volgt luidde: 

Edele heren bewindhebbers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, residerende tot 

Amsterdam. 

(In het wapen op zijn zegelstempel voerde hij Van Sijpestein gekwartileerd met Schade, met 

als helmteken een vlucht).172 

Zijn pretentie en verzoek was, dat hij meende, dat hij nog recht had op twee maanden 

tractement of provisie, te weten hetgeen tussen 31 juli, toen zijn possessie genomen was, en 1 

oktober toen hij vermoedde, dat Johan Grovensteins’ commissie, die gelimiteerd was, inging. 

Maar het scheen dat Grovensteins, wiens commissie van 20 augustus 1618 was, het [geld over 

het] tussenverloop ontvangen had. De rekenmeesters en kassiers hadden alleen gelet op de 

datum van de commissie, en niet op de tijd die deze vermeldde. 

 

Gouverneur-generaal Pieter Both had Laurens Reael aangesteld tot vicegouverneur van de 

Molukken, Ambon en Banda, en heeft hem voor zijn vertrek doen beëdigen. 

[03-01-1621] 

In Jakatra hebben veertig personen deelgenomen aan het avondmaal in de gereformeerde 

kerk, zie [Bor] in zijn beschrijving der Nederlandse oorlogen,173 die hun predikant aldaar 

Adriaen Jacobsz Hulsebos noemde. 

[09-11-1620]  

Morgen vroeg willen we de Gouda en (de Maagd van) Dordrecht op diepte te brengen met 

hoogwater en zuidwestenwind. Ze zijn tegen de middag voor Pampus gekomen. 

 
171 Zie verder fol. 57r. 
172 Willem van Sijpestein (1575-1624),was een zoon van Maarten en van Beatrix Schade van Westrum, zie 

NNBW, dl. 7, kol. 1204. (Met dank aan Marten Jan Bok voor zijn heraldische hulp). 
173 Pieter Christiaensz. Bor, Nederlantsche oorloghen, beroerten, ende borgerlijcke oneenicheyden …, 5 dl., 

Leiden, 1621-1630. 
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fol. 55v 

 

[12-11-1620]  

In de vergadering werd een brief uit Middelburg gelezen, getekend door [Jacob] Boreel en 

[Balthasar] van Vlierden, bewindhebbers van de Kamer Zeeland.174 Ze schreven dat ze een 

pakket brieven die uit Engeland kwamen, zouden overzenden, en dat ze nog wachtten op de 

benodigdheden waar zij meermaals om hadden geschreven. Ze meenden ook, dat de 

mierikswortels uit de Oost met de laatste wind gearriveerd zouden zijn (omdat ze toch al met 

de andere benodigdheden waren gezonden). Maar ze wisten niet welke verhindering er tot nog 

toe voorgevallen was, waardoor de damasten niet waren overgekomen, omdat zij die zo nodig 

hadden, en er al enige malen dringend om hadden geschreven. Het kon zijn dat het de VOC 

ernstig zou schaden, wanneer men de admiraliteit nodig zou hebben. 

Voorts wilden ze wel weten wat er aan de hand was met de armoisinen, die ze hierheen 

hadden gezonden, welke er verkocht waren, om die in hun boeken te noteren, en welke 

beschadigd waren. Ook verlangden ze de lijst van de goederen te zien, die in mei was 

gemaakt, en wilden daar zo spoedig mogelijk een afschrift van hebben. 

De brieven uit Londen waren in het Engels geschreven, met dertien namen van 

bewindhebbers van de Engelse Oost-Indische compagnie ondertekend, met een afschrift in 

vertaling. Ze hielden behalve enige complementen in, dat zij besloten hadden, twee van hen 

hierheen te zenden, om mondeling efficiënter met ons te onderhandelen over zaken, die tot het 

naleven van het gemaakte akkoord zouden leiden. Ze verzochten ons, de nodige 

voorbereidingen te treffen, zodat hun afgezanten, (die volgens plan op 1 november, oude stijl, 

uit Engeland zouden vertrekken) niet lang op hun kosten opgehouden zouden worden. Verder 

herinnerden ze aan de ontvangst en het goede onthaal, dat hun schip de  

 

fol. 56r 

 

Leeuw, nu in Engeland gearriveerd, van onze schepen aan de Kaap de Goede Hoop had 

gekregen. Ze vertrouwden erop dat onze schepen in gelijke gevallen door hen niet anders 

behandeld en geholpen zouden worden. 

Deze brieven zijn gekopieerd, en we besloten ze naar de andere kamers door te sturen. We 

vroegen hun, zich gereed houden, om als de omstandigheden het naar onze mening mochten 

eisen, enigen van hen naar de onderhandeling met de Engelsen af te vaardigen. Uit voorzorg 

voegden we daarbij, dat wij ook uit bepaalde berichten hadden vernomen, dat de bijeenkomst 

voornamelijk voor drie zaken van nut zouden zijn. Namelijk:  

a. om restitutie te krijgen voor de peper, die op de Engelsen buitgemaakt en hierheen gebracht 

was, en al grotendeels verkocht was,  

b. om een gelijke prijs voor de koopwaren, die uit Indië overkwamen, met gezamenlijk advies 

van beide compagnieën vast te stellen,  

c. om te adviseren, de handel op Perzië gezamenlijk te voeren. We hadden vernomen, dat [NN 

en] Abbot door de Engelsen waren aangewezen om hierheen te komen. 

De brief van Cloppenburg hield in, dat de Engelse bewindhebbers hem inzage hadden 

gegeven van hun papieren, die met de Leeuw overgekomen waren. Hij had daaruit vernomen, 

dat het schip de Engelsen ontmoet had, niet ver van Kaap Comore.175 Met het schip de Goede 

Fortuin (de onzen meenden dat ’t het Wapen van Enkhuizen moest zijn) was het slecht 

 
174 Jacob Boreel (1552-1636) en Balthasar van Vlierden waren twee van de eerste bewindhebbers van de Kamer 

Zeeland. 
175 Het eiland Grande Comore, tussen Mozambique en Madagaskar. 
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gesteld, er waren veel zieken aan boord. Zij vermoedden, dat het toen in januari laatstleden al 

veilig en wel in Paliacate176 was gearriveerd. Zij meenden dat het goed van contanten 

voorzien was, en een goede retourreis zou kunnen maken.  

In dezelfde brief stond ook, dat de Engelsen al hun koopwaren binnen tien of twaalf dagen 

van plan waren te verkopen. En ook dat er 22 Engelse schepen waren vertrokken, maar het 

was onzeker met welke bedoeling.  

Toen de onzen het bericht hoorden over het schip de Goede Fortuin, dat de Engelsen ontmoet 

had, met een zwakke bemanning, waarvan de meesten ziek waren, rees de verdenking, dat het 

door de Engelsen veroverd was. Sommigen dachten er anders over. 

 

fol. 56v 

 

Met algemene stemmen zijn enkele vonnissen tegen moedwillige en misdadige elementen 

uitgesproken door de scheepsraad. Onder andere tegen Hendrik Harmansz, commies op de 

Schoonhoven, die behalve door dronkenschap en andere daartoe aan te zetten, een zeer slecht 

voorbeeld aan de maats gaf, met grove taal en ruzie zoeken. Hij wilde ook de commandeur 

niet gehoorzamen, en zei dat hij net zo hoog stond als hij, terwijl hij niet meer dan een 

commies was. En zo pleegde hij nog meer van die misdragingen, die niet pasten voor iemand, 

die aangesteld was om andere herrieschoppers te straffen. Hij werd dus bij uitspraak van de 

brede Raad uit zijn functie ontheven, en op het schip de Hollandia gezet als passagier, terwijl 

hij de maandgelden, die hem beloofd zijn, op reis zal ontvangen. En verder zal hij ter 

beschikking staan van de gouverneur-generaal, naar gelang hij zich zal gedragen. 

Zo was er ook een soldaat NN Moreel, van wie bewezen was dat hij verschillende malen een 

kanon vernageld te hebben. Hij had zich ook meermalen misdragen door te vechten en ruzie 

te zoeken. Hij werd veroordeeld, om driemaal onder het jacht de Medemblik gekielhaald te 

worden, en die bestraffing is al uitgevoerd. Sommige waren ook om bepaalde redenen op 

andere schepen overgeplaatst. 

De onlangs aangenomen predikant Johannes à Porta had de mogelijkheid om zich terug te 

trekken opengehouden, namelijk het ontslag door zijn gemeente en classis. Hij scheen het 

eerste enthousiasme verloren te hebben, en heeft zich door een predikant alhier laten 

excuseren. Hij zei, dat hij niet ontslagen kon worden, tenzij hij ergens anders naar behoren 

beroepen en verzocht was. We hebben hem dus verzocht, naar een andere ziekentrooster te 

willen omkijken. Dat heeft hij dus beloofd. 

De predikant van Scheveningen177 overhandigde een rekest, en lichtte zijn verzoek mondeling 

toe. Hij vroeg om ondersteuning voor het bouwen van een tehuis, waar in het genoemde dorp 

onlangs mee begonnen is. Het is de bedoeling dat daar oude weduwen, van wie de mannen op 

zee omgekomen zijn, kunnen worden 

 

fol. 57r 

 

onderhouden. Wij hebben hem gezegd, dat de beurs van de armen van onze Compagnie 

diende tot ondersteuning en onderhoud van arme weduwen en wezen, die hun mannen en 

vaders in dienst van VOC verloren hebben. Toch hebben de bewindhebbers niet kunnen 

nalaten, het voorbeeld van de admiraliteit alhier (die 300 gulden hadden geschonken) te 

volgen. We hebben de genoemde predikant 200 gulden toegezegd, die hem de volgende dag 

zouden worden uitbetaald. We hebben de predikant daarbij op het hart gedrukt, dat hij zijn 

 
176 Pulikata bij Madras.  
177 Winandus Schuylius, zie Van Lieburg 1996, dl. 2, p. 307. 
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gemeente zou vermanen, om wanneer daar in de komende tijd schepen van de Compagnie 

zouden stranden of voor anker zouden gaan (zoals in de afgelopen tijd gebeurd was), die 

schepen behoorlijk tegemoet zouden komen en alle nodige bijstand zouden bieden, zoals het 

hoorde. En niet op een barbaarse manier de schepen een schatting opleggen, en dwingen 

buiten proporties hun wil te doen, voordat zij hulp wilden verlenen. 

Jan Barentsz of Buys had, zoals ik hiervoor vermeld heb,178 zijn dienst aan de VOC 

aangeboden, en ging er prat op, een bepaalde kunst te hebben, om het scheepsvolk te 

behoeden voor alle ziekten waar ze op zee vatbaar voor zijn. Voorts kon hij goud zuiveren 

van aarde, zand en andere onzuiverheid, en ook het salpeter proeven, enz., maar hij is voor 

deze tijd voor dit aanbod bedankt. We hadden namelijk vernomen, dat hij zich vroeger niet al 

te goed had gedragen, en zich met gevaarlijke zaakjes had bezig gehouden. Zijn broeder was 

daarvoor ook publiekelijk op het schavot gestraft. Bij het weggaan zei hij, dat men zijn dienst 

waar de VOC nu gebruik van zou kunnen maken, later wel eens tevergeefs zou kunnen 

wensen, en er dan spijt van zou hebben. 

Dat het Zweedse geschut levensgevaarlijk bleek te zijn bij de proeven, en dat er verschillende 

van uit elkaar waren gebarsten,179 heb ik al ter sprake gebracht. Er is nu besloten om, als we 

die niet op een fatsoenlijke manier konden verkopen, dat we ze een aantal keren voor de 

grootst mogelijke zekerheid zouden laten beproeven, op de meest geschikte manier. 

 

fol. 57v 

 

Een zekere Cousin Dominicus, Italiaan, die onder de naam van NN Egbertsz in dienst 

gekomen was van de VOC, was in de Oost gestorven, zoals we hoorden. Maar nu kwamen 

enkele personen vertellen dat ze zijn verzorgers waren, en dat hij tegen sommigen had 

verklaard, dat hij hun zijn goederen wilde vermaken. Daarom verzochten ze, zijn 

maandgelden, in Indië verdiend, te mogen opnemen. We vonden dat vreemd, omdat we zijn 

naam niet kenden terwijl die ook niet voorkwam in de monsterrollen met de namen van 

soldaten en matrozen. 

Daarom hebben we die goede mensen gezegd, dat de zaak ons vreemd voorkwam, en als zij 

beslag op het geld wilden leggen bij rechtsvordering erop gewezen werd, dat de 

bewindhebbers geen partij zouden zijn. We zouden betalen aan degenen van wie bewezen 

zouden worden, dat ze daartoe gerechtigd waren, als hun dat bleek. 

Daarna werd nog het concept voorgelezen van de brieven van instructie, die we met de 

klaarliggende schepen zouden zenden, en die voor een deel door advocaat Willem Boreel, en 

voor een deel door Hendrik Brouwer waren ingeschreven. Ze hielden voornamelijk in: de 

stand van zaken bij de Compagnie, de belasting, de vroegere en de tegenwoordige uitrusting, 

de kleine retouren, de hoop op verbetering. De VOC kon niet alleen met specerijen worden 

geholpen, omdat daar jaarlijks niet meer van afgezet kon worden dan ongeveer … Daarom 

zijn er verschillende handelswaren nodig, volgens de lijst die erbij gevoegd werd.  

We zijn van mening dat we aan het verzoek van de gouverneur-generaal ruimschoots voldaan 

hebben, nu we aan contanten overzenden 450.000 realen van achten, en daarnaast voor 25.000 

realen aan waren, daar de uitrusting van het voorgaande jaar deze ruim te boven gaat. Zodat 

wij nu de effecten van zijn beloften verwachten. We hebben nu met de klaarliggende samen 

68 schepen, als de acht veroverde Engelse schepen al zullen zijn teruggegeven. Het is een 

prachtige, ja zelfs royale vloot, waarmee we met Gods  

 

 
178 Zie fol. 35v. 
179 Zie fol. 54v. 
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fol. 58r 

 

steun iets opmerkelijks hopen teweeg te zullen brengen, tot tevredenheid van de gezamenlijke 

aandeelhouders, die tot nog toe in 18 jaar maar twee uitkeringen hebben gekregen. Terwijl de 

Portugezen in weinig jaren goede retouren ontvangen hebben, en in een van de laatste meer 

dan 600.000 d. aan diamanten, en bovendien hebben ze hun overschot aan peper hierheen 

gebracht. De gouverneur-generaal moet hun dat op alle mogelijke manieren proberen te 

verhinderen, enz. 

Er werd besloten, om aanstaande woensdag, 18 november, het scheepsvolk van de Zwarte 

Beer en het jacht de Naarden te monsteren, omdat die voldoende toegerust zijn. We hebben 

verlof gekregen van burgemeester Jonas Cornelisz Witsen, om maandag en dinsdag met 

tromgeroffel door de stad te gaan. 

Gisteren heb ik een betalingsopdracht van 800 gulden ontvangen, tot betaling van het jaar 

gage, lopend tot 1 oktober o.s., of 10 n.s. 1620, getekend door Simon van Schoonhoven en 

Peter de Schilder. Hiertegen heb ik van de rentmeesters ontvangen een assignatie op Hendrik 

Reynst, neef van wijlen gouverneur-generaal Gerard Reynst, wonende in de Koestraat, 

inhoudende als volgt:  

Hendrik Reynst, u gelieve te betalen aan mr. Aernt van Buchell, onze collega, of aan toonder 

dezes, de som van achthonderd gulden per kassa. U kunt die bij ons, ontvangers, namens de 

Oost-Indische Compagnie valideren. Amsterdam, 11 november 1620. 

f 800  Hillebrand Schellinger, Dirck Hoing 

 

Dit geld heb ik de 12e ontvangen boven de gevalueerde koers, in Jacobuspenningen180 van 12 

gulden, pistoletten181 à 7 st.14 penn., matten182 à 50 st., en arendschellingen.183 Heel weinig, 

naar mijn mening. 

 

Berichten over Zuid-Afrika 

In het bericht, geschreven op het schip de (Nieuw) Hollandia, aan de Tafelbaai op 29 mei 

1620, en getekend door commandeur Nicolaes van Bakkum en de scheepsraad, worden de 

schepen vermeld die onder dit commando vallen, te weten de genoemde (Nieuw) Hollandia, 

de Mauritius, de Leiden, de Groningen, de Schoonhoven, het Wapen van Enkhuizen, de (Oud) 

Delft,  

 

fol. 58v 

 

het Wapen van Hoorn, de Oranje, de Zierikzee, de Schiedam, de jachten de Medemblik, de 

Muiden en de Weesp. 

Verder iets over een boot die naar de Soldany baai gestuurd was.184 Toen er geen Engelse 

schepen gezien werden, zijn er enige tochten in het land gemaakt. Maar zonder [succes], 

ondanks dat er wel enige sporen van mensen en beesten gevonden zijn. Met enige mensen is 

er contact geweest, maar omdat ze zeer schuw waren, hebben we geen handelswaar kunnen 

verwerven. Het leek er dus op, dat ze door anderen die daar met schepen geweest zijn, slecht 

behandeld zijn. Hierover werden meer bijzonderheden verteld, met wat meegestuurde kaartjes 

die erbij hoorden. Maar het was geheel onmogelijk om tochten van 40 of 50 mijl landinwaarts 

 
180 Een gouden munt van Jacobus I van Engeland. 
181 Spaanse gouden munt. 
182 Spaans 8-realenstuk, ter grootte van een rijksdaalder. 
183 Schelling van de Overijsselse steden, met de rijksadelaar. 
184 Saldanha Bay bij Vredenburg, ten noorden van Kaapstad. 
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te maken, vanwege de bergen en diepe valleien, en doordat de mannen behalve hun wapens 

ook proviand en drinken voor enkele dagen moesten meedragen in de ondraaglijke hitte. 

Robbeneiland is ongeveer twee uren gaans in omtrek, met rondom steile klippen, en men kan 

maar aan een plaats aankomen, waar een kleine zandbaai is. Het eiland is heuvelachtig en 

nagenoeg onvruchtbaar. Men vindt daar weinig of geen gras, maar alleen verschillende 

kruiden, waaronder enige welriekende, maar onbekende soorten. Er zijn veel pinguïns en 

robben, zwaar en onsmakelijk om te eten. Ook veel eieren van pinguïns en zeemeeuwen, maar 

ze zijn meestal vuil. Wilde ganzen werden daar ook gezien, en sporen van een of ander 

viervoetig beest, maar daar hadden we er geen van kunnen bemachtigen. 

Op een steen stond daar gegrift, dat Frederik de Houtman, gouverneur, nu voor de vierde keer 

naar Indië was gereisd met het schip (de Maagd van) Dordrecht, en daar 18 mei 1619 was 

gearriveerd. Op een andere steen stond, dat Jacob Dedel, raad van Indië, met dr. Martinus 

Schonck, fiscaal, daar met schip de Amsterdam 

 

fol. 59r 

 

op 20 mei bij was gekomen, en dat beide schepen 4 juni weer waren vertrokken.  

Ik vind in een brief van Abraham Olivier, commies op de Amsterdam, dat dit schip in oktober 

1619 te Bantam is gearriveerd, nadat het in januari dat jaar van Amsterdam was gevaren.  

Op de genoemde stenen is ook te lezen, dat gouverneur Laurens Reael 11 oktober 1619 van 

Kaap de Goede Hoop gevaren was met de Eenhoorn, met commies Cornelis Houbraken. 

Er werd ook verslag gedaan van het jacht de St. Jacob, waar Isaac Sterk op was. Ze hadden 

het van verre waargenomen, en hadden er enige brieven mee overgezonden. In ruil hadden ze 

het voorzien van wat proviand, omdat ze daar groot gebrek aan hadden, Er was daar aan 

boord niet meer over dan wat brood en pinguïns, die toen al begonnen te stinken. Sterk 

maakte eerst uitvluchten, om niet naar de vloot te komen, maar door de nood werd hij daartoe 

gedrongen, en zei dat hij daarheen gestuurd was om robben te vangen. Maar het schijnt dat 

zijn opzet op iets anders gericht was, zoals men uit het relaas van de stuurman en andere 

maats, die met hem mee geweest waren, en hiervoor (fol. 49r) verteld is, voldoende kan 

bespeuren. Dit scheepje is, als ik me niet vergis, hier te lande vanwege de Compagnie in 

beslag genomen, omdat het tegen de verordening en de regels van de Staten-Generaal, die op 

de Indische vaart gemaakt zijn, gericht was. 

In dezelfde brief stond, dat op 25 februari 1620 Augustin de Beaulieu, generaal van drie 

Franse schepen, daar geweest was. 

[16-11-1620]  

Er zijn met een Guinea-vaarder185 enige brieven gekomen, geschreven aan de Kaap Lopez,186 

afkomstig van de Noord- en de Zuid-Holland, de Weesp en de Muiden, op 25 augustus 1620. 

Ze hadden weinig doden maar veel zieken, die op het land weer bijkwamen, zodat die schepen 

van plan waren weer snel samen onder zeil te gaan, om hun weg te 

 

fol. 59v 

 

vervolgen naar Indië.  

Zij hadden elk een vat limoensap, dat zeer nuttig was voor de zieken, van de Guinea-vaarder 

overgenomen voor 100 gulden per vat. Zij klaagden ook, dat hun wijnvaten zeer verslechterd 

waren, en dat ook de teervaten slecht door hoepels bewaard bleven. Ook was de proviand 

 
185 Schip dat de Golf van Guinea als bestemming heeft. 
186 Kaap Lopez (of Lope Gonsalves), bij Port-Gentil in Gabon, ten zuiden van de Golf van Guinea. 
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soms minder dan op papier stond, en sommige schepen waren niet beter uitgerust, dan 

wanneer zij naar de Straat van Gibraltar zouden varen.  

 

De koopman van het schip de Noord-Holland klaagde over de sergeant, een Fransman, die 

veel problemen veroorzaakte en aanhang zocht, zodat hij bang was dat die een lelijke streek 

zou willen uithalen.  

Er waren ook met de Guinea-vaarder drie man terug gestuurd, die vaak ziekelijk waren 

geweest, en men had er geschikte mannen voor in de plaats gesteld. Het journaal dat tot die 

tijd was bijgehouden, werd meegestuurd. 

Het schip de Gouda was gisteren vlot, en is van Pampus naar Texel gevaren, terwijl (de 

Maagd van) Dordrecht nog vast bleef zitten. En werd daarom besloten, dat men morgen zou 

beginnen de soldaten voor de Gouda aan te nemen. 

Er werd verteld, dat op een vroegere attestatie en tegen een borgsom, ongeveer 400 gulden 

van iemand die gestorven was, opgenomen was door personen die zich uitgaven voor zijn 

erfgenamen. De attestatie bleek vals te zijn, de moeder leefde nog en eiste nu de erfenis op, 

terwijl de borgen of gevlucht waren of over weinig middelen beschikten. Zodat te vrezen 

stond, dat de Compagnie dit geld er nog op toe moet opleggen. Er werd besloten, na te gaan 

wie het geld opgenomen hadden, en dat we geen tweede maal zouden betalen, tenzij bij 

rechtsvordering gedwongen, en dan bij consignatie. 

De pensionaris bracht ter sprake, dat de commies Hubert Vischenis veel wist te vertellen over 

de Arabische kust, en dat het daarom niet onverstandig zou zijn, daarover met hem nader in 

contact  

 

fol. 60r 

 

te komen. Als dat een basis bood, zou men hem kunnen vragen het op schrift te stellen, om 

daarover nader te beraadslagen.  

Admiraal Steven van der Hagen is weer hier gekomen, naar ik meen, om zijn zaken verder te 

behartigen. Met wat voor resultaat, zal de tijd leren, maar het zal niet veel zijn, vrees ik, want 

mijn collega’s, begunstigen gemakkelijk iemand wie het al voor de wind gaat nog meer, ja ze 

geven die zelfs alles. Maar als ze tegen iemand eenmaal haat opgevat hebben, vergeten ze dat 

niet makkelijk.  

Lucas van Nes uit Harderwijk is weer eens in ons college verschenen. 

De Zweedse kanonnen, waarvan er acht door de Compagnie aangenomen waren, werden om 

meer zekerheid te krijgen, nogmaals getest. Daarbij zijn er nog drie of vier gebarsten, ondanks 

de voorgaande proef. Elias Trip meende dat de oorzaak was, dat het ijzer [van het geschut] te 

licht was, en de kogel te zwaar. [Het kanon] woog ruim honderd pond minder dan het 

behoorde. 

Elias Trip ontving ook een brief van zijn zoon, geschreven aan de Kaap Lopez.  

[18-11-1620]  

Het scheepsvolk van de Zwarte Beer, die zijn laatste reis zal maken, en van het jacht de 

Naarden, is gemonsterd. Op dit laatste schip waren nog, behalve de koopman, voorgesteld 

Frederik Crijnsz, ondercommies, Jacob Schoofs, Hendrik Kerkringen en Simon Adriaensz 

Staes, assistenten.  

Ik vind nog in de verdeling van de assistenten op de Gouda: Matheus van Ockerze, 

vermoedelijk ondercommies, Jan Michielsz Hoppezak, Abraham Lernou, Jacob Hendriksz 

Rotgans, Jan Jansz van Amsterdam, assistent voor 14 gulden, Jan Willemsz uit Brielle voor 

12 gulden, Laurens Coolen voor 12, Gerrit Gerritsz van Amsterdam voor 10, Willem 

Lambertsz van Papenbroek voor 8 gulden, Willem Jacobsz van Amsterdam voor 8 gulden 
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Op (de Maagd van) Dordrecht: Aelst Bakker, eerste assistent, Hans Jurriaensz van 

Amsterdam en Bartholomeus Bodden voor 16 gulden, Pieter Barentsz van Amsterdam voor 

16 gulden, Reinier Jansz van Groningen voor 14 gulden, Heymen Sivertsz van Amsterdam 

voor 14 gulden per maand, assistenten. Bij de monstering werden aan de schippers en 

officieren hun fluit geleverd, en aan de provoost zijn stokje, allemaal met oranje zijden 

banden.  

[19-11-1620]  

De aandelen lopen, de honderd nominaal, op tot 222 gulden of daaromtrent, soms minder, zo 

wordt gezegd.  

 

fol. 60v 

 

Aan de commies François Lemmens is op enige van zijn eisen187 700 gulden uitbetaald door 

bij de rekenmeesters die daartoe aangewezen zijn. 

Willem van Sijpestein is betaald, te eindigen 29 juli 1618. 

Jonker Johan Grovensteins is betaald, te beginnen 20 augustus 1618. 

Restant ten behoeve van Sijpestein, 21 dagen. 

Ik betoogde nog, dat de commissie van Grovensteins moest beginnen op 1 oktober 1618 oude 

stijl, maar onze bewindhebbers wilden daar niet naar luisteren. Ze bleven bij de aantekening, 

zoals die te boek gesteld was, dat de commissie van Grovensteins van 20 augustus 1618 was. 

Daarnaar hebben zij hem betaald, maar als zij goed op de commissie hadden gelet, zouden ze 

het hebben gemerkt, zoals hiervoor gezegd. En zodoende is aan Grovensteins zonder reden 

ongeveer zeven weken uitbetaald. 

Een vrouw vertelde, dat haar man nu tien of twaalf jaar in Indië was geweest, en hoewel zijn 

tijd nu afgelopen was, had hij opnieuw bijgetekend. Hij diende daar als kapitein op een jacht, 

en hij ontving daar ook zijn maandgelden, zonder aan zijn vrouw of kinderen te denken. Hij 

leefde er ook maar op los, had ze gehoord. Daarom verzocht ze de bewindhebbers, om aan de 

gouverneur-generaal te schrijven, dat hij haar man weer naar dit land zou sturen, of tenminste 

een derde deel van zijn maandgelden afstond, ten behoeve van zijn vrouw en kinderen. Dat is 

haar beloofd. 

Op het jacht de Muiden, dat in het voorjaar uitgezeild was en in de Golf van Guinea bij Kaap 

Lopez aangekomen was, waren drie zieke opvarenden. Ze zijn met een ander jacht dat van 

Guinea naar patria zou varen, teruggestuurd, en anderen hebben hun plaats ingenomen. De 

een had als konstabelsmaat over zes maanden 84 gulden verdiend, waarvan 42 voor drie 

maanden voor het vertrek betaald waren, en er nog een gelijke som resteerde. De tweede 36 

gulden, de derden was nog ziek. Ze wilden dat uitbetaald krijgen, maar we hebben hun 

aangezegd, dat zij deze maandgelden nog niet hadden verdiend, omdat er nog geen bericht 

gekomen was, dat het schip veilig en wel bij Bantam was gearriveerd. En dan moest hun 

risico van het overkomen nog doorlopen. Maar als zij hun geld wilden hebben, moesten ze 

dubbele presentie betalen voor de zekerheid, namelijk acht procent voor de heenreis en acht 

procent voor de terugreis, volgens de artikelbrief. Maar ze zouden alle drie gezamenlijk 

komen, en men zou verder met  

 

fol. 61r 

 

hen onderhandelen, om geen ruzie te maken over zo’n kleinigheid. 

 
187 Zie fol. 44r. 
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Lucas van Nes werd aangewezen, om naar het schip de Gouda te gaan in Texel, en dat wilde 

hij wel doen voor acht of tien dagen. Want daarna moest hij in Gelderland zijn op de landdag, 

maar er werd gezegd, dat ze dan voor een vervanger moesten zorgen. 

De schipper van de Purmerend, die in Hoorn aangenomen en weer afgezet was, klaagde bij 

onze Kamer, dat hem onrecht gedaan was. Ook alle bewindhebbers vonden dat, uitgezonderd 

een of twee, die met hun hoofd verder wilden. Daarop werd gezegd, dat de ene Kamer niets 

over de andere te zeggen had, maar dat hij dit geval bij de Heren Zeventien, die naar men 

verwachtte binnen veertien dagen zouden vergaderen, moest aangeven. Of voor schepenen 

zijn zaak beklagen, als de aangewezen rechters. 

[20-11-1620]  

De volgende dag heb ik besloten, om met mijn vrouw naar huis terug te keren, op 10 

november [o.s.], de vooravond van St. Maarten.  

Steven van der Hagen was van plan, zijn remonstrantie toe te lichten, en tevens zijn 

commentaar op wat hij in Indië had verricht, met het doel om een honorarium voor zijn 

buitengewone diensten te krijgen, volgens de gewoonte. Of hij dat zal bereiken, betwijfel ik, 

gezien zijn karakter.  

Hij vertelde van de geringe ijver van de predikanten die naar Indië gezonden worden, die men 

daarom eerder huurlingen dan herders kan noemen, omdat ze voornamelijk schijnen te letten 

op hun gage. De meesten hebben vrouw en kinderen in patria, en verlangen naar de terugreis. 

De meeste tijd dat zij daar zijn, besteden zij aan het leren van de taal, en ze hebben maar 

weinig tijd over, om anderen iets te leren. Sommigen zijn heel onvriendelijk, en geven 

nauwelijks het goede voorbeeld.188  

Zij worden daarin verre overtroffen door de jezuïeten, en geven veel ergernis aan de 

inlanders, die de paters van vroeger prijzen om hun vriendelijke onderwijs en lessen, 

aangepast aan hun begrip en hun beproevingen, en om hun hulp en troost in tegenspoed, 

ziekte en armoede. Onze predikanten blijken daar zeer nalatig in te zijn, ze zoeken meer hun 

eigen gemak en gewin, dan het zielenheil van die arme mensen, ondanks dat die van nature 

goed en leergierig zijn. 

 

fol. 61v 

 

Tijdens mijn afwezigheid is aan overste Steven van der Hagen door de Heren Zeventien, voor 

zijn laatste reis, 2.000 gulden extra betaald, zonder rekening te willen houden met zijn eerdere 

eisen. Ze zeiden dat die opgenomen waren in het laatste akkoord, toen zij hem mede met het 

oog daarop 400 gulden per maand extra betaald hadden.189 

Het schip de Witte Beer, uit Indië vertrokken [11 mei 1620],190 is in januari [1621] in 

Engeland gearriveerd, maar werd daar vastgehouden, hoewel de gecommitteerden van de 

Engelse compagnie hier met ons in onderhandeling waren. Die hebben in allerijl brieven 

gezonden, maar de koning ontkende het vasthouden, en de kooplieden zeiden, er niets van te 

weten. Het is evenwel geschied tot groot nadeel en gevaar voor de VOC, waarna ook het 

bericht hier gekomen was, dat het schip vergaan zou zijn. Tenslotte is het schip toch op [4] 

maart 1621 veilig en wel in Zeeland gearriveerd, en had alleen schade geleden door de 

vertraging en extra maandgelden.  

 

 

 
188 Vgl. Pollmann 2000, p. 186. 
189 Vgl. Pollmann 2000, p. 212. 
190 Zie https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10097.  

https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10097
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De lading van het schip is als volgt: 

2.830 picol zuivere peper 

20 kisten met benzoë 

4  kisten met getweernde zijde 

3 kisten met vloszijde 

1  kist met zwarte poolzijde191 

Adriaen Martensz Block heeft, als gouverneur op Ambon,192 om de vrouw van zijn adjunct te 

verleiden, en dat naar het oordeel van het bevolking nogal losbandig, vaak haar man uit het 

fort weggestuurd, ook om onbeduidende dingen, a.v. 

Rond dezelfde tijd [4 febr. 1621] is in Zeeland gearriveerd het schip de Vrede, van Jakatra 

gevaren op 1 augustus [1620],193 en, als ik me niet vergis, 4 maart daarheen vertrokken 

vanhier.  

Uit de bewindhebbers is Jacob Vlacq aangewezen om het volk te ontslaan, en alles te regelen 

wat nodig is.  

De lading van beide schepen wordt geschat op 900 duizend gulden. Ik heb een vrachtlijst 

gezien:  

4  kati Jambische peper 

125  kati 96 cal. 

…  sacci giroffel nagelen 

1.026  kati geconfijte gember in Macao 

 Japanse kamfer 

40  kati rabarber 

170  kati drakenbloed  

33  stuks bezoarstenen van Zuccadana  

458 ¼  karaat diamant  

1.079  kati cost. majoraan  

20  stuks rood hout. 

 

fol. 62r 

 

[07-03-1621]  

Door strenge vorst en langzame dooi opgehouden, ben ik uit Utrecht in Amsterdam 

aangekomen.  

[08-03-1621]  

Toen ik bij het Oost-Indische huis aankwam, kon ik moeilijk binnenkomen, door de grote 

toeloop die daar was van bootsgezellen en allerhande gepeupel. Ook van vrouwen, omdat het 

gerucht liep, maar ten onrechte, dat men vrouwen aannam, om naar Indië te zenden. En dat 

men geen zeelui of ambachtslieden meer zocht, als die niet met hun vrouw daarheen wilden, 

om de nieuwe kolonie van Jakatra op Java te bevolken. 194 

Dit gerucht kwam voort uit het praatje, zoals hiervoor al meermalen geschreven is, dat men 

het nodig achtte enige jonge meisjes naar Indië te zenden, om de Hollandse natie daar voort te 

planten. Zoiets stond ook in de laatste brieven vermeld, en er zijn verschillende opinies over 

geuit onder de bewindhebbers, en ook in de vergadering van de Heren Zeventien, onlangs. 

Want hoewel men wel kon begrijpen hoe nuttig het zou zijn, dat onze natie daar zou groeien, 

door geboorte van kinderen die van jongs af aan konden wennen aan het klimaat en de manier 

 
191 Zijde bestemd om er de pool van fluweel van te maken (WNT). 
192 1614-1617; in 1616 nam Van der Hagen het bestuur van hem over.  
193 Zie https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11114.  
194 Zie Kalff 1909, p. 421-422. 

https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11114


VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

97 
 

van leven in die landen. Toch werden er verschillende redenen naar voren gebracht om het af 

te wijzen. Een paar jaar geleden zijn enige vrouwen, daarheen gezonden, wat meer tot 

bandeloosheid onder de jeugd en het ruwe volk, zowel zeelieden als soldaten geleid had, als 

tot wettige voortplanting. Een op de tien van die vrouwen had geen kinderen gekregen. 

Inlandse vrouwen, die men met kosten en moeiten kon werven, waren meestal zo verdorven 

en misbruikt, dat daar weinig hulp van te verwachten was. Het grootste probleem, om enige 

jonge meisjes, die te zijner tijd daartoe zouden dienen, daarheen te zenden, was, dat men 

vreesde dat die door het ruwe scheepsvolk, of onderweg of daarginds aan land, verdorven 

zouden worden. En dan zou dat meer tot schande voor onze natie dan tot voordeel strekken. 

Alleen het schip de Leeuwin, van ongeveer 200 lasten, wordt hier toegerust. Het is onlangs 

gekocht door de VOC, en was enkele jaren eerder gebouwd. Maar het was niet goed toegerust 

of sterk genoeg voor zo’n verre reis, en is daarna met veel noodzakelijke aanpassingen 

vergroot en versterkt, en nu voor de reis geschikt gemaakt, onder schipper Jan Franssen van 

Hoorn.195 

 

fol. 62v 

 

In de vergadering is een onderstuurman aangenomen, Cornelis Abrahamsz van Hoorn, voor 

34 gulden per maand.  

Een bottelier [Jan Simonsz] is, omdat we vernamen dat hij hiervoor, om zijn slechte toezicht 

en drankzucht, uit zijn ambt was gezet, en omdat we vernamen dat hij nog steeds zeer tot de 

drank geneigd was, ontslagen.196 

De brief van Cloppenburg, uit Engeland gezonden, in februari 1620 Engelse stijl, hield in, dat 

hij verschillende malen geld opgenomen en voorgeschoten heeft, voor het onderhoud van de 

schepen die daar gearriveerd waren en vastgehouden werden. 

Hij was boos op de Engelse compagnie, die niet wilde nakomen wat hun gecommitteerden 

hier met ons overeengekomen waren.  

De koning was dikwijls in het parlement, dat nu voortdurend bijeenkwam, en dat hem voor 

steun aan de Pfalz 200.000 pond sterling had toegezegd. 

Isaac le Maire dreigde via zijn procureur in Den Haag de VOC, als die er niet voor zorgde, dat 

de zaken tegen hem die toch in zijn voordeel zouden aflopen, ingetrokken werden. Anders 

zou hij gedwongen worden, enige dingen die hem bekend waren over de bewindhebbers te 

openbaren, die beter verzwegen konden blijven en weinig tot hun eer zouden strekken. Met 

name dat de Heren Zeventien verschillende zaken hadden besloten, die geheel in strijd waren 

met hun octrooi, enz. Maar er werd in de vergadering geen aandacht aan besteed. 

Er is besloten, om verschillende debiteuren, die aan de Compagnie veel geld schuldig zijn, 

alsnog ernstig aan te manen om binnen acht dagen te betalen. Wanneer zij in gebreke blijven, 

zullen wij tegen hen procederen, omdat wij het geld anders met nadeel voor de VOC moeten 

opnemen. 

Als eersten werden genoemd de weduwe van Leonard Ranst en C. Sprangers. 

Burgemeester Dirck Bas werd aangewezen om de volgende dag naar Den Haag gaan.  

Een vrouw stelde ons haar twee dochters voor, ongeveer 16 of 17 jaar oud, die goed konden 

handwerken, zoals kantwerken en naaien, met de aanbeveling, om die met anderen te 

bestemmen voor uitzending naar Indië. 

 

 

 
195 Het vertrok 20 april 1621 van Texel, zie https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11726.  
196 Zie fol. 64r. 

https://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11726
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fol. 63r 

 

[09-03-1621]  

Er is poeder van specerijen verkocht door de verkopers, en daarom is er een gedrukte 

ordonnantie van de Staten-Generaal voor de dag gehaald, inhoudende dat zulk poeder in ons 

land niet gevent, maar overboord gegooid moet werden, op boete van 100 goudguldens. Dat 

verbod was in 1617 op verzoek van de VOC uitgevaardigd, zodat die specerijen een betere 

reputatie en waarde zouden behouden. Daarom keurden we de levering af, en besloten we, ons 

aan deze ordonnantie te houden. 

De burgemeesters lieten weten aan de aanwezigen in het Oost-Indische huis, dat we voor de 

rest van de dag de poort dicht moesten houden, om overlast te voorkomen. We moesten 

zorgen dat het volk, dat er met geweld op aandrong, dat we vrouwen en meisjes zouden 

aannemen om naar Indië uit te zenden, zou vertrekken. 

 

Een brief uit Jakatra 

In een brief uit Jakatra, met het schip de Vrede gezonden, en door Pieter de Carpentier197 

geschreven, werd verteld hoe blij die Engelsen waren, zodra zij hoorden van de vrede, die 

tussen hen en ons in Indië gesloten was. Hij vertelde niettemin hoe schaamteloos ze zich 

terstond in onze plaats gingen gedragen. Ze wilden de helft van de rechtsspraak opeisen, en 

beledigden onze inlanders, Chinezen en anderen op allerlei manieren. Zodat de onzen, die de 

souvereiniteit uitsluitend wilden voorbehouden aan de Staten-Generaal, gedwongen werden 

hierin te voorzien, en sommigen die zich kwaadwillig misdroegen, te straffen.  

Zo was er een Engelse bottelier, die arak van een Chinees in Jakatra had gekocht, en toen zei 

dat die vervalst en niet echt was. Hij heeft hem toen zeer kwalijk laten geselen en 

mishandelen, en zei daarbij: ‘Ga nu heen en klaag mij maar aan bij de Hollandse magistraat.’ 

Die deed dat dadelijk. De bottelier is op het matje geroepen, en is gevraagd, wat voor 

aanleiding hij gehad had, om die Chinees zo te mishandelen, in een plaats waar justitie was. 

Hij zei, dat hij door die Chinees bedrogen was, en dat men in Bantam wel gewoon was, om 

dat volk zo en nog wel erger te behandelen. Hij erkende geen andere overheid dan zijn 

Engelse mayors.  

Om hun gezag te handhaven  

 

fol. 63v 

 

hebben de onzen, na het nodige overleg, verordend, dat de genoemde Engelse bottelier, als 

voorbeeld voor de anderen, in het openbaar aan een paal gebonden en met [roeden] op zijn 

blote rug gestraft moest worden. Toen dat gedaan was, zijn de Engelsen bang geworden, zodat 

die zich nu wat bescheidener gedroegen. We hebben ze verschillende plaatsen aangewezen, 

om daar hun woningen te bouwen. Maar ze wisten daar altijd op af te dingen, en wilden alleen 

de plaats hebben, die zij tevoren ‘ín de tijd van de koning’ gehad hadden, en die nu anders 

gelegen was. En verder, toen wij hun hadden toegestaan voor hun zelfverdediging, zodat ze 

niet bij nacht en ontij overvallen zouden worden, voorzienigheden te treffen, wilden ze daar 

een formeel fort bouwen, maar dat konden onze overheden niet toelaten.  

Het fort en de nieuwe stad Jakatra vorderen goed, en om stad en fort goed te kunnen besturen, 

is er een magistraat aangesteld van een baljuw en vijf schepenen, twee uit het fort en drie uit 

de stad. Die zullen beslissen over alle voorvallende zaken en geschillen onder de inwoners, en 

 
197 Pieter de Carpentier (Antwerpen 1586-1659) volgde J.P. Coen op als gouverneur-generaal (1623-1627). 
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de generale raad daarvan ontlasten. Er woonden nu meer dan duizend Chinezen naast Javanen 

en vrijburgers. 

Bantam bleef nog door ons bezet, met enige jachten en kleine scheepjes, die soms schade 

leden door hun eigen onachtzaamheid. 

Tien oorlogsschepen, te weten vijf Engelse, namelijk de Paltsgraaf, de Elisabeth, … en vijf 

Hollandse, namelijk … (het Wapen van) Haarlem, de Hoop, waren volgens opdracht op weg 

naar de kust van Japan. 

De andere konden niet op expeditie gestuurd worden door de nalatigheid van de Engelsen, die 

geen schepen konden leveren. 

Ook schreef hij nog om personeel en kapitaal voor de handel over te sturen, jonge meisjes, 

notarissen, timmerlieden, metselaars en materiaal om goede huizen te bouwen, en alle 

gereedschappen die daarvoor benodigd zijn. Verder kleermakers, schoenmakers, lonten, 

ABC-boekjes en pennen. 

 

fol. 64r 

 

Sodomie 

In dezelfde brieven van Pieter de Carpentier wordt melding gemaakt van de gruwelijke daad 

van een commies, waaruit tot onze verbijstering blijkt, dat onze natie gekomen is tot de ergste 

van alle schandelijke en eertijds bij ons onbekende zonden en gruwelen. Van de ene misdaad 

verviel hij in de andere, eerst handelde hij oneerlijk met het geld van de Compagnie. Toen is 

hij tot hoererij, en daarna tot de vervloekte sodomitische, homoseksuele hartstocht gekomen, 

en misbruikte hij zijn eigen loopjongen voor deze vuiligheid. En in de hoop dat het niet zou 

uitkomen, vermoordde hij hem, als toppunt van de misdaad.  

Hij werd aangeklaagd en op enige harde aanwijzingen beschuldigd, en is tot een bekentenis 

gekomen. Hij bekende namelijk heel die onbegrijpelijke mannelijke schande, en hield de 

rechters een tijdlang in spanning over de afloop van de zaak, zodat zij ons hierover geen 

zekerheid konden bieden. Ditzelfde bevestigt advocaat-fiscaal Sonck in zijn brief verheugd 

over de komst van een collega (ik vermoed Jacob Dedel). Die was naar hem gestuurd met een 

schip dat door het lot niet erg begunstigd was. Meer dan honderd man zijn onderweg om het 

leven gekomen. Daarom hoopte hij nu op enige verlichting van zijn narigheid. 

De naam van de voornoemde ongelukkige aangeklaagde is Marten van Streng. Elke dag 

worden er wel een paar gepakt wegens overspel en seks met jongeren, en andere niet mindere 

misdaden. Ze moeten veroordeeld worden, tot verdriet van de bestuurders, omdat ze met veel 

kosten daarheen gebracht zijn, tot hoop van henzelf en tot nut van de heren, maar ze leveren 

niets dan berouw op over zoveel moeite, kosten en de reis. 

 

Dit voorjaar zullen niet meer dan vier schepen naar Indië gezonden worden, te weten de 

Gouden Leeuw, die in de Maas ligt, de Oranjeboom en de Arnemuiden en het jacht de 

Westkapelle in Zeeland, samen met de Leeuwin, die hier in Amsterdam toegerust worden.  

[11-03-1621]  

In de vergadering is voor ons gekomen Jan Simonsz, die aangenomen was als bottelier, maar 

wie we in de laatste vergadering de dienst opgezegd hadden. 198 Hij toonde met een attestatie, 

door verschillende personen getekend, dat hij in zijn voorgaande reis door de schipper alleen, 

zonder enige redenen en zonder vorm van proces was gedeporteerd, alleen uit wangunst of 

antipathie. Terwijl hij hem nochtans goede dienst gedaan had, toen hij door de Engelsen 

 
198 Zie fol. 62v. 
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aangehouden werd, overboord gesprongen was, en de bemanning van het schip op de hoogte 

bracht. 

 

fol. 64v 

 

Die waren daardoor gewaarschuwd, en dwongen de Engelsen, hun schipper vrij te laten. Wij 

hebben daarom besloten, om met hem over zijn gage te onderhandelen, en met het oog op zijn 

uitzonderlijke verdiensten, een zekere toelage te schenken, zonder de gedane zaken en wat in 

de boeken bevonden is, te veranderen. 

Vorig jaar hebben de Staten-Generaal de uitrusting betaald van de schepen de West-Friesland, 

de Noord-Holland en de Groningen, die op een bepaald bedrag begroot was. Nu was de 

vraag, of we dat bedrag in de verrekening met de Staten-Generaal zouden inbrengen, of dat 

we het konden houden omdat het als subsidie gegeven was. Er was ons beloofd, ingeval wij 

vijftien schepen uitrustten, dat er vijf door de Staten bij zouden worden gevoegd, en nu waren 

er geen vijftien maar zelfs zeventien voor onze rekening uitgevaren. 

Schepen Jacob Poppen is aangewezen om, in de komende maand mei, namens Amsterdam 

zitting te nemen in het college van de admiraliteit. 

[16-03-1621]  

Besloten is, om komende dinsdag de bemanning van de Leeuwin te monsteren, in de hoop dat 

dit schip spoedig buiten de palen van het IJ gebracht zal werden.199 

De student Johannes van Zijl, op kosten van de Compagnie aangenomen om voor predikant te 

studeren in Leiden, heeft zijn theses, die hij had opgedragen aan de VOC en onder Johannes 

Polyander in het openbaar verdedigd, aan de Heren XVII in de vergadering gepresenteerd. Hij 

kreeg als toelage voor onkosten enz. 25 gulden, en kort tevoren hadden wij hem voor kleding 

42 gulden gegeven.200 

Hugo Hering, namens de VOC advocaat in Den Haag, vertelde dat hij een huis gekocht had 

bij het Voorhout tegenover de Doelen, en dat hij daar van plan was zeven of acht kamers te 

bouwen en te meubileren. Hij verzocht ons, om de gecommitteerden van de Compagnie die 

naar Den Haag kwamen, daar te laten logeren voor 15 st. de maaltijd, exclusief de wijn. 

Daarenboven vroeg hij, voor het toezicht en de accommodatie, hem een jaarlijkse vergoeding 

van 600 gulden te geven. Als voorschot, om de verbouwing te financieren, verzocht hij ons 

als lening of op rente honderd 

  

fol. 65r 

 

pond Vlaams (600 gld.), die we het komende jaar konden korten. Maar hij kreeg nul op zijn 

rekest, omdat de VOC zoiets niet kon doen. De gecommitteerden kregen daar hun daggelden 

van vier gulden daags uitbetaald, en konden niet in hun vrijheid beperkt worden. 

 

Michel Eustache 

In de brieven die pensionaris Adriaen Pauw, op 4 maart aan de VOC geschreven had, vertelde 

hij, hoe onze gezanten in de afgelopen maand in Parijs onthaald en wel ingebracht waren. 

Maar dat aangaande de zaak van Michel Eustache, de hertog van Lueme (Luines) in presentie 

van zijn schoonvader, de hertog van Monbason, hem hard had toegesproken. Hij zei dat wij 

niet alleen Eustache enorm benadeelden, maar ook de thesaurier van de koningin, de 

 
199 De Oude en Nieuwe Waal in het IJ waren veilige ligplaatsen voor de schepen, afgezet met een dubbele rij 

palen, om de golfslag te breken. 
200 Op 12 maart 1623 werd hij door Buchelius betrapt toen hij in de Utrechtse kerkenraad kwam bedelen 

(Observationes, Leeuwarden, Tresoar, 3373 (EVC 1323b) dl 2, fol. 70r). 
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koningin-moeder. Zij nam de zaak hoog op en voelde zich beledigd, en ze stond erop dat zij 

genoegdoening zou krijgen.  

Maar omdat zij over dezelfde zaak met president Jeannin201 en Boissy confereerden, bliezen 

zij de schade en de eisen van Eustache op, en zeiden dat de koning voldoening wilde. Ze 

haalden de zaken van St. Malo en Dieppe erbij, en klaagden steen en been, dat onze schepen 

de machtigste waren en de Fransen benadeelden en hinderden. Wij probeerden hen uit alle 

handel van Oost-Indië te weren, en tot dat doel waren we ook met de Engelsen verbonden.  

Daar had Pauw op geantwoord, dat ze zouden merken dat de zaak heel anders was dan 

Eustache die voorstelde. Ze moesten niet op hun gevoelens afgaan, en de redenen die de VOC 

naar voren gebracht had, onpartijdig beoordelen.  

Intussen zat Eustache in de wachtkamer met de zijnen, en drong er vol ongeduld op aan, dat 

ze de zaak af zouden ronden. Hij had dit goedgepraat, en zei dat ze de aanklacht en het 

verweer gemakkelijker op schrift konden zetten, in de hoop dat ze hun redenen voldoende 

konden aantonen. Waarop Jeannin gezegd had, dat de koning van plan was, eerdaags naar de 

Languedoc te vertrekken, om met zijn aanwezigheid de opkomende opstand daar te 

beëindigen. En hij voegde eraan toe, dat als de VOC geen goederen naar Frankrijk zou sturen, 

de Fransen  

 

fol. 65v 

 

verdere maatregelen zouden nemen tegen onderdanen van de Verenigde Provinciën, en dat 

men niet van plan was, daar langer mee te wachten.  

Daarna had Pauw weer verklaard, dat de Staten-Generaal nooit in gebreke waren gebleven, 

om Michel Eustache een eerlijk proces te geven, terwijl hij ten onrechte aan de koning anders 

verteld had, met schijnbewijzen. Dit zou ook van al zijn andere onbillijke procedures 

voldoende kunnen worden aangetoond. 

Hij schrijft verder, dat hij een nadere opheldering over de aanklacht van Eustache gehoord 

had, en dat hij druk bezig was om in Rouen meer informatie te krijgen. In de zaak van St. 

Malo kon hij geen mogelijkheid zien, om de behandeling daarin van de Nederlanders op te 

helderen, omdat hun boeken al veranderd waren. 

Wat de algemene toestand betrof, had hij gehoord, dat de inwoners van La Rochelle202 hun 

geschil aan de hertogen van Rosny en Bouillon in handen gegeven hadden. Dat ook monsieur 

de Diguerres in Parijs werd verwacht, en men hoopte dat met zijn komst de zaken van de 

gereformeerden hersteld en verbeterd zouden worden. Vooral omdat de krijgshandelingen van 

Spanje en Oostenrijk door veel hoge figuren in Frankrijk argwanend gevolgd werden. Ze 

gunden die niet de successen in Bohemen en Duitsland, en daarom vermoeden de meesten, 

dat de onlusten in Frankrijk zelf zonder bloedvergieten zullen werden bijgelegd.  

Op deze brief meenden sommigen, dat we de pensionaris moesten schrijven, uit vrees dat hij 

zich er te ver mee zou inlaten. Anderen meenden dat zo’n brief te laat zou komen, en dat de 

pensionaris evenals de andere heren, schriftelijk en mondeling voldoende waren geïnstrueerd. 

Hiermee zouden de gecommitteerden in de zaak zich de volgende dag nader moeten 

bezighouden. 

 

[16-03-1621]  

Steven van der Hagen 

 
201 Pierre Jeannin (1542-1623), baron van Changy en Montreu, president van de Raad van State van de Franse 

koning Hendrik IV. 
202 La Rochelle was het centrum van de hugenoten, en stond op gespannen voet met koning Lodewijk XIII. 
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Ik heb met Jan Harmansz gesproken over admiraal Steven van der Hagen, omdat ik vind dat 

hem onrecht  

 

fol. 66r 

 

gedaan is. Het is namelijk bekend, zoals hij ook heeft verklaard, dat Ambon met de 

omliggende eilanden door hem als admiraal, door zijn plichtsbesef en met geluk, veroverd 

zijn. En toch is dat aan Frederik de Houtman toeschreven, die de Compagnie veel 

wijsgemaakt heeft, en een kaart met zijn portret op de zaal heeft laten hangen, waarin dit 

eiland geschilderd was. Zo wekte hij de indruk alsof hij die verovering had gedaan, terwijl hij 

die voor zover het aan hem lag, juist had tegengewerkt. Toen de admiraal ergens anders was, 

brak er onder zijn bemanning een muiterij uit, en hij wist geen andere uitkomst te bedenken, 

dan zijn manschappen weer naar Holland te brengen, en het kasteel van Ambon in de lucht te 

laten springen.  

Van der Hagen daarentegen heeft met grote moeite de manschappen gekalmeerd, hij heeft de 

verjaagde inlanders weer naar hun dorpen gebracht, en met hun partij verzoend. Voor al deze 

diensten heeft Van der Hagen niet alleen geen beloning gekregen, behalve zijn gewone 

daggelden, maar is ook gekort in hetgeen waar hij recht op had, zoals de stukken uitgebreid 

vermelden. Daarentegen heeft de VOC De Houtman als de man die deze eilanden voor ons 

behouden heeft, eervol onthaald en geschenken gegeven. Hij werd ook vereerd met een grote 

vergulde bokaal, waar het eiland Ambon op gedreven stond, en kreeg op zijn volgende reis de 

maandgelden tot 400 gulden als extra-toelage. 

De Houtman antwoordde, dat Van der Hagen de verovering wel had gedaan, maar zonder 

enige moeite, en dat hij de roomsen en pausgezinde Portugezen daar had laten blijven, tot 

nadeel van ons land. Vice-admiraal Sebastiaensz in Ternate had een brief in handen gekregen, 

die door de Portugezen die op Ambon gebleven waren, aan hun landgenoten was gezonden. 

Zij klaagden hierin dat zij zich hadden moeten overgeven, maar dat ze gelukkig in handen 

gevallen waren van zo’n zachtaardige overste, die hun religie aanhing.203 Dat was de reden 

waarom er zoveel haat en aversie tegen hem was. Ik heb acht jaar geleden een verweerschrift 

voor hem geschreven wegens deze zaak, en iedereen die wil, kan die inzien, want ik heb er 

meerdere afschriften van.204  

 

We hebben gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen geschreven over zijn terugkomst. Maar de 

meesten binnen de VOC hopen, dat hij zich niet ongezeggelijk zal gedragen, en zijn dienst in 

Indië nog enige tijd zal voortzetten. Ondanks dat sommigen, zoals admiraal Van der Hagen en 

anderen, menen dat dit schadelijk zal zijn, omdat hij gehaat wordt door de Engelsen en de 

Javanen, met wie onder zijn gouvernement weinig vriendschap te verwachten stond. 205 

 

fol. 66v 

 

[12-04-1621]  

Tegen de avond is het schip de Leeuwin buiten de palen van het IJ gebracht. 

De brief van gouverneur-generaal Coen, kort geleden geschreven, hield in dat het aan te raden 

is, een bewindhebber, met gezag en van alles geïnstrueerd, naar Indië te zenden. 

 
203 Vgl. Pollmann 2000, p. 213. 
204 Zie Pollmann 2000, p. 212, en noot 101 op p. 307. 
205 Geciteerd door Meilink-Roelofsz 1962, p. 218. Zie Pollmann 2000, p. 213, en noot 104 op p. 307. 
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Door deze brief worden met de schepen die nu gaan vertrekken, meer realen van achten en 

ook meer koopwaren naar Indië gezonden, namelijk twaalf kisten matten en 30.000 gulden 

aan koopwaren. 

Als de retourschepen die deze zomer verwacht worden, onder leiding van de gouverneur-

generaal behouden overkomen, hopen we ook komend jaar een dividenduitkering te doen. 

Het schip de Leeuwin zal bemand worden met 175 koppen, 150 bootsgezellen, behalve 

commiezen, assistenten en jongens. 

Naar ik vernomen heb, is Bernt van Oosterzee, van Friesland, opvolger van Egbert During, 

sedert zijn eerste aanwezigheid van een paar dagen, nooit meer in de vergadering verschenen. 

[15-04-1621]  

Ik heb ten dele een brief uit Indië horen voorlezen, waarna besproken werd, of de specerijen 

door de Rode Zee via Mocha206 en Suez gebracht zouden kunnen worden, om die in betere 

conditie te houden op de weg hierheen. Er werd gezegd, dat de Turken niemand wilden 

toestaan die zee te bevaren, behalve met nadrukkelijke toestemming. Hendrik Brouwer zei, 

dat ze deze zee als heilig beschouwden, en het zou een profanatie zijn, als daar ongelovigen 

zouden komen. Dat de toestemming om op Mocha handel te drijven voor ons als een grote eer 

gezien wordt. Voordat de Portugezen de zeeweg naar Indië gevonden hadden, werden alle 

specerijen door de Middellandse Zee naar Venetië gebracht. Ze werden toen voor een veel 

hogere prijs op de markt gebracht, omdat ze over een grote afstand te land op kamelen 

vervoerd werden. Daarom was het niet te verwachten, dat men nu die landwegen zou 

gebruiken, want de peper kost hier nu 33 of 34 groten, terwijl die eerst 60 of 70 groten kostte. 

De loods, die een scheepje van Hoorn uit Texel naar Zeeland had gebracht, en daar wel zestig 

dagen opgehouden was, om de Witte Beer hierheen te brengen, eiste een 

 

fol. 67r 

 

halve reaal van achten207 per dag boven de kost. Wij wilden hem drie schellingen per dag 

geven, en nog 60 gulden extra. Maar hij bleef bij zijn eis, en zei dat het de gewoonte was, de 

loodsen zoveel te geven. Waarna wij erop wezen, dat dat wel waar was, wanneer men ze 

afhuurde, maar dat hij daar toevallig dit schip de Witte Beer gevonden had. De kusten van 

Zeeland waren hem onbekend, zodat hij daar geen dienst had kunnen doen, en hem maar 

zoveel per dag toekwam. Wij hadden zijn dienst als loods gebruikt, en niet over de dagen dat 

hij werkloos en zonder dienst geweest was, waar wij hem nog in alle redelijkheid extra voor 

betaalden.  

Maar hij bleef bij zijn standpunt, en zei dat hij in de tijd dat hij stillag, anderen had kunnen 

dienen. Onze mensen daar klaagden over de asociale manieren van dat zeevolk, dat nooit 

tevreden was. Als je ze nodig had, konden ze je naar willekeur chanteren en uitzuigen, zonder 

aan redelijkheid of rechtvaardigheid te denken. 

Van collega Lucas van Nes hoorde ik, dat hij de eerste was die het voorgesteld had, dat de 

provincies iemand zouden afvaardigen naar de VOC. Dat hij ook met Egbert During en 

Willem van Sijpestein had voorgenomen, een verzoek te richten aan de Staten-Generaal, om 

vermeerdering van gage. De gewone bewindhebbers verdienden immers weinig minder dan 

3.000 gulden per jaar, namelijk een procent, zowel uitgaand als inkomend, en twee van buit 

(het laatste buiten het octrooi). Waarvan zij de twee laatste jaren 2.700 en 3.200 gulden 

genoten hadden, boven de winst die zij van de koopwaren genoten. 

 
206 Stad (Mokka) in Jemen bij de ingang van de Rode Zee, bekend om haar koffie. 
207 Vier schellingen. 
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Er meldde zich iemand die vanuit Frankrijk, buiten of tegen het decreet van de Staten, als 

timmerman op een Frans schip had gevaren, voor 48 gulden per maand. Hij was in Indië door 

de overheid van boord gehaald, had een toelage van 32 gulden gekregen, maar verzocht 

ondanks zijn overtreding nog vermeerdering. Hij kreeg als antwoord, dat hij zich gelukkig 

mocht prijzen, zo’n goede gage te krijgen, terwijl hij volgens het decreet zijn leven verbeurd 

had. En dat het hem daarom geraden was, te zwijgen en zich tevreden te stellen, dan in 

handen van de officier te vallen. 

 

fol. 67v 

 

De weduwe van Leonard Ranst, die voor meer dan 50.000 gulden debet stond, en [C. 

Sprangers], die ook een aanmerkelijke som schuldig was, zijn gemaand door Veld, de bode, 

die het toezicht heeft op de specerijen. Ze hebben wat luchthartige excuses gemaakt, en loze 

beloften gedaan. Daarom is er aangedrongen op de voorgenomen en hier geannoteerde 

resolutie. Zij hadden nadrukkelijk beloofd rente te betalen. Wij meenden dat zij daar ook toe 

verplicht zouden zijn, naar koopmansgebruik, vooral omdat zij korting gekregen hadden. 

De Kamer Zeeland schreef, dat ze ons nauwelijks de matten konden leveren, en maar aan drie 

kisten hadden kunnen komen, tegen 50½ stuiver. Voorts dat zij iemand uit hun midden 

hadden aangewezen, om op 17 april in Den Haag aanwezig te zijn. Daartoe zijn uit ons 

college burgemeester Dirck Bas, advocaat Willem Boreel en Antonis Rycques aangewezen, 

om met de Staten-Generaal te verrekenen wat wij van hen te ontvangen hebben, en ook aan 

hen schuldig zijn.  

Een man die een obligatie, die nu verlopen was, verloren had, verzocht onder borgstelling om 

vernieuwing van deze obligatie, volgens de regels, of ‘aflegging’ van het geld. Maar wij 

voelden ons bezwaard, omdat de verloren obligatie de clausule bevatte, om aan toonder te 

betalen. We maakten ons zorgen dat we om die reden benadeeld konden worden, als wij 

zouden uitbetalen aan degene die zo’n obligatie zou vinden. We hebben aangeboden, de rente 

te betalen, en te noteren, dat deze obligatie vermist maar gecontinueerd was. Als we aan het 

eind van het jaar geen rencontre zouden vernemen, zullen we er verder attent op zijn. 

Er is een verandering of nadere interpretatie ingevoegd bij artikel 30 van de artikelbrief, 208 

aangaande bedrieglijke209 en heimelijke verminking. Wij zullen daar niet op ingaan, tenzij de 

overheden, daar vermeld, zouden getuigen dat het in de dienst van de VOC geschied zou zijn, 

en de patiënten zouden verklaren dat ze die verminking van tevoren niet hadden. 

Er zijn enige schepen aangekomen met lading uit de schepen die in Zeeland gearriveerd 

waren. 

 

fol. 68r 

 

[20-06-1621]  

Vanuit Utrecht ben ik naar Amsterdam gekomen. 

[21-06-1621]  

Tijdens de vergadering hoorde ik van de aankomst van een schip dat uit Oost-Indië in Zeeland 

gekomen was, namelijk de Walcheren. 

Verschillende invaliden, blinden en anderen verschenen daar, met een verzoek om 

ondersteuning. Maar degenen die door toeval in zulke problemen en gebreken waren 

gekomen, werden afgewezen. 

 
208 De bepalingen waaronder het Compagniespersoneel diende. 
209 Vgl. lemma ‘schuren’, WNT. 
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[Jan Gerritsz van Bremen] die op het fort Ambon op wacht staande zijn gezichtsvermogen had 

verloren,210 zodat hij niet meer kon zien, hebben we toegezegd dat we hem uit het geld dat 

voor de armen bestemd was, wel honderd gulden, daalders of meer wilden betalen, maar niet 

verplicht waren tot zijn onderhoud, omdat zo’n ongeluk hem ook thuis had kunnen 

overkomen. Daar ging hij niet mee akkoord, en hij ging weg met de woorden dat hij het 

hogerop wilde zoeken. 

Cornelis Jansz van Abbekerk, die in Oost-Indië gestorven was, had in zijn testament ten 

behoeve van de armen tweehonderd gulden gelegateerd. Nu kwamen enige gezonde mensen 

uit zijn geboorteplaats, die beweerden dat het geld aan de armen van dat dorp toekwam, zoals 

terecht zou kunnen worden begrepen. Maar we hebben hun gezegd, dat de Heren Zeventien 

hadden beslist, dat zulke legaten, die aan de armen in het algemeen gemaakt waren, ten 

behoeve van de armen van de Compagnie behoren te blijven. 

Pensionaris Adriaen Pauw, Willem Boreel en Hendrik Brouwer waren naar Den Haag gereisd, 

wegens zaken die de VOC betroffen. De Staten-Generaal verzochten deze bewindhebbers 

toen, om enige leden uit ons college te machtigen, om met de colleges der admiraliteiten te 

verrekenen. Wij hebben daartoe behalve de genoemde personen Louis de le Beecque 

aangewezen, die ook in Den Haag was. 

Er werden ook enkele lange rekesten gelezen die aan de Staten-Generaal gericht waren, 

afkomstig van enige aandeelhouders van de VOC, die ontevreden waren over de 

tegenwoordige bewindhebbers. Ze wilden, dat de bewindhebbers alle twee jaar zouden 

wisselen, en dat ze in plaats van provisie een bepaald jaargeld zouden krijgen. Degenen die 

met 50.000 gulden participeerden, zouden iemand uit hun midden mogen aanwijzen, om 

kennis te nemen van de stand 

 

fol. 68v 

 

van zaken van de Compagnie, maar zonder gage en dergelijke. Dit zou afbreuk doen aan het 

gezag en de winsten van de huidige bewindhebbers, die zich, zeiden ze, gedroegen als 

meesters en niet als bewindhebbers. Ze zouden direct noch indirect de goederen mogen 

verhandelen of kopen, die de VOC aangingen. Het verzoek was ondertekend onder anderen 

door Maximiliaan van Gelen, Timmermans, Dirk Alewijn, enz., die in Amsterdam woonden, 

vele ook uit Zeeland, en in het bijzonder een zekere Nachtegaal.211 

Er werden brieven gelezen, waarin Arnhem, de Veluwe en Zutphen kozen voor Lucas van 

Nes als bewindhebber namens Gelderland, terwijl Nijmegen een andere kandidaat had 

aangewezen. De genoemde leden vonden, dat Van Nes het meeste wist van de handelswaren 

waarvan de VOC het meest profiteerde, omdat die in handel en niet in staatszaken bestond, en 

daar was hij nu al ettelijke jaren goed in thuis. 

In het resolutieboek werd door mij ook genoteerd, dat de weduwe van Johan van Wely haar 

aandelen in de Compagnie zal mogen transporteren op dezelfde manier, als zij de eerdere 

overgedragen heeft. 

 

[22-06-1621]  

Brief van Jan Pietersz Coen  

Gelezen de brief van Jan Pietersz Coen, Frederik de Houtman, Pieter de Carpentier, enz., 

geschreven en ondertekend, en van Jakatra naar hier verzonden op … oktober 1620. Ze 

 
210 Zie fol. 71v. 
211 Blasius Nachtegael werd door de Kamer Zeeland op verzoek van de stad Dordrecht aanvankelijk (in 1602?) 

als ‘agent’ toegelaten. Zie Van Dillen 1958, p. 43. 
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schrijven, dat zij nog vijftien schepen willen hebben, maar gehoord hebben, dat de Hollandia 

aan de kust van Coromandel zou zijn gearriveerd. Ze wijten de vertraging van de schepen aan 

de koppigheid van sommigen, die verkeerd koersen en teveel naar het noorden lopen. We 

zouden hen voortaan strikt moeten bevelen, van Jakatra de centrale ontmoetingsplaats te 

maken. Zij hopen dat deze plaats in korte tijd de belangrijkste handelsstad van Oost-Indië, 

althans van Java, zal worden.  

De handel op Bantam212 was immers al voorbij, omdat ze ons inzake de peperhandel wilden 

dwingen, maar we zullen hun tegenstand wel breken. Want hoewel we de peper nu voor een 

hogere prijs moeten kopen, menen ze 

 

fol. 69r 

 

dat het binnen korte tijd beter zou gaan, omdat er veel nieuwe peper geplant is. Maar de 

Engelsen zullen daar moeilijk op kunnen wachten. Ze voegden daaraan toe, veel moedwil en 

trots van de Engelsen verdragen te hebben, maar zich daar doorheen te slaan. 

Voorts, dat we geen Javanen, en geen Indiërs kunnen vertrouwen, ze zijn hoogmoedig, 

onbetrouwbaar, achterdochtig, bedriegelijk. Maar dat toch zowel de Materam als de 

Bantammers zullen moeten buigen. De koning van Atjeh gedraagt zich ook zeer trots tegen 

ons, en die van Jambi doen hem na, maar het zal te zijner tijd in orde komen. De Bantammers 

zijn zeer kwaadaardig, hard en obstinaat, het zijn van nature erfvijanden van de christenen, 

zodat alle maatregelen tegen hen niets uithalen. Ze moeten daarom onder het juk gebracht 

worden, want het zou een vergissing zijn om ze langer te sparen, wat we nu lang genoeg 

tevergeefs hebben geprobeerd. Daarom wilde Coen zich voor zijn vertrek, ten dienste van het 

vaderland, daarop richten. 

Ze schrijven verder, gebrek te hebben aan manschappen, contanten, lonten enz.  

- Dat het nodig zal zijn, een ruiterij tegen de Javanen op te richten, omdat die te voet beter zijn 

dan wij, en daar zijn honderd zadels voor nodig. Hij zal voor de paarden zorgen.  

- Dat wij geen geld moesten besparen op goede timmerlui en materialen om schepen en 

huizen te bouwen, en die hierheen sturen, omdat er anders veel goede zaken achterwege 

zullen blijven.  

- Dat wij bij gebrek aan eigen bootsvolk wel enige Gujarati213 zullen aantrekken, die voor de 

zeevaart aldaar gebruikt zouden kunnen worden, als wij dat raadzaam zouden vinden.  

- Dat in Jakatra constant een garnizoen gevestigd moest worden van 700 goede, goed 

bewapende soldaten, en dat we niet bang moesten zijn, die 10, 11 of 12 gulden per maand te 

betalen, en daarbij 300 matrozen.  

- Dat wij in Banda ook wel mensen nodig hebben, voor het plukken en verzamelen van de 

noten, want anders gaan er veel verloren.214  

- Dat er nu meer dan 350 vrije mannen zijn gemaakt, die vrouwen nodig hebben, om zo de 

koloniën daar te onderhouden.  

- Dat ook een kolonie op de Kaap de Goede Hoop zeer nuttig zou zijn. Hoewel de  

 

fol. 69v 

 

bewindhebbers dat moeilijk kunnen begrijpen.  

 
212 Bantam is de westpunt van Java. 
213 Gujarat is een deelstaat in het westen van India. 
214 De inwoners van dit eiland zouden korte tijd later worden uitgeroeid. 
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- Dat als wij voor de handel naar Indië jaarlijks 2,5 miljoen gulden overzenden, zij kans zien, 

om met de retourschepen mee te zenden10 miljoen, dat is viermaal zoveel. 

- Dat het sturen van rode lakens winst zou kunnen opleveren. 

- Dat bandelieren hard nodig zijn. 

- Ook dat er wel twintig goede predikanten nodig zouden zijn om Gods woord te verkondigen, 

terwijl er nu maar twee gevonden worden, en die willen weer graag naar huis. Zij hebben de 

taal slecht geleerd, de een wil weer bij zijn vrouw zijn, de ander wil hier met een vrouw 

trouwen. Zodat te beduchten is, dat de religie daar weinig vordering zal kunnen maken.  

- Dat de vier overgezonden kinderen, twee van koninkjes en twee van orangkais of 

hovelingen,215 onder toezicht in de christelijke religie onderwezen moeten worden. Zodoende 

kunnen die daar te zijner tijd met succes ingezet worden, als ze niet zo haastig terug gezonden 

worden als de zoon van Hitoe.  

- Dat ook enige welgemanierde, geleerde, godvruchtige jongemannen daarheen gestuurd 

zouden moeten worden, die daar met vrucht enige tijd kunnen dienen.  

- Dat de Bandanezen zo hardnekkig zijn in hun wangeloof, dat zij in de valse profeet 

Mohammed hebben gesteld, dat ze liever hun kinderen zouden wurgen, dan in de christelijke 

religie te laten opvoeden. 

- Verder, dat we wel een expeditie naar Malakka, Goa en andere Portugese plaatsen zou 

kunnen ondernemen. 

- Dat de tollen in Jakatra nu al ongeveer 4.000 realen van achten beliepen, en mettertijd wel 

tot 10.000 zouden kunnen oplopen, hoewel de Engelsen er nog buiten blijven. 

- Dat alles erop aandringt om van Jakatra een vermaarde handelsstad te maken. 

- Dat de problemen met de Materam en met Bantam dat wenselijk maken.. 

- Dat de tollen voldoende zouden kunnen opbrengen om de garnizoenen ervan te 

onderhouden. 

 

fol. 70r 

 

De Engelsen dringen er zeer op aan, om deel te hebben in het fort en de stad Jakatra, omdat 

die na het akkoord dat tussen hun compagnie en ons, in Engeland gemaakt, veroverd zou zijn. 

Daarentegen pretenderen wij daar alleen toe gerechtigd te zijn, omdat de stad al lang voor de 

publicatie van het akkoord in Oost-Indië, zonder enige hulp of bijstand van de Engelsen 

verkregen was. Integendeel zelfs, want zij hadden juist hulp geboden aan onze vijanden. 

* 

Eerdaags zullen hier toegerust worden de Witte Beer en de Vrede, beide onlangs uit Indië 

gekomen, die nu op de werf gekalefaterd en gerepareerd worden. De twee nieuwe jachten 

staan nog op de werf, maar men meent dat ze rond de Amsterdamse kermis [in september] 

gereed zullen zijn, om in de herfst voor de reis naar Indië toe te rusten. 

[24-06-1621]  

Jacob Cornelisz van der Gouw, ondertimmerman voor 28 gulden per maand, is afgevaren, en 

na het overlijden van de oppertimmerman, in zijn plaats en gage voor 32 gulden per maand 

gekomen. Nog twee jaar langer dan zijn termijn is hij daar moeten blijven, zoals blijkt uit een 

verklaring, die door Jacob Dedel ondertekend is. Hij verzocht daar een beloning voor, waartoe 

de rekenmeesters gemachtigd zijn. 

George Brock is aangenomen als tamboer, en had van kapitein Vrenck 16 gulden per maand 

bedongen. Hij stond op de monsterrol maar aangetekend voor 10 gulden tamboersgage, maar 

had onderweg naar Indië 12 en 13 gulden ontvangen. Hij maakte volgens een notitie 

 
215 Zie fol. 72r. 
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aanspraak op de volle beloofde 16 gulden. En toen hem dat geweigerd werd, haalde hij in 

Utrecht een gerechtelijke verklaring van enkele personen, die toen hij aangenomen was in ‘de 

Drie Koningen’ bij de stadskraan, aanwezig waren geweest. En daarom werden zijn eisen 

ingewilligd. Hij bleek een Engelsman te zijn, zeer behendig en een fraaie danser. Daarom was 

de kapitein op hem gesteld. 

George Norwich, een Engelsman, korporaal van de adelborsten, was door Frederik de 

Houtman en de raad veroordeeld, vanwege zijn wangedrag. 

 

fol. 70v 

 

Zijn gage als korporaal was tot die van simpel soldaat van negen gulden verlaagd. Hij 

verzocht restitutie, en zei dat hij zonder gehoord te zijn veroordeeld was, enz. Het is hem 

geweigerd. 

Frederik Mangler,216 een jongeman van achttien jaar, zoon van de overleden predikant van 

Wormer, verzocht, aangenomen te worden om als assistent naar Indië te varen. Hij had een 

mooi handschrift en sprak vlot. Jan Harmansz en Jacob Reepmaker werden aangewezen, om 

te informeren naar zijn gedrag. 

We zullen aan de Kamer Enkhuizen schrijven, om ons te laten delen in hun (koers)winst, want 

zij hebben meer dan 60.000 gulden in kas, en nog 160.000 als krediet. Hetgeen een jonge 

koophandelaar ‘onder gedaan’ was. Daarentegen is onze kamer met 3,8 miljoen gulden belast 

was, en alle gages aan de soldaten en inkomende matrozen moesten we nog betalen. De Heren 

Zeventien hadden nochtans nadrukkelijk besloten, dat wij door de andere kamers bijgestaan 

moesten worden.  

Er stond in deposito ongeveer 6 miljoen gulden ten laste van de VOC, waarover ongeveer 

300.000 gulden per jaar aan rente moest worden betaald. Maar hiertegenover stonden 

verschillende waren en goederen, en ook inschulden voor de Compagnie. We hebben [Jacob 

Walichsz] Proost, burgemeester van Enkhuizen, die hier was, ontboden, en die was er wel toe 

genegen. Hij beloofde ook een brief aan zijn kamer te schrijven, omdat hij hier nog enige 

dagen zou blijven. 

De Witte Beer had een jacht met de naam Sphera Mundi, eigendom van een paar Portugezen, 

veroverd aan deze kant van Kaap de Goede Hoop.217 Daarom is het door de admiraliteit op 

een verordening voor verboden buit verklaard. De schipper, de koopman en het bootsvolk 

drongen er zeer op aan, om ontslagen te worden en hun betaling te krijgen. Maar ze kregen als 

antwoord, dat daarover afgevaardigden naar Den Haag waren gezonden, en dat men elke dag 

uitslag verwachtte. De VOC had liever gewild, dat het jacht niet buitgemaakt was, en zij 

konden er geen profijt van verwachten. 

 

fol. 71r 

 

De Engelsen hebben onderweg naar Indië een mooie galei, die wij nieuw gebouwd hadden en 

die door de bemanning uit vrees verlaten was, moedwillig in brand gestoken en vernield. In 

plaats daarvan nam de gouverneur-generaal daarom als tegenmaatregel de Engelse Beer in 

beslag, uit de schepen die door hem op de Engelsen waren veroverd, en bood aan, de overige 

schepen terug te geven. Maar zij weigerden die te aanvaarden, omdat zij die niet konden 

bemannen. 

 
216 Doorgehaald: Breumaer. Zijn vader was Eustachius Manglerius, predikant van Wormer, gest. 1613, zie Van 

Lieburg 1996, dl. 1, p. 158. 
217 Zie verder fol. 74v. 
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Onder de resoluties, laatst uit Oost-Indië overgezonden, wordt gevonden dat het om bepaalde 

redenen voordelig zou zijn, de Chinezen toestemming te geven, bij licentie van twintig 

procent in het gaan en vijf in het terugkomen, om naar Bantam te varen en allerhande 

proviand te brengen, zoals sago, rijst, enz. Maar anderen menen dat het in strijd is met het 

voornemen, om de Bantammers uit te hongeren en onder druk te zetten. Welke overwegingen 

de Raad ertegen heeft, of welke redenen zij hebben, wordt er niet bij vermeld. 

[28-06-1621]  

Hendrik Brouwer, uit Den Haag thuis gekomen om enige documenten op te halen, is dezelfde 

de middag weer naar Den Haag vertrokken. Om drie uur ’s middag, toen de vergadering 

gestemd had, is Simon van Schoonhoven aangewezen, om de volgende dag, mee te gaan. 

Samen met hem, terwijl pensionaris Adriaen Pauw nog in Den Haag is, moet hij de zaak tegen 

Michel Eustache, die daar is, helpen voeren en zo mogelijk beëindigen.  

Rond dezelfde tijd verscheen burgemeester Jonas Cornelisz Witsen, die uit Den Haag terug 

gekomen was. Hij zei, dat het helemaal geen zin had, iemand namens de VOC naar Engeland 

te zenden. Als de Engelsen aanspraken op ons maakten, moesten zij maar hier komen. In 

eigen land zouden zij, uit naam en op gezag van de koning, ons trachten te overbluffen, en 

tegen recht en reden grote schade toe te brengen. Toch schenen Rotterdam en Enkhuizen 

daartoe geneigd te zijn, vooral, zo men meent, om hun particuliere zaken rond de 

haringvangst te bevorderen. Daardoor zou de handel van de algehele Compagnie gemakkelijk 

benadeeld worden. Er werd ook gezegd dat wij, als dit gebeurde, de Fransen zouden irriteren 

en op de hals halen, omdat we hun geen concessies hebben willen doen, maar tegen hen 

doorgedreven hebben, dat zij hun aanklacht hier in de rechtbank waar de beschuldigde onder 

viel, moesten indienen. 

 

fol. 71v 

 

Jacob Oliviersz, die zijn ene arm tegen de vijand in Indië verloren had, heeft een toelage van 

600 gulden gekregen. Dat is honderd gulden meer dan de artikelbrief of de uitbreiding ervan 

inhoudt. Bovendien heeft hij aanbevelingsbrieven meegekregen voor de Kamer Zeeland, met 

het verzoek om hem een baantje te geven, zodat hij bij hen zou kunnen werken, of iets doen 

waar hij enigszins toe in staat was. 

Jan Gerritsz van Bremen is, terwijl hij in Indië op wacht stond, blind geworden, en verzoekt 

ondersteuning. De bewindhebbers zeiden, niet verantwoordelijk te zijn voor alle gebreken, die 

soldaten of matrozen toevallig overkomen waren. Hij heeft prins Maurits verzocht, zeggend 

dat hij door de bliksem terwijl hij op wacht stond, blind geworden was. De prins verzoekt de 

VOC in zijn voordeel te beslissen, en hij laat ons de brief zien. Wij hebben als antwoord 

gegeven, dat hij ons zoiets nooit verklaard heeft, en dat hij ook geen bewijs levert, en daarom 

niet goed gebiecht heeft. Niettemin wijzen wij Jacob Reepmaker, Hillebrand Schellinger en 

Antonis Rycques  aan, om de zaak met hem af te handelen. Zijn eis was onredelijk, 3.000 

gulden, wat ver buiten de ordonnantie of de artikelbrief. Daar wordt in verklaard, dat iemand 

die in de dienst van de VOC beide ogen verliest, daarvoor een vergoeding van 800 gulden, of 

anders 1.000 gulden zou ontvangen. Maar ze zouden er nog toe te bewegen zijn, gezien zijn 

ongeluk, om hem 400 gulden extra te geven, maar daar wilde hij geenszins mee instemmen. 

Hij moest dus met lege handen vertrekken. (Hij heeft het ten slotte toch nog aangenomen). 

 

Bericht uit Indië 

Aernt Gisels, commies uit de Kempen, in Brabant geboren, waar zijn moeder nog woont, 

terwijl zijn familie grotendeels in Utrecht verblijft, was in Indië gouverneur van een bepaalde 
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plaats geweest, en met het schip de Walcheren onlangs hier aangekomen. Hij verscheen in de 

vergadering, en vertelde:  

- Het staat er in Indië nog redelijk voor, maar in Ambon veroorzaken de bewoners van 

Nusitello wat problemen. Die moeten tot rede gebracht worden.  

- Er zijn drie Engelse schepen in Jakatra aangekomen, en hij heeft er op de reis nog een stuk 

of drie ontmoet. Maar ze hebben weinig kans om op grote schaal handel te drijven. Nog 

minder op vrede of een handelsakkoord met Bantam, omdat de Pangoram even 

 

fol. 72r 

 

onwrikbaar bij zijn voornemen blijft. Hij werd maar weinig door de bezetting van onze en 

enige Engelse schepen verhinderd, om bevoorraad te worden, alleen aan rijst kon hij behoefte 

hebben.  

- De materam of keizer van Java schijnt er eerder toe te neigen om met ons te onderhandelen, 

en heeft al verschillende malen manschappen van ons die hij hiervoor gevangen had, terug 

gezonden. Hij lag met een leger van ongeveer 70.000 mannen tegenover zijn vijanden, die 

daar tegenover met een leger van 36.000 te velde lagen. 

- Het eerste schip dat hier waarschijnlijk zal arriveren, is het Wapen van Enkhuizen, dat toen 

al een aantal baren nagelen was beginnen te laden, voor de reis naar patria. Het andere was 

nog lang niet gereed bij zijn vertrek.  

- Wat de religie betreft, is daar veel werk te doen, maar er zijn te weinig predikanten.  

- Op Ambon kwamen, toen daar in het Maleis gepreekt werd, meer dan 200 of 300 mensen 

naar de kerk.  

- Casparus, nu overleden, heeft zijn taak daar slecht gedaan, en de bevolking ten onrechte diep 

veracht. 

- Enige jongeren uit dat land worden in goede tucht opgevoed, ze maken een goede indruk, en 

hebben in het rekenen, schrijven, lezen en dergelijke vakken goede vooruitgang gemaakt. Wij 

zullen hen te gelegener tijd met voordeel kunnen gebruiken. 

- Er is weinig peper voorhanden, maar de nagelen op Ambon vermeerderen jaarlijks, zodat 

wij daar in komende tijden heel Europa van kunnen voorzien. 

- Er zijn ook een paar honderd koeien en enkele jonge stieren, er zijn goede weiden, waar we 

zuivel kunnen produceren.  

Hij bracht ook vijf jongens mee, die op Ambon geboren waren, om ze hier te laten 

onderwijzen, zowel in de christelijke religie als andere nuttige leervakken.218 De twee 

oudsten, ongeveer veertien en vijftien jaar, zijn zonen van twee koninkjes in dat land, de een 

heet Ray Kilan, de ander Ray Soye. De twee jongeren zijn kinderen van twee orangkais ofwel 

edelen, de jongste is een mesties, zoon van 

 

fol. 72v 

 

Johan van Tack, eertijds secretaris op het fort van Ambon, en een Indische vrouw. Ze heetten: 

don Andrea de Castrano, zoon van Soyen,  

don Marcus, zoon van de koning van Kielang,  

don Laurentio Nullay,  

don Laurentio de Fretis, en  

Johan Tack. 

 
218 Zie ook fol. 131r (27 okt. 1622): Andreas, natus rex Soye; Marcus, natus rex Kylangiae; Laurentius Diego; 

Laurentius de Fretis; Johannes Tack. Merula et al. 1627, p. 1062; Gottfried 1702, kol. 1323; Florijn 2020. 
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* 

In de vergadering verscheen ook Willem Jacob Woutersz van Akersloot, die door Jacob 

Poppen aanbevolen was als schipper, terwijl we hoorden dat hij heel rooms was. We hebben 

hem de vraag voorgelegd, of hij zich zal onderwerpen aan de wetten die op de schepen 

onderhouden moeten worden, zoals bepaalde vermaningen en geloofsuitingen. En omdat we 

gehoord hadden dat hij van een ander geloof was, twijfelden we of hij ons van dienst zou 

kunnen zijn.  

Hij antwoordde daarop, dat hij wel katholiek was, maar dat hij in alles onze bevelen en 

opdrachten na zal komen, en dat wij geen reden zullen hebben voor ontevredenheid. We 

hebben hem gezegd, dat hij over een week of anderhalf terug moet komen, wanneer we hem 

zullen bijvoegen om het scheepsvolk aan te nemen. 

Er werd voorgesteld, omdat zij nu door de Staten-Generaal geïnterpelleerd worden, te 

vergaderen over het aannemen van een nieuwe bewindhebber, die voor hen nuttig en 

bekwaam zal zijn. Er zijn er nu genoeg uit de magistraat afkomstig, terwijl die meestal met 

hun zaken bezig zijn, en het druk hebben met aangelegenheden van de stad, en zich weinig 

vrij konden maken. Ook de functies moeten we veranderen. 

Uit Den Haag komt het bericht, dat het antwoord op het verzoekschrift van de klagende 

aandeelhouders of wel remonstranten voor een maand uitgesteld was. 

De Kamer Enkhuizen (of Hoorn) schrijft over het oversturen van de namen van de klagende 

aandeelhouders, die het genoemde rekest hadden getekend, dat niemand van die groep deel 

uitmaakte van hun Kamer. 

Er is besloten, dat we de uit Ambon overgezonden kinderen dadelijk en tegen de minste 

kosten voor de VOC zullen proberen, ergens in het land bij een predikant of schoolmeester 

onder te brengen, waar ze in goede tucht en onderwijs kunnen worden opgevoed. 

 

fol. 73r 

 

Hendrik van Bemmel, uit Utrecht, zoon van wachtmeester Rutger van Bemmel, is in februari 

1617 als assistent op het schip de Groene Leeuw uitgevaren. Hij is 6 februari 1618 van dat 

schip naar Banda op Nera gegaan, op het fort Nassau of Belgica, en had op dat schip 133-3-0- 

gulden tegoed. Hij is daar een tijd boekhouder van de voorraden geweest, en toen admiraal 

Steven van der Hagen vandaar vertrok, was hij assistent op hetzelfde fort. In de laatste 

monsterrollen die uit de Molukken gekomen zijn met de Walcheren, staat: Op het kasteel 

Nassau of Belgica in Nera op Banda: Hendrik van Bemmel, assistent voor 20 gulden per 

maand.  

Aldaar ook in diezelfde tijd, te weten ongeveer een jaar geleden, Joris van Kasteel, vaandrig 

op Nassau, 47 gulden per maand.  

Op de rol van Java: David Olivier, assistent op Jakatra voor 12 gulden. 

Cornelis Sebastiaensz uit Utrecht is als soldaat met het schip de Brandaris zeven of acht jaar 

geleden vertrokken, en op het eiland Makian in de Molukken gestorven. Dit bleek uit de 

verklaring van Hans Ulrich Cock, genaamd Essick, sergeant, en Mathijs Troelsz, 

landspassaat, komende uit Oost-Indië, voor Evert Cock, notaris tot Amsterdam, op verzoek 

van Stijntgen Cornelis, weduwe van Bastiaen Evertsz, gegeven op 1 september 1620. Hij 

heeft niets tegoed. 

Claes Andriesz uit Utrecht, in 1614 van Zeeland vertrokken op het schip … als sergeant of 

korporaal onder kapitein Jan Paulusz Steur van Sommelsdijk, was 4 mei 1619 nog sergeant op 

Ambon. Eind juli 1620 was hij op Maleyn in leven, zoals blijkt uit de monsterrol. Laatst met 

de Walcheren overgekomen, en daar in goede gezondheid gezien door George Brock, in juni 
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1621 alhier te Amsterdam gearriveerd, die mij dit heeft verklaard. Maar kapitein Steur is op 

Ambon overleden. 

Adriaen Dirksz uit Utrecht, zoon van Luytgen Jacobs, is met het schip de Groene Leeuw van 

Texel vertrokken op 26 februari 1617, en is overleden op 30 november 1617 te Jakatra, 

volgens schrijven van Hendrik van Bemmel van 9 januari 1618. Hij was als kuiper 

aangenomen, en volgens 

 

fol. 73v 

 

de rekening van de Groene Leeuw gestorven, zie hiervoor [fol. 39v]. Hij had tegoed, 

afgetrokken voor de assurantie, omdat hij niet voor een onderpand had gekozen, 8 procent 

netto, volgens een memorie van de boekhouder, 36-19-8 gulden, fol. 17. 

Willem Vrancken van Utrecht, als soldaat vertrokken met de Rode Leeuw,219 heeft op dat 

schip 61 gulden verdiend. De laatste aantekening daarvan in de boeken, is dat hij in maart 

1613 is gegaan op Motir in de Molukken. Zijn moeder, Weyntgen Jans, weduwe van Vranck 

Jansz, heeft ook sindsdien niets meer van hem vernomen. Van dit voorgaande, bij hem 

verdiend, na aftrek van de assurantie, komt hem of zijn erfgenamen 56 gld 6 toe. En omdat 

zijn moeder geen borg kon stellen, volgens de gewoonte, en ook niet zeker wist of hij dood 

was, hebben wij haar op 24 juni toegestaan, hiervan jaarlijks de rente op te nemen, tot nader 

bericht, volgens hetgeen genoteerd staat, N.A. (paragraaf?) 57. 

Met de Walcheren is thuis gekomen een jongeman, genaamd Wouter Evertsz, die naar het 

schijnt in 1616 met (het Wapen van) Zeeland naar Indië vertrokken is. Hij stond rond die tijd 

volgens de rekeningen onder Elias Jacobsz, wonende in ‘het Gulden Anker’ op de Melkmarkt; 

het komt op 270 gulden 17 st. Jacob Lieftink schreef mij, met het verzoek om opdracht te 

geven, dit geld aan Elias Jacobsz te betalen, ook zonder machtiging of bericht van Wouter 

Geurtsz te hebben. Ook zonder precies te weten met welk schip hij vertrokken is, om zo na te 

gaan, of hij geld ontvangen, of iemand gemachtigd heeft. Het is dus, ondanks de getoonde 

borgstelling, afgeslagen tot nader bericht, volgens de gewone gang van zaken. Weinig dagen 

daarna is, toen de machtiging overgezonden was, betaald. 

 

fol. 74r 

 

Gedicht à la Horatius 

Horatius heeft een zeker gedicht geschreven, ik kreeg het in handen en heb erop geantwoord: 

Horatius, wij hebben je verzen en je lofzang gelezen op het onmetelijke rijk,  

dat de Oceaan met zijn zilte golven omspoelt. De inwoners plukken daar op Ambon driemaal 

per jaar de welriekende vruchten van de bomen, tussen de geurige muskaatbomen in de 

warme heuvels. 

De Hollanders hebben er rechtvaardige wetten ingevoerd. Ze hebben Banda onderworpen en 

het bedrieglijke volk van Java de breidel aangelegd. Ze hebben de vorst gedwongen, zich over 

te geven of met de wapens verslagen te worden, onder uw opperbevel, Maurits, en onder 

aanvoering van Verhagen. 

Het komende geslacht zal dit bezingen en u met eeuwige lof hemelhoog prijzen. Onbekende 

volken zullen berichten dat schepen uit een ver land de halve wereld over zijn gezeild. Ze 

hebben afgelegen volkeren ontdekt en gedenktekens hebben opgericht voor Molukse sappen 

(specerijen?).  

 
219 Voor Japan vergaan 31 jan. 1613. 
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Spanje zal met tegenzin toegeven dat de Hollanders te machtig zijn, dat wij de elementen 

trotseren en dat er te land of ter zee niets overblijft waar wij als zonen van Neptunus niet 

zullen doordringen, en waar zij onze wapens niet zegevieren. Dat zullen de 

waarheidsgetrouwe kronieken en gloedvolle gedichten vertellen. 

Als ik jou, Horatius, beschimpingen en ongunstige woorden ten antwoord wou geven, of zelfs 

scheldwoorden wou toevoegen, zou dat helemaal niet moeilijk zijn: iedereen uit het laagste 

volk zou het kunnen. God wilde dat onze fatsoensnormen anders zijn geworden.220  

 

[05-07-1621]  

Er zijn brieven van Cloppenburg uit Engeland gekomen, inhoudende dat de Engelse brieven, 

met het schip de Walcheren gezonden aan de compagnie aldaar, in Londen door hem 

afgegeven waren. Ze waren daar niet zo gelukkig mee, en klaagden steen en been, zowel bij 

het parlement als bij de koning zelf, over de schade die volgens hem de Engelsen in Indië 

aangedaan werd, door gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen en de zijnen. Dat hij hun 

schepen niet had willen teruggeven volgens het akkoord, en de Engelsen dagelijks met 

arrestaties en dergelijke beledigde. De koning was zeer verstoord geweest, hij had de 

ambassadeur Noël de Caron ontboden, en hem gezegd, dat als wij geen genoegdoening gaven, 

dat hij dan 

 

74v 

 

opdracht zou geven, represailles te nemen. Zodat te beduchten valt, dat het akkoord dat met 

de Engelsen gesloten is, weinig zal opleveren, omdat dit volk trots en onwelwillend is, zeer op 

hun koning gesteld is, altijd het hoogste woord wil voeren en de baas wil spelen. Daar zullen 

wij om goede redenen niet mee kunnen instemmen, omdat wij de meeste kosten gemaakt, en 

moeiten en gevaren uitgestaan hebben. 

Dirk Alewijn van Harderwijk blijkt met ongeveer met 4.700 gulden nominaal in de VOC te 

participeren, en is een van de remonstranten of klagende aandeelhouders.  

De Kamer Zeeland schrijft, dat wij daar realen van achten kunnen kopen voor 48 st., maar van 

de wissel zouden we tenminste 5 procent moeten geven. Wij zouden dat ook dadelijk moeten 

overschrijven, omdat de wisselbank die tegen rijksdaalders,221 die zeer in trek zijn, wilde 

wisselen. Daarop hebben we geschreven, dat dit nadelig zou zijn voor de Compagnie, en dat 

we het daarom afgeslagen hebben. Wij menen met minder kosten elders realen te kunnen 

kopen, waar nog weinig bewijs van was, terwijl ze in Zeeland tot 50 st. en ongeveer ½ st. 

zouden stijgen. 

Simon van Schoonhoven is weer uit Den Haag gekomen, samen met Hendrik Brouwer. 

Daarover is vanmorgen vergaderd, en Brouwer is dezelfde dag weer naar Den Haag 

vertrokken. Van Schoonhoven blijft hier, hij zei dat er een goede kans was, om de zaken met 

de Fransen af te ronden. Hij schreef ook aan de Kamer Zeeland, dat ze daar de waren van het 

schip de Walcheren, waarvan we hoorden dat ze in goede conditie waren, na bekendmaking 

door biljetten in de verkoop zouden brengen, volgens de regels die daarover gegeven zijn. 

 
220 Mijn vrije interpretatie is gebaseerd op de vertaling die Hans van de Venne maakte, en die ik daar hartelijk 

voor dank. Hij denkt, dat Buchelius misschien refereert aan Horatius’ zestiende Epode vs. 41-60: Laten wij ons 

naar de eilanden der gelukzaligen begeven, waar ons zoveel heerlijks wacht. Buchelius had kennelijk nog 

helemaal niet de laatste hand gelegd aan dit concept vol verwarrende interpunctie. Onbegrijpelijk is wat hij 

bedoelde met de ‘sucis trophaea Moluccis’. 
221 Een rijksdaalder is 50 stuivers.  
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Van Schoonhoven bracht een brief mee van de Staten-Generaal aan de admiraliteit van 

Amsterdam, om de kwestie van het jacht Sphera Mundi, aan deze zijde van de evenaar 

veroverd, zo spoedig mogelijk af te handelen, en heeft die brief aan de commies gegeven. 

De weduwe van Hendrik de Haes kreeg toestemming, volgens 

 

fol. 75r 

 

het testament van haar man, te transporteren aandelen van 2.000 gulden nominaal, ten 

behoeve van haar zoon of aan wie zij maar zou willen. 

De verkopers zijn gemachtigd om een kist die in de ontvangerskamer staat, te openen en de 

goederen die zich daarin bevinden, te inventariseren. 

De aandelen zijn laatst verkocht voor 227 gulden 

Navraag te doen naar:  

- De trompetter op het oorlogsschip de Zwarte Hond.  

- Hij was tevens borg voor het opgenomen geld van een Deen, die in dienst van de VOC in 

Indië gestorven is. Zijn moeder was zijn rechtmatige erfgename, volgens gerechtelijke 

certificaten die zij ons toonde. En nu verlangde zij deze erfenis en het loon dat haar zoon 

verdiend had, en dat ongeveer 400 gulden beliep.  

- Een zeilmaker, die onlangs naar Oost-Indië is vertrokken.  

- Een ander, die in de buurt van Alkmaar een armoedig leven leidde.  

Onder valse certificaten hebben zij ieder een deel van dat geld in handen gekregen. Daarom 

willen wij restitutie krijgen van hetgeen nu opnieuw uitbetaald moet worden. 

 

Conflict VOC - Utrecht 

Cornelis van de Voort, gecommitteerde van de Utrechtse tol, schrijft ons, dat hij opdracht 

heeft van de Staten van Utrecht, om aan de VOC te melden, dat de Staten de tolvrijheid 

opzeggen. De Compagnie was voor een aantal jaren tolvrijheid vergund, zowel te Utrecht als 

te Wijk bij Duurstede, tot herroeping van deze vergunning, die zij nu om zekere redenen 

opzeggen. Daarom is de Compagnie voortaan verplicht, zich te houden aan de oude regeling 

zoals die voor deze vergunning gebruikelijk was.  

Waarop sommige zeiden, hun privileges op te zullen zoeken, want ze meenden dat die hun 

door de Staten-Generaal gegeven waren. Anderen zeiden, dat we weinig in Utrecht te doen 

hadden, behalve grof hout, dat ze ook wel langs Dordrecht en Gouda konden krijgen. 

Werkelijk, Amsterdam is er zo op belust, om alle handel en winsten met alle middelen naar 

zich toe te trekken, dat ze de welvaart van hun buren steeds meer  

 

fol. 75v 

 

proberen te belemmeren. 

Uit Utrecht betrekt men allerlei wapentuig, dat zeer geprezen wordt, ook lonten en dergelijke 

waren, maar dat wordt nu stopgezet. Zozeer, dat Utrecht geen profijt van de Compagnie heeft 

te verwachten. Er wordt ook geen acht geslagen op de grote verdiensten, zelfs de opkomst van 

hun Compagnie die door de Utrechtse verkregen is. Ze proberen die op alle manieren te 

kleineren, om de VOC als met andermans veren te laten pronken.222 Toch, en ik hoop dat ik 

het bij het verkeerde eind heb, schijnen ze hiermee de grondslag van hun val, om het netjes te 

zeggen, gelegd te hebben. Maar het ligt allemaal in Gods hand, en het eind zal de daden, die 

vaak duister zijn, en niet beantwoorden aan de menselijke overwegingen, beproeven. 

 
222 Vgl. Pollmann 2000, p. 211. 
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* 

Een in Friesland geboren soldaat, die enige tijd in garnizoen op Banda had gelegen, en van 

huiskleur weinig van de inlanders verschilde, maar een beter postuur had, toonde een 

afrekening van 97 gulden. Die was hem door een soldaat daarginds gegeven, voor achttien 

realen, op een cent winst. Die was water gaan halen, maar verraderlijk overgelopen naar de 

Bandanezen, zoals de gouverneur daar verklaarde. De soldaat verzocht ons om terugbetaling 

van het in beslag genomen geld, maar ten slotte werd hem voorgesteld om hem alleen zijn 

uitgegeven geld met rente te betalen, omdat het in strijd was met de artikelbrief. Geen soldaat 

of iemand anders mocht een ander op een dergelijke manier als een woekeraar benadelen. 

Daar legde hij zich bij neer, en heeft zijn uitgeleende223 geld, 45 gulden, met 9 gulden rente 

over drie jaar, ontvangen. 

Er is bericht gekomen dat er vijf schepen, komende van Cyprus, welbeladen, begeleid door 

vijf oorlogsschepen, in de buurt van Livorno waren. Men hoopte, dat ze veilig en wel thuis 

zouden komen. Het zij zo, als het God behaagt. 

 

fol. 76r 

 

Gezien in het boek van de afgiften, in 1618 gedaan op naam van kapitein Brienen alias 

Verhel, dat Helena van Assum, weduwe van deze kapitein, op 28 februari 1618 heeft 

ontvangen 750 gulden, en 23 gulden 8 st. 8 penn. als rente. Deze afgifte was 62g. 17st., en de 

rente voor een half jaar, dat de afgifte was uitgeschreven en bovendien opgehouden. Izaak van 

Eindhoven zei, dat zij tevoren nog een jaar rente ad 46 [gld.].17 st. had ontvangen. 

Ik vind onder het al aangenomen personeel op de jachten, die nu gereed gemaakt worden en 

gebouwd:  

- Johan Struysken, koopman, voor 45 gulden per maand. 

 

- Willem Jacobsz, koster in Akersloot, als schipper voor 52 gulden. Er was veel kritiek op 

hem, omdat hij zwaar rooms was. Ziekentroosters en anderen maakten er problemen over, met 

zo iemand in zee te gaan, omdat men men daar in het verleden slechte ervaringen mee had 

gehad. Het schip de Gouda was weleer door een roomse schipper die niet wilde vechten, 

verloren gegaan.224 Dat is voor mijn tijd gebeurd. 

Jacob Poppen, die hem had aanbevolen, zei dat hij van zijn geloof niet geweten had. Hij 

meende, dat hij zich goed van zijn taak zou kwijten, omdat hij een hekel had aan de 

Spanjaarden die hem benadeeld hadden. Daarom was hij in dienst van de VOC gegaan, om bij 

gelegenheid zijn schade op de Spanjaarden te verhalen. Hij was ook niet zo rooms als men 

zei. Hij had al twee jaar niet gebiecht. Zijn moeder en al zijn zusters waren zeer gereformeerd. 

Poppen herinnerde ons aan Steven van der Hagen, die, hoewel hij rooms was, de Spanjaarden 

niet had gespaard. We moesten hem alles voorhouden, waar hij zich aan zou moeten houden, 

en als hij daar bezwaar tegen had, dan konden we hem ontslaan, enz. 225 

 

- Jacob Remmersz, stuurman op de Vrede, voor 50 gulden per maand. 

- Lucas van Brandenburg, onderkoopman voor 26 gulden 

- Hendrik van Rosendael, onderkoopman voor 36 gulden 

- David Sprangers, assistent en architect voor 22 gulden 

- Lambert van der Noot, onderkoopman voor 40 gulden per maand. 

 
223 Zie WNT, betalen, lenen, spenderen, voorschieten enz. 
224 Het werd op 4 mei 1612 veroverd bij Tidore, onder Albert Hermansz(?); 

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10374. 
225 Zie Pollmann 2000, p. 213-214. 

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10374
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fol. 76v 

 

[07-07-1621]  

Mijn neef Josephus Vorstius is uit Leiden naar Amsterdam gekomen, en bracht namens zijn 

vader, zowel aan wissel als banco als aan contant geld 3.806 gld. 17 st., voor de betaling van 

aandelen van 1.500 gulden nominaal, die een jaar geleden van Paulus Boelen waren gekocht 

voor 253 gld. 10 st., enige guldens nog over zijnde van onkosten. De volgende dag is de 

overdracht door Boelen gedaan. Op naam van dr. Everardus Vorstius, professor te Leiden,226 

werden de genoemde 250 pond Vlaams (1.500 gld.)227 overgeschreven en te boek gesteld door 

de boekhouder Steenhouwer, getekend Peter de Schilder, rekenmeester. 

Jacob Poppen schijnt al tot burgemeester gekozen te zijn, hij heeft een andere plaats 

ingenomen, en stijgt tot achter de burgemeesters, terwijl hij een van de nieuwelingen was. Hij 

is een gestorven burgemeester opgevolgd, maar niet iedereen gunt het hem. 

De pensionaris is uit Den Haag teruggekeerd en is in de vergadering verschenen.  

Frederik Mangler, jong maar resoluut en met een goede hand van schrijven, wordt 

aangenomen voor 15 gulden per maand. 

[08-07-1621]  

Op het schrijven uit Den Haag is een vergadering belegd tegen half acht ’s morgens. Maar ik 

heb die oproep niet gekregen, ze proberen de aanklacht geheim te houden, ik weet niet 

waarom, en als ik ze ondervraag, doen ze alsof er goede hoop is. Maar dat ze na een klein 

begin met schade kunnen eindigen, lijkt me overduidelijk. Onze goede confraters 

onderschatten de dreigementen van koningen, en vertrouwen erop dat ze hun zaak met het 

grootste recht kunnen verdedigen. Maar in een rechtszaal gaat het er anders toe, en je zaak 

staat er beter voor, als je machtige relaties hebt. 

Pensionaris Adriaen Pauw zei, dat het volgens hem vaststond, welk bedrag Michel Eustache 

aan de hertog van Monbason beloofd had, om zijn zaak te bevorderen, hoe dan ook, met recht 

of met onrecht. Hij was de schoonvader van de hertog van Lueme (Luines), en die stond zeer 

in de gunst bij de koning, die ziende blind is.  

Paulus Boelen had rond die tijd gezegd dat hij gehoord had, dat de Engelse koning een 

speciale gezant naar de Staten-Generaal gestuurd had, om zijn zaken te behartigen, zodat hij 

schadeloos gesteld zou worden door de VOC, onder toevoeging van dreigementen. 

Steenhouwer ontkende dat hij zoiets gehoord had, maar dat het niet veel afweek van de 

brieven van Cloppenburg. Maar het stond vast, dat de Franse koning een gezant naar Den 

Haag had gestuurd tegen La Rochelle; daar was het gerucht uit voortgekomen. 

 

fol. 77r 

 

In de vergadering is het testament van Mathijs Sauat ingezien. Er wordt toestemming 

gegeven, om een aandeel, dat zij en haar man hadden in de VOC voor honderd pond Vlaams 

(600 gld.), over te dragen of te geven aan NN Hochepied. Mits Samuel Sauat, haar zoon, voor 

zichzelf en zich sterk makende voor zijn broer, hem zou assisteren, en de ontvanger de 

Compagnie voor namaning zou beloven te vrijwaren. Hij had dit aandeel vijf maanden 

geleden gekocht, 231 gulden voor de honderd gulden nominaal. In het testament was aan de 

overlevende het vrije beheer van de overgebleven goederen gelaten, met uitsluiting van zowel 

de familieleden als de voogden van de weeskinderen, die voor zichzelf de voogdij konden 

opeisen. Opdat hij niet strafbaar zou zijn wanneer ze aan hen verantwoording moesten 

 
226 Everardus Vorstius werd in diezelfde maand bewindhebber van de WIC, zie fol. 99r. 
227 De VOC-aandelen werden doorgaans in Vlaamse ponden uitgedrukt. 
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afleggen, en wanneer de kinderen de volwassenheid bereikten, en hij hun 1.600 gulden 

gegeven had, zou hij het geheel en al kunnen voldoen. 

Sommige bewindhebbers hadden enig misnoegen tegen Willem van Someren, van de Kamer 

Hoorn, omdat hij volgens hen had verteld, dat hij enige aandelen gekocht had voor 224 

gulden. Ik geloof niet dat dit waar was, of dat het leidde tot nadeel van de andere 

aandeelhouders, en ook tot daling van de aandelenkoers.  

En hier gaat weer een Utrechter bij iedereen over de tong! 

Twee broers Van Beek, die beide afwezig waren, waardoor degenen die aanboden hen te 

vervangen en zich sterk te maken, verzochten te mogen transporteren 500 pond Vlaams 

(3.000 g.) van een groter bedrag, dat hun vader, overleden zijnde, daarin had. Er werd eerst 

getwijfeld, of het toegestaan kon worden, en tenslotte concludeerden we, dat ze geloofwaardig 

waren en een goede naam hadden, en dat het hun toegestaan moest worden. Op voorwaarde, 

dat de ontvanger beloofde, dat hij de Kamer niets in rekening zou brengen, als hier later enig 

molest uit zou ontstaan. 

De trompetter Lucas Jansz, geloof ik, heeft een jaar op de Hollandia gevaren, voor een gage 

van 30 gulden per maand. Zijn vrouw verzocht met een aanbevelingsbrief van de kerk van 

Harlingen, waar zij woonden, wat geld dat haar man verdiend had. En hoewel er nog geen 

bericht overgekomen was, dat het schip veilig en wel in Oost-Indië gearriveerd was, hebben 

de bewindhebbers haar toch een maand als voorschot uitbetaald.  

Evenzo een schoenlappersvrouw, die een aanbevelingsbrief van dezelfde stad toonde, mits ze 

het geld bij Jacob Reepmaker zou halen, zonder het verder te vertellen. 

 

fol. 77v 

 

Agendapunten van de Heren Zeventien 

De agendapunten, die aan de kamers gezonden moeten worden, om daarover te beraadslagen 

en aan hun leden te zenden voor de vergadering van de Heren Zeventien, zijn ten naaste bij 

als volgt: 

- Wat men zal schrijven als antwoord op het rekest en remonstrantie van de klagende 

aandeelhouders, waarvan een zekere Nachtegaal de leider is. Er werd veel over 

gediscussieerd, zoals dat er onder die groep weinig originele aandeelhouders waren, en 

sommige pas sinds enkele maanden bekend waren. Dirck Bas vond, dat het een vorm van 

muiterij en opstand was, dat ze zonder met iemand van de Compagnie te spreken, of de 

magistraten waar zij onder vielen te verzoeken, in eerste instantie bij de Staten-Generaal hun 

beklag gedaan hadden, enz. 

Anderen zeiden, gehoord te hebben, dat die van Middelburg, waar het ’t eerst scheen te 

hebben gebroed, door de magistraat aldaar ontboden, en aanvankelijk berispt waren. De 

pensionaris antwoordde, dat dit niet waarschijnlijk was, omdat er enkelen onder waren, die 

zelf in de Staten zaten. 

- Item hoe men zal handelen met de Fransen, om tot goede uitkomst met hen te komen, omdat 

zij niet terecht willen staan buiten hun provincies. 

- Item op de brief van de Engelse ambassadeur Noël de Caron aan de Staten-Generaal, 

vanwege de bedreigingen van de Engelse koning. De vraag is, of we de commissie naar 

Engeland, door de Staten voorgesteld, zullen volgen, of hoe we ons het best zullen kunnen 

verontschuldigen. En als het duidelijk is, dat we die niet te kunnen ontgaan, wie we het beste 

kunnen afvaardigen. 

- Over de verdere aanpak van de uitrusting, en hoeveel schepen in de herfst nog zullen laten 

vertrekken, met hoeveel contanten en handelswaar, enz. 
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- Item aan te dringen op de beloften, die in de voorgaande vergadering gedaan zijn, en 

waartoe plechtig besloten is. Waarbij de andere kamers beloven, die van Amsterdam te 

ontlasten van het geld, dat zij boven hun quotum hebben opgenomen, en in deposito behouden 

tot hun debet. 

 

fol. 78r 

 

- Verder daar bij te zenden extracten van dezelfde beloften, in juni en september 1619 gedaan. 

- Item van het eedformulier dat aan de andere kamers gezonden is, of zij de eed van hun 

boekhouders en ander personeel afgenomen hebben, enz. 

- Over de vrouwen is een voorstel gedaan, maar er is niets toegevoegd.  

 

Uit Duitsland stuurde iemand een machtiging en attestatie, met de bedoeling de gage, die zijn 

legitieme zoon in Oost-Indië had verdiend, voordat hij daar gestorven was, te innen, ten 

bedrage van ongeveer 200 gulden. Hij voerde aan, dat zijn moeder was overleden, en dat hij 

haar had onderhouden, enz. De VOC voelde zich bezwaard om dit te doen, omdat de vader 

niet de legitieme erfgenaam was van zijn onechte zoon, maar we zeiden, dat de verzoeker zijn 

actie mocht institueren, als hij het geraden vond. Er is besloten, het geld te consigneren voor 

het gebruik van degene die er recht op heeft in het gerecht, waar het zou behoren.  

[10-07-1621]  

Simon van Schoonhoven zei, mettertijd zijn aandelen van de hand te willen doen, want hij zag 

een weinig gunstige houding bij de Staten-Generaal, die alle aandelen van de VOC 

wantrouwden. En in plaats dat zij die altijd steunden, probeerden zij die nu meer te benadelen, 

met het motief, dat ze weinig of niets opleverden tot voordeel van het algemeen belang.  

Maar als men de zaak nauwkeurig bekijkt, is de Compagnie van het hoogste nut, ja zelfs 

noodzakelijk voor onze Republiek, zonder enige twijfel. Maar als er hier of daar de vinger zou 

moeten worden gelegd op de corruptie, hoogmoed of betweterigheid van sommige 

bewindhebbers, kan dat niet aan de hele VOC verweten werden. Daar kan met verstandig 

beleid in worden voorzien, evenwel zou het in zo’n grote compagnie moeilijk kunnen zijn, dat 

er niet af en toe iets gebeurt dat niet door de beugel kan. Hoofdzakelijk bestaande uit 

handwerkers en uit van klein opgekomen en rijk geworden personen, die nochtans, zoals de 

zaak er nu voorstaat, niet zonder risico veranderd kunnen worden. 228 

De stand van zaken van de VOC hier te lande is, dat we nu voor 500 duizend gulden meer 

debet staan, dan de te innen schulden 

 

fol. 78v 

 

of goederen kunnen opleveren. Daartegenover staan de goederen, die met het schip de 

Walcheren zijn aangekomen. En boven al het voorgaande staan nog de lasten van de Fransen 

en Engelsen. Zodat alles uit Indië zal moeten komen, waar nog enig profijt voor de 

aandeelhouders van te verwachten is. 

Het is waar gebleken, wat enige bewindhebbers tevoren hadden aangekaart, namelijk dat 

Willem van Someren van Hoorn zou gezegd hebben, dat hij enige aandelen voor maar 224 

gulden verkocht had. Een paar dagen geleden heeft iemand aandelen gekocht, en moest die nu 

betalen, terwijl hij zich geen raad wist hoe hij aan geld kon komen, en toen heeft hij die voor 

deze prijs moeten van de hand moeten doen. 

 
228 Vgl. Pollmann 2000, p. 210. 
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Er werd melding gemaakt, dat de Staten-Generaal een verbod hebben uitgevaardigd, om 

aandelen te verkopen op dagen, die de VOC aangaan. Tenzij hij ten tijde van de verkoop die 

aandelen kocht, wel[ke] behoorden vernieuwd te worden, omdat velen er handel mee drijven. 

Ze verkopen dikwijls wat ze niet hebben en pas lang daarna krijgen, en zien ook door geld te 

lenen geen andere mogelijkheid, om de verkochte aandelen te leveren. 

 

Ik heb aan de Staten van Utrecht, zoals de gewoonte is, geen libel afgegeven, en heb ook 

niemand van hen gesproken, over de verlenging van mijn plaats in de VOC. Er is namelijk 

veel wat mij daar tegenstaat, en het bewindhebberschap botst met mijn aard, en er waren ook 

nog andere redenen om me terug te trekken, mijn familie, de vergaderingen. Terwijl ik niet in 

Utrecht was, is als mijn opvolger aangewezen mr. Jan van der Well, advocaat, voormalig 

schout van Jaarsveld.229 

Ik kan nergens vinden, dat de drie laatste maanden door Cornelis de Vrij aandelen aan Paulus 

Boelen zijn overgedragen, hoewel Boelen zei, dat dr. Everardus Vorstius de helft van 3.000 

gulden nominaal, toen hij die van De Vrij gekocht had, overgedaan had tegen een gelijke prijs 

en op dezelfde dag.  

[24-07-1621]  

Op 24 juli zullen enige waren die op biljetten bekend gemaakt zijn, verkocht worden. Er zijn 

er maar weinig verkocht. 

 

fol. 79r 

 

[18-07-1621]  

Toen ik in Leiden was, heb ik vernomen dat het Wapen van Hoorn veilig en wel was 

gearriveerd, welbeladen, als volgt: 

Lading van het Wapen van Hoorn, 18 juli in Hoorn aangekomen: 

3.064 picol  

81½  kati peper 

100 kati Ambonese nagelen 

150  kisten benzoë-harswijn 

320 pakken indigo 

183 pakken Chinees linnen 

9 grote kisten met witte ruwe zijde 

1  kist met armoisinen 

463 karaat diamanten 

Geschat op 800 duizend gulden. 

Dezelfde dag is in Zeeland gearriveerd de Mauritius, van onze Kamer, beladen, zoals de 

gedrukte ‘nouvelles’ mij hebben ingelicht, met het volgende: 

9.369  picol  

55   kati Priamanse peper 

176.073 pond nagelen 

271  sokkels foelie 

1.398  kati benzoëharswijn 

704¼  karaat diamanten 

Geschat op ongeveer 1,4 miljoen gulden. 

 

 
229 Mr. Jan van der Well (gest. 1637) werd in 1626 raad en generaal-meester van de Munt der Verenigde 

Nederlanden te Den Haag; hij tr. Josina van Bree (gest. 1640).  
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[12-08-1621] 

Toen ik in Amsterdam was, heb ik gehoord, dat de Zwarte Beer en de Vrede al naar Texel 

waren. Het scheepsvolk was gemonsterd, en zou de komende week het geld contant krijgen. 

Tegen de herfst zouden nog de twee jachten, die op de werf gebouwd worden, met een 

fluitschip, benevens de Mauritius, dat in Zeeland zou worden toegerust door onze Kamer, 

naar Oost-Indië varen voor deze Kamer. De Mauritius zal, behalve de officieren en 

bootsgezellen, nog honderd soldaten meenemen.  

Pieter Verschuer uit Utrecht verzocht daar sergeant van te mogen zijn, maar het scheen dat die 

plaats voor een ander gereserveerd werd. Er is hem een korporaalschap aangeboden door 

Elias Trip, op aanbeveling van Lucas van Nes en mij, maar hij was er niet tevreden mee. 

De algehele stand van zaken is ongeveer 2,8 miljoen gulden winst, hier in het land, boven de 

lasten, waarvan nu de schepen uitgerust zullen moeten worden, wat wel meer dan  

 

fol. 79v 

 

3 miljoen gulden zal kosten, vermoedt men. Want hoewel er minder schepen en bemanning 

zullen worden gezonden, is toch besloten, meer contanten en koopwaren mee te sturen dan 

voorheen wel meeging. 

De aandelen dalen nog, doordat er in het verleden een grote menigte zeer duur zijn verkocht, 

die nu met grote schade voor de kopers, met name degenen die ze niet kunnen houden, 

ontvangen worden. Ook doordat een zekere Van de Enden, die veel bij dit soort handel 

betrokken was, bankroet is gegaan. En het verbod, om aandelen te verkopen, behalve die 

waarin men werkelijk participeert. Zodat de aandelen nu voor 215 en minder verkocht 

werden. 

Men vermoedt, dat die wel te zullen rijzen, voor zover de schepen waarvan er dit jaar 

mogelijk vier verwacht worden, zullen aankomen: het Wapen van Enkhuizen was lek 

geslagen, de Leiden hoopt men dit jaar nog te zien binnenkomen, met nog twee van de kust 

van Coromandel; de Zwarte Beer en de Vrede worden daarheen gestuurd.  

De Kamer Amsterdam klaagt zeer over de slechte verstandhouding en ontoereikende steun 

van de andere kamers, daar de meeste lasten door ons gedragen worden. 

[16-08-1621] 

We hebben vernomen dat, de klagende aandeelhouders, die men in onze Kamer ‘muiters’ 

noemt, in Den Haag antwoord verzochten op het rekest dat zij bij de Staten-Generaal 

ingediend hebben. Toen de tijd om was, kregen ze als antwoord, dat zij konden vertrekken en 

dat ze weer zouden worden ontboden. En nu denken ze hier dat ze een overwinning behaald 

hebben. 

De vijf Ambonese jongens zijn in Amersfoort ondergebracht bij een predikant,230 waar ze het 

rustig en goed zullen hebben, zonder hoge kosten, naar men meent. 

Pieter Verschuer, adelborst en kapitein d’armes onder kapitein … Ruysch, vol verlangen naar 

de reis naar Indië, verzocht de voorgaande dagen, op aanbeveling van mij en Lucas van Nes, 

als sergeant aangenomen te worden over de soldaten, die over twee of drie maanden met de 

Mauritius gezonden zullen worden 

 

fol. 80r 

 

naar Oost-Indië. Maar Elias Trip betwijfelde of hij, op die jonge leeftijd, een dergelijk 

commando op zich kon nemen, en heeft hem een korporaalschap aangeboden. Daar was Pieter 

 
230 Petrus Wassenburg zie fol. 140r; en Van Lieburg 1996, dl. 1, p. 274. 
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Verschuer niet erg tevreden mee, en heeft het deze dag nog aangehouden. Hij was al lange tijd 

in dienst geweest, zowel ter zee als te land, en kende het krijgsbedrijf door en door. Hij 

verklaarde ook dat hij ouder dan 26 jaar was, ook al zag hij er jonger uit. Tenslotte hebben wij 

hem de hellebaard geschonken als sergeant-luitenant, mits hij een ontslagbewijs en een 

attestatie van zijn gedrag in de voorgaande jaren kon laten zien. Hiertoe hebben wij hem het 

volgende verzoekschrift aan zijn kapitein meegegeven: 

Heer kapitein, Pieter Verschuer van Utrecht, in garnizoen liggende in Bredevoort, onder uw 

bevel, heeft zich in dienst begeven van de Oost-Indische Compagnie. Wij hebben hem de 

hellebaard toegezegd, mits hij ons een behoorlijk ontslagbewijs en een attestatie van zijn 

gedrag kan tonen. Op zijn verzoek hebben wij hem deze brief gegeven om u die verklaring te 

vragen. Wij verzoeken u, hem hiertoe vergunning te willen geven.  

Amsterdam, in de Oost-Indische Kamer, 16 augustus 1621. 

Ondertekend 

Louis de le Beecque 

Aernt van Buchell 

De diamanten die in juli aangekomen zijn, worden geschat op ongeveer 130.000 gulden, en 

komen grotendeels uit Borneo. Maar we vernemen, dat sommige met veel meer winst gekocht 

kunnen worden aan de kust van Coromandel, waar ze een kwart minder kosten. En de kopers 

zelf vinden die veel beter en mooier, zoals uit de ervaring gebleken is. 

De Deense schepen zijn naar we horen nog in Ceylon, en naar men meent, zullen ze weinig 

uitrichten, verzwakt als ze worden door ziekte en armoede. 

Daniel Otto is benoemd tot assistent, om zich bij de schepen te voegen, en de volgende 

 

fol. 80v 

 

dag naar Texel te varen, om alle koopwaren die in het schip beladen worden, samen met de 

proviand te noteren. 

Hendrik Brouwer deed, toen hij uit Den Haag gekomen was, verslag van zijn wedervaren. 

Burgemeester Dirck Bas bleef daar nog, met advocaat Adriaen Pauw en enige 

gecommitteerden uit andere Kamers. 

Het scheen, dat het voornemen van de querulanten gefnuikt was, nu ze tevergeefs op 

antwoord van de VOC moesten wachten, en dat de Staten-Generaal hun gezegd hadden, dat 

ze konden vertrekken, en dat ze wel ontboden werden als het uitkwam.  

 

Michel Eustache 

Wat betreft de Fransen, Michel Eustache en de inwoners van St. Malo, leek het afscheid, in 

Frankrijk genomen, ertoe te leiden, dat men de zaak hier met een goede korte rechtszaak zou 

afhandelen. Evenwel, de Fransen draaiden hier bij, en wilden zich niet aan de rechtbank 

onderwerpen. Daarom had men geprobeerd, hen tot een minnelijke schikking te bewegen, 

waartoe men prins Maurits en de ambassadeur van Frankrijk benoemde, benevens enige 

anderen, zowel uit de hoge als provinciale raden. Daarmee, zoals de ambassadeur te kennen 

gaf, schenen de Fransen weinig ingenomen te zijn. Tenzij men erkende, zowel de ene als de 

andere partij, aan een zeker bedrag gebonden te zijn, en men daarover het compromis wilde 

uitstrekken. De VOC wilde daaraan geenszins tegemoet komen, en ook de Staten-Generaal 

verklaarden dat dit onbillijk was. We konden immers, als het nodig was, overtuigend 

bewijzen, dat Eustache niet meer dan een zeerover geweest was, en verscheidene rooftochten 

tegen ons en tegen anderen had gemaakt. Eveneens kon men van de zeelui van St. Malo 

aantonen, dat ze het vrijgeleide van prins Maurits hadden misbruikt en diverse berovingen 
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gepleegd hadden. Maar we meenden, dat die van St. Malo door enige van deze landen zelf 

werden aangespoord, dat ze daarvan uitgezonderd werden, 

 

fol. 81r 

 

omdat iemand, door deze landen gezonden, voordat hij naar Den Haag kwam, zich naar 

Amsterdam begeven had. Er werd vermoed dat we niettemin het best met hen tot een 

vergelijk zouden kunnen komen, zoals we nu al met anderen gedaan hadden. Daarom werd 

goed gevonden, dit aan een Parijzenaar, zo te zien een bescheiden, redelijke man, te 

verzoeken. 

En ingeval de aanhangers van Michel Eustache niet verder waren te brengen, meenden we dat 

we de koning genoegdoening zouden kunnen geven, omdat we bereid waren, zijn orders hier 

na te komen. Maar de kanselier en president Jeannin hadden schriftelijk verklaard, niet over 

de zaak te kunnen antwoorden in afwezigheid van de koning, die nu met zijn leger in de 

Languedoc was. 

 

Wat de onderhandelingen in Engeland betrof, zei de VOC, volgens een brief van de 

ambassadeur Noël de Caron en op bevel van de Staten-Generaal, bereid te zijn, enigen van 

ons naar Engeland af te vaardigen. Als tenminste de Staten een voldoende aantal leden mee 

wilde sturen, omdat het een zaak betrof, die uiterst belangrijk was voor het land. En hun 

gezanten zouden onder het vrijgeleide als gezantschap gevrijwaard zijn van aanhouding en 

arrestatie, ingeval men niet tot een vergelijk kon komen. Jan van Bockhorst, heer van 

Noordwijk, Muys en Jochemsz en anderen, die kennis van het gesloten akkoord hadden, 

hoopten daartoe aangewezen te worden. Alleen scheen het dat men de kosten op de VOC 

wilde afschuiven. Wij stelden voor, die wel te willen voorschieten, op voorwaarde dat die 

weer op de onkosten gekort mochten worden. Maar de prins zei, dat zoiets niet goed zou 

vallen, we mochten die voor de helft inbrengen. En omdat het nog niet zeker was, dat de 

Engelse koning na zijn vertrek in Londen teruggekeerd zou zijn, waren de onderhandelingen 

blijven steken. 

 

Diamanten en gouden munten 

Tussen de laatst overgekomen diamanten zaten veel onzuivere, die hier weinig zouden 

opleveren. Nu schreef de advocaat [Adriaen Pauw], dat hij zich afvroeg, of het niet raadzaam 

was, dat we de onzuivere hier lieten polijsten en schoonmaken, en daarna, in goud of ringen 

gezet, 

 

fol. 81v 

 

voor de verkoop naar Indië terugstuurden. We vonden dat een goed idee, en we wezen een 

paar leden van de Kamer, met name Antonis Rycques en Jacob Bicker, aan, om met spoed uit 

te zoeken wat we zouden doen. 

Omdat er moeilijk aan realen van achten is te komen, is in de laatste vergadering van de 

Heren Zeventien besloten, een zekere hoeveelheid goud, tot 100.000 gulden, naar Indië te 

zenden. Daarom hebben we nu besproken, welke manier daartoe het geschiktste zou zijn, 

omdat de Kamer Enkhuizen ons een hoeveelheid goud, fijn voor 20¾ karaat 6¾ greinen231 in 

het merk, toegezonden had, met 4 procent winst ten opzichte van andere waren.  

 
231 Onduidelijk is of er in de tekst 20¾ of 20¼ staat. 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

123 
 

Hendrik Brouwer haalde een memorietje uit 1616 tevoorschijn, waarin werd verteld, dat we 

de pagoden in Indië, gemunt negen voor de prijs van tien in goud kon besteden, waarmee op 

die manier tien procent winst gemaakt werd. Het was ons ook in Paliacate vergund, stempel 

en munt van de koning te slaan. Er werd beraadslaagd, wat wij het best konden doen.  

We besloten te doen als Enkhuizen, omdat er sedert het verloop van de cedul,232 zoals dikwijls 

gebeurt, verandering van koers in de munt opgetreden kon zijn, en het bereiden zelf ook geld 

kostte. Maar om alles uit te proberen, konden we een gedeelte, het 5e of 3e, prepareren in de 

vorm van de genoemde pagoden. Het zijn kleine gouden munten van fijnte 18 karaat in het 

merk (fout, want de pagoden blijken 20 karaat, 6¾ greinen te zijn!),233 en die in Indië, waar ze 

in omloop zijn, laten slaan. De pagoden danken hun naam, naar ik meen, aan een god die 

daarop afgebeeld is, in de vorm zoals die in de kaarten en geschiedenisboeken van Oost-Indië 

staat. Ik heb ze vandaag gezien, en de keerzijde is gevuld met letters. Hiertoe werden 

aangewezen de ontvangers en burgemeester Frans Henricksz Oetgens van Waveren. 

 

fol. 82r 

 

Dezelfde dag werd NN van Rodenburg aangenomen als assistent. Zijn vader, schout van 

Schoonhoven, had zich niet zo goed gedragen. Maar hijzelf werd geprezen om zijn deugd, 

evenals zijn moeder, die erbij aanwezig was.  

Zo ook Pieter van de Werf, zoon van de ontvanger van Leiden, voor 16 gulden per maand. 

Joris van Eindhoven, broer van de boekhouder, gaf bij rekest te kennen, dat hij de Compagnie 

enkele jaren trouw gediend had voor een klein gage, eerst voor 100 en daarna voor 150 gulden 

per jaar. Daarom verzocht hij nu enige verbetering van gage hier, of een aanstelling in Indië, 

waar hij geschikt voor was. Omdat hij altijd een betrouwbare harde werker was geweest, 

besloten we, hem in dienst te houden, en de verbetering van zijn gage met hem te bespreken, 

wat we aan de rekenmeesters overlieten. 

Cornelis Cornelisz van Amsterdam is uitgevaren als sergeant, voor 30 gulden op zee. Te land 

zal hij, volgens de gewoonte (hetzelfde was het geval met Simon Cool), maar 18 gulden per 

maand krijgen. Daar was hij niet tevreden mee, in plaats van 18 gulden verlangde hij 30 

gulden te krijgen, zoals hem hier beloofd was, zei hij. Hij is in de Kamer verschenen, en 

verzocht compensatie voor zijn achterstallige gage. Maar daar had hij geen recht op en, omdat 

hij zich in Indië moest schikken naar het gebruik aldaar, en ook omdat hij verzocht had, 

voortijdig te mogen vertrekken zonder enige gage, zoals hem op zijn verzoek vergund was. 

De rekenmeesters zullen dit samen met de president Elias Trip donderdag met hem bespreken. 

Bij verklaring van het Hof van Holland is vernomen, dat uit het sterfhuis van [Albert 

Simonsz] Jonckheyn234 betaald zal worden aan NN Coolen een paar duizend gulden nominaal, 

die deze tijdens zijn leven in de VOC gestoken heeft. De aandelen zullen daarom 

overgedragen worden, zoals van deze Kamer verzocht is, die toestemming gaf en partijen 

daarin tegenover elkaar stelde. 

 

 
232 Een ‘cedul’ of ‘ceel’ is een term uit de (termijn)handel. 
233 In de marge. 
234 Albert Simonsz Jonckheyn (1564-1618) koopman, tr. 3. 1608 Adriana Coolen, wed. Lieven Lampsins, 

bewindhebber in de Kamer Zeeland. Jonckheyn was bewindhebber 1602-1618. Zie Van Dillen 1958, p. 90 en 

118. 
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Aernt Gisels en schipper Lodenstein  

De commies Aernt Gisels legde ons twee gevallen voor, waarin hij benadeeld was en schade 

geleden had. Het ene was de brand in Ambon, waar hij meer dan honderd realen van achten 

had verloren. Het andere was, dat hij een jonk veroverd had, die met de vijanden bij Jakatra of 

Java handel dreef. Onnadenkend had hij een Engelsman geloofd, die zei, dat er vrede met de 

Javanen gesloten was, en had hij deze schadeloos gesteld. Daarvoor was hij door de raad van 

Indië veroordeeld tot honderd realen. Hij verzocht hiertegen enige compensatie of restitutie.  

De Compagnie was het er niet mee eens, dat zijn verzoek gefundeerd kon zijn, omdat het ene 

geval puur bij toeval gebeurd was. Bij dezelfde brand was meer dan 100.000 gulden verloren 

gegaan, en omdat hij in dienst was van de Compagnie, moest hij hetzelfde risico lopen als de 

anderen. En in het andere geval was er een vonnis tegen hem uitgesproken, dat niet kon noch 

behoorde geannuleerd te worden. Door zijn lichtgelovigheid had hij een grote fout begaan 

voor iemand in zo’n positie, en was de oorzaak geweest van zo’n aanmerkelijk verlies, 

namelijk een beladen scheepje. We hebben evenwel besloten, dat we het vonnis zouden 

opzoeken en het voorgelegde verzoek nader zouden onderzoeken. De rekenmeesters zullen dit 

verder met hem afhandelen. 

 

Hendrik Brouwer is de volgende dag weer naar Den Haag vertrokken wegens de 

voorafgaande onderhandelingen. 

De specerijen, vermeld in de affiches die op 24 juli aan de poort van de Oost-Indische Kamer 

zijn aangeplakt, zijn niet door de andere kamers gezonden. En daarom zijn ze niet verkocht, 

zoals ook de Chinese schilderijen die er niet werden aangetroffen. 

 

fol. 83r 

 

Specimen gevonden van een zekere transactie van een zekere hoeveelheid peper. 

 

1.654 balen peper, wegende netto 542.011 pond à 33 ch.  fl. 446.334:1:8 

Af voor goed gewicht 1 procent     fl.     4.463:7:0 

         fl. 441.817:14:8 

 

Korting voor 24 maanden tegen 8 procent 

 per jaar, komt              60.947:14:4 

         fl.   380.923:-- 

Komt voor 1/17 deel fl. 22.407:4:8 

 

Komt voor Jacques en Marcus van Uffelen 

1/5 gedeelte in 1/17 deel netto  fl. 4.481:9:0 

af 1½ procent voor drie       bene ita 

 maanden korting     66:4:8 

      fl. 4.415:4:8 

 

[19-08-1621] 

Lodenstein was als schipper met Aernt Gisels betrokken bij het veroveren van een scheepje of 

jonk in Oost-Indië. Hij werd daarbij door zijn been geschoten, en is daaraan gestorven. Na 

zijn dood werd in zijn scheepskist 3.200 gulden aan geld gevonden, merendeels realen van 

achten. Er werd ter sprake gebracht, of we dit geld aan zijn weduwe en kinderen terug zouden 
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betalen, of dat we het verbeurd zouden verklaren. Hier zijn immers de regels van de VOC 

overtreden, die nadrukkelijk verbieden, dat wie in dienst van de Compagnie naar Indië 

gezonden wordt, geen geld mee mag nemen, en nog veel minder daar handel mee mag 

drijven, en daarvoor scheen dit geld bedoeld te zijn. We hebben besloten, de zaak uit te stellen 

en nader onderzoek te doen.  

Het excuus van zijn vrouw was, dat zij geen idee had, wat haar man ermee had willen 

uitrichten. Maar zij vermoedde, dat het geld toebehoorde aan zijn broer, die in Japan woonde, 

om het aan hem aldaar te overhandigen. Maar sommige bewindhebbers zeiden, dat dit niet 

waarschijnlijk was, omdat men wist dat hij zeer welvarend was, en juist geld naar patria 

overgezonden had. 

Dezelfde dag hebben we de commies Aernt Gisels verteld, dat we  

 

fol. 83v 

 

op zijn verzoek niet konden ingaan, om redenen hiervoor genoemd. Niettemin zouden we hem 

voor zijn trouwe dienst vijf pond Vlaams (30 gld.) extra schenken. Hij hield ons voor, dat wij 

zijn gage nadat zijn tijd verstreken was, stopgezet hadden, onder schijn dat hij meende, dat de 

reguliere tijd niet afgelopen was. En dat wij daar rente voor behoorden te betalen. Wat hij met 

een zekere memorie, gevonden in het manuaal van zijn oom NN Berk, aantoonde. De 

rekenmeesters zullen deze zaak met hem af handelen. 

 

De diamanten, met de Mauritius gezonden, werden door de Heren Zeventien, die onlangs 

vergaderden, op ongeveer 150.000 gulden geschat, omdat ze niet veel van andere verschilden. 

Een jongeman uit Homburg vroeg ernaar, en we hebben hem geantwoord, dat er mensen 

waren die aangegeven hadden, de hele partij te willen kopen, en dat hij daarom nog wat 

geduld moest bewaren. Dat we ook niet gewoon waren, bij transacties van zulk gewicht open 

kaart te spelen, voordat bleek dat degenen die ernaar vroegen, welbewust van plan waren te 

handelen. 

Antonis Rycques vertelde ons, dat 15 van de onzuiverste diamanten die met de Mauritius 

waren gekomen, geselecteerd waren. In de vergadering is besloten, die dadelijk te laten 

slijpen, om ze weer naar de kusten van Indië te zenden. We meenden immers, dat dit met 

voordeel kan gebeuren, terwijl ze hier door de kenners weinig kostbaar geacht worden. 

Er is ook besproken, om het goud te laten smelten en op zijn gehalte te brengen. Jacob Bicker 

en de preses Elias Trip zijn hiertoe aangewezen. 

De schippers van de Zwarte Beer en de Vrede hebben hun vergulde fluit gekregen, met 

daarbij de opdracht, zich eerstdaags te melden bij hun schip, en niet weg te gaan, om het volk 

des te beter bij elkaar te houden. 

Er werd bij opgemerkt, dat het onderhoud van het scheepsvolk van deze twee scheepjes, die 

maar jachten waren, elke 

 

fol. 84r 

 

dag meer dan 70 gulden kostte. 

De broer van schipper [Willem Jacob Woutersz], die rooms van zijn geloof was, werd als 

assistent aangenomen. Hij verklaarde openlijk over de gezindte zijn broer te weten dat hij 

gereformeerd was, maar dat hij zijn broer daarin niet volgde. 

Burgemeester Jonas Cornelisz Witsen had gehoord, dat iemand in Rotterdam was gekomen 

met een grote hoeveelheid Spaanse realen. Hij werd gemachtigd, om met die man zo 

voordelig mogelijk te onderhandelen, omdat we die realen hard nodig hadden. 
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Pieter van der Werf, een zoon van de ontvanger van Leiden, wordt op aanbeveling van Witsen 

aangenomen als assistent, voor 18 gulden per maand.  

De neef van Jacob Reepmaker, die hetzelfde verzocht, is afgewezen.  

Een ziekentrooster, die met de kinderen van Ambon meegekomen was, een zeer geschikt 

persoon, verzocht weer daarheen te mogen varen, met wat vermeerdering van gage.We 

hebben hem ten slotte 40 gulden per maand beloofd. Hij vertelde, dat hij een Waal, die ter 

dood veroordeeld was, tot inzicht had gebracht, en hem in het Frans duidelijk had getroost. 

Evenzo had hij een Portugese afvallige tot het christelijke geloof teruggebracht. Een 

misdadiger uit Dordrecht had hij eerst door zijn vermaning tot bekentenis, en daarna tot spijt 

gebracht, zodat hij met een oprecht berouw gestorven was. 

Gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen, zo wordt verteld, heeft een grootmoedig hart. Hij 

heeft meer ondernomen dan men van een koopman zou verwachten, en heeft in Oost-Indië 

tegelijkertijd drie oorlogen gevoerd. De eerste tegen de Engelsen, de tweede tegen de sultan 

van Mataram op Java, die zich keizer van Java noemt, de derde tegen de koningen van 

Bantam235 en Jakatra, alle roemvol geëindigd. Hij heeft ook de rebellen van Ambon gestraft 

en het muskaat-eiland Banda veroverd, een beetje tegen de zin en tot afgunst van de Engelsen, 

die toen in de VOC verbleven. 
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[05-10-1621] 

Ik ben van Utrecht naar Amsterdam gereisd. 

[07-10-1621] 

Jan Harmansz en Aernt Pietersz Verburch zijn samen met Dirck Hasselaer aangewezen, om 

met de zes loodsen tot een akkoord te komen over hun salaris. Zij hadden de Zwarte Beer en 

de Vrede, die op 1oktober uit Texel zijn vertrokken, tot voorbij Duinkerken begeleid. Ze 

hadden brieven meegebracht van de admiraal der oorlogsschepen, Moy Lambert, waarbij deze 

te kennen gaf, dat hij de brieven van de Staten-Generaal, nagezonden met enige van zijn 

oorlogsschepen, afgegeven had aan de genoemde VOC-schepen. De loodsen eisten 300 

gulden, maar gingen akkoord met 180 gulden. 

Jan Andriesz Buys, van Rijswijk tegenover Rhenen, spiegelkastenmaker, en zijn vrouw, een 

jonge vrouw van ongeveer 25 jaar, hadden twee kinderen, en stonden op het punt om samen 

naar Jakatra te gaan, hetzij in dienst van de Compagnie óf als vrije lieden. Wij hebben hun 

voorgesteld, om als zij nog enige meisjes van 10, 12 tot 16 of 18 jaar in hun gezelschap mee 

konden krijgen, dat zij die zouden spreken, en de ouders en familie trachten over te halen, om 

die mee te zenden. Zij zou ze daar onder haar hoede nemen, en wij zouden haar daar een 

beloning voor geven. We zeiden hun, dat zij over een week of anderhalf moesten terugkomen, 

dan zouden wij de zaak verder met hen afhandelen. De advocaat had de resoluties van de 

Heren Zeventien, waarbij een besluit genomen was inzake het plan, enige vrouwen en meisjes 

alleen naar Indië te zenden, thuis opgeborgen, en was nu afwezig. 

De Compagnie had van Jacques Trivel vóór zijn faillissement enige wijnen gekocht, om die 

tegen andere schulden te compenseren, omdat hij debiteur van ons was. Sommige vaten zijn 

vervoerd, andere, met het VOC-merk getekend, zijn nog in de kelder blijven liggen, om te 

gelegener tijd naar de schepen te brengen. Daarover is onenigheid ontstaan, omdat de 

crediteuren vasthouden, dat niet aangenomen kon worden dat er een leverantie van deze 

wijnen was geweest. Immers, de sleutels waren niet door de verkoper overgeleverd, 

 

 
235 Bantam is de westpunt van Java. 
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terwijl door het overgeven van de sleutels, de overdracht of het overhandigen geschiedt, en dit  

met juridische adviezen duidelijk is. Maar omdat er andere handelingen tussen gekomen 

waren, zoals het VOC-merk dat op de vaten was gezet, waren sommige vaten minder waard, 

en waren er in de kelder verschillende andere gevonden, die een hogere prijs waard zouden 

zijn. Daarom waren de sleutels niet geleverd. De Compagnie meende echter zonder enige 

twijfel, recht op de wijnen te hebben. Niettemin hebben de schepenen verklaard, dat er geen 

behoorlijke leverantie geschied is. Daarom hebben we beroep aangetekend bij het Hof van 

Holland, hoewel het sommigen beter leek, enige dagen af te wachten. De defaillant236 was in 

onderhandeling met zijn crediteuren, zodat men meende, dat zijn goederen hem teruggegeven 

zouden worden. 

Er is afgesproken, aan de Kamer Rotterdam te schrijven, dat er hier drie kisten met realen van 

achten klaar stonden, en dat we geloofden dat we er maandag de vierde bij zouden krijgen. 

Die konden ze voor de toerusting van hun schip, dat in de Maas lag, gebruiken, maar wij 

konden ze niet krijgen zonder contante betaling. 

De Kamer Rotterdam heeft een mooi schip, waarop 350 man naar Indië zullen gaan, bijna 

klaarliggen. Ze hebben een groot tekort aan Spaanse realen, en vragen daarom zes kisten van 

de Kamer Amsterdam. Maar wij willen er niet graag op ingaan om het geld voor te schieten, 

gezien de grote lasten die we zelf hebben, en de andere Kamers traag van terugbetalen zijn.  

Deze zomer zijn vijf schepen uit Indië aangekomen, het Wapen van Hoorn, de Zwarte Beer, 

de Vrede, de Mauritius en …; het schip de Leiden wordt nog verwacht. 

Omdat de contractanten van de peper traag van betalen waren, ondanks de hoge korting die ze 

genoten, is besloten dat we hen nog eens ernstig zullen vermanen, dat ze binnen een week 
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alsnog betalen, of dat we hen voor de rechter dagen, en rente zullen eisen, enz. 

Behalve het schip de Mauritius, dat voor de Kamer Amsterdam wordt toegerust in Zeeland, 

en waar honderd soldaten op zullen gaan, zijn er nog enkele kleine schepen die tegen 

Kerstmis of Lichtmis, 2 februari, klaar zullen liggen, waaronder twee jachten, de Woerden, de 

Gorkum en ook nog de Monnikendam met twee fluiten. De toerusting is dit jaar niet zo 

moeilijk wat de bemanning betreft, maar we zullen flink wat contanten mee moeten zenden. 

De zaak tegen de Fransman Michel Eustache is nog niet afgesloten, maar de voorstellen die 

we hem gedaan hebben, zijn naar Frankrijk gezonden. Met de steden Dieppe en St. Malo 

zullen we gemakkelijker kunnen onderhandelen. 

 

[11-10 n.s.; 01-10-1621 o.s.] 

Buchelius neemt afscheid van Kamer Amsterdam 

Ik heb afscheid genomen van de Kamer Amsterdam, omdat mijn twee jaar in de commissie, 

hiervoor beschreven, om waren, en ik geen verlenging had verzocht. De reden was, dat het 

reizen mij te zwaar viel, vooral in de winter. Ook dat ik met de zaken, vooral handel 

betreffende, niet opgevoed was. De winsten waren gering in vergelijking met die van de 

originele bewindhebbers, meestal kooplieden, die naar de aard van de kooplieden hovaardig 

en opgeblazen zijn, en alle gezag naar zich toetrekken. Maar het is vooral omdat ik, vertrouwd 

met de studie van de humaniora, niets meer bemin dan een eerzame rust. 237 Daarom heb ik, 

 
236 Partij die niet verschijnt, en verstek laat gaan in een rechtszaak. 
237 Vgl. Pollmann 2000, p. 210. 
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zonder met iemand van de Staten van Utrecht te spreken, de plaats voor anderen open gelaten. 

En zo heb ik mr. Jan van der Well als opvolger gekregen, hetgeen de Staten mij in de 

volgende missieve kenbaar gemaakt hebben. 

 

Zeergeachte, zeergeleerde heer, 

Omdat wij op goede gronden besloten hebben, tot de zitting en de zaken in de Kamer van de 

bewindhebbers te Amsterdam, 
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heden te benoemen de advocaat mr. Jan van der Well, hebben wij het gepast geacht, u daarvan 

bij deze te berichten, zodat u uw zaken er des te efficiënter naar kunt richten. Hiermede, zeer 

geachte, zeergeleerde heer, bevelen wij u aan in de bescherming van God almachtig. 

Utrecht, 22 juni 1621. 

ondertekend, Dirck van Eck,vt 

Hieronder stond: 

Uw goede vrienden, de Staten van Utrecht. 

Tot afhandeling hiervan, 

Antoni van Hilten. 

Opgedrukt met het Staten-cachet en gesloten met het volgende adres: 

De zeergeachte, zeergeleerde heer, mr. Aernt van Buchell, 

Gecommitteerde raad in de Kamer van de bewindhebbers van de VOC te Amsterdam. 

 

[01-10-1621] 

Engeland 

De brieven van Cloppenburg zijn voorgelezen, ze houden in, dat de Engelsen enige 

vertegenwoordigers van de VOC verwachten, om over de zaken van Indië met de Engelse 

compagnie tot een vergelijk te komen. De Engelsen klagen zeer over de Hollanders en uiten 

allerlei dreigementen, waartoe zij de koning ook trachten over te halen, en dat kan beter 

voorkomen worden. Maar sommigen van onze Kamers zeiden, dat het onbillijk was, en dat 

klagers de rechtbank van de aangeklaagde behoren te volgen. De Engelsen zijn er alleen op 

uit, om ons met geweld uit te persen, omdat zij dat voor de rechter niet gedaan kunnen 

krijgen.  

Maar omdat wij beloofd hadden, enige personen naar Engeland te zenden, om de geschillen 

bij te leggen, hebben we geantwoord dat wij daartoe verplicht waren. De brieven die de Grote 

James uit Indië overgebracht had, en die aan onze Compagnie behoren, worden dadelijk 

verwacht. Er wordt gezegd dat het Engelse schip niet volledig beladen is, zoals de vracht en 

de omvang van het schip uitwijzen. 
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De stand van zaken in Indië 

Er wordt verteld dat de Fransen in Bantam peper kopen, met toestemming van ons en de 

Engelsen, die elk voor een derde deel zouden deelnemen. Maar in de brieven die we de 

volgende dag kregen, staat er niets over. 

 [12-10-1621] 

Toen ik bij Hillebrand Schellinger was voor het middagmaal, kwam er bericht, dat enige 

schepen voor de kust lagen, en dat we om drie uur op het Oost-Indische huis moesten komen. 

Ik heb Schellinger vergezeld, nieuwsgierig naar de stand van zaken in Indië. Maar in die hoop 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

129 
 

zijn we flink bedrogen, want uit de brieven, die met de Grote James naar Engeland gezonden 

waren, hebben wij kunnen vernemen, dat er nog een Engels schip overgekomen was. En dat 

de Middelburg238 in januari 1621 te Jakatra was gearriveerd, nadat het aan de Kaap de Goede 

Hoop gestuit was op een Portugese kraak, die ze wilden aanvallen. Maar toen zij nog een 

galjoen zagen, met de vlag omlaag hangend, en twijfelden aan een derde, voeren ze er voorbij, 

zonder de Kaap aan te doen, of in de Antongil baai239 te verversen.  

De jachten de Muiden en de Weesp waren daar eveneens met een gezonde bemanning 

aangekomen.  

De Bruinvis was er slecht aan toe en had veel zieken, maar ontmoette een Engels schip dat 

goede hulp en verversing bood. 

Op de kusten van Japan is de Engel verloren gegaan,240 maar het scheepsvolk en de goederen 

zijn geborgen. De Engelsen hadden ook een schip verloren, en bleven maar met vier schepen 

over voor de verdediging.  

Wij hebben voor de kust van Bantam vijftien of twintig vissersscheepjes buitgemaakt. Daarna 

kwamen de Bantammers met heel hun krijgsmacht uit, ongeveer 150 scheepjes in getal, 

waarvan sommige, de grootste, ongeveer 100 man aan boord hadden, en de andere twintig 

man. Maar ze moesten vruchteloos terugkeren, zonder iets uit te kunnen richten.  

De Fransen hebben een poging gedaan, op Bantam met de peperhandel te beginnen, en 

vertelden, dat ze geen samen- 

 

fol. 87r 

 

werking of vriendschap met de Hollanders hadden, maar verschillenden waren zowel door de 

Sabandar als de Pangeran241 tegengehouden en tegengewerkt. 

De gouverneur-generaal, Jan Pietersz Coen, was met vijftien of zestien schepen op weg naar 

Banda en de omliggende eilanden, hopend op een goede expeditie, om Banda tot 

onderwerping te brengen. 

De Engelsen klagen zeer over ons en over Coen, en verwijten hem zijn hooghartigheid, omdat 

hij koningen als slaven zag. Zij weigerden ook tol te betalen, en waren daarvoor beboet. 242 

De koning van Atjeh trotseert ons, hij houdt de prijs van de peper zo hoog als hij wil, en zegt 

dat we die met geen zilver kunnen betalen. Hij dwingt de bewoners van Jambi en Priaman, 

geen peper te verkopen dan met zijn toestemming. En hij laat rondvertellen, dat de 

Bantammers al hun gewas willen uitroeien, enz. 

De VOC heeft nog een flinke hoeveelheid peper, en kan die moeilijk kwijt raken. We zijn van 

mening, dat als daarbij schade optreedt, de aandeelhouders die delen. De oorlog in Duitsland 

en Polen is heel nadelig, omdat die koude landen veel consumeren. 

Claes Robbertsz uit Utrecht is als soldaat op het schip de Engel, dat te Delft of Delfshaven 

toegerust was, en in mei 1617 de Maas uitgevaren is naar Oost-Indië. Hij was op 15 maart 

1619 (volgens de overgezonden rekening, die in de Kamer te Delft berust) nog op hetzelfde 

schip. Hij was daar toen 22 maanden geweest, en zijn gage beliep daar ongeveer of meer dan 

150 gulden, waarvan hij verschillende gedeelten had ontvangen. Zodoende had hij toen nog 

maar recht op ongeveer 42 gulden netto. Dit schip is, als boven verhaald, bij Japan gestrand, 

het scheepsvolk is gered. We zullen er nadere informatie over hebben af te wachten. 

 
238 Of 11 febr. 1621; Muiden 26 febr. (http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11780). 
239 Aan de oostkust van Madagaskar. 
240 Het schip de Engel, op weg naar Cochin, China, verloren gegaan bij de noordkust van Formosa op 31 maart 

1620 (http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11559). 
241 Adellijke titels. 
242 Zie Pollmann 2000, p. 213, en noot 104 op p. 307. 

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11780
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11559
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[00-10-1621] 

De verovering van Banda 

Gijsbert van Vianen, eertijds gouverneur in de Molukken, zei toen hij hoorde van de 

expeditie, die gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen voorgenomen had tegen de Bandanezen, 

dat hij er geen vertrouwen in had, dat hij iets zou bereiken. Ze waren moeilijk met geweld te 

bedwingen, vanwege de natuurlijke gesteldheid van de dorpen die ze met een handjevol 

strijders tegen vele duizenden konden verdedigen. Vooral omdat de Bandanezen 
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goede vechters zijn, en de dorpen met schepen moeilijk te benaderen zijn. Maar de tijd zal het 

leren. 

Admiraal Steven van der Hagen zei dat het verlies van Puloren, enkele jaren geleden, aan J.P. 

Coen lag, die zijn schepen niet naar de plaats waar ze nodig waren en niet op de juiste tijd 

zond, en ook naliet, zo’n strategische plaats van het nodige te voorzien. Maar het oordeel van 

deze admiraal schijnt enigszins vermengd met afgunst, omdat hij hem niet mag en omdat hij 

als eerste Ambon veroverd had, terwijl een ander nu de vruchten plukt. Bovendien was de 

admiraal, die de zaken daar met succes begon, nu geheel onder het gezag van gouverneur-

generaal Coen komen te staan. Dergelijke redenen van afgunst en concurrentie zijn begonnen 

tussen gouverneur-generaal Pieter Both en admiraal Van der Hagen, ook met Frederik de 

Houtman, die hij als gouverneur van Ambon achtergelaten had, maar toch de eer van de 

verovering naar zich toe probeerde te trekken. [Het spreekwoord zegt:] Een ander gaat er met 

je vacht vandoor, schapen.243 

Hoe deze expeditie is verlopen, is beschreven en in druk verschenen, en staat tussen mijn 

Indische boeken. Vooral de Engelsen worden hierin beschuldigd, omdat ze ons niet alleen 

geen assistentie, volgens inhoud van het akkoord, wilden geven, maar daarentegen de 

vijanden juist alle hulp boden tegen ons. Ze zetten die, evenals ze tevoren meermalen hadden 

gedaan, tegen ons op. Om deze klachten voor te zijn, hadden hun mayores in Engeland een 

geschrift uitgegeven. Ze maken ook veel ophef tegenover de gezanten van de Staten-Generaal 

en de gecommitteerden van de bewindhebbers van de VOC, waaronder Dirck Bas, die in 

Engeland naar de koning gezonden zijn. Ze komen met allerlei ondeugdelijke en 

onbehoorlijke beweringen, aangemoedigd naar het schijnt door de Spaanse ‘meneen’(?), en de 

kwalijke neiging van de koning, die liever naar de raad van de Spanjaarden luistert, dan dat 

hij op zijn eigen belang let. Zodat een groot deel van de zomer door de onderhandelingen 

verloren gaat, tot nadeel van de Staten en in het bijzonder 
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van de VOC. Maar ik heb vernomen uit de brief van onze advocaat, dat er misverstand en 

onenigheid binnen hun college in Brittanië ontstaan zou zijn, ze eisen een verklaring van hun 

superieuren, en vertrouwen elkaar maar weinig. Daarom meende hij, dat de onderhandelingen 

met ons tot tevredenheid zouden kunnen aflopen. Maar in de Kamer is het me opgevallen, dat 

als er uitspraken gedaan worden, onze advocaat Adriaen Pauw bijna altijd van mening 

verschilt met Dirck Bas, die in de eerste plaats onze woordvoerder was. 

In de afgelopen jaren zijn in Oost-Indië tweeling-kometen gezien, vertelde ons onlangs 

admiraal Steven van der Hagen, die toen in de Molukken verbleef. De een hadden wij hier 

 
243 Aan Vergilius toegeschreven. 
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ook gezien, de ander was verder weg, en had een staart in de vorm van een Turks 

kromzwaard. 

Hij vertelde ook, dat de Bandanezen heel dapper leken, maar van nature bang waren, en als ze 

een sterke tegenstander troffen, raakten ze in paniek en waren ze aan wanhoop ten prooi. 

Wanneer ze met overmacht een kleinere vijand voor zich hadden of uit een hinderlaag konden 

overrompelen, ja dan waren het dappere mannen en echte soldaten, en niemands mindere in 

snoeverij en wreedheid. 

* 

[24-02-1622] 

[24] februari 1622 zijn hier te lande drie schepen uit Oost-Indië gearriveerd, rijkelijk beladen, 

en naar schatting van sommigen wel 2,4 miljoen gulden waard, waaronder de Leiden en het 

Wapen van Enkhuizen. 

[24-09-1622] 

 [24] september 1622, zijn ook nog gearriveerd de Gouda en de West-Friesland, welbeladen. 

In oktober de Schoonhoven en de Oranjeboom. 

Men zegt dat in Indië met de koning van Bantam vrede gesloten is, en dat hij afgezien heeft 

van de soevereiniteit over Jakatra. Die liet hij ons met het volle recht behouden. Dit was de 

voornaamste oorzaak van de oorlog, die nu enkele jaren tussen de Hollanders en de Javanen 

gevoerd is. 

Jan Pietersz Coen is nog in Indië, en zou wel tegen het komende jaar over kunnen komen, 

maar dat is nog onzeker. 

Onze afgezanten, die naar Engeland gezonden zijn, speciaal om de kwesties met de Engelsen 

af te handelen, zijn daar nu al meer dan negen maanden, waaronder François van Aerssen, 

heer van Sommelsdijk, en Dirck Bas. 
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Maar we zijn tot in november niet aan een afronding kunnen komen, omdat de koning allerlei 

uitvluchten bedacht, en niet thuis gaf. Alleen heb ik vernomen, dat hij zich in de kwestie van 

Banda voor ons uitgesproken heeft, en dat hij de zijnen daarin ongelijk heeft gegeven. 

Het gerucht gaat (maar ik weet nog niet of het waar is) dat de koning Smith gevangen gezet 

heeft. Hij is een van de voornaamsten van de Engelse Oost-Indische compagnie, en hij is 

schuldig verklaard omdat er brieven uitgelekt zijn, waarin hij met de Portugezen iets tegen de 

koning ondernomen zou hebben. 

Het schip waarmee Ot Hendriksz van Westerholt naar Oost-Indië gevaren is, zoals zijn 

moeder mij met de brief van haar zoon heeft laten zien, was goed overkomen met 175 man, 

zonder iemand [op zee] achter te laten. 

Simon Cool, naar ik verneem, die, zoals ik hiervoor heb genoteerd, met mijn steun eerst als 

armiger (vaandrig?) of als kapitein d’armes, met een soldij van 18 fl. per maand getekend had, 

en daarna sergeant is geworden, heeft 30 fl. per maand bedongen had. Toen hij in Indië niet 

meer dan 18 fl. per maand kreeg, had hij zijn terugreis gevraagd en gekregen, en nu was hij in 

Amsterdam teruggekeerd met de genoemde schepen. Bij de schepenbank van Amsterdam 

begon hij een proces tegen de VOC, en toen zijn de bewindhebbers voor het Hof van Holland 

gedaagd. 

Ik verneem, dat de buitengewone bewindhebbers onlangs, na hetgeen Lucas van Nes hun 

voorgesteld had, verzocht hebben de gewone provisie te genieten net als de oude 

bewindhebbers, maar dat ze nog niets bereikt hebben. 
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[24-06-1622] 

Rond midzomer [24 juni] 1622 zijn, na verschillende verzoeken van de klagende of 

malcontente aandeelhouders, ook verklaringen aan de Staten-Generaal afgegeven. Omdat zij 

zagen, dat de oude bewindhebbers meer werden begunstigd dan zij wel wilden, hebben ze een 

zeker ‘discours’ gedrukt en verspreid. Daarin hebben zij hun bezwaren, vermengd met harde 

en beledigende woorden willen uitdrukken. Sommigen zijn weinig vriendelijk gestemd, en 

ook anderen die, zoals men mag aannemen, vijanden van de algemene rust zijn, gooiden olie 

op het vuur, en zaaiden onenigheid, waar ons vaderland al teveel last van heeft, en deden er 

nog een schepje bovenop. Zodat de Staten, bevreesd voor het kwaad dat eruit kan 

voortkomen, dergelijke geschriften in beslag lieten nemen en vernietigen. De titel is  

 

Noodzakelijk betoog aan de Staten-Generaal, van de aandeelhouders der Oost-Indische 

Compagnie tegen de bewindhebbers, in 1622.244 

 

De republiek is te vergelijken met een schip, want als iemand zich daarin bevindt, moet hij 

degenen die aan het roer staan zolang vertrouwen, totdat hij heel duidelijk ziet, dat ze de 

opvarenden in het verderf dreigen te storten. Dan is het iedereen toegestaan, de oren te 

spitsten en op te staan, om te horen, of de stuurlui niet aan lager wal zullen raken. 

En wanneer dat het geval blijkt te zijn, is het hun dure plicht, omdat ze in hetzelfde schuitje 

zitten, naar de helmstok te grijpen, en het schip zo te sturen, dat zij op het nippertje een 

botsing kunnen voorkomen, om niet genoodzaakt te zijn, als laatste plechtanker het schip met 

de reddingsboot te verlaten.  

In die toestand schijnen nu de klagende aandeelhouders van de VOC terecht gekomen te zijn, 

door toedoen van een paar bewindhebbers, die hun eigen voordeel zoeken. Met 

onverzadigbare hebzucht hebben die het zover laten komen, dat zij zich tegen recht en reden, 

met alle geweld meester hebben willen maken van de goederen van anderen (die wijzer zijn 

dan zijzelf), om die te beheren tegen wil en 
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dank. Nooit leggen ze verantwoording af over de anonieme inleg van anderen, die niet hun 

eigen bezit is. De blinde hebzucht heeft hen ook nog zover van alle redelijkheid verleid, dat 

zij zich er niet voor schamen, alsof ze een groot werk verricht hebben, om aan de Staten-

Generaal octrooi en privilege te verzoeken.  

Maar de klagende aandeelhouders begrijpen goed waarin, voor de Republiek en de inwoners 

in het bijzonder, het belang van de VOC gelegen was. Ze hebben voortdurend het doen en 

laten van de bewindhebbers gevolgd, hun gangen nagegaan en nagespeurd, en sinds lange tijd 

een groot misnoegen over hun beleid gevoeld. Met het oog op het octrooi, dat hun door de 

Staten-Generaal is verleend, hebben zij met geduld het aflopen ervan afgewacht. Zij gingen er 

vanuit, dat de verantwoording dan hun goede of slechte beleid wel zou uitwijzen, want zij 

dachten dat zij dan hetgeen zij tegen bewindhebbers hadden, in zouden kunnen brengen.  

Maar omdat de bewindhebbers de eerste tienjarige rekening hebben uitgesteld, en na het 

aflopen van dit huidige twintigjarige octrooi, nog om verlenging van vijftig jaar hebben 

gevraagd, om zo de verantwoording in de andere wereld aan onze kleinkinderen te doen, 

 
244 Het hier volgende lijkt een citaat uit dit pamflet. Vgl. Van der Wulp 1866-1868, I, nrs. 1882-1886; Petit en 

Ruys, 1882-1934, I, nrs. 1400, 1403, 1436-1439. 
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daarom hebben de klagende aandeelhouders zich bij de Staten-Generaal vervoegd. Ze 

verzochten hun, de bewindhebbers (voordat de doleanten gehoord waren) geen verlenging van 

het octrooi te verlenen, zoals hun toch is vergund.  

Daarop hebben zij bij de Staten-Generaal een korte en ook een langere deductie ingediend, 

inhoudende hun verzoek van herstel van orde. Zij vertrouwden erop, dat dit terecht was, dat 

iedereen zich erover moet verwonderen, dat de bewindhebbers zich niet schamen, en zich 

daartegen te verzetten, zoals zij gedaan hebben voor de Staten van Holland. Toch hebben zij 

zoveel  
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teweeg weten te brengen, dat het verzoek van de doleanten grotendeels is afgeslagen, en zij 

daar alles wat zij begeerden, verkregen hebben. Ze hoefden alleen maar enige artikelen van 

weinig belang te veranderen. En dat nog heel spaarzaam, alsof men ten naastebij met de 

doleanten (die zich dubbel gefundeerd hebben), de spot gedreven had. De deducties die de 

Zeeuwse doleanten, aan de Staten van Zeeland overgeleverd hebben, kunnen dit aan iedereen 

duidelijk bewijzen. 

Maar dat zal niemand verwonderen, aangezien bewindhebbers of hun verwanten daar 

grotendeels als rechters zitten, behalve als zij daar in opdracht van de vroedschappen 

verschijnen. Zo komt het, dat de doleanten zich hierin zeer bezwaard voelen, en zich nu 

moeten richten tot de Staten-Generaal, hun soevereine overheid, of tot justitie. Om die te 

kennen te geven welke gewichtige redenen hen hebben genoodzaakt, om deze nieuwe 

soevereine bewindhebbers aan te klagen. Die hebben zij bij de Staten van Holland in 

allereerste instantie niet op het hardste willen voordragen, om de bewindhebbers te ontzien. 

Ze meenden, dat de billijkheid van het verzoek duidelijk genoeg was, om hun eis ingewilligd 

te krijgen. Maar de onbeschaamdheid van de bewindhebbers heeft de discretie van de 

doleanten op de ziel getrapt, en daarom zullen zij binnenkort met harde bewijzen komen. 

1. De publieke opinie is dus de stem van het volk en die is de stem van God, door het uitstel 

van de [20-jarige] rekening. 

2. De bewindhebbers hebben een onnadenkende beleid gevoerd, dat noch naar inzicht noch 

stijl van kooplieden, die [voorzichtig zijn en] behouden willen blijven. Dat blijkt uit de 

grootscheepse aanpak, meer dan de koophandel en de bescherming ervan vereist, tot grote 

schade van de VOC. Waardoor driemaal zoveel specerijen naar ons land gebracht werden dan 

we kunnen opmaken, zodat er nog geld op rente geleend moest worden, en men hier door de 

verzadiging van de markt niets verkopen kan. Want in 1619 waren er in en onderweg naar 

Oost-Indië 53 schepen, en had men bovendien, in contanten en waren, een kapitaal van meer 

dan 6,5 miljoen gulden, hetgeen genoeg is voor zes jaar om aan specerijen te besteden. En 

desondanks hebben 
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zij toch in 1621 bovendien nog 25 schepen naar de Oost gestuurd. Die hebben met het 

contante geld erbij meer dan 8 miljoen gulden gekost, 5.100.000 aan schepen, 2.900.000 aan 

contant geld. Dat is er de oorzaak van, dat zij zulke grote sommen op rente hebben moeten 

lenen, enz. 

Welk inzicht hebben zij daarbij gehad, en welke nieuwe manier om dat geld te verwerven? Zij 

hebben ook voor hun uitrusting veel te kostbare schepen gebouwd, elke Kamer om het 

grootste en duurste. Dat kon de kleine winst niet verdragen, en men had het wel met kleinere 

en goedkopere schepen kunnen doen, omdat ze in Oost-Indië toch nergens toe dienden. 
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Behalve dan om hout en stenen te laden, voor het bouwen van forten van de Compagnie, die 

beter met aarden wallen aangelegd konden worden, volgens de rapporten van de commiezen, 

die onlangs uit Oost-Indië gekomen zijn. De vloot die door de Straat Magellaan gezonden is, 

zonder enig profijt, had beter gebruikt kunnen worden om zijde te kopen, die zekere winsten 

geeft. De handel in Oost-Indië met rijst, kleedjes en andere waren, kan beter met middelgrote 

schepen gedreven werden. De aandeelhouders hebben de oorlog met de Engelsen doorstaan, 

en alles is goed gelukt, terwijl de Portugezen weinig of niets binnengehaald hebben, de 

Fransen vergeefse reizen gemaakt hebben, en de Denen onverrichter zake thuis gekomen zijn. 

Toch hebben de aandeelhouders deze 19 jaren boven de assurantie geen weeskinderen, maar 

renten van 6¼ procent, hierheen kunnen brengen. De gedrukte aanwijzing, onlangs uitgegaan, 

bewijst dit zonneklaar. Verder voeren de [bewindhebbers] met de Spanjaarden weinige, en 

met de inlanders veel onnodige oorlogen, tot nadeel van de VOC en blaam voor het 

vaderland. Tegen het opnemen van geld op rente, tegen de praktijk van de kooplieden in. 

3. Het zoeken naar eigenbaat en monopolies. Ze houden zich, omdat ze het druk hebben met 

veel andere dingen, zowel particuliere als openbare handel, weinig met de zaken 
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van de VOC bezig. Verder de magere winst van de aandeelhouders en grote rijkdommen van 

de bewindhebbers. Een groot deel van hen lijkt op kampernoelie,245 in een nacht opgeschoten, 

in de ogen van degenen, die hen voorheen als schraalhanzen gekend hebben. 

4.Voor de uitrusting van de schepen halen de bewindhebbers rotstreken uit, er is een melding 

van tweehonderd stinkende ossen. Iedereen levert het zijne, en legt daar na een jaar 

verantwoording van af, zonder dat die ooit afgekeurd wordt. 

5. Wij bieden aan, hiervan nader bewijs te doen, wanneer de bewindhebbers dit hebben 

beantwoord. We dringen aan op de 10 en 20-jarige verantwoording, die wel kan geschieden, 

althans globaal, zonder de VOC te kapot te maken, zoals de bewindhebbers beweren. De 

bewindhebbers weigeren bij hun jaarlijkse verantwoording een vertegenwoordiger van de 

aandeelhouders toe te laten. Ze stellen de toestand van de Compagnie de ene keer mooi voor, 

om de aandeelhouders tot duur inkopen te bewegen, de andere keer slecht, om ze bang te 

maken, enz. Zo ruïneren ze de aandeelhouders, en trekken alles uiteindelijk naar zich toe als 

absolute heren van Oost-Indië. 

De bewindhebbers hebben zich ook niet gehouden aan het punt van de dividenduitkering, 

volgens het octrooi, dat vermeldt dat als er vijf procent in reserve is, dit uitgekeerd moet 

worden. Daar hebben ze zich nooit aan gehouden, maar altijd uitgesteld totdat er 37½, 40, 50, 

60 procent was, dat zijzelf dikwijls daarna in geld uitbetaald kregen, enz. Sommigen hadden 

zelfs zo’n dorst naar winst, dat zij uitkeerden als het hun beliefde, om de koers te laten stijgen. 

Ze dreigden de aandeelhouders zes jaar geen uitkering te geven, om de koers te laten zakken. 

Zo sneed het mes aan twee kanten, enz. 

Dit is de nieuwe weg naar de rijkdom, die door onze heren bewindhebbers van Oost-Indië 

gevonden is. Van de schade die de VOC geleden heeft, door het aannemen van allerlei 

onbekwame commiezen en bevelhebbers, en ook onkundige schippers 
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en stuurlui, kapiteins en officieren, van hetzelfde laken een pak, van ieder de slechtste, enz. 

Want wanneer er ergens een bankroetier was, die zijn privé bezit vermallekoopmanschapt 

 
245 Snel groeiende paddenstoel. 
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(verkwanseld) had, kreeg hij krediet van de VOC voor wat hij te kort kwam, om zijn 

achterstallige schuld af te lossen. Of hij werd tot commies bevorderd met een grote gage, 

terwijl hij zijn betalingen uit deze gage bedongen, vooruit kon krijgen. Of het was een 

verlopen kennis, neefje of zoon van de bewindhebber, die er door zijn menigte paarden uit 

gehuppeld was, zo één waar geen land mee te bezeilen was, en die ze beter in een ander huis, 

het tuchthuis in Amsterdam op hadden kunnen sluiten.  

Zo hebben ze dan geen ander voorland, en hebben uit zulke verdorven houtjes commiezen of 

bevelhebbers in Oost-Indië gemaakt. Waardoor veel vrome en brave jongeren afgeschrikt zijn, 

om in dienst te gaan, bang om daardoor een slechte naam te krijgen. Want Oost-Indië wordt 

nu door eenieder als een eerlijk tuchthuis gezien. Ze hebben fiscalen gemaakt die nooit 

studiën of rechten gezien hadden, enz. Ze dachten er maar winst mee te maken, door veel 

ongeschikte lui voor weinig geld te werven, zonder acht te slaan op het spreekwoord ‘Vuile 

eieren, rotte peren en boeven op een hoop, hoe meer voor je geld, hoe slechter koop.’ Als de 

bewindhebbers de goede diensten wel beloond hadden, zouden sommigen zich niet in dienst 

van andere landen begeven hebben, tot groot nadeel voor het vaderland, enz.  

Zij stellen voorts, dat het heel nuttig zou zijn, elke twee jaar het derde deel van de 

bewindhebbers te veranderen. Dat de VOC de bewindhebbers krediet geeft, en niet andersom, 

want niet de linnen pakken maar de fluwelen hebben in Amsterdam krediet. De nieuwe rijke 

bewindhebbers schelden de klagende aandeelhouders uit voor een stel bedelaars, hoewel men 

makkelijk een muilezel zou kunnen vinden, om hun rechtmatig verdiende dukaten te dragen, 

en voor bankroetiers, alsof er onder de bewindhebbers nooit iemand failliet gegaan is! 
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Ja zelfs voor vreemdelingen, waarvan er maar weinig zijn, en weinig aandelen hebben. 

Het antwoord is, dat tien dolerenden zullen bewijzen meer in de VOC te participeren, dan alle 

zestig bewindhebbers er samen in moeten hebben. En ofschoon een deel van hen niet in 

Holland geboren is, hopen zij toch, dat zij daarom hun recht niet verloren hebben.  

Zij bekladden de doleanten, en zeggen dat zij door de koning van Spanje betaald worden, 

zoekende de West-Indische Compagnie [en?] het vaderland zo nodig te verhinderen. Het is 

zeker, dat de koning van Spanje wel begrijpt, dat de grootste richtlijn is, West-Indië te 

houden. Maar ze willen de doleanten beschuldigen, omdat die goede orde in de VOC willen, 

waardoor die zal blijven bestaan, tot nadeel van de koning van Spanje. Het is niet 

waarschijnlijk, dat de bewindhebbers geen belemmering voor de West-Indische Compagnie 

zijn, doordat zij zo onredelijk met hun aandeelhouders omgaan, dat de inleggers van de West-

Indische Compagnie, als ze dat zien, een afkeer krijgen om iets te tekenen, enz. 

De bewindhebbers hebben met een miljoen gulden van de aandeelhouders, zonder ook maar 

een keer toestemming te vragen, willen intekenen. Niet uit liefde voor het vaderland, maar 

omdat zij met dat geld ook nog de West-Indische bewindhebberschappen willen kopen, enz. 

In geval van weigering van het voorgaande, verzoeken de doleanten, die voor honderdduizend 

gulden eigenaar zijn over hun goederen, een bewindhebber mogen aanstellen, zoals het in de 

West-Indische Compagnie is toegestaan, met goedkeuring van de Staten-Generaal, enz. 

Omdat iedereen uw beleid afkeurt, is het dat de aandelen zo weinig opbrengen, maar als de 

Staten-Generaal de moed laten zakken, en zulke lieden het beheer onttrekken, zullen we straks 

voor minder dan 290 kopen wat 300 waard is, en hier te lande zelfs meer gekost heeft, 

hetgeen in Oost-Indië is, en wat door de Portugezen te allen tijde voor 45 en 50 procent 

gerekend werd. 

Van de bewindhebbers wordt ook verwacht, dat zij in Den Haag met geschenken verschijnen. 
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Het excuus dat de bewindhebbers rondgestrooid hebben, om geen verantwoording af te 

leggen, of octrooi daartoe verzocht hebben, was dat het zou geschieden uit politieke 

overwegingen. Namelijk, omdat de zaken van Oost-Indië er niet zo goed voor staan, als de 

mensen zich hier te lande inbeelden. Wanneer de rekening helemaal openbaar zou worden 

gemaakt, zou dat een verslagenheid veroorzaken, enz. Maar de doleanten zeggen, dat om die 

overwegingen alle rekenmeesters van het land wel octrooi konden verzoeken om nooit meer 

verantwoording af te leggen, enz. 

Aan het eind plaatst de schrijver dit Italiaanse versje, waarmee hij voorspelt, dat zijn betoog 

voor velen weinig aangenaam zal zijn. 

Mal frutto coglie, chi serve a gente ingrata. (Je oogst slechte vruchten, als je ondankbare 

mensen dient). 

Door iemand uit Waarmond. 

Hij besluit aldus: 

In een vrije republiek hoort het woord vrij te zijn. 

 

*** 

[28-10-1622] 

Eind oktober 1622 was ik in Amsterdam, en ik heb daar overgedragen ten gunste en ten 

behoeve van Jan Claesz Reich van Leerdam, secretaris van de stad Utrecht, 1.200 gld. 

nominaal, en Herman Hendriksz van Santen246 300 gld. nominaal,247 volgens het gewone 

overschrijvingsbiljet, dat hier volgt. Gedrukt. 

Extract uit Transportboek van de Kamer der VOC te Amsterdam. 

Heden, datum ondergeschreven, ter Kamer van de Oost-Indische Compagnie in deze stad, 

verscheen mr. Aernt van Buchell, advocaat. Hij verklaart bij deze, af te staan en over te 

dragen aan Jan Claesz Reich, secretaris van de stad Utrecht, een aandeel van 1.200 gulden 

nominaal, belast met de uitgifte van twee kapitalen, en voorts met alle condities en 

verbintenissen, zoals ze oorspronkelijk gedeponeerd zijn. Amsterdam, 28 oktober 1622, in 

aanwezigheid van de ondergeschreven bewindhebbers, die 
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dit biljet samen met de transportant hebben ondertekend.  

Was ondertekend Aernt van Buchell, Jacob Reepmaker. 

Volgt de kwitantie: 

De transportant bekent, dat hij de beloofde kooppenningen van het bovenstaande aandeel 

ontvangen heeft, ten bewijze waarvan hij deze kwitantie heeft ondertekend, Amsterdam, 28 

oktober 1622. 

Was ondertekend, Aernt van Buchell, 

Door mij als boekhouder van de genoemde Compagnie, Izaak van Eindhoven. 

 

De andere overdrachtsakte was als de voorgaande, waarbij alleen de naam van degene aan wie 

het transport gedaan is, was veranderd, met het bedrag. 

* 

 
246 Hij trouwde met Elizabeth Pons Fransendr. (voor 1610), gest. 1630. 
247 Vgl. Pollmann 2000, p. 307, noot 87. 
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nominaal Onlangs is er, zoals Jacob Reepmaker en Louis de le Beecque, die daarbij aanwezig 

was, mij verhaalden, nog een verzoekschrift van de ‘muiters’, zoals zij ze noemden, tegen de 

bewindhebbers voortgebracht, met minder woorden maar met des te meer bitterheid. Zij 

verklaarden dat hun groot ongelijk geschiedde, door zulke onware beledigingen tegen hen uit 

te strooien. Dat hun provisies niet zo groot waren, als men dacht, en dat die soms niet meer 

dan 900 of 1.000 gulden bedroegen. Dat ze elk jaar een overzicht van de goederen, schulden 

en inschulden maakten, maar dat het onmogelijk was, over de goederen die in Indië waren, 

verantwoording af te leggen, omdat alles onzeker was, en de risico’s nog doorliepen. Dat zelfs 

degenen die nu veel riepen en schreeuwden, als zij aan het bewind waren, veel minder tot de 

algemene winst zouden bijdragen. 

Maar zij bekenden, dat het uitrusten van de schepen enige jaren te hoog opgelopen was, en dat 

daardoor de VOC teveel belast was. Aan deze bekommernissen konden zij moeilijk 

ontkomen. Daar kwam bij de geringe aftrek, veroorzaakt door de oorlogen in Duitsland, Polen 

en de omliggende koude landen. 

Ik hoor, dat [de Gouden Leeuw], waarmee [Joost], de zoon van wachtmeester Van Doorn van 

Rotterdam naar Indië was gezeild, vier maanden later in Jakatra was gearriveerd zonder 

zieken.248 
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[07-11-1622] 

Volgens de aangeplakte biljetten zal men in de Kamer Amsterdam in het openbaar 

verschillende waren gaan verkopen, aangekomen met de Gouda en de Schoonhoven. Zoals, 

behalve verschillende specerijen: diamanten, gouddraad, zijde, porselein, lak, muskus, 

katoenen doeken, enz., salpeter, drakenbloed, kamfer. 

 

Er zijn weer andere schotschriften verschenen, en de tongen van de kwaadsprekers aarzelen 

[niet], hoewel de Staten-Generaal al enige hoop gegeven had, dat er maatregelen genomen 

worden tegen hen van wie de klachten afkomstig waren. Daarom is er eindelijk een derde 

waarschuwend pamflet uitgekomen ten gunste van de WIC, waarin bovendien de stand van 

zaken bij de VOC uitgelegd wordt, en tegelijk de bewindhebbers verdedigd worden tegen de 

menigte kwaadsprekers. Maar weinig later kwam het antwoord al. 

  

Tweede noodzakelijker betoog van de doleanten 

Het begint zo: 

 Oprechte eenvoud en vrijheid om de waarheid te zeggen 

 Wonen hier, en wie dat niet bevalt mag vertrekken. 

Een dadelboom en een vast gemoed zijn goed met elkaar te vergelijken, enz. Ze staan altijd 

pal tegen alle verdrukking, ‘want aan het eind gloort de roem’. Het vertelt de begintijd van de 

handel in Oost-Indië door verschillende compagnieën, van de samenvoeging daarvan onder 

één octrooi. Enkele bewindhebbers, die maar ‘facteurs’ zijn, plegen machtsmisbruik en 

hebben voor onbeperkte tijd het bestuur en de verkiezing van nieuwe bewindhebbers naar zich 

toe getrokken, en zonder redenen aan de aandeelhouders ontnomen. Ze betrekken daarin 

verschillende magistraten, als machtige beschutters van hun fouten. En zij houden dit staande, 

verdoezeld en toegedekt door de overheid erin te betrekken. 

Er volgt nog een menigte beledigingen aan het adres van de overheid, die een leeuwenkuil 

genoemd wordt. Want het bedingen van een vast octrooi is wel uitvoerbaar, als je met gelijken 

 
248 Van 19 april 1621 tot 23 aug. 1621. 
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te maken hebt, maar nooit ofte nimmer als je gekoppeld bent aan hoge heren uit de regering of 

het stadsbestuur. Zulke rammen rukken je altijd door heg en steg, en zelden kom je er zonder 

kleerscheuren af. Ze geven naar hun staat dan zus dan zoveel 100 duizend gulden uit, de een 

verschillend van de ander, door de par- 
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tijen goederen, waarvan ze er de ene keer veel, de andere keer weinig hebben, duur te 

verkopen. Of door onschuldige aandeelhouders, voor wie de stand van zaken ondoorzichtig is, 

door het weigeren van een correcte openbare rekening, een verkeerde inschatting te laten 

maken. En zo palmen ze hun deel in, met een zoet lijntje en voor een zacht prijsje. Die 

vruchten plukken ze, door de toegang tot de boeken en het grote geheim dat erin besloten ligt, 

te weigeren. 

Ze laten twee vloten voor meer dan 8 miljoen gulden nutteloos uitvaren, en zadelen de 

aandeelhouders op met een schuld van 7,7 miljoen gulden, die zonder toestemming 

opgenomen is. Niemand durft dit stekelvarken, dat met zoveel schade doorstoken lijkt te zijn, 

aan te pakken. Ze hebben dure schepen toegerust, waarvan er teveel zijn om op koopvaardij te 

varen. Die zouden ze alleen voor de handel niet geheel zonder succes kunnen proberen te 

verkopen, zonder de mening van de aandeelhouders te vragen, die niet voor roof maar voor 

handel participeren.  

Het uitrusten van schepen dat ze nog doen, dient nergens anders toe dan de bewindhebbers in 

staat te stellen, te blijven grijpen en graaien, hetgeen blijkt uit de overvloed aan nagelen, 

peper, kamfer, die in grotere hoeveelheid hier in het land zijn, en waar nog een grote menigte 

van voorhanden is. Zo komt de klad erin, het leidt tot de ondergang van de VOC.  

Nu ze gedwongen zijn verantwoording af te leggen, proberen ze dat op hun manier te doen, 

zonder inzage van de boeken te geven, alleen op hun woord, conscience de loups! En wie een 

vos doodbijt, is zelf een wolf. Zij proberen zich - met enige vroedschappen niet wel 

onderricht, terwijl sommige ook in de Staten van Holland verschijnen, omdat de keuken daar 

deze ketterij raakt - tegen de aandeelhouders te beschermen.  

Maar zij hopen nog in de Staten-Generaal heren van geweten, eer en deugd te vinden, die 

tegenover het grote geld onkreukbaar blijven, en de gerechtigheid zullen bevorderen. Anders 

was het zinloos om van de Spaanse tirannie vrij gevochten te zijn, om later in de slavernij van 

onze medeburgers te vervallen. Min of meer uit wanhoop hebben ze, nadat ze anderhalf jaar 

tevergeefs rechtvaardigheid gezocht hadden, dit pamflet uitgegeven. In de hoop dat daardoor 

de onwetenden de waarheid over deze aangelegenheid zouden leren kennen, tegen wie ze als 

een verdacht persoon, wetten afgedwongen zouden hebben. 

Al zou je, zeggen zij, de mensen de tong af snijden, zij zouden het kromvingeren (stelen) als 

uw kwetsbare plek aanwijzen. Er is een grote som geld op het hoofd van de auteur gezet, om 

hem bang te maken, en hoewel dat een politieke list kan zijn, die meer angst kan verwekken 

dan gevaar betekent, toch mag men zoiets tegen de vijanden van het land doen, niet tegen 

mensen die het land graag welvarend willen zien. Als je met carnaval geboren bent, ben je 

niet bang voor lelijke gezichten. En hij vervolgt: Gij bewindhebbers wordt door iedereen 

uitgescholden, zodat  
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er moeilijk een eerlijke advocaat, al was hij met Adams vijgenbladeren bedekt, in Den Haag 

te vinden zal zijn, die zich niet zou schamen, uw zaak aan te nemen en voor de rechtbank te 

verdedigen. 
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Hij zegt dat men hem onrecht doet, en hem aanziet voor een vermomde jezuïet uit Spanje, 

opgeleid en omgekocht om de WIC, redmiddel van het vaderland, te hinderen. Maar als 

weerwoord, wat hem schort, dat de ‘suych evel’(?) van de jezuïten hem nooit plaagde, en dat 

zulke vuile of slaafse gedachten nooit bij hem opgekomen zijn, om zich te laten omkopen. 

Want al die presentjes, die de bewindhebbers van het geld van andere mensen naar Den Haag 

en elders gebracht hebben, om vrienden te maken tegen ons met ons eigen geld, zouden hem 

niet bewegen. Hij zou een eeuwige vijand van de Spaanse tiran blijven, enz.  

Nu wil ik overgaan op de politiek, waar bewindhebbers zeer handig mee weten om te gaan. Ik 

geloof, dat zij er Machiavelli op nagelezen moeten hebben, menend dat deze materie op 

stijgbeugels lijkt, die je naar believen langer en korter kan maken, enz. Onze bewindhebbers 

proberen, net als sponzen en zeilstenen, alles naar zich toe te trekken, en moeten wel de 

verspaanste jezuïtische tien geboden, met weinig woorden in twee tafelen samengevat, 

navolgen: ‘Alles voor ons, niets voor jullie’. 

Het schijnt dat ze een nieuwe tirannie, een nieuwe staat in de staat, proberen te vormen, een 

zeer gevaarlijk iets. Het is de hoogste tijd om er op te letten, dat de bewindhebbers niet in 

staat zijn, aanmerkelijke bedragen op te nemen, zonder advies van de aandeelhouders. Van 

het onbeschaamd volhouden van de bewindhebbers, dat ze onbeperkt behoren aan te blijven. 

Veel van wat zij uitgeven, zullen ze niet toestaan. Als iemand van hen afgezet wordt, zullen 

ze gezamenlijk hun ambt neerleggen. Deden ze dat maar, het zou de aandeelhouders een goed 

kapitaal opleveren. De verwenste honger naar goud! Bewindhebbers, partij, meestal 

magistraten, verdachte beoordelaars. Eigenbelang is vergif voor het algemeen belang. 

Hij zegt, dat sommige kamers wel eerlijk zijn, en niet alle bewindhebbers even schuldig, hij 

klaagt over de dure uitrustingen, die tot grote schade van de aandeelhouders, zonder noodzaak 

geschied zijn. De klinkende redenen, zegt hij aan het eind, kunnen de aandeelhouders best 

voor goede munt aannemen, die als ons de magistraten, bewindhebbers met alle geweld 

onthouden, zullen wij tegen iedereen uitroepen: ‘Heer, in welke slavernij is onze zwaar 

bevochten vrijheid vervallen.’249  

*** 

fol. 95r 

 

[00-02-1623] 

Engeland 

Circa februari zijn onze afgevaardigden uit Engeland teruggekeerd, waar ze een jaar geleden 

heengegaan waren, om de geschillen die wij met de Engelsen hadden over de Indische zaken, 

eindelijk bij te leggen. Maar die Engelsen zochten steeds uitvluchten en stelden 

onrechtvaardige eisen, terwijl compensatie en aftrek van betaling in gelijke schadegevallen, 

naar het oordeel van de advocaat, plaats zou moeten hebben. De zaak is op de lange baan 

geschoven, en ten slotte door de koning beslist. Zo viel er veel gunstig uit voor ons, terwijl de 

Britten morden. De slotsom was echter, dat wij aan de Engelsen voor schade en rente zouden 

betalen, op een bepaalde korte termijn, 80.000 pond sterling. Dat is 800 duizend gulden. 

 

[15-01-1623] 

Oneerlijke handel 

Er is in de Kamer Amsterdam een bespreking geweest over een partij galanga (gember), die 

wij aanbieden voor 30 st. per pond. Een aantal kooplieden heeft een makelaar, Jan le Bleu, 

aangewezen om te handelen. De bewindhebbers zetten in op 36 (of 30?) st., waarop 20 

geboden werd, maar zij kwamen als het laatste bod tot 22.  

 
249 Zie verder fol. 141r. 
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Aernt Pietersz Verburch vertelde dat zij 24 zouden bieden, en wij zouden ze op 30 zetten. 

Maar omdat deze kooplieden niet veel zin schenen te hebben, en het laatste bod achter de 

hand hielden, hebben we hun gezegd, dat ze één dag de tijd kregen, en toen zijn we uit elkaar 

gegaan. Ondertussen waren Andries Rijkaard en Hans van Looy in het vertrek aanwezig, en 

hebben deze onderhandelingen van begin tot eind gehoord. Toen hebben ze de galanga 

gecontracteert voor 25 st., te betalen binnen twaalf maanden, hoewel we de anderen een dag 

de tijd gegeven hadden om zich te beraden. Hierover beklaagden dezen zich bij het gerecht, 

en hebben te kennen gegeven, dat de bewindhebbers niet te goeder trouw hadden gehandeld. 

En dat veroorzaakte grote schade voor de hele VOC. We hadden alle gegadigden bij elkaar 

moeten uitnodigen, en dan de meestbiedende de koop moeten gunnen. Dan zou niemand iets 

te klagen hebben, en de een zou voor de ander de prijs verhogen.  

Er worden, zonder namen te noemen, in het hiervoor genoemde Tweede discours enige 

voorbeelden naar voren gebracht van misbruik en fouten van de bewindhebbers. Als volgt. 

 

fol. 95v 

 

Oneerlijke bewindhebbers 

1. In Delft had iemand kooplieden uit Amsterdam ontboden, om zijden stoffen te kopen. Maar 

toen die ’s morgens buiten stonden te wachten, hebben de bewindhebbers in hun besloten 

kamer die zijde eerst aan elkaar verkocht, en in één keer een derde aan winst gemaakt op 

degenen die buiten stonden. 

2. Een ander heeft een partij indigo voor 29 st. gekocht van de bewindhebbers, terwijl hij zelf 

bewindhebber was, en hoewel die koop onder de markt was, wist hij nog ruim duizend pond 

korting ‘wegens beschadiging’ los te krijgen. 

3. Anderen stellen een termijn van twaalf maanden of meer, maar betalen het geld pas over 

tien of twaalf maanden. 

4. Anderen betalen pas vier of vijf jaar na de koop, en met welke borg? 

5. Een zekere bewindhebber gaf gewoonlijk 40 of 50 duizend gulden op rente in de VOC, die 

hij ook getrokken heeft. Na zijn dood, bleek hij 80 duizend gulden aan de Compagnie 

schuldig te zijn. 

6. Sommigen zenden particuliere vracht mee op kosten van de VOC, op erewoord en onder 

ede. 

7. De [buit van de Portugese] kraak van Zeeland is zonder inventaris in hun privé-pakhuizen 

opgeslagen, en na de verkoop rekenen ze tamelijk simpel zoveel in één som op goed geloof. 

8. In een zekere Kamer waren 700 of 800 stukjes damast, uitermate mooi. Toen gevraagd 

werd of zij die wilden verkopen, zeiden ze, dat die waren om cadeau te doen. Maar wanneer 

men die zal nazien in de boeken, zal men ontdekken, dat er wel een derde deel 

verdonkeremaand is, enz. 

9. Een bewindhebber wist een makelaar te strikken, om bepaalde specerijen voor eigen gewin 

te verkopen. 

10. Een ander had een grote hoeveelheid peper in zijn pakhuis, dat goed afgesloten was. Hij 

had er van onderen een gat in gemaakt, waar hij veel vrachten door liet verdwijnen. En toen 

zijn knecht of kuiper het naspeelde, werd hij daarbij gevangen genomen, maar door zijn baas 

verlost.  

11. Een bewindhebber had, bij het controleren van zekere buit, een gouden ketting met een 

kruis in zijn zak gestoken. Door de zwaarte scheurde die, zodat er, toen hij over straat liep, 

een stuk uithing. Zijn compagnon waarschuwde hem, dat hij de rekening zou krijgen, als 

Onze Lieve Heer doodviel. 
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12. Toevoeging van Bernt Lampe,250 boekhouder, die zich niet behoorlijk gedragen had, en 

daarover werd 

 

fol. 96r 

 

gekapitteld. Hij dreigde toen, als zij hem durfden aan te pakken, dat hij zulke grote Indische 

lampen zou aansteken, dat die van alles aan het licht zouden brengen. 

 

Nog enige handelingen, uit hetzelfde pamflet. 

Hoewel het octrooi in 1602 ingegaan is, en maar 21 jaar zou duren, hebben de bewindhebbers 

op eigen gezag de hoge overheid schriftelijk om een verlenging van 50 jaar verzocht, om de 

goederen van hun opdrachtgevers tegen wil en dank te beheren, om die zo onder hun curatele 

te stellen. 

De bewindhebbers zitten in commissies, niet namens de kooplieden, maar als ambassadeurs 

van soevereinen, en dat nog daar waar het allerminst gepast is. Alwaar wij, als we ons klein 

houden, des te minder zouden worden overvraagd en overschat, de vreemdelingen, 

doordraaiers en bankroetiers moeten het toch betalen. Vandaar die tranen. Vandaar, dat wij 

berooid zijn. 

Wanneer de Heren Zeventien niet van provincies maar van kooplieden afscheid nemen, geeft 

men buitensporig grote maaltijden en banketten, het zijn me drinkgelagen of het rijksdagen 

zijn. Daar blijft voor een deel het beschikbare geld, dat men eigenlijk met 5 procent behoorde 

uit te keren, wat zelfs bij de Staten-Generaal niet gebeurt. Het excuus van de 7,7 miljoen 

gulden, met rente opgenomen, wordt gemaakt in de hoop om de zijdehandel in handen te 

krijgen. Een smoes, die ook gebruikt is toen bekend gemaakt werd dat de noten, met het schip 

Veere in Zeeland overgekomen, tot stof waren vergaan, nergens meer goed voor, dan om op te 

brouwen. Het kwam goed uit, dat de bewindhebbers ondertussen hun eerste in compagnie 

opgekochte noten zo duur mogelijk zouden verkopen. En omdat er van hen nog enige 

bankroet gingen, hebben zij die schade uit een goed hart aan de VOC overgedaan, waarvan de 

doleanten hun aandelen nog houden per slot van rekening. Want die partij verpulverde noten 

kostte tussen de zes en zevenhonderd duizend gulden. 

Hij zei ook, evenals admiraal Steven van der Hagen, dat het beter was geweest om, in plaats 

van zulke kostbare schepen uit te rusten, in Oost-Indië Chinese jonken te kopen voor 600 of 

800 realen. Voor dat geld kunnen ook nog koopwaren half zo duur meegegeven worden, en ze 

kunnen twintig jaar gebruikt worden. 

 

fol. 96v 

 

Verder wordt een geval verteld van de 35.000 gulden, die Jan Jansz Caerl, de oude, toen hij 

bewindhebber was, met nog twee andere ontvangers gedeeld heeft. Er wordt gezegd, dat 

Aernt Pietersz Verburch, daarbij geweest is, en dat die nog alleen in leven is. Deze is ook 

vanwege dit geval uit de magistraat gezet, en ook uit het bewindhebberschap. Want, toen 

degenen die de kas van de VOC bijhielden, het overschot van dit geld vonden, heeft de vrome 

Jan Jansz er een gewetenszaak van gemaakt, hij wilde het niet houden, ook al is er in 1615 

beschikt, dat de Compagnie betaald en voldaan was, volgens Ephraim, de boekhouder, En zij 

hadden met zijn drieën ieder één derdedeel van het overschot genomen. Maar hij was het er 

niet mee eens, dat het hem toekwam. De twee anderen hoorden dat zij het, als er een kastekort 

 
250 Bernt Lampe, boekhouder van de Kamer Amsterdam, was in 1609 betrokken bij de baisse-speculatie, en was 

medeplichtig aan het frauduleus transporteren van aandelen. Zie Van Dillen 1958, p. 162. 
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geweest was, zonder tegenpreken zouden hebben moeten aanzuiveren. Zo zou men moeten 

zien, als de algehele balans gemaakt werd, of de boekhouders iets verkeerd opgeschreven of 

vergeten hebben, of waar het aan ligt. En hij begreep niet, dat zijn erfgenamen het zouden 

houden. Om de zaak te sussen, heeft men man en paard, zoals men zegt, op de been gebracht, 

en in het geheim getracht met de erfgenamen de zaak stilzwijgend af te handelen, enz. 

Zie nog enkele uit hetzelfde Betoog genomen stukken achterin het boek, fol. [141r-142r]. 

[00-05-1623] 

In mei zijn enige waren aangekondigd, die in juli verkocht zullen worden, of met de stok251 of 

uit de hand zijn, 25 soorten. Met name: peper, ruwe Chinese zijde, lak om lakwerken te 

maken, gumme gutte (geelhars), Arabische gom, kamfer, benzoë, gouddraad, drakenbloed, 

radix China,252 capelletten, muskus, ambergrijs, kardemom, bezoarstenen, zwarte 

armoisientjes, rabarber, poeder van nagelen, diamanten, ebbenhout, zink, gom lak, Bengaalse 

gingas, porselein. 

Rond dezelfde tijd zijn gearriveerd uit de Golf van Guinea twee schepen, rijk beladen met 

goud en andere waren, waarvan het ene aan Elias Trip toebehoorde. 

Er is ook bericht binnen van de aankomst van twee schepen uit Oost-Indië, de Leeuwin en (de 

Maagd van) Dordrecht.253  

 

De Leeuwin, van Jakatra vertrokken 7 september 1622, beladen als volgt: 

110.000  pond nagelen,  

71.000  lb noten,  

220.500  pond peper,  

150   sockolen foelie. 

 

fol. 97r 

 

200   balen indigo, partij porselein en droge waren. 

 

Het schip (de Maagd van) Dordrecht, gezeild van Coromandel 10 oktober 1622: 

214.180  pond peper  

17.172  pond geraffineerde salpeter 

150.792  pond ongeraffineerde salpeter 

206   balen wit katoen 

17   kisten gebleekte paracallen 

2   kisten nux vomica (braaknoot) 

55.050  pond indigo in 367 pakken 

144   balen ruwkatoen, Guinees linnen 

132   balen katoen garen 

2   kisten gebleekte Salant pourijs kleedjes 

470   pakken wit linnen 

19   stukken lood, 4.000 pond 

1   kist met 300 hemden van cantens en 100 mutsen 

3   pond bezoarstenen, ofwel 3 stuks bezoarstenen. 

 

 

 
251 Hierbij kregen koper en verkoper een stokje in de hand als teken van de overdracht (WNT). 
252 Gedroogde wortel van de smilax China L., als medicijn tegen huidziekten gebruikt. 
253 De aankomst van de Dordrecht was in nov. 1622 (http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10269); die 

van de Leeuwin op 19 mei 1623 in Texel (http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11726).  

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10269
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11726
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[01-06-1623] 

Begin juni. Afgekondigd, op gezag van de Staten-Generaal, dat bewindhebbers van de VOC 

op 1 juli zullen beginnen met hun rekening, waarvan de Kamer Amsterdam de eerste zal zijn. 

De aandeelhouders wordt meegedeeld, dat zij daartegenover enige hoofdaandeelhouders 

kunnen aanwijzen, om daarbij aanwezig te zijn, en op alles te letten naar behoren. De Staten-

Generaal zullen daaraan enige leden toevoegen, zodat alles kan geschieden tot aller 

tevredenheid, voor zover mogelijk. De zaak is daarna uitgesteld. 

[03-06-1623] 

Het decreet van de Staten-Generaal is vernieuwd,  

- dat niemand aandelen mag verkopen, die hij niet werkelijk in de VOC bezit.  

- dat niemand deze aandelen als onderpand mag bezwaren, tenzij met aantekening in de 

boeken van de Compagnie.  

- dat ook de afstand hiervan gedaan, en alle clausules die hiermee in strijd zijn, worden 

afgeschaft en verboden, op verbeurdverklaring van een kwart van de aandelen. 

De bijeenkomst in de Doelen te Amsterdam, waar de aandeelhouders bijeen zullen komen, om 

de hoofdaandeelhouders, die bij de 20-jarige rekening aanwezig zullen zijn, te kiezen, is 

uitgesteld tot 30 juni nieuwe stijl of 20 juni oude stijl.  

[19-06-1623 o.s.] 

Bij procuratie van enige aandeelhouders voor notaris Van Lostadt254 op dinsdag 19 juni, zijn 

hiertoe aangewezen Jan Artus Gisels en mr. Jacob Sass,255 om daar namens de Utrechtse 

aandeelhouders heen te gaan. Maar omdat sommigen weigerden, de akte te ondertekenen, en 

bevreesd waren, kosten te dragen,  

 

fol. 97v 

 

heeft Van Lostadt uit naam van Jan Artus Gisels verklaard, dat hij meende en voor zeker 

hield, dat de gecommitteerden naar de rekening door de VOC zullen worden gesalarieerd, en 

dat deze gecommitteerden geen andere kosten ten laste van de aandeelhouders zullen 

opvoeren. Zodat de weduwe van [Barend] Uteneng,256 … Jacob Lieftink, Jacob van 

Medemblik,257 [Cornelis] Bor en Aernt van Buchell de procuratie getekend hebben. 

[21-06-1623 o.s.] 

Twee dagen later is mr. Jacob Sass teruggekomen, en hij vertelde, dat Gisels met enkele 

klagende aandeelhouders van mening waren, dat de toegevoegde hoofdaandeelhouders, die 

met de Heren Zeventien hun taak zullen uitvoeren, niet alleen behoorden te adviseren, maar 

ook besluiten behoorden te nemen. De bewindhebbers waren het tegenovergestelde van 

mening, en zijn ontevreden weggegaan. En Sass heeft samen met anderen onder de 19 

hoofdaandeelhouders de vier voor de Kamer Amsterdam gekozen. Het zijn Pieter Beltgens, 

Dirk de Bisschop, Simon de Rijck258 en Cornelis de Vrij. Deze of enigen van hen zeiden bij 

vergissing gekozen te zijn, en hebben zich geëxcuseerd, omdat ze verwant waren, of 

anderzins aan de bewindhebbers gelieerd waren. 

 
254 Niclaes van Lostadt, notaris sinds 1616, tr. Mechteld van Stamhorst.  
255 Jacob Sass (gest. 1663), advocaat, raad ordinaris in het Hof van Utrecht, tr. Catharina van Hilten (gest. 1626). 
256 Barend Uteneng (gest. 1613), schepen van Utrecht, raad ter admiraliteit van Amsterdam. Had voor f. 10.850 

aandelen. Zie Van Dillen 1958, p. 192. 
257 Jacob Petersz Medemblik (gest. 1628), vroedschap van Utrecht 1618, schepen 1624, tr. Elizabeth van Goch, 

gest. 1628. Had voor f. 1.500 aandelen. Zie Van Dillen 1958, p. 192. 
258 Simon de Rijck (1565-1652) koopman en lid van de firma Simon de Rijck, Pieter Hasselaer en Hendrik 

Hooft, is van 1627-1652 lid van de Amsterdamse vroedschap, in 1625 bewindhebber, remonstrant, tr. Maritgen 

Simons Jonckheyn, liet f 380.000 na. Zie Van Dillen 1958, p. 169.  
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Hierover zijn nieuwe klachten bij de Staten-Generaal ingediend, waarbij Jacob Cats, 

pensionaris van Dordrecht, namens zijn stad en de andere gewone doleanten, een prachtige 

toespraak heeft gehouden. De zaak is uitgesteld, maar kort daarna zijn prins Maurits met 

enige leden van de Staten gemachtigd, om zich daarmee bezig te houden. Ten slotte zijn de 

vier genoemden goedgekeurd en toegelaten tot de zitting. Hiermee is men verdergegaan, zoals 

aan het eind van het boek wordt verteld.259 

Jan van der Well zei, moeite gedaan te hebben, dat de extra toegevoegde aandeelhouders uit 

de provincies ook provisie zouden krijgen, net als de andere, en ook toegelaten zouden 

worden tot de Heren Zeventien, die over alle zaken van gewicht beslissen. Maar hij heeft 

weinig bereikt. Mr. Jacob Sass wees erop, dat het nuttig zou zijn, als de aandeelhouders van 

deze provincies daaraan meewerkten. Maar hij was bang, dat hij weinig zou kunnen bereiken, 

omdat de meerderheid van stemmen bij de oude bewindhebbers ligt, die er altijd voor zullen 

zorgen, dat iemand uit hun kring daartoe wordt benoemd. 

 

 
259 Zie fol. 142v. 
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Deel 2 

Aandeelhouder van de WIC 
 

fol. 98r 

 

 [03-06-1621] 

De Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, hebben eindelijk [3 juni] bij decreet de 

West-Indische Compagnie goedgekeurd en bevestigd, iets wat tot heden meermalen 

tevergeefs getracht is.260 Om dit te bevorderen zijn statuten en wetten uitgevaardigd, waarvan 

er enkele gedrukt zijn, en hieronder volgen. 

Willem Usselincx261 heeft steeds veel moeite gedaan, al voor het begin van het bestand met 

Spanje, om de WIC op te richten. Maar omdat hij in de omgang nogal opgewonden was, 

kreeg hij minder vertrouwen. Toch heeft hij met zijn doorzettingsvermogen wel bereikt, dat 

hij daardoor in de tempel van de faam van Thuanus zelf, in zijn Historia,262 een vermelding 

verdiende. Toen de zaken echter niet gingen zoals hij wilde, vertrok hij naar elders [naar 

Zweden], om daar zijn geluk opnieuw te beproeven. Wat de uitslag zal zijn, zal de tijd leren. 

 

fol. 98v 

 

[00-08-1621] 

In augustus 1621 zijn in Amsterdam zijn de namen gepubliceerd van de directeuren van de 

WIC. De colleges zullen, volgens de inhoud van de artikelen, die in druk verschenen zijn, 

mettertijd opgericht worden. Het zijn deze vijf:  

Jacob Gerritsz Hoing, oud-burgemeester,263  

Jan Gijsbertsz, schepen,  

Joris Adriaensz,  

Pieter Beltgens en  

Elias Pels, kooplieden. 

Er werd gezegd, dat wij gemakkelijk vaste voet zouden kunnen krijgen in Brazilië, in de 

plaatsen waar de meeste suiker vandaan kwam, wanneer in vriendschap tot overeenstemming 

zouden komen wij met de Portugezen. Ze kunnen niet goed met de Spanjaarden overweg, en 

over de handel die ze drijven, moeten ze toch hoge belasting aan de koning betalen, en die zal 

door ons verlicht kunnen worden. Die handel zal ons jaarlijks miljoenen kunnen opleveren. 

De suiker zal daarna in ons land met grote winst kunnen worden geraffineerd. Daarbovenop 

kunnen we nog honderdduizenden guldens kunnen verdienen op het brazielhout, en dan is er 

nog de tabak en dergelijke waren. Maar we moeten heel zachtmoedig en vriendelijk met de 

inlanders omgaan, en niet met hardheid of wapengeweld tegen hen optreden. En we moeten, 

zoveel mogelijk, de forten van de Spanjaarden links laten liggen. 

Samen met de handel van de Golf van Guinea, zou dit een grote handelsstroom op gang 

brengen, zonder aan de rest van West-Indië te komen, waar ook ooit flinke winsten behaald 

kunnen worden. In het begin moeten we alleen de handel op gang proberen te brengen, zonder 

forten of steden te willen innemen of veroveren, voordat de handel gestabiliseerd is. Want als 

 
260 Kort tevoren, op 9 april, liep het Twaalfjarig bestand af.  
261Willem Usselinx (1567-na 1647). Zie Van Dillen 1958, p. 234. 
262 Thuanus, ofwel Jacques Auguste de Thou (1553-1617), Franse historicus, schrijver van Histora sui temporis, 

2e dr. 1620.  
263 Jacob G. Hoing (1555-1625) burgemeester 1618 en 1620, bewindhebber WIC 1622. Zie Elias 1903-1905, I, 

p. 202-203; Van Dillen 1958, p. 144. 
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we zulke veroveringen willen ondernemen, zullen we tijd verliezen, soldatenlevens op het 

spel zetten en ziekten veroorzaken, zonder enig, althans weinig profijt. 

 

fol. 99r 

 

[30-07-1621] 

In Leiden werden eind juli met gedrukte, en op de publieke plaatsen aangeplakte biljetten, 

uitgeroepen tot directeuren van de WIC, dr. Everardus Vorstius, rector magnificus, Cornelis 

van Warmond, schepen, Gielis van Panhuizen en Johannes de Laet. Zij zullen elke woensdag 

op het stadhuis bijeenkomen, om de namen en bedragen op te schrijven van degenen, die 

willen bijdragen. Dit bedrag moet in drie termijnen worden betaald, een derde deel binnen de 

eerste vijf maanden, de twee andere binnen drie jaar. Tenzij men het laatste termijn nog wil 

uitstellen om bepaalde redenen. 

In Utrecht zijn voor het opschrijven aangewezen Steven van der Hagen en Jan Antonisz 

Utenwaal, schepen, die elke dinsdag en woensdag enige uren beschikbaar zullen zijn. Maar 

het intekenen valt hier magertjes uit, omdat de roomsen, die het meeste geld hebben, niet 

willen bijdragen, evenmin als de arminianen. Ook is men hier nauwelijks gewend, zoveel geld 

zo riskant in te zetten. 

Bovendien vinden sommigen het bezwaarlijk, dat onder de genoemde handel oorlogsvoering 

en inbeslagneming van goederen, die eigendom van de vijand zijn, en dergelijke gepleegd 

worden, waar doopsgezinden voor terugschrikken. En zo zijn er nog andere bezwaren, zodat 

te beduchten is, dat zo’n noodzakelijke en voordelige expeditie door jaloezie, slapheid en 

eigenbaat achterwege zal blijven. 

We hebben in de stad Utrecht 300 duizend gulden bijeengebracht. Sommigen hebben 

vrijwillig bijgedragen, maar de meesten hebben, om niet de schijn te wekken dat ze het Sticht 

in de steek zouden laten, tegen hun zin schriftelijk een bedragje ingelegd. Prachtige beloften 

worden niet altijd daadwerkelijk nagekomen. Daarna is overgegaan tot de verkiezing van 

bewindhebbers. Namens de Staten is Olivier van Utenhoven benoemd, die in december 1623 

overleden is, en namens de stad Jan Antonisz Utenwaal, die een jaar later vrijwillig afstand 

deed.  

 

fol. 99v 

 

[00-11-1622] 

Toen ik in Amsterdam was in 1622, rond november, zijn daar de bestuurders gekozen van de 

WIC. Ze zijn naar Den Haag vertrokken om met prins Maurits en de Staten-Generaal, naar het 

schijnt in alle ernst, te onderhandelen over een zaak van een dergelijk belang. 

[12-03-1623] 

Ordonnanties zijn bevestigd op deuren en poorten van steden, kerken, stadhuizen en andere 

plaatsen, om voor 31 maart een derde van het beloofde geld te deponeren bij degenen die als 

bestuurders van deze Compagnie benoemd zijn. Het is mij ook door een bode bekend 

gemaakt. Er wordt veel over gepraat door degenen die klagen dat ze zich door de bestuurders 

van de WIC benadeeld voelen, maar terwijl wij eigenlijk niet willen, bereiden we ons er toch 

op voor. Daar komt bij, dat het volk zegt, dat dit geld van privépersonen uitgegeven moet 

worden voor de landsverdediging, ook tegen de zin van degenen die ingetekend hebben. 

 

In het Tweede betoog van de doleanten 

Circa mei zal [men] voortgaan, wou er maar iemand ‘orle’(?) zeggen, in het Tweede Betoog 

van de doleanten, met 5 miljoen gulden in drie betalingen zal men het regelen. Ze moeten wel 
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weinig van Spanje gezien hebben, en naar zijn macht geïnformeerd hebben! Hoe gaan zij onze 

arme West-Indische bullebak met Spaanse vijgen beklonteren en met Portugese lak 

bezegelen, als zij horen dat wij hen daarmee zo barmhartig verjagen willen, enz. 

Er schijnt tien miljoen gulden te weinig voor te zijn, en er is wel twintig miljoen nodig (waar 

best aan te bekomen zal zijn, als men het octrooi op behoorlijke punten wil veranderen). Het 

is aan de Staten-Generaal duidelijk voorgerekend, dat wij door de West-Indische handel het 

land zullen verlichten van alle zware lasten, duizendsten en dubbele vijf honderdste 

penningen,264 van hoofdgelden en andere belastingen. Binnen een paar jaar zullen we uit 

West-Indië meer halen dan nu Spanje zelf. En ook hoe we uit de West-Indische handel vele 

stilzwijgende bondgenootschappen tegen Spanje, onze erfvijand, zullen vormen, zonder steun 

van ons land zelf, enz. 

Toch hebben de Staten duidelijk aangetoond, dat we nooit genoeg geld bij elkaar zullen 

krijgen, en ook de zaak niet tot een goed einde zullen kunnen brengen, als er voor 

 

fol. 100r 

  

het octrooi geen andere methode wordt gevonden. En als aan de welgezinde ingezeten en 

buitenlanders geen betere beloning wordt gegeven. De Staten-Generaal hebben dit ook wel 

begrepen, zoals de ervaring met verlies aan reputatie en nadeel voor onze staat, en spot van de 

vijand heeft geleerd. Nu er tweemaal verordeningen opgeplakt zijn, is er maar voor ongeveer 

een derde van de benodigde middelen ingetekend, en de Staten hadden dit graag willen 

voorkomen. Toch hebben de bewindhebbers van de VOC (lees WIC?) met hulp van anderen, 

die evenals zij branden van begeerte naar het bewind over tegoeden van andere mensen, hun 

kans gegrepen. Ze hebben het in Holland, door de vroedschappen niet goed in te lichten, zo 

weten te regelen, dat goede raad geen kans meer had. Ze proberen het nog zover te brengen, 

dat men liever met een klein kapitaal, met schade voor de staat van het geld en volk te 

verspillen, en onszelf tot spot en klucht voor heel de wereld te stellen. Om zo onze laatste val 

erger dan de eerste te maken,265 dit werk ter hand te nemen. 

 

Het [pamflet] zegt voorts, dat als men dit werk goed bij de hand zou willen nemen, een aantal 

punten nodig is: 

- er wordt een raad ingesteld van rechtsgeleerden en krijgslieden en andere gekwalificeerde 

personen, om het beleid van oorlog, justitie enz., te voeren.  

- kooplieden bemoeien zich alleen met de uitrusting van schepen, handel en geldzaken.  

- zowel buitenlanders als ingezetenen krijgen toestemming, een adviseur of bewindhebber aan 

te stellen over hun eigen tegoeden, met instemming van de Staten-Generaal.  

- een derde van de bewindhebbers treedt elke twee jaar af.  

- elk jaar wordt de rekening afgesloten.  

- de looptijd van het octrooi wordt verkort.  

- elke Kamer zal schepen uitreden en inbrengen volgens het ingebrachte kapitaal.  

- de aandeelhouders kiezen de bewindhebbers onafhankelijk, zonder daar de magistraten over 

te raadplegen.  

- de bewindhebbers krijgen in plaats van provisie een eerlijk tractement.  

- op elke 200.000 gulden komt een bewindhebber. 

 

 

 
264 De duizendste penning is 0,1 procent. 
265 Mogelijk een verwijzing naar de parabel in Lucas 11, 24-26. 
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- hoofdaandeelhouders krijgen opdracht, om van elke uitreding, gekochte en verkochte 

goederen de rekeningen na te zien.  

- oorlog wordt uitsluitend gevoerd namens de Staten-Generaal, bewindhebbers en politici, die 

moeilijk in dienst van kooplieden kunnen staan; en  

- de forten worden door de Staten, op zekere voorwaarden, namelijk uit konvooien, licenten 

en tollen, onderhouden, waardoor men het vaderland zal ontlasten, en de bevolking van extra 

belastingen zal bevrijden, enz.  

Men geeft (zegt de Discoureerder verder) het West-Indische octrooi nu al weinig macht, en 

daarom zijn er ook al doleanten in Den Haag. Als eerste wordt genoemd, dat wanneer het zout 

daar binnenkomt, het geld voor het opscheppen ligt. Door geruzie is er een heel jaar verloren 

gegaan.  

Daarom moet het octrooi worden uitgebreid met de volgende punten: 

- niemand mag meer naar West-Indië om zout varen. 

- na een vastgestelde dag mag niemand meer intekenen. 

- iedereen die 100.000 gulden inbrengt, mag een bewindhebber aanstellen. 

- de magistraten mogen uit drie kandidaten er één kiezen. 

Deze punten hebben het niet gehaald, door de verschillen. De WIC kon gewoon opgericht 

worden. Geen van al deze punten worden nagekomen.  

Men vaart om zout, men tekent alle dagen, het volle getal der bewindhebbers wordt gekozen, 

zodat er voor degene die 100.000 gulden ingebracht heeft, geen plaats in de herberg is. 

Magistraten kiezen wie zij willen. 

De Discoureerder zegt verder dat de auteur nooit, zoals hem verweten wordt, de WIC heeft 

willen verhinderen, dat is een loze aantijging. Maar wil je graag weten wie de welvaart van 

ons land ondermijnen, zet dan maar een paar bewindhebbers voor een spiegel. Gij hebt door 

uw op eigenbaat beluste procedures en onrechtvaardige handelwijze die afgeschrikt, uit angst 

voor zo’n ongerijmd voorbeeld van de VOC. Daarmee hebben we de verzekering, dat het in 

de WIC niet beter zal gaan. Want als gebreken in zwang komen, worden ze altijd erger als er 

niet ingegrepen wordt. Daarom hebt gij het octrooi van de WIC bijna op de manier van de 

VOC, te weten op eigen baat gericht, ontworpen. Hetgeen gij nu zo halfslachtig probeert 

overeind te houden, en in het algemeen belang op geen enkel punt wilt veranderen. Al zijn er 

evident nadelige voorwaarden in opge-  

 

fol. 101r 

 

nomen, die op particuliere voordelen van bewindhebbers gericht zijn, zodat men nooit meer 

tevredengestelde inleggers zal aantrekken. En dat alleen uit angst, dat gij later in het 

toekomstige nieuwe VOC-octrooi, nu het oude bijna afgelopen is, naar zo’n goed voorbeeld, 

allen zou moeten afhandelen. En voordat gij enige verandering toestaat, tot tevredenheid van 

de aandeelhouders, laat gij nog liever het land verloren gaan.  

Maar de auteur oordeelt dat de Spaanse macht, die ons op het land in het nauw brengt, ons ten 

slotte, als hij het kan volhouden – maar ik denk dat hij weker in de buik is dan wij – te zwaar 

zal vallen. Dit Spanje heeft onze machtige zuilen van Hercules, Oost- en West-Indië, altijd als 

de enige twee vaste steunpilaren van onze wankelbare en wegglijdende staat beschouwd, waar 

onze laatste en beste kabel mee ‘te beting’ gaat. 266 Want als wij op het land verzwakken, 

moeten wij trachten op zee meester te blijven. En zolang wij dat kunnen doen, een vijg voor 

 
266 Vastgemaakt aan een beting, een dwarsbalk aan twee staanders. 
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de Spanjaarden, al won hij ons hele land, dan waren wij nog in staat, het zijne te plunderen, en 

hem de armste koning van de christelijke wereld te maken. 

Als het met de twee Compagnieën ooit goed gesteld zal zijn, hopen wij ook ‘plus ultra’ (‘nog 

verder’) te schrijven, en verder te komen dan Spanje ooit tevoren. Want hierdoor moeten wij 

ons bootsvolk, dat niet stil kan zitten, gestadig in het vaarwater houden, want anders zullen ze 

maar verlopen en op de roof uit gaan. Hierdoor kunnen wij onze producten verkopen, handel 

drijven, inkomsten op peil houden, belasting en dividend opbrengen, de Spaanse hoogmoed 

breken, en heel de christelijke wereld van vrees verlossen. Indien, zeg ik, wij deze twee zuilen 

van Hercules maar op een vast fundament, dat is op goede orde, bouwen en neerzetten. Dat 

behoort men met niet minder dan tien miljoen gulden te beginnen, hoe meer hoe beter. Er is 

aan genoeg kapitaal te komen, als men de redelijk wil blijven, en eigenbaat vergeten wil. Het 

moet zeker niet met een kleine macht aangegrepen worden, gelijk sommige directeuren, om 

eerst in het bewind en vervolgens  

 

fol. 101v 

 

aan het graaien te gaan, doorgedreven hebben. Zij zeggen, eerst met de kleine som geld 

waarvoor ingetekend is, naar Guinee te willen gaan, maar die handel hebben wij allang in 

handen gehad! We hoefden daar geen nieuwe compagnie voor op te richten, en die, om 

Spanje te laten schrikken, te tooien met de naam West-Indisch, om zout uit Punta de Araya te 

halen. Om pas, zoals kippen scharrelen, achteruit te boeren, daar het zout nu maar zestig kost, 

terwijl het ver boven de honderd gekost heeft.267 

Zij menen dat men geen groot kapitaal besteden kan, maar degenen die daar heel hun leven 

handel gedreven hebben, zullen kunnen bewijzen dat het veel anders is. Men moet geen fout 

maken die later niet te herstellen is, zoals met deze WIC. Daar raakt men de Spanjaarden in 

het hart en in hun schatkamer, waaruit alle grandes van Spanje hun inkomsten halen. Oost-

Indië is hun bijzit, die zichzelf moet zien te redden, als ze wil. Daar is in Spanje nooit één 

schip voor uitgerust.  

Maar voor West-Indië kijkt de Spanjaard niet op honderd schepen, want dat ziet hij als zijn 

echte vrouw, waar hij uiterst jaloers op is. Zo erg, dat er geen mug rond zal kunnen vliegen, of 

hij wil er zeker van zijn of het een mannetje of vrouwtje is. Hier verdraagt hij geen scherts, 

hier zal hij om willen vechten, en het uiterste met alle macht voorop zetten, eer hij haar zal 

laten afpakken. Bij de eerste aanval mag men hier geen fout maken, maar met een 

eendrachtige, onverdeelde macht een onbetwistbare victorie in de wacht slepen. Dat lijkt nu 

niet haalbaar. Want met een zwak begin of fundament faalt het werk.  

 

*** 

[01-07 n.s.; 21-06-1623 o.s.] 

Alle meningsverschillen waren door de hoofdaandeelhouders uit de weg geruimd en opgelost. 

Het voornemen van sommigen, dat erop gericht was, het ingelegde geld vooral tot toerusting 

van de oorlog tegen Spanje te gebruiken, was gestuit, tot voldoening van de meeste 

aandeelhouders. Daarom heb ik het derdedeel waarvoor ik ingetekend had, betaald aan Jan 

Antonisz Utenwaal, volgens een reçu dat ik daarvan ontvangen heb.  

Ik hoorde van hem, dat er al negen schepen bij Texel gereed liggen, waarvan sommige veel 

meer dan honderdduizend gulden hebben gekost bij de uitrusting. Later vernam ik nog, dat dit 

 
267 Punta de Araya was vooral van belang voor de zoutvaart van Hoorn en Enkhuizen. Het was een struikelblok 

bij het tot stand komen van de WIC, maar door de tegenmaatregelen van de Spanjaarden ging die handel 

verloren. Zie Den Heijer 2002, p. 17 en 30. 
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fol. 102r 

 

niet waar was, en dat er minder schepen zijn toegerust en voor minder geld. Zodat ik meen, 

ofwel dat ze het Jan Antonisz Utenwaal verkeerd verteld hebben, of dat hij het mij wijs heeft 

willen maken. Het eerste is onoplettendheid, het tweede is kwade opzet. Immers het is waar, 

dat [Olivier] van Utenhoven, zijn geld niet teruggevraagd, en al helemaal niet betaald heeft, 

en die van Leiden ook hun quotum niet hebben geleverd. Zo wordt er misbruik gemaakt van 

de goedheid en het geduld van de goedwillenden, door mensen die noch voor zichzelf noch 

voor het vaderland het goede voor ogen hebben. 

In Leiden zijn Johannes de Laet en Cornelis van Warmond tot bewindhebber benoemd. 

Het kapittel van St. Marie te Utrecht is door Provinciale Staten aangewezen, om in de WIC 

8.000 gulden in te leggen, en gedwongen om een derde deel te betalen. Daarom heeft het 

kapittel, grotendeels bestaande uit roomsen en remonstranten, zijn aandeel in Amsterdam door 

een makelaar laten veilen, nog voordat het kantoor was gesloten. Dit was zeer nadelig voor de 

Compagnie. Hier kwamen klachten over bij de Staten. Het kapittel kreeg opdracht, voor een 

gelijke som in te schrijven, naar gelang ieder in zijn particuliere [bezit heeft]. En die som is 

niet te verkopen of over te dragen, voordat het hele bedrag opgebracht is. Of, anders gezegd, 

de genoemde ingelegde som is niet te lossen en moet gehouden worden, totdat de volle 

termijnen betaald zijn. 

[03-12-1623 n.s.] 

Er liggen 32 schepen klaar om de reis te beginnen, en er is [3 december] in openbare 

gebedsdiensten voor gebeden, dat de goede God die schepen voorspoed mag schenken, tot 

verlichting van ons vaderland.268 Deze schepen zijn in december uitgelopen met gunstige 

wind. En kortgeleden waren nog twee goed toegeruste schepen met een jacht naar de 

Goudkust van Guinea in Afrika gezonden. 269 

Ik verneem, dat het ingelegde bedrag niet ver boven de 5 miljoen gulden uitkomt. Velen 

hebben het toegezegde achtergehouden, zelfs degenen die het meest behoorden bij te dragen. 

De meesten denken alleen aan hun eigen belang, ze blijken ontrouw aan de publieke zaak en 

het vaderland, de goeden klagen, maar tevergeefs. 

 

fol. 102v 

 

Jan Antonisz Utenwaal heeft anderen, en ook mij, zijn bewindhebberspost in de WIC 

aangeboden. Hij had spijt gekregen door de moeilijkheden die hij doorstaan had om die 

positie te krijgen. En hij verzekerde me, dat er in de komende drie jaar vooreerst meer verlies 

dan winst te verwachten was. 

 [31-03-1624] 

Uit brieven vernemen we, dat er een schip uit Guinea aangekomen was, beladen met goud en 

ivoor, en de gouverneur had verteld, dat er rond Pinksteren andere schepen te verwachten 

waren met kostbare lading. De inwoners hadden hem bovendien de hoop gegeven, om de 

Portugezen te verjagen, en ons nieuwe goudaders aan te zullen wijzen. Er werd nog bij 

verteld, dat er een Portugees schip, beladen met voortreffelijke wijn en bewapend met 

oorlogstuig, met de bemanning erbij naar patria opgebracht werd. 

[00-04-1624] 

 
268 De biddag was op 3 december n.s., zie Observationes, Leeuwarden, Tresoar, 3373 (EVC 1323b) dl 2, fol. 

105r. 
269 Vgl. Den Heijer 2002, p. 71-73. Goud was het belangrijkste exportartikel. 
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In april zullen in Amsterdam allerlei waren verkocht worden, die afkomstig zijn uit de 

teruggekeerde schepen, namelijk de Vliegende Arend, de Liefde en de Oranjeappel of Assyrio, 

zoals rood brazielhout, ivoor en dergelijke. 

Aan het eind van deze maand zijn biljetten aangeplakt, om het derde deel van de twee 

resterende betalingen te brengen, alhier in handen van Dirk van Swanenburg.270 Die is Jan 

Antonisz Utenwaal opgevolgd is als bewindhebber, omdat Utenwaal voor problemen zorgde, 

door in Amsterdam te gaan wonen. Ook scheen hij te overwegen, dat noch de winst noch het 

aanzien die hij daar volgens hem bij hoorde te krijgen, overeenkwamen met zijn verwachting. 

Er waren ook klachten, dat de zaak niet goed ging, omdat men vernomen had, dat er nog grote 

bedragen van de eerste termijn betaald moesten worden, en dat men dat tekort eerst behoorde 

aan te zuiveren, enz.  

[00-05-1624] 

In mei is het jacht, dat op 4 januari 1624 van de stad Nieuw Batavia of Jakatra op Java was 

vertrokken, gearriveerd. Het berichtte dat drie schepen, zwaar beladen, over veertien dagen of 

drie weken, naar men hoopte, zouden volgen. Nog drie schepen lagen op de kusten van 

Coromandel bijna klaar voor de reis. Er werd ook verteld van een samenzwering van enige 

Engelsen en inwoners van Ambon, die van plan waren om het kasteel daar te veroveren. Maar 

er werd gemeld, dat er gevangenen gemaakt en sommige terecht gesteld waren, ook Engelsen. 

En daar was de Engelse koning, door zijn slechte raadgevers opgehitst, zeer ontevreden over, 

zegt men, Alsof men de misdadigers niet behoorde te straffen! En die moesten naar Engeland 

teruggestuurd worden. 

 

fol. 103r 

 

Johannes de Laet heeft in Leiden een boek in het Nederlands ter perse, waarin de toestand en 

de omstandigheden van Nieuw- of West-Indië,271 uitvoerig beschreven worden aan de hand 

van diverse schrijvers. 

[30-6-1624] 

Eind juni 1624 heb ik aan Dirk van Swanenburg het eerste derde deel van de twee laatste 

termijnen betaald, met een kwitantie als bewijs.  

Er is kortgeleden een schip overgekomen van Kaap Verde, welbeladen met ossenhuiden, 

ivoor, was en ambergrijs. We meenden dat de prijs van het schip, dat gehuurd was, daar wel 

bovenuit kwam. 

Er wordt een bericht verspreid over een opstand, die in Mexico zou hebben plaatsgevonden, 

maar zoals ik later begrepen heb, kan die weinig voordelig zijn voor onze zaak. 

Van de vloot van Jacques l’Hermite272 is rond de Straat Le Maire een jacht afgedwaald, en 

weer teruggekeerd in patria. Het bracht weinig nieuws, behalve dat er veel zieken in de vloot 

waren. 

De Spaanse zilvervloot, waar lang op gewacht werd, is in Portugal aangekomen, ondanks dat 

wij er met de Afrikaanse schepen lang op geloerd hebben. Die waren beschadigd door wind 

en storm, en er zijn ook enige schepen door eigen onvoorzichtigheid verloren gegaan. 

Er zijn affiches aangeplakt door de WIC, om Braziliaanse ossenhuiden, ivoor, ambergrijs, was 

en roodhout te verkopen. 

[06-08-1624] 

 
270 Dirk Cornelisz van Swanenburg (gest. 1636), diaken (boekhouder) 1622-1624, tr. 1611 Aeltgen Daniëls van 

Leemputten. 
271 J. de Laet, Nieuwe Wereldt of beschrijvinghe van West-Indien, Leiden 1625. 
272 De Nassause vloot van elf schepen, onder Jacques l’Hermite, die in april 1623 uitvoer voor een reis om de 

wereld (zoals die van Olivier van Noort rond 1600); NNBW 5, kol. 227-228. 
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Er is hier [in Utrecht] een besluit gepubliceerd, dat al enige maanden geleden in Holland is 

aangekondigd, en in mei uitgevaardigd is. Het is verboden, schepen uit te rusten of zich op 

zodanig uitgeruste schepen te begeven of ze te verhuren, op straffen die al eerder afgekondigd 

zijn, enz. 

[31-08-1624] 

Eind augustus is hier in patria een jacht van advies uit West-Indië gearriveerd, met het bericht, 

dat Jacob Willekens met zijn vloot, terwijl admiraal Jan van Dordt van hem afgedwaald was, 

de Allerheiligenbaai in Brazilië binnengezeild is, en de stad Salvador met de omliggende 

forten heeft veroverd.273 Hij vroeg hulp om die plaats steun te geven en te behouden. [Een 

prent van] de baai en de stad is door Hessel Gerritsz en Claes Jansz Visscher uitgegeven met 

de beschrijving, zodat de situatie goed te zien is.274 

[29-08-1624] 

In de provincie Utrecht is een dankpredicatie ingesteld, om de Almachtige te loven voor de 

gunst die Hij ons verleend heeft bij de verovering in Brazilië, door de vijanden schrik aan te 

jagen. 

Er zal daarnaast ’s avonds een publieke viering plaats vinden, zowel hier als in Amsterdam en 
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op andere plaatsen in deze provincies. Er zijn ook al soldaten en zeelui gemonsterd, om 

eerdaags met een flink aantal schepen daarheen te zeilen. 

Er wordt gezegd, dat het plan voor de aanval in de Allerheiligenbaai al enige maanden voor 

dat huzarenstuk bekend is geweest. Waaruit men merken kan, hoe geheim onze vergaderingen 

zijn, en hoe er gelekt wordt, en wat er voor verraders tussen zitten. Ja, wat er zelfs voor 

mensen bij zijn, als men de welvaart van het land wil bevorderen. 

Er wordt gezegd, dat Lima door Jacques l’Hermite overvallen is, en dat hij het met een flinke 

buit verlaten heeft. 

Er wordt ook veel verteld over de Portugese voorbereidingen om de Allerheiligenbaai te 

heroveren. Sommigen strooien rond, vooruitlopend op wat er gebeuren kan, dat de stad 

Salvador met een list verlaten is, en daarna onverwachts weer overrompeld, waarbij al onze 

manschappen gedood of gevangen genomen zouden zijn. Hopelijk is dit gerucht vals, en zal 

God onze beschermer zijn, zodat de afgodendienaars niet zullen gloriëren in hun overwinning, 

en Gods heilige naam niet beledigd wordt.275 Al te vroeg juichen bij het bericht van een 

overwinning, loopt altijd op een teleurstelling uit. 

In Zeeland, te Vlissingen, is naar ik hoor afgelopen week een galjoen of kraak 

binnengebracht, beladen met kostbare waren die, naar beweerd wordt, tien miljoen gulden 

waard zijn. 

De lading is:  

1.600 kisten indigo  

3.000 West-Indische ossenhuiden 

 
273 Jacob Willekens veroverde de stad samen met Piet Heyn. In de Acta ergasterii (Het Utrechts Archief, toegang 

702, inv. nr. 1043) vermeldt Buchelius op fol. 78 v. ‘Sijn door versoeck van de bewinthebberen van de West-

Indische Compaignie, in het honorable plain bestelt don Diego de Mendoza Hurtado, governeur van Brasiliën, 

gevangen in de Baye de Todos los Sanctos’ [26-12-1626]. In het VOC-dagboek wordt deze gouverneur niet 

vermeld. Wel in Aitzema, Saken … 1621-1632, p. 420 (hij heet daar don Diego Hurtado de Mendoza). 
274 Hessel Gerrits en Claes Jansz Visscher (II), uitgever van de prent ‘Verovering van San Salvador in Brazilië 

door Jacob Willekens op 10 mei 1624’ (Amsterdam, 1624), met een lofdicht van Lodewijk Gerard van Renesse, 

predikant in Maarssen. 
275 Vgl. Pollmann 2000, p. 175. 
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sarsaparilla 

enige kisten met zilver 

kostelijke balsem 

acht metalen kanonnen 

en nog enige verzegelde waren. 

Er wordt gezegd dat dit schip met nog twee andere, die ontkomen zijn, drie van onze schepen 

tegenkwam, die van de vloot van Jacob Willekens afgedwaald waren, en dat het veroverd is in 

de Golf van Mexico.  

[30-09-1624]  

Eind september zijn bij Texel zeven schepen van de WIC gearriveerd, waarvan vier uit de 

Allerheiligenbaai. Ze brachten de onderkoning met zijn zoon, een overste van de jezuïeten, en 

enkele kloosterzusters mee. Ook veel kisten suiker, enige vaten Spaanse wijnen, ossenhuiden, 

tabak, enz. Maar ze brengen het droevige bericht, dat kolonel Dordt, die buiten de stad op 

paardenjacht was gegaan, door een stel wilden in een hinderlaag met een pijl doodgeschoten 

is. 

Er zijn ook twee schepen gearriveerd uit de Golf van Guinea, wel voorzien van goud. Behalve 

andere waren, ossenhuiden, ivoor, enz. Nog een, het zevende, is gekomen uit Virginia, en had 

zijn voorspoedige reis, heen en terug, in een maand volbracht.  

 

fol. 104r 

 

De schepen die naar Oost-Indië zijn uitgevaren, hebben opdracht gekregen, koers te zetten 

door de Stille Oceaan ‘achterom’, en door de Straat Le Maire naar Oost-Indië. De bedoeling 

schijnt te zijn, dat ze iets moeten zien te vernemen van Jacques l’Hermite. 

[01-10-1624] 

Begin oktober liggen enige schepen gereed om naar West-Indië te gaan, goed toegerust; ze 

wachten op de wind, die heel ongunstig blijft. 

Er is een besluit genomen, dat de aandeelhouders, zo men zegt, hun ingelegde gedeeltes met 

de helft mogen verhogen. Dat is in plaats van een uitkering, want er wordt vernomen, dat er 

veel meer geld nodig is, om zo’n grote onderneming te volvoeren. 

[00-11-1624] 

In november wordt bericht, dat de zilvervloot ongedeerd in Spanje was aangekomen, en dat 

l’Hermite met lege handen stond. Dat verder alles wat er van zijn overwinningen en 

veroveringen verteld is, maar verzinsels zijn. Zo gaat dat, we juichen vaak ten onrechte, en we 

maken ons blij met een dooie mus. 

De wind is tot nog toe ongunstig, zodat de hele vloot van 24 schepen met grote onkosten 

vruchteloos aan land moest blijven liggen, terwijl er alleen twee schepen met een jacht 

uitgelopen zijn. Zo straft God ons, doordat alles tegenzit, niet alleen mensen, maar ook de 

elementen, want de vreze des Heren is bij ons verdwenen, we zijn door geen dreigingen of 

plagen te verbeteren. 

De armada is al voor een tijd uit Spanje vertrokken, en men zegt, dat die door stormen min of 

meer verstrooid geweest is. Maar ik ben bang, dat wij ons in woorden en ijdele hoop 

verlustigen, mijn verstand voorspelt weinig goeds. Moge de almachtige God geven, dat ik een 

valse profeet ben. 

[00-12-1624] 

In december is onze tweede vloot geheel uitgevaren. We hopen dat die een voorspoedige reis 

zal hebben, en dat de almachtige God de vloot wil zegenen. De admiraal is Jan Dirksz Lam, 

een bewindhebber van de stad Monnikendam. Ondertussen is Jacob Willekens, admiraal van 

de eerste vloot, ook met tien schepen gearriveerd. De admiraal heeft, voor hij uitzeilde, nog 
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met ons gesproken voor een goede instructie. Hij zegt dat het een miraculeuze verovering 

was, en vertelde over de teugelloosheid van de soldaten en matrozen bij het plunderen. Ze 

waren dagenlang stomdronken, en als God de vijanden niet verlamd van schrik hadden 

gehouden, zouden ze de stad heel makkelijk hebben kunnen heroveren, tot grote schade en 

schande van onze hele vloot. 

De derde vloot ligt nu ook gereed, en wacht op de gelegenheid om te vertrekken. 

[00-01-1625] 

In januari werd gezegd, dat de admiraal van de tweede  

 

fol. 104v 

 

vloot nog in Zeeland was, en een groot deel van de schepen Plymouth was binnengelopen, 

vanwege de tegenwind. 

Admiraal Jacob Willekens heeft weinig buit meegebracht van Salvador, kostbare meubelen, 

waaronder veel zilver. Het was door de soldaten en matrozen verborgen, omdat de admiraal 

op zijn schip bleef. Daarom zijn de bewindhebbers weinig tevreden over hem. 

Als opvolger van Olivier van Utenhoven, is door de Staten van Utrecht als bewindhebber 

aangesteld Matheus de Pauw, kanunnik van St. Pieter.276 

[18-03-1625] 

18 maart zal men in het West-Indisch huis in Amsterdam de volgende waren verkopen: indigo 

Guatemala, suiker, vloeibare confituren, marmelades, balsem, Indische huiden, bezoarstenen, 

tabak, Spaans leer, Frans linnen, smal zeildoek, en andere kleinigheden. 

[28-02-1625] 

Beide vloten zijn nu, eind februari, grotendeels uitgevaren, er resteren nog drie of vier 

schepen, wat ontredderd door de harde wind. 

Men zegt dat er boeren naar Virginia gezonden zullen worden, om het land te bebouwen in de 

gebieden die wij ontdekt hebben. 

Er komen nog berichten binnen over Jacques l’Hermite, dat hij zou dood zijn, en de vloot 

verschillende invallen in [Zuid-Amerika] rond Lima zou hebben gedaan, met weinig voordeel. 

Maar we weten niets zeker. 

Er gaan weer geruchten, dat wij schepen zouden hebben veroverd, zowel naar West-Indië 

varend vanuit Spanje, als uit West-Indië komend. Er wordt ook gezegd, dat onze mensen uit 

de stad Salvador een tocht over land maakten, waarbij het grootste deel door de Indianen en 

Portugezen om het leven gebracht was. 

Er is bericht van de drie vooruit gevaren schepen, die veilig in de Allerheiligenbaai zouden 

zijn gearriveerd. 

[00-04-1625] 

De couranten in april vermelden, dat vanuit Dordrecht geschreven was, dat men daar nieuws 

had uit Spanje. Dat l’Hermite al tien maanden geleden de Spaanse armada in de Stille Oceaan 

verslagen, verbrand en veroverd zou hebben, met een grote buit van 27 schepen, met namen 

en oversten als hier volgt: 

 

Schepen verbrand:  

1. het schip van Francisco Alvarez 

2. van Fernandez de Mader 

3. van Bonandes 

4. van Bernardo de Camillo 

 
276 Matheus de Pauw (gest. 1650) was ontvanger van de Staten van Utrecht. 
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5. van Moldenando Sermono de Panama 

6. Santa Catharina de Lara Perez 

7. Simon de Dominico 

8. Del Rosarto de Luca Gonzales 

 

fol. 105r 

 

9. Sanctus Bonaventura van Don Antonio de Guiniones 

10. van Fernando de Rodrigues 

11. van Jago de Vergas 

12. het koningsgaljoen de Guayaquil 

13. van Andres Bernardo. 

 

Veroverd: 

San Antonio, van kapitein Josepho de Castro 

Santa Clara, van kapitein Juan deAxollonio 

De bark de Aviles 

De bark de Barosso 

de 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 Juan Antonio, komende van Chili, 

van Corregado van Guareguis. 

 

[30-04-1625] 

Eind april werd gezegd, dat twee schepen, komende uit de Golf van Guinea, beladen met 

goud en andere waren, in Engeland waren gearriveerd. Er zijn daar nog drie schepen 

bijgekomen uit de Allerheiligenbaai, met konvooi, en we hopen ze gauw binnen te hebben. De 

schepen uit de Baai zijn niet gearriveerd, maar er is door misverstand een gerucht verspreid, 

omdat sommigen de Guinese schepen hadden aangezien voor schepen die uit de Baai 

kwamen. De lading van de twee genoemde schepen bestaat uit 600 pond goud en heel wat 

ivoor, de courant houdt het op 800 pond. 

[15-5-1625] 

Half mei is hier een besluit van de Staten-Generaal gepubliceerd, inhoudende dat het 

voorkomt, dat degenen die geld en een geweer ontvangen hebben om naar West-Indië te 

varen, daarna zijn achtergebleven en weggelopen. Dat ook sommigen in tijd van nood, en als 

er tegen de vijand gevochten moest worden, er zonder verlof van de schipper of de commies 

vandoor waren gegaan. Daarom hebben de Staten verordonneerd, dat wij degenen die hun reis 

niet afmaken, als zij geld of geweer gekregen hebben, moeten veroordelen en lijfstraffen 

geven. En degenen die hun schip in tijd van nood zonder toestemming verlaten, moeten, als ze 

gevonden worden, als deserteurs worden opgehangen. Dit is onlangs in Utrecht 

bekendgemaakt. 

[01-06-1625] 

Begin juni is het jacht de Windhond in patria gearriveerd, en bracht het nieuws, dat de 

Allerheiligenbaai weer door de Spaanse en Portugese vloot was ingenomen, en de stad 

belegerd.  
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[30-06-1625] 

Eind juni is dit jacht weer naar West-Indië gestuurd. Er deden toen boze geruchten de ronde, 

dat de stad was veroverd [30 april 1625], en 

 

fol. 105v 

 

al de onzen omgebracht. Maar sommigen kunnen dat niet geloven. 

Voor 31 juli zal de derde betaling van de WIC betaald worden. Degenen die vooruit betalen, 

zullen 16 procent rente krijgen. Wie later komen, zullen we nog twee maanden 16 procent 

rente betalen, en daar na 8 procent.  

[31-07-1625] 

Eind juli werd gezegd dat er in Zeeland twee schepen gearriveerd zijn, het een van Kaap 

Verde, het ander van Kaap Virginia,277 zwaar beladen. 

[19-07-1625] 

Ik heb de derde betaling gedaan aan Dirk van Swanenburg. Ik zei hem, dat het eigenlijk 

weggegooid geld was, het bracht niets op en ik had geen vertrouwen in een goede afloop. 

 [22-07-1625] 

Jan Claesz Reich van Leerdam, stadssecretaris van Utrecht, heeft mij verteld, dat de stad 

Salvador op 30 april aan de vijand overgegeven was, en dat op 3 mei drie schepen, nadat er 

een garnizoen achtergelaten was, daarvandaan vertrokken waren. Dat stond voor hem niet 

vast, door enkele brieven uit Spanje en Brabant, had hij geschreven aan sr. Decker [en] Daniel 

van Geel. Er waren veel bijzonderheden aan toegevoegd, zoals dat er daarom in Brussel en 

Antwerpen op straat uitingen van vreugde geweest waren. Over onze vloot is helemaal niets 

gehoord, of ze uiteengevallen of uit de koers is geraakt is.  

De schepen die uit Angola kwamen, hadden ook niets van onze vloot vernomen, maar ze 

hadden kastelen gezien bij de stad Salvador, voorposten, die door de vijand veroverd waren.  

De stad zelf was nog niet overgegeven, zeiden ze, hoewel de overgave opgeëist werd na de 

capitulatie van de kastelen. Dat is maar al te waar, ben ik bang. Ook waren er met zo’n grote 

vloot van bijna vijftig schepen, die we daarheen gestuurd hebben, zelfs geen 

belegeringswerktuig meegenomen.  

Matheus de Pauw echter, een van de twee bewindhebbers namens Utrecht bij de WIC, die 

dezelfde dag naar Amsterdam is teruggekeerd, scheen het eerste in twijfel te willen trekken.  

Het bericht, dat de Spaanse vloot was verstrooid, wat al eerder bekend geworden was, bewees 

het volgens hem, maar ik geloof dat dit als list gebeurde. In de hoop dat degenen die nog een 

derde deel van het geld dat ze aan de Compagnie beloofd hadden, zullen betalen, en niet 

afkerig en lastiger zullen worden. 

De stad Salvador (Bahia) is verloren gegaan, na een jaar [op 30 april 1625], hetzij veroverd 

door de vijanden, hetzij door de algemene onfortuinlijkheid van ons volk en door tegenslag, 

ofwel doordat onze prinsen en bestuurders slecht vooruitzagen. Iedereen zoekt alleen zijn 

eigen voordeel, op het algemene belang wordt niet gelet. En wat het ergste is, God kan 

besluiten, ons te straffen, 

 

fol. 106r 

 

en neemt dan het inzicht van onze regeerders, weg, en brengt hun overleg in de war.278 

 

 
277 Vermoedelijk wordt een kaap aan de Delaware (de Zuidrivier) in Virginia bedoeld. 
278 Vgl. Pollmann 2000, p. 175, 
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[03-09-1625] 

In Delft zullen 3 september koopwaren verkocht worden, afkomstig uit het schip de Rode 

Leeuw: ivoor, Kaap Verdische huiden, ambergrijs, was en Guinese grein.  

 

[15-09-1625] 

In Amsterdam zal men 15 september verkopen de koopwaren, gekomen met de schepen de 

Hollandia, de Gelria, de Meermin, de Bruinvis en de Dolfijn, zoals: ivoor, suiker, blancos, 

masquadas, panellos,279 koper, Spaanse wijnen en andere kleine waren. 

Volgens een apart decreet moeten de oversten en soldaten, die op zo’n schandelijke manier de 

Allerheiligenbaai hebben overgegeven, bestraft en gebrandmerkt worden. En toch hoor ik dat 

de matrozen betaald zijn, en nu komen de bewindhebbers zelfs op voor de soldaten. 

[01-01-1626] 

Begin 1626 zal in Amsterdam een zekere hoeveelheid bever- en ottervellen en ander kostbaar 

bont verkocht worden in het West-Indische huis. 

[00-03-1626] 

In maart zijn twee schepen van de WIC-vloot aangekomen. [Dominee Bernardus] Busschof 

kreeg een brief, waarin stond dat de admiraal die Porto Rico overvallen had, in het kasteel 

grote weerstand ondervond.280 Op de Spaanse vloot waren door het lange wachten in de 

winter, bij het uitzeilen veel mannen ziek geworden, zodat er wel ongeveer 2.000 man 

verloren waren gegaan. Omdat de Spanjaarden geen afkoopsom wilden betalen, heeft hij de 

stad geplunderd en in brand gestoken en ten slotte het kasteel verlaten, wachtend op een 

betere kans. 

In het begin van de maand waren vonnissen uitgesproken tegen de verantwoordelijken, die de 

haven en de stad Salvador zo trouweloos en kortzichtig hadden overgegeven. Maar door 

acties van hun vrienden, en de tussenkomst van invloedrijke mensen, zijn straffen achterwege 

gebleven. 

In maart zijn de aandelen van de WIC gezakt tot 87 of 88, ofwel tot verlies van 12 procent, 

afgezien het verlies aan rente. En dat is nu die mooie WIC, die ons met zoveel fanfare is 

aangeprezen. 

[00-05-1626] 

In mei zullen in Amsterdam zekere waren verkocht worden, gekomen uit het schip de 

Koningin, en gekocht op Porto Rico: gember, suiker, droge huiden, koper, Spaans geld, 

oregokruid (origanum), enz. 

Uit de Golf van Guinea is hetzelfde jaar nog 1.100 pond goud binnengekomen, maar ook een 

bericht over onze ongelukkige en roekeloze expeditie naar het kasteel Elmina, waar bijna al 

onze manschappen gedood zijn door Afrikanen, die ze verachtten omdat die bijna helemaal 

naakt liepen.281  

 

fol. 106v 

 

[00-06-1626] 

In juni is admiraal Jan Dirksz Lam weer thuis gekomen met dertien schepen, en met een 

gezonde bemanning. Ze hadden niets kunnen bereiken, door zijn slechte beleid en doordat hij 

tegen zijn eigen opdracht in handelde. Niets belangrijks heeft hij bereikt door zijn grote 

begeerte, of door zijn verwachting, hij wordt ervan verdacht, dat hij de zaak niet serieus heeft 

 
279 Voor deze drie verschillende vormen van suiker, zie fol. 109r. 
280 Admiraal Boudewijn Hendrickz belegerde het fort van de stad San Juan op Porto Rico tevergeefs van 24 

sept.-2 nov. 1625. 
281 De mislukte aanval op Elmina in oktober 1625 kostte 441 Nederlanders het leven, Den Heijer 2002, p. 71-73. 
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aangepakt. Hij wordt door zijn mannen ernstig beschuldigd, houdt zich ziek, en is nog niet in 

het college verschenen. 

[00-10-1626] 

In oktober is buit binnengekomen, en die zal de 20ste in Amsterdam door de West-Indische 

Kamer verkocht werden: ossenhuiden, suiker, zowel wit als bruin, siroop, cochenille, 

kokosnoten, gekleurde katoenen garen en tabak. 

Er worden nog rond deze tijd in Enkhuizen door de WIC enige waren verkocht, die met de 

fluit de Hoop aangekomen zijn: huiden, kleine velletjes, verschillende kisten suiker, roodhout, 

anyl (indigo) en tabak. 

Er wordt gezegd, dat er na de voorgaande mislukking nu nog een kapitaal in voorraad is. 

Daarom is ook de laatste betaling [door aandeelhouders] nog uitgesteld. 

 

[01-06-1627] 

1 juni zullen enige waren worden verkocht die overgebracht zijn met het WIC-schip de 

Dolfijn: 94 ½ kisten suiker, zowel witte als moesevalen en pannelen,282 6 stuks zwarte 

armoisine en twee stuks gekleurd fluweel, drie stukken gekleurde tafzijde, vijf rode en een 

blauw laken, 169 Spaans leren velletjes, zwart, rood en wit, weinige grove stukken linnen 

laken en enige kruidenierswaren. 

[00-05-1627] 

In mei 1627 heeft Dirk van Swanenburg,283 zo vertelde Cornelis van Wijkersloot,284 zijn 

bewindhebberschap, namens de stad Utrecht, overgedragen aan Dirk van Helsdingen.285 

Daarbij ontving of restitueerde hij het bedrag, dat hij ervoor aan de WIC betaald had. 

[01-07-1627] 

1 juli zal te Amsterdam verkocht worden de koopwaar uit de schepen de Drie Koningen en 

het Postpaard: ivoor, peper, sap van limoenen, enige juwelen. 

Met aangeplakte biljetten worden degenen die hun eerste, tweede of derde betaling aan de 

WIC nog niet hadden voldaan, vermaand dit alsnog te doen, anders worden maatregelen 

genomen, enz.  

[07-09-1627] 

7 september wordt in Amsterdam de verkoping gehouden 

 

fol. 107r 

 

in het West-Indische huis, uit de schepen, die door Piet Heyn veroverd zijn in de 

Allerheiligenbaai:286 500 kisten suiker, een zekere hoeveelheid geprepareerde huiden, tabak 

en kleine waren.  

[00-11-1627] 

In november zijn biljetten aangeplakt – ondanks dat men hoop had gegeven om de laatste 

resterende termijn aan te kondigen, en als ontvangen te rekenen, ten aanzien van de goede 

 
282 Hetzelfde als ‘muscovado’ op fol. 109r, zie aldaar. 
283 Dirk Cornelisz van Swanenburg (gest. 1636) diaken (boekhouder) 1622-1624, tr. 1611Aeltgen Daniëls van 

Leemputten. 
284 Cornelis Jansz van Wijkersloot (gest. na 1649) diaken 1625-1627, woonde in de Voorstraat 1626; tr. 1. 1612 

Aleid Jans (Sweers?) van Nellesteyn; 2. 1626 Johanna de Goyer, 3. 1627 Elisabeth (of Anna?) Ysselsteyn, 4. 

1638 Anna van Broekhuizen; 5. als oud-bewindhebber WIC in 1649 getr. met Maria van Voorburg. Hij had ruzie 

met zijn broer Hendrik, 1627-1628. 
285 Dirk van Helsdingen, (gest. 1638), tr. Alid Pijl, wordt in 1627 bewindhebber WIC namens Utrecht, als 

opvolger van Dirk van Swanenburg, maar verliest het vertrouwen al in 1628; opgevolgd door Cornelis van 

Wijkersloot; gegijzeld in 1628/29, in 1630 definitief afgezet. 
286 In maart 1627 veroverde hij een aantal suikerschepen. 
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expeditie, die Piet Heyn onlangs gedaan had – van de laatste termijn in de West-Indische 

Kamer te brengen, op … juni van het komende jaar 1628. En daarop te korten wat zij al 

vooraf op de voorgaande termijnen betaald konden hebben. 

Sommigen waren daar weinig tevreden mee, omdat er over privégeld als publiek geld werd 

beschikt. Verscheidene belangrijke gevangenen waren losgelaten in ruil voor andere 

gevangenen, zonder enig voordeel van de WIC. Die begon zich te verschuilen achter de 

magistraten. Al eerder was daar veel kritiek op gekomen in de VOC, en was het hoog 

opgenomen door de aandeelhouders. 

 

[00-03-1628] 

In maart 1628 zijn biljetten aangeplakt, dat men bij het betalen van de laatste betaling tien 

procent van het hele kapitaal zou uitkeren. De bewindhebber Matheus de Pauw vertelde er 

nog bij, dat ze wel een grotere uitkering hadden willen doen. Maar door de grote kosten aan 

uitrusting, dit jaar, hadden ze het niet voor elkaar kunnen krijgen. 

[00-05-1628]  

Er gingen verschillende geruchten over Dirk van Helsdingen, die onlangs namens de stad 

Utrecht aangewezen was als bewindhebber van de WIC. Daarom zijn enige leden van de 

Kamer Amsterdam afgevaardigd naar de vroedschap van Utrecht, en hebben in ‘het Poortje’ 

wijnkannen van de stad ten geschenke gekregen. Van Helsdingen werd ontboden, zowel 

zaterdag 17 als maandag 19 mei, bij de vroedschap te komen, maar is niet verschenen. 

Hierdoor heeft hij later het vertrouwen verloren, en wilde niemand hem meer geld betalen, 

tenzij de magistraat garant stond. 

Cornelis van Wijkersloot heeft er op gezag van de magistraat mee ingestemd, om namens Van 

Helsdingen de resterende betalingen en geld te ontvangen, volgens de berekening van de 

rekenmeesters van de WIC. Die hadden de rente wel nauwkeurig berekend, en hebben de 

ontvangers voor hun overbrengen uitbetaald, uit de zak van de aandeel- 

 

fol. 107v 

 

houders. Ik heb toen aan Cornelis van Wijkersloot mijn vierde en laatste betaling gedaan, en 

kreeg daarover tien procent. Van Wijkersloot, zo wordt gezegd, is met Dirk van Helsdingen in 

contact geweest, over het aan- of overnemen van het bewindhebberschap, en bood 9.000 

gulden.287 Maar hij heeft het met goedkeuring van de vroedschap toegezegd aan Frank van der 

Poll,288 zoon van Cornelis van de Poll, met een goede winst. Maar ik heb sommigen horen 

klagen, dat men zulke bewindhebberschappen probeerde toe te vertrouwen aan zulke jonge 

lieden, met zo weinig ervaring, wat slecht was voor de reputatie van onze stad. 

Er wordt ook gezegd, dat er hier maar weinig zijn die in de WIC participeren, met het bedrag 

dat nodig is om bewindhebber te zijn, namelijk 6.000 gulden. Er werd beweerd dat NN 

Berctam, nu overleden, hier de enige was onder de burgers of inwoners. 

Omdat de vroedschap geen besluit kon nemen over de overdracht van het bewindhebberschap 

aan Frank van der Poll, heeft Van Helsdingen zijn aandelen verkocht aan Jacob Lieftink voor 

… gulden.289 Er was nu immers een betrouwbaar bericht, dat Piet Heyn van Delfshaven met 

een goede buit,290 veel groter dan die in waarheid was, aan de kust van Engeland was 

 
287 Dat wil zeggen voor het benodigde aandelenpakket. 
288 Frank Cornelisz van der Pol (gest. 1652) als Franchoys van der Poll commandeur tot Oudewater. Zijn vader 

(gest. 1633) was burgemeester van Utrecht geweest. 
289 Jacob Lieftink, zoon van Jacob Woutersz Lieftinck (gest. 1672) tr. 1622 Margriet van Heteren. Laat in 

1628/29 Van Helsdingen gijzelen, en probeert WIC-bewindhebber te worden.  
290 De verovering van de zilvervloot, in sept. 1628.  
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gearriveerd, en daar vanwege de slechte gezondheid van zijn bemanning werd opgehouden. 

Maar toen Frank van der Poll een grote winst maakte, is de overdracht in het ongerede 

geraakt, omdat hij niet kon leveren wat hij verkocht had. Daar is later een proces over 

gevoerd, en Lieftink heeft, procederend om borgtocht te krijgen voor de veroordeelde, Dirk 

van Helsdingen laten gijzelen in ‘Wijk’ op het Oudkerkhof. In februari 1629 is hij, toen hij 

inmiddels inventaris van zijn goederen had geleverd, ontslagen. Intussen bleef het 

bewindhebberschap vacant. 

[31-12-1628] 

Na de goede berichten van Piet Heyn hebben de bewindhebbers van de voorgaande 

veroveringen meegedeeld, dat ze 31 december 1628 15 procent zouden uitdelen. Het geld is 

door Matheus de Pauw aan de aandeelhouders in Utrecht  

 

fol. 108r 

 

uitbetaald, en de koers van de aandelen is tot 225 gulden opgelopen. Maar de eerste roep bleef 

uit, en de prins en sommige anderen besloten, tegen de tijd van het uitvaren een grote vloot uit 

te rusten. Toen zijn de aandeelhouders, zonder een verklaring te krijgen, teleurgesteld in de 

hoop op enige winst van de grote buit, die met hun centen was verkregen, en nu zijn de 

aandelen weer dagelijks aan het zakken. 

[01-02-1629] 

Begin februari is in Amsterdam door de bewindhebbers verklaard, dat de veroveraars boven 

hun gewone gage 16⅓ maanden extra zouden krijgen. Daar waren sommigen zeer ontevreden 

over, ze hebben voor het huis tumult gemaakt, de ramen ingegooid, enz. Pas toen er enige 

soldaten werden gestuurd om het huis te beschermen, zijn de oproerkraaiers geleidelijk 

verdwenen, en twee of drie van hen zijn gevangen genomen.  

De toedracht van de verovering van de Spaanse zilvervloot, komende van Honduras bij 

Havana, wordt door Nicolaes van Wassenaer291 uitvoerig beschreven in deel 15, fol. [87v-

89v]. 

[00-05-1629] 

Er is bepaald, dat in mei 50 procent dividend wordt uitgekeerd, dat is de helft van de nominale 

inleg, vanwege de goede verovering. En de goederen worden bij het uitroepen als een grote 

buit verkocht in Amsterdam. 

[00-04-1629] 

In april is Dirk Simonsz met zijn vloot eveneens behouden aangekomen, met een goede 

lading: peper, kaneel, zijde en katoenen kleedjes, tabak, hout, twintig pond robijnen, enige 

mooie diamanten, enz. 

[15-05-1629] 

De uitkering die half mei en de volgende dagen betaald wordt, is toegelicht in het biljet, te 

weten: 35 procent uit de oorlog en vijftien uit de koophandel. Dat wordt er zorgvuldig aan 

toegevoegd, met de bedoeling dat de aandeelhouders dit jaar niet nog meer verwachten. 

Ik heb van de bewindhebber Matheus de Pauw, zowel aan Indische matten als rijksdaalders, 

225 gulden ontvangen. 

Een goede uitrusting is gedaan onder admiraal Hendrik Lonck, die met een sterke vloot 

eerstdaags zal uitlopen. Enige dagen geleden zijn in Amsterdam 1.600 soldaten gemonsterd. 

God geve goede afloop, tot vernedering van de hovaardige 

 

 
291 Nicolaes van Wassenaer, Historisch verhael alder ghedenck-waardichste geschiedenisse (enz.), 21 dl. (5 bd.), 

Amsterdam 1622-1635. Het betreft de actie van Pieter Adriaensz van Vlissingen en Hans Abouts op 1 aug. 1628. 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

161 
 

fol. 108v 

 

Spaanse plannen, en vooringenomen monarchie. 

Er wordt gezegd, dat Piet Heyn weinig tevreden was met het traktement of het geschenk, dat 

hij had gekregen na zijn expeditie. Maar door de Staten-Generaal wordt hij zeer bewonderd, 

en hij is bevorderd tot admiraal van Holland. Hij heeft redenen om, naast de lof voor zijn 

daden, tevreden te zijn. 

De erepenning, die de Staten-Generaal heeft laten slaan, verdonkert zijn naam helemaal, en 

beneemt de eer aan de Compagnie, die de uitrusting heeft gedaan. Het misnoegen van Piet 

Heyn is gekomen, zo vertelde Johannes de Laet, bewindhebber van de WIC, omdat, toen hij 

mocht kiezen wat men aan hem verplicht was, uit koopwaar of geld of ruw zilver, zoals hij 

maar wilde. Maar toen hij zijn keus gemaakt had, merkte hij, dat de cochenille verre boven de 

gewone prijs steeg, en de waren die hij uitgekozen had, nog helemaal geen aftrek vonden. Hij 

wilde die cochenille tegen de prijs als die zojuist vastgesteld was, nemen. Maar er werd hem 

gezegd, dat hij zijn keus gemaakt had, en dat hij nu geen verandering meer mocht maken. 

Op verzoek van meester [Willem] Versteeg,292 aan wie, op aanbeveling van ridder Adriaan 

Ploos van Amstel, vergund was, de erepenning op de victorie van Piet Heyn te maken, heb ik 

een ontwerp gemaakt, om daar op te zetten, als randschrift: 

 

De verhoopte buit is ons in handen gevallen, door toedoen van God, 

Onder toezicht van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlandse Provinciën, 

Onder aanvoering van Piet Heyn, de dappere aanvoerder 

Van de vloot van de WIC,  

Is een onschatbare buit aan de vijand ontrukt, 

Hun vloot is vernietigd in de haven van Cuba in 1628. 

 

Maar omdat Beaumont, die zitting heeft in de Staten-Generaal, ook een concept had gemaakt, 

hebben de Staten besloten, zijn tekst 

 

fol. 109r 

 

te nemen, tot ontevredenheid van de WIC. Mijn voorgestelde concept hebben ze 

achterhouden. Het randschrift luidt aldus: 

De Spanjaard is met het staal minder mans dan met goud. 

 Neem hem zijn goud af, hij zal met het staal niet overwinnen. 

[op de keerzijde:] 

De Indische vloot is onderschept, en zonder bloedvergieten is een zeer rijke buit veroverd in 

de haven van Cuba. Dat eiland krijgt nu meer bekendheid door de nederlaag van de 

Spanjaarden, dan eertijds door hun moordpartij. Nu hebben de Staten-Generaal van de 

Verenigde Nederlanden uit de binnengehaalde schat deze gedenkpenning laten slaan. 1629. 

 

Caspar Barlaeus heeft over deze victorie een prachtig Latijns gedicht geschreven op ‘De 

Batavische Argo’, en heeft van de WIC een beloning van honderd gulden gekregen. Dat is 

nogal weinig voor zo’n schitterend loflied, als je denkt aan de omvang van de buit. Maar het 

duidelijk, dat hoge pieten voor gewone mensen niet zo gul zijn, als men zou willen.293 

 
292 Willem Versteeg, goudsmid en ijzersnijder aan de Munt van Gelderland en later Utrecht (met dank aan 

Janjaap Luijt). 
293 Zie hierover de brief van Buchelius aan Barlaeus d.d. 28 maart 1629 (Leiden, Universiteitsbibliotheek, PAP 

2, nr. 2). 
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[13-11-1629] 

Op 13 november zal in Amsterdam een begin gemaakt worden met de verkoop van de 

navolgende waren: witte suiker, muscovado en pannelen,294 cochenille van verschillende 

soorten, tabak, katoenen linnen, Oost-Indische geschilderde kleedjes, ivoor, grein uit de Golf 

van Guinea, diamanten, parels en andere juwelen, gouden ketenen, limoensap, sarsaparilla, 

brazielhout, huiden van Kaap Verde, was, ambergrijs, kaneel, peper, Spaanse zeep, 

sandelhout. 

Men zegt, dat de WIC deze zomer meer dan honderd schepen gaat uitrusten, voorzien van 

2.000 stukken geschut, 12.000 soldaten, 4.000 matrozen. Als het waar is, zoals degenen die 

het kunnen weten, mij verzekeren, is dat een machtige oorlogsvloot. Maar ik ben bang, tot 

nadeel van de aandeelhouders, en meer tot machtsvertoon, dan tot profijt dienende. Over deze 

vloot zou Hendrik Lonck admiraal zijn. Wat ze zal uitrichten, zal de tijd leren. Maar we 

hebben bij ons wel vaker grote schijnvertoningen in rook zien opgaan. 

[Diederik] van Waardenburg295 heeft het commando over een regiment soldaten, die voor 

verdediging van de stad Utrecht tegen de Spaanse inval, dit jaar 1629, goed van pas kwamen. 

 

fol. 109v 

 

[31-03 n.s.; 28-03-1630 o.s.] 

Met Pasen296 is over heel deze vloot noch van Pater, die lang van tevoren uitgevaren was, nog 

weinig bekend. Er zijn ettelijk malen geruchten verspreid, dat ze op de vijand gestoten zijn, en 

de Spaanse vloot verslagen hebben, maar met weinig voordeel, en twijfelachtige overwinning.  

Pernambuco en de stad Olinda zijn door de vloot van Hendrik Lonck en de soldaten onder het 

commando van kolonel Van Waardenburg, over land bestormd, omdat de stad over zee 

onneembaar was. Over de verovering hebben wij kort daarna zekerheid gekregen. De zege is 

publiekelijk gevierd, en aan God is dank gebracht.  

Niet lang nadat de kastelen en forten veroverd waren, is de generaal met enige van zijn 

mannen uitgereden om te inspecteren. Ze werden overrompeld door de inwoners, die zich in 

het kreupelhout verborgen hadden. Zijn mannen werden voor het grootste deel om het leven 

gebracht. Hijzelf wist te ontkomen, maar zijn paard kreeg op drie plaatsen verwondingen. 

Daarom zijn de bossen daar in de buurt grotendeels omgehakt en met de grond gelijk 

gemaakt. De stad wordt aan de landzijde verder versterkt. 

Het bericht zegt verder, dat Pater het eiland Trinidad, 50 mijl lang en 25 breed, heeft 

veroverd, en de stad St. Joseph heeft ingenomen en geplunderd. 

Verder wordt een scheepje verwacht, dat in de Golf van Guinea op de vijand buitgemaakt is, 

en dat meer dan 1.200 pond goud vervoerde, zegt men, naast andere koopwaren. 

Dirk van Helsdingen lag niet goed bij de bewindhebbers van de WIC, die hem kwijt wilden. 

Daarom heeft Cornelis van Wijkersloot voor 6.000 gulden nominaal aandelen gekregen, 

waarna hij de enige hoofdaandeelhouder in de stad Utrecht was, naast Van Helsdingen. Maar 

die had zijn favorieten, en zijn termijn is verlengd, ingeval hij een zetel in het college kon 

krijgen. Maar toen hem die geweigerd werd, hebben zijn verwanten overeenstemming bereikt 

met Jacob Lieftink. Zij zullen hem voor zijn aandelenpakket 7.500 gulden contant betalen. En 

daardoor heeft Cornelis van Wijkersloot een nieuwe tegenstander gekregen, en trachten ze 

allebei met alle macht deze buit te kopen. De tijd zal leren wat eruit komt. 

 
294 Muscovado is een soort ongeraffineerde bruine suiker met een sterk melasse aroma, ook bekend als 

‘Barbados suiker’ of ‘vochtige suiker’. Met ‘pannelen’ (ook: ‘panellos’ of ‘panelles’) wordt ruwe rietsuiker 

bedoeld. 
295 Zie Den Heijer 2002, p. 39.  
296 Pasen viel op 28 maart o.s., 31 maart n.s. 
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[03-06 n.s.; 24-05-1630 o.s.] 

Cornelis van Wijkersloot heeft het bewindhebberschap 

 

fol. 110r 

 

van de vroedschap in Utrecht verworven, bij meerderheid van stemmen. Afwezig was Jan 

Floris van Nijpoort,297 de voornaamste voorvechter van zijn tegenstander. Toen die naar huis 

gegaan was, heeft ik weet niet welke meerderheid Cornelis van Wijkersloot gekozen. Men 

heeft wat mensen van de WIC laten komen, die voor Jacob Lieftink zijn, oorspronkelijk de 

grootste aandeelhouder, toen Van Wijkersloot twee jaar geleden de benodigde som geld niet 

bezat, enz. 

Daarop werd door de magistraat hier gezegd, dat zij om die reden niet konden herroepen, wat 

zo plechtig door de vroedschap was geschied. Dat zij hun ingezetenen en burgers het best 

kenden. Dat dit bezwaar nooit tegen de voorgaande was gemaakt. En dat Lieftink nog niet als 

hoofdaandeelhouder bekend was, terwijl hij zijn eerste aandelen allang van de hand gedaan 

had.  

Er werd ook gezegd, dat Van Wijkersloots vrouw roomsgezind was.298 Maar toen zeiden 

anderen weer, dat er genoeg waren, die op hogere posten zaten, van wie gezegd werd, dat ze 

ook een roomse vrouw hadden.299 En toch stoorde niemand er zich aan. Bijvoorbeeld de 

andere bewindhebber, Matheus de Pauw, die ook een roomse vrouw had, net als schepen 

Paulus Moreelse, en overste Daniël de Hertaing.  

[03-06-1630] 

Zodoende mislukte de opzet van Lieftink en de zijnen, ondanks al hun ophitsen, en legde 

Cornelis van Wijkersloot de eed af voor de magistraat. Zijn zwager, de pensionaris Anselm 

Salmius,300 stelde zich borg, en op 3 juni heeft hij in Amsterdam zijn plaats ingenomen. Hij is 

daar als bewindhebber erkend, volgens zijn commissie voor zes jaar, en hij had in de WIC 

6.000 pond geïnvesteerd.301 Lieftink heeft weinig eer behaald van zijn gestook na de 

toekenning van het bewindhebberschap.  

 

[Adriaen Jansz] Pater is met zijn vloot terugkomen met weinig profijt ten opzichte van de 

onkosten, maar expedities lukken niet altijd even goed. 

Cornelis van Voorst was rond deze tijd nog in Amsterdam door zijn superieuren opgehouden, 

terwijl men aannam dat zijn vrouw en kinderen al in Virginia waren. Hij zou met twee 

schepen volgen. 

De aandelen doen nu niet meer dan 120, en zakken dagelijks. 

 

fol. 110v 

 

[00-02-1631] 

Ik ben altijd van mening geweest, dat het veroveren en vooral het bezet houden van plaatsen, 

zeer schadelijk is voor de WIC. Met het voorbeeld van de Allerheiligenbaai voor ogen, dunkt 

 
297 Jan Floris van Nijpoort (gest. 1651) lakenkoper, burgemeester van Utrecht 1625-1628, daarna en daarna 

schepen. Zie Van Dillen 1958, p. 150. 
298 Cornelis was getrouwd met Aeltje van Nellestein  
299 Zie Pollmann 2000, p. 214. 
300 Hij was getrouwd met Hendrika van Wijkersloot, een nicht van Buchelius, van moederskant, zus van 

Cornelis. Anselm Salmius was pensionaris van Utrecht. 
301 ‘Om in Amsterdam als hoofdparticipant te worden aangemerkt, moest men minstens zesduizend gulden aan 

WIC-aandelen bezitten’. Den Heijer 2002, p. 31. Buchelius bedoelt vermoedelijk 6.000 gulden.  
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het me daarom vreemd, dat de wijze bewindhebbers, nu ze al eens gewaarschuwd zijn, zich 

weer aan dezelfde steen willen stoten. Met de schrijver van De Verenigde Nederlandsen Raed 

(die volgens sommigen Willem Usselincx302 is, en volgens anderen …), in zijn eerste deel, 

blz. 39, ben ik het eens. Hij zegt daar, dat die compagnieën er niet verstandig aan zullen doen, 

de koning van Spanje in zijn koloniën te land aan te vallen, voordat men de procedures, die hij 

aangegeven heeft, afgewerkt heeft.303 Bekijk die redenen van alle kanten, ze zijn degelijk 

genoeg om de WIC daarvan af te schrikken. Tenzij de verraders304 overal zijn, zelfs onder 

hen. Nu worden er veel gezanten op pad gestuurd, en loopt men achter de Staten-Generaal aan 

om assistentie, maar die zullen niet snel volgen. En intussen verbruiken we onze middelen, 

door daarginds in Pernambuco een groot garnizoen aan te houden, dat voor alle 

benodigdheden vanuit ons land moet werden voorzien.  

Zodat ik weinig tevreden ben en vrees voor een slechte afloop, en daarom heb ik aangeboden, 

mijn aandeel over te geven aan neef Cornelis van Wijkersloot, aan wie ik het geleend had. 

Maar omdat hij er geen zin in had, heb ik erover gesproken met Gerrit Willemsz Vredenburg, 

makelaar, wonende in ‘de Rode Os’, achter het Boshuis in Amsterdam. Toen Van Wijkersloot 

dat vernam, heeft hij via zijn vrouw,305 in schijn zonder zijn medeweten, met mij willen 

onderhandelen over het aandeel. Daar heb ik begin februari 1631 mee ingestemd. En daarna is 

mij een brief ter hand gekomen van Gerrit Vredenburg, die mij een gelijk bedrag heeft 

aangeboden. 

Het aandeel van 450 gulden nominaal is mij door neef Cornelis van Wijkersloot betaald, en ik 

heb hem toen zijn revers en de memoriën van de eerste aantekening teruggegeven. 

 

fol. 111r 

 

Onlangs was er in de regio Pernambuco een verspaanste Antwerpenaar die zich heel handig in 

de gunst van de commandeur wist in te dringen. Die vertrouwde hem, en hij gaf dikwijls 

goede adviezen. Maar intussen onthulde hij aan de vijand al onze plannen, en wilde met vergif 

onze belangrijkste mensen aldaar te vermoorden, als God het niet uit had laten komen, door 

enige vijanden zelfs! Daarom is hij gevangen gezet, en heeft hij zich in de gevangenis om het 

leven gebracht. 306 

We hebben Tamaraque ten dele veroverd, en trachten ons daar verder meester van te maken. 

Maar over de regio Paraiba is een vals bericht uitgestrooid, vermoedelijk door de speculanten. 

Cornelis van Voorst is in zijn kolonie over de rivier buiten het rechtsgebied van de 

gouverneur, waar hij niet goed mee overweg kan. Deze kolonie is door de heer van 

[Acht]tienhoven, Adriaen Pauw te Amsterdam, voorzien van alle benodigdheden, en hij is in 

zekere zin heer van dat gebied.307  

[00-07-1631] 

Jan van Voorst, een aardige jongen van veertien jaar, is naar zijn vader toe gereisd, deze 

zomer van 1631. Het is jammer, dat hij geen betere aanstelling krijgt, en in een civiele functie 

benoemd wordt, omdat je in die oorden niets dan pure barbarij ziet. Jan is met een schip uit 

Nieuw-Nederland hierheen gekomen, maar toen hij in Engeland arriveerde, heeft hij daar 

 
302 Willem Usselincx 1567-1647), zie NNBW 3, kol. 1257-1258. 
303 De vredesonderhandelingen sleepten zich voort sinds 1621. 
304 Sinon bedroog de Trojanen. 
305 Hij was sinds 1627 getrouwd met Elizabeth (of Anna?) Ysselsteyn. 
306 Hetzelfde verhaal wordt op fol. 116r-v uitgebreider verteld. 
307 Michiel Reyniersz Pauw (1590-1640) was ridder, schepen en burgemeester (?) van Amsterdam, heer van 

Achttienhoven en de Bosch (onder Nieuwkoop) en bewindhebber van de WIC. In 1630 wist hij twee gebieden 

rond Nieuw-Amsterdam te bemachtigen, en kreeg de titel ‘patroon’.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Burgemeester
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meer dan vier maanden vastgezeten. Begin juli is hij in Amsterdam gearriveerd. Met hem 

meegekomen zijn alle functionarissen, gouverneur, directeur, secretaris, predikant, die slecht 

overweg konden met de anderen. Er zal een andere regeling worden opgesteld. Ons neefje 

bracht een brief van zijn vader aan neef Cornelis van Wijkersloot, waarin hij ons samen met 

andere familieleden de groeten deed. Hij schreef dat zijn zoon Hendrik als assistent om de 

noord gevaren was. Dat hij niet langer bij hem diende, maar iets moest zoeken, en dat hij 

redelijk ervaren was in talen. 

Sommige schepen die binnen kwamen, brachten een flinke hoeveelheid kisten suiker, er zijn 

er hier meer dan 700 gearriveerd. We komen nog 

 

fol. 111v 

 

wat suiker tekort. Er waren ook ossenhuiden, ivoor en hardhout. 

De aanval op Paraiba was mislukt, met verlies van veel van onze soldaten. 

Uit Nieuw-Nederland of Virginia, komen ettelijke duizenden bever- en ottervellen. 

Jan van Voorst Cornelisz, die de hele zomer in Engeland met het schip, dat uit Nieuw-

Nederland of Virginia gekomen was, vastgezeten heeft, is in juni overgekomen. Hij bracht 

een brief van zijn vader en twee arendsklauwen met een zeespin. Clusius noemt ze ‘cancer 

marinus’ (zeekreeft), zoals hij ze in zijn Exoticorum308 beschrijft. Ik heb hem die kreeft op 

verzoek van [Johannes van] Wolfswinkel toegezonden.309 Hij zei dat er daar op het strand 

veel van lopen, van verschillende grootte, ook heel kleine. 

De functionarissen daar konden moeilijk met elkaar overweg, ze zijn allemaal terug gekomen, 

en er zal daar een andere regeling gemaakt werden. In de hoop dat de nieuwe kolonie, beter 

voortgezet en onderhouden, zal groeien, terwijl ze anders door tweedracht geheel ten onder 

zou gaan. 

Omdat de schepen veel langer dan gewoonlijk wegbleven, hebben de kolonisten daar groot 

gebrek geleden door gemis aan graan en andere benodigdheden, die zij uit Holland 

verwachtten. 

[00-05-1633] 

In mei zijn twee schepen uit de Golf van Guinea gekomen voor de WIC, goed voorzien van 

goud, ivoor en grein. 

De WIC doet een ernstig beroep op de Staten-Generaal, om het beloofde geld te krijgen, waar 

ze moeilijk aan kan komen.  

Uit Pernambuco wordt kolonel [Diederik] van Waardenburg  verwacht. 

Er wordt vermeld, dat Cornelis van Voorst, opdracht heeft van zijn meester Adriaen Pauw, 

om aan niemand macht of heerschappij over zijn kolonie toe te staan. Maar de nieuwe 

 

fol. 112r 

 

directeur, gezonden door de WIC, had als taak de soevereiniteit en justitie over de koloniën te 

bewaren, en wilde dus enige verordeningen in de kolonie van Adriaen Pauw laten publiceren 

en aanplakken. Van Voorst heeft zich daar tegen verzet, volgens zijn opdracht, en heeft 

dergelijke afkondigingen verhinderd. Toen is er een compagnie soldaten op af gestuurd, die 

Van Voorst in hechtenis heeft genomen, omdat hij zich in opdracht van zijn meester wilde 

verzetten. De bewindhebbers waren bezig, om deze twist bij te leggen, waartoe Pauw 

aanleiding had gegeven. 

 
308 Garcia de Orta, Exoticorum libri decem, vert. door Carolus Clusius, Leiden 1605. 
309 De Utrechter Johannes van Wolfswinkel. 
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[00-06-1633] 

In juni hebben onze gecommitteerden met die van de vijanden in Den Haag vergaderd en 

onderhandeld over een wapenstilstand, en heftige discussies gevoerd over de West-Indische 

zaken. De Spaanse koning heeft de WIC 180.000 miljoen (?) gulden aangeboden, mits wij 

onze handel daar zouden beëindigen. Er zijn ook enige bewindhebbers bij de Staten-Generaal 

in Den Haag ontboden, met bepaalde voorstellen, maar die hebben daar niet toe kunnen 

besluiten, zonder overleg met hun principalen. 

Deze maand is overste Van Waardenburg uit Olinda in Brazilië hier gearriveerd, en bracht 

enige honderden kisten suiker mee. 

Er wordt gezegd, dat er een akkoord tussen de WIC in Pernambuco met Matias de 

Albuquerque310 en de Portugezen, en ook de Indianen, gesloten is, en aan weerszijden 

verblijfplaats is vergund. Ook dat een regiment soldaten met de eerste schepen daarheen zal 

vertrekken. 

[00-00-1634] 

In 1634 is Paraiba met het omliggende land veroverd, en is er met de inwoners een 

overeenkomst is gesloten. Er is feest gevierd en de klokken zijn geluid, terwijl er in Spanje 

grote voorbereidingen getroffen worden voor een vloot, om ons daar te verjagen. 

 

fol. 112v 

 

In Nieuw-Nederland, zoals men het noemt, waar de onzen enige koloniën zijn beginnen te 

stichten, heerst verwarring, omdat die privé ter hand zijn genomen, tot nadeel van de WIC. 

Zodat die ten slotte genoodzaakt is, die koloniën te kopen en over te nemen. En omdat 

Adriaen Pauw op zijn landgoed Cornelis van Voorst gezet had, met de opdracht om niemand 

te gehoorzamen, en alleen zijn bevelen te volgen, is Van Voorst daardoor meermalen in 

conflict gekomen met de commandeur-generaal aldaar. Zozeer dat hij heeft geweigerd, de 

ordonnanties, die namens de WIC opgesteld zijn, te laten aanplakken in zijn woonplaats, of 

die te gehoorzamen. Zodoende is hij gevangen gezet, en is er daardoor een conflict 

veroorzaakt, zodat hij ten slotte de vice-commandeur doorstoken heeft. Dit heeft hem veel 

ellende gebracht of zal hem nog brengen, omdat er voor hem bij de onzen geen plaats meer 

zal zijn, en vluchten naar de wilden buitengewoon gevaarlijk zal zijn. Moge God hem meer 

inzicht geven, zodat hij berouw krijgt over zijn daad, en naar goede raad zal luisteren.311 

[01-01-1637] 

Begin 1737 heb ik het besluit van de Staten-Generaal gezien, dat de vrijhandel in Brazilië 

verbiedt. En dat na ernstige klachten van de aandeelhouders, vooral uit Zeeland, en de 

remonstrantie die Amsterdammers en hun aanhangers, daar ertegen willen indienen. Waarbij 

zij betogen, dat het beëindigen van vrijhandel niet alleen onbehoorlijk maar ook oneerlijk is, 

en schadelijk zal zijn voor de WIC, veel woorden gebruikend om dat aan te tonen. 

[10-02-1637] 

Het octrooi, gegeven door de Staten-Generaal aan de WIC, hield in, 

 

fol. 113r 

 

dat niemand uit de Republiek daar handel zou mogen drijven, behalve de Compagnie. 

Desondanks hadden de Heren Negentien in hun vergadering deze handel vrijgesteld voor 

 
310 Matias de Albuquerque, gouverneur 1624-1625. 
311 Cornelis van Voorst is op 9 juli 1638 te Utrecht ‘overleden ten huyze van Wyndelt Jacobs nalatende 

huysvrouw mit echte mundige ende onmundige kynderen in Nieuw-Neerlandt.’ 
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iedereen. Zodat de lasten van de oorlog daarginds gedragen wordt door de aandeelhouders, 

terwijl de particulieren, dikwijls door de bewindhebbers toegerust, van de handel zouden 

profiteren. Het is gebleken dat die dat op grote schaal gedaan hebben, en dat alles door de 

Compagnie en inwoners van het gebied van de WIC heel duur gekocht moest worden, tot 

grote schade en nadeel voor hen.  

Daarom hebben veel aandeelhouders, zoals gezegd, geklaagd, en hebben ze de herziening van 

het verbod op de vrijhandel gedaan gekregen. Daartegen hebben de Amsterdammers zich 

heftig verzet. Daarom hebben de aandeelhouders die hier in Utrecht, in de groene kamer van 

het stadhuis, vergaderden, een request voorgelezen dat men aan Provinciale Staten moet 

overhandigen. Het is de bedoeling, dat hun gedeputeerden het handhaven van het eerste 

octrooi en van de laatste verordening bepleiten, waarbij alle handel buiten de WIC om wordt 

verboden. 

[03-04-1637] 

Het fort Pouacaon in Porto Calvo312 is heroverd door graaf Johan Maurits, gouverneur en 

kapitein-generaal van de veroverde landen in Brazilië. Het is belegerd, en door de gouverneur 

van St. Michiel, Giberton, overgegeven op 3 april 1637. Er zijn gevonden: achttien metalen 

kanonnen, vijf metalen gotelingen,313 46.395 pond kruit, 6.034 pond lonten, 9.750 pond lood, 

en een ijzeren kanon om met stenen kogels te schieten. 

[03-06-1637] 

Rond dezelfde tijd is de vracht van de schepen het Kameel, de Hoop en de Jan Baptist, die op 

11 december 1636 uit de Golf van Guinea vertrokken waren, en op 2 april 1637 uit 

Pernambuco, op 3 juni gearriveerd in patria. 

 

fol. 113v 

 

1539   mark, 8 oncen, 3 Engels goed goud 

52.625  pond ivoor 

4.328   pond Angolees roodkoper  

4.000   pond peper uit Benin 

883   kisten suiker 

13   vaten suiker 

14.630  pond brazielhout 

enige kisten tabak  

en een hoeveelheid huiden. 

 

Omdat de vrijhandel was verboden, en alleen de WIC was toegelaten, hebben Zeeland, 

Utrecht en anderen zeer op deze kwestie aangedrongen, zodat de Heren Negentien besloten, 

de kapitalen met een derde te verhogen. De rente daarop zal worden betaald tegen acht 

procent, volgens de gedrukte verklaringen, die onder mij berusten. 

 

[00-00-1637] 

De vracht van de Pijnappel, de St. Clara en de Zeerob, 2 april van Pernambuco vertrokken, 

was 205.145 pond brazielhout, 240 stuks huiden. 

Voor particulieren: 460 kisten witte suiker, 365 kisten mescovados suiker. 

In totaal zijn binnengekomen, en worden dit jaar nog verwacht, meer dan 1.742 kisten suiker. 

 

 
312 Dit belangrijke militaire steunpunt ging in 1645 weer verloren.  
313 Gegoten kanonnen. 
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In zeker wapenboek van Loeffrid van Oosterwijk, wonend te Wesel,314 stond dit wapen met 

het bijschrift: 

‘Peter Minuit van Wesel, directeur in Nieuw-Nederland, op het eiland Manhattan, anno 1637.’ 

Op de helm een vleermuis. 

 

fol. 114r 

 

Instructie en waarschuwingen, uit Brazilië gezonden in 1637 

Buskruit mag niet in grotere vaten dan 100 pond verzonden worden. 

Aan levensmiddelen uit patria is nodig: boter, olie, spek, kaas, stokvis, kabeljauw, fijn 

tarwemeel. 

Het eiland Fernando de Noronha is ontvolkt, en moet met criminelen bevolkt worden.315 

Brazilianen die eerder met de Camaraca gevlucht zijn, verzoeken vrede en hun oude 

woonplaatsen; ze zijn goed ontvangen.  

Zeven overlopers zijn op pardon teruggekeerd. 

We vernemen uit onderschepte brieven dat er geen vloot uitgerust wordt in Spanje. Evenwel 

is besloten bezuiden Rio San Francesco te verwoesten. Daartoe 1.000 Brazilianen ontboden, 

om de vijand van alle voedselvoorraden af te snijden. 

Vuer op de Effegades is voor een jaar verpacht voor 400 gulden. Hetgeen de politieke raden 

aan majoor Beyert geschonken hadden, is ongedaan gemaakt. 

Een pakhuis met een stuk land aan Barettan is verkocht, was eerst geschonken aan Duarte 

Seraiba. 

De belasting op het wegen is voor een jaar verpacht, 11.400 gulden. 

Belasting op wijn en bieren voor zes maanden, 13.700 gulden. 

Verpachting van suiker en menusas in alle kapitanieën, voor 140.300 gulden. 

We hopen het land binnen een jaar tot bloei te brengen. 

Het schip de Nassau van de Kamer Groningen316 zal in Paraiba arriveren. 

We hebben nodig: een hoeveelheid spijkers op voorraad, en ook schoppen, kruiwagens, 

planken, pek, enz. 

Grote ladingen; als de handel aan de WIC blijft, moeten de pakhuizen vergroot worden. 

Van de verkochte suikermolens in Brazilië gekomen voor de Compagnie 400.000 gulden. 

Er worden veel negers verkocht, om in de suikermolens te werken.  

 

 
314 Ludolph (Loeffrid) van Oosterwijck, waarschijnlijk zoon van Heinrich, die van 1607-1628 rechter in Wesel 

was. Ludolph stierf na 1663. Waar het wapenboek zich bevindt, is onbekend. Vriendelijke mededeling van dr. 

Martin Roelen, archivaris van Wesel. Luffrid van Ohsterwick schreef in 1641 een brief aan Buchelius (UB 

Leiden LTK 246), en in 1658 aan Petrus Scriverius, (KB ms. 78 C 69). 
315 In 1628 werd Fernando de Noronha bezet door de Nederlanders, die twee jaar later werden verdreven door 

een Spaans-Portugese militaire expeditie onder leiding van Calaza Rui Borges. De Nederlanders bouwden een 

fort op de plaats van de huidige ruïnes van het Forte de Remedios. De Nederlanders bezetten het eiland opnieuw 

in 1635, waardoor het een ziekenhuis werd voor hun troepen die het noordoosten van Brazilië bezetten (de 

Braziliaanse kust tussen Rio São Francisco en Maranhão). Het eiland werd bekend als Pavonia, ter ere van 

Michiel de Pauw, een van de directeuren van de West-Indische Compagnie. Het zou bijna twintig jaar onder 

Nederlandse controle blijven, toen werd het heroverd door Portugal. In 1654 gaf het laatste fort van de 

Nederlanders zich over aan de Portugezen (gebaseerd op de website http://www.py0fo.com.br/theisland.html, 

geraadpleegd 16-11-2020). 
316 De Groninger ‘kamer ter Stad en Lande’.  

http://www.py0fo.com.br/theisland.html
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[21-11-1630] 

Dirk Joan is als koopman naar West-Indië gegaan op het schip het Land van Beloften, met 

schipper Cornelis Jacobsz Wit, van Zunderdorp in Waterland. Het gaat samen met een andere 

fluit, met schipper Heertje Pietersz. Is onder andere door de bewindhebbers bevracht met 

voedselvoorraad.  

[25-01-1631] 

Kwamen in Pernambuco aan land, waar Johan van Walbeeck toen president was.317 

[12-02-1631] 

Om middernacht is daar op de rede aangekomen het schip de Friese Jager, en daar is toen 

Pieter van der Hagen, politieke raad, getrouwd met Anna van Serooskerke, dochter van de 

heer Van Serooskerke, ook politieke raad. 

 

Olinda 

Olinda is een stad, gelegen tegen en bovenop een berg, en biedt van verre een mooi uitzicht. 

Bovenop is het vlak, daar loopt een grote, brede straat bijna van oost naar west. Op het 

hoogste punt, waar de berg naar de zee afloopt, met een lage punt, ligt een mooi aanzienlijk 

klooster. Het heeft een fraai uitzicht op de zee, en uit de vensters een aangename boomgaard 

of hof. Tussen de galerijen ziet men een mooie vierkante binnenplaats, met veel gemetselde 

beelden. In het midden heeft een sierlijke fontein gestaan.  

Ten noorden van het convent staat een gebouw dat een mooie kerk is geweest, maar nu als 

gasthuis dienst doet. In de kloostergangen is het zeer aangenaam, er staan banken om water 

heen enzovoort, zo kostbaar als men ooit in Spanje gezien kan hebben. Dit klooster heeft ook 

een zeer grote voorplaats, en het convent is van de burgerhuizen gescheiden door een muur en 

een poort, waar nu de wacht gehouden wordt. Vandaar komt de vlakke straat boven op de 

berg naar het westen, aan beide zijden met mooie huizen, waar ook de grote kerk staat, die 

van de roomsen is geweest. Daarachter is de berg zeer steil, volgebouwd met stenen huizen,  

 

fol. 115v 

 

die een schitterend uitzicht naar het zuiden hebben.  

Iets naar voren aan de noordzijde van de straat, heeft de vleeshal gestaan. Er staan daar vier of 

vijf huizen en hoger naar het westen is het raadhuis, een mooi gebouw, met twee stenen 

trappen. Daar is een mooi uitzicht naar het noorden op een hof van fruitbomen. Hier is een hal 

aangewezen, om spullen te verkopen aan de soldaten. Vandaar loopt de straat een flink stuk 

door tot aan een kerk, waar de berg geleidelijk begint af te lopen. Vandaar vormt hij twee 

lange straten, de een heet de verbrande straat, die helemaal verwoest is. Aan het eind heeft een 

kerkje gestaan, dwars met de deuren tegen de straat aan, waarin de vijand af en toe een de mis 

volgt, en wel een half kanonschot van waar onze meest nabije wachtpost aan de berg ligt. 

Deze straat loopt grotendeels west-noord-west. De andere lange straat loopt vooral zuid-west, 

vol grote, mooie huizen. Die is bijna een half uur gaans lang, met mooie achtertuinen, terwijl 

nu de achterdeuren aan de westzijde dichtgemetseld zijn, net als de doorgangen. Maar aan de 

zuidzijde zijn ze meestal open, want daar zijn de vijanden verjaagd. Ook zijn in deze straat 

wel zes posten of palissaden met borstwering, die men kan afsluiten, waar wacht gehouden 

wordt tegen een aanval. Ook staat hier aan het einde een kerk waarlangs naar het zuiden nog 

een straat loopt, en aan de zuidkant en aan het strand veel grote huizen en buurten liggen. 

 
317 In 1634 zou hij Curaçao veroveren. 
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Boven stond nog een groot adellijk huis, grotendeels afgebroken, het ligt nu als in een 

verwilderd bos. Hier hebben nog veel mooie groene tuinen gelegen, waarin een grote stenen 

put is, waar men zeer goed drinkwater uit haalt. 

Kortom, er is nu in plaats van een mooie stad 

 

fol. 116r 

 

een verwoest Jeruzalem te zien, die nog dagelijks verder afgebroken wordt. 

NN had hier de afbeelding en verklaring op zijn manier aan ontleend, zoals in zijn met de 

hand geschreven journaal te zien is.  

[16-02-1631] 

Er is een herdenkingsdienst gehouden voor de verovering van Olinda, een jaar geleden. De 

preek, zowel op Recife als het eiland Anton Vaes (Antonio Vaz), werd gehouden door ds. 

Wilhelmus Pistorius,318 en er is toen alom feestgevierd.319  

Het kruisen van de vloot heeft weinig nut, maar kost de bewindhebbers veel geld. 

[06-03-1631] 

Recife blijkt te liggen op 8 graden en 8 minuten zuiderbreedte.320 

[24-03-1631] 

De zieken zijn buiten het gasthuis gebracht, om ze naar patria te brengen. Er waren ook 

plannen, om het af te breken, evenals de andere gebouwen, de stad [Olinda] te verlaten, en op 

Recife en Anton Vaes (Antonio Vaz) te verblijven. 

Tot in april is er veel gekruist, zonder nut. 

 

[05-04-1631] 

Een verrader 

Een Portugese Brabander, die door zijn mooie praatjes daar was gebleven, heeft ongeveer vijf 

maanden gevangen gezeten wegens zijn verraad. De krijgsraad en de gouverneur gaven bevel, 

hem naar de pijnbank te brengen. En hij heeft zoveel bekend, dat hij ter dood veroordeeld is. 

Verschillende Braziliaanse overlopers verklaarden, dat er groot gebrek aan voedsel was in het 

Portugese leger.  

[07-05-1631]  

De genoemde Brabander, die Verdonck heette, en in Antwerpen geboren was, wilde zichzelf 

ombrengen, door uit een venster te springen en zich te verdrinken. Maar hij werd door de 

wacht gegrepen en weer in de gevangenis gebracht. Hij was ruim 50 jaar oud, en had daar 18 

jaar gewoond als makelaar. Hij bekende, dat hij voorgenomen had, gouverneur Van 

Waardenburg en een aantal politieke raden om te brengen. Die mochten hem graag, en gaven 

hem veel vertrouwen. Hij bekende, de vijand vaak van onze voornemens op de hoogte 

gebracht te hebben. En dat hij er de oorzaak van geweest was, dat verschillende van onze 

soldaten verraden en door de vijand om het leven gebracht waren. Daar had hij ook veel geld 

voor gekregen. Hij is 9 april ter dood veroordeeld.  

 

 
318 Van Lieburg 1996, dl. 1, p. 192. 
319 Op 16 februari 1630 namen de Nederlanders onder leiding van kapitein-generaal Hendrick Lonck de stad in 

als onderdeel van Nederlands-Brazilië. Na de verovering stelden zij eerst een voorlopige regering in. Op 11 

maart werden er een Hoge Raad en een gouverneur ingesteld. De Nederlanders besloten om hun hoofdstad niet 

in Olinda te vestigen maar in het nabijgelegen Mauritsstad (het huidige Recife). Zij haalden daarop de 

rijkdommen uit Olinda weg, en staken de stad op 24 november 1631 in brand. 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Olinda, geraadpleegd 16-11-2020). 
320 Coördinaten: 8o3´Z, 34o35´W. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/16_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1630
http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrick_Lonck
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Brazili%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/11_maart
http://nl.wikipedia.org/wiki/11_maart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mauritsstad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Recife_(gemeente)
http://nl.wikipedia.org/wiki/24_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/1631
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olinda
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[10-04-1631] 

Dezelfde verrader is de volgende dag, 10 april, gevonden, nadat hij zich van kant had 

gemaakt. Toch is het lichaam op een ‘borg’ gebracht, op de plaats waar de terechtstelling zou 

geschieden, het vonnis is gelezen en de straf is uitgevoerd terwijl het lichaam nog warm was. 

Hij is gewurgd, het hoofd met een bijl afgeslagen, daarna ook de twee vingers van zijn 

rechterhand, het lichaam geopend en de ingewanden eruit gerukt en in een kuil gegooid. En 

het lichaam is gevierendeeld, het hoofd is op een staak gezet, en hij is rondom de plaats aan 

halve galgen gehangen.321 

 

[13-04-1631] 

Admiraal Pater is met zijn vloot gearriveerd. 

[25-04-1631] 

Er is bericht, dat overste luitenant Stem Cannevelt zich ingegraven had op het eiland 

Tamarca. Maar omdat het kasteel domineerde over het stadje, had hij het niet kunnen 

overmeesteren, maar dacht het binnenkort te bemachtigen.  

[01-05-1631] 

Omdat er veel soldaten op Tamarca waren, wilden de Portugezen ons ’s nachts in het 

horenwerk verrassen. Maar ze werden tegengehouden en teruggedreven. 

Er zijn berichten over jaloezie tussen Van Waardenburg en enkele andere krijgsoversten, 

zoals majoor Citton en majoor Honchs van Engelse of Schotse afkomst, over de eer van de 

verovering van Olinda. Daarom zijn ook sommigen vertrokken naar de Caribische eilanden. 

[04-05-1631] 

De Portugezen waren uit het bos opgedoken, en maakten veel lawaai. Schietend en 

schreeuwend vielen ze onze schansen aan, nu deze dan die, zonder iets te bereiken. 

Dagelijks voeren oorlogsschepen in en uit, om op zee te kruisen en buit te vinden, maar ze 

behaalden zeer weinig voordeel. 

Hij ging in een vloot met nog vijf schepen naar patria, medio mei. 

[07-05-1631] 

Er is opdracht gegeven, geen schepen leeg naar Nederland te zenden, maar tenminste met zout 

beladen thuis te komen. 

 

fol. 117r 

 

De grote zoutbaai van Sint Maarten  

[11-06-1631] 

[We zijn] aangekomen in de grote zoutbaai van Sint Maarten, maar vonden daar geen zout 

gereed liggen. Toen zagen de maats een boom die op een buksboom of buxus leek, zowel wat 

bladeren als hout betreft. Er groeien vruchten aan als onze zwarte bessen, maar ieder apart. Er 

komt een zoet melkachtig sap uit, dat een goede verversing voor de zieken is, zoals uit 

ervaring gebleken is. 

[12-06-1631] 

[De schipper] zegt, dat hij wel twintig maanden weggeweest is, wat niet overeenkomt met zijn 

journaal. De commandeur gaf opdracht, pokhout te laden, waar op dat eiland wel aan te 

komen was. 

Er ligt een grote zoutpan en drie kleine, de grote is wel 9.500 passen in omtrek. 

 
321 Dit verhaal beknopter op fol. 111r. 
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[16-06-1631] 

Ze hadden enige pokhoutbomen gezaagd, maar klaagden dat ze die moeilijk van de bergen en 

tussen de bomen door konden slepen, die zeer dicht op elkaar stonden, en met scherpe 

doornen bezet waren. 

[27-06-1631] 

We vertrokken van het eiland St. Maarten, en lieten er 25 schepen achter, die op zout 

wachtten. 

[31-12-1637] 

Eind 1637 gelezen een betoog van [Christoffel] Arciszewski,322 waarin hij levendig aantoont, 

dat de inheemse bevolking van de vier kapitanieën in Brazilië, die onlangs onder Nederlands 

gezag zijn gebracht, nuttig en zelfs onmisbaar is voor de WIC, en dat hiervoor vrijhandel 

moet worden toegestaan. Het land is zo groot, en de suikermolens, dat zijn de fabrieken waar 

de suiker bereid wordt, met de bijbehorende hulpmiddelen, kunnen niet met de middelen van 

de Compagnie aangeschaft worden. Het land is namelijk honderden mijlen uitgestrekt, en 

door de vrijhandel en de bevolking kan het tot de eerste opbloei en populatie gebracht 

worden, terwijl het er nu zeer verarmd, verlopen en verwoest bijligt. 

 

fol. 117v 

 

[00-01-1638] 

Vrijhandel in Brazilië 

Begin 1638 is tussen de bewindhebbers van de WIC, na lang verschil van mening, omdat 

graaf Johan Maurits en de raden van Brazilië het toelaten van de vrijhandel aldaar nodig 

vonden, overeenstemming bereikt. Om de stand van zaken in Brazilië te handhaven, zal de 

vrijhandel daar openstaan en voor iedereen toegelaten worden. Uitgezonderd de handel van de 

negerslaven en het hout, die de Compagnie zelf behoudt. En alles, zowel in- als uitvoer, zal 

vervoerd worden met schepen van de WIC.323 

Graaf Johan Maurits en de West-Indische raad zijn door valse informatie van de Portugezen 

misleid en bedrogen, en hebben het [in mei] gewaagd de Allerheiligenbaai te belegeren. Maar 

ze waren onfortuinlijk, en hebben zich met verlies van meer dan duizend man moeten 

terugtrekken. Ze hadden gehoord, dat er grote onenigheid was tussen de graaf van de 

suikermolens (ingeniosas) en de gouverneur van de stad. Deze zou bij de inwoners zeer 

gehaat zijn, en er zou ook weinig proviand in de stad zijn, maar dat bleek onjuist. 

Christoffel Arciszewski, zie de vorige pagina, is een Poolse edelman, die wegens doodslag uit 

Polen verbannen was. Hij had al eerder dapper met ons meegevochten in Brazilië, liet zich 

opnieuw overhalen, en is met een vloot van 2.700 uitgekozen soldaten daarheen vertrokken. 

[31-10-1638] 

Het schip de Mauritius van de WIC, is eind oktober bij Texel in zware storm vergaan, met 

nog een groot aantal andere schepen, waaronder twee die naar Oost-Indië zouden gaan. 

 

fol. 118r 

 

[09-05-1637] 

Uit een zekere brief: 

De waarheid is, dat om profijt te hebben van uw geld, het absoluut nodig is dat de handel vrij 

blijft. Iedereen die er anders over denkt, weet niets van de omstandigheden van dit land. De 

 
322 Hij was een van de bevelhebbers van de WIC-troepen in Brazilië, zie Den Heijer 2002, p. 43. 
323 Zie Den Heijer 2002, p. 45. 
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inwoners zullen vertrekken, als de WIC de handel voor zichzelf reserveert. Zonder die 

inwoners is het onmogelijk om de handel op te zetten binnen vier jaar, op zijn minst, als u al 

genoeg middelen hebt om zoveel onkosten te dragen. 

God alleen heeft deze veroveringen mogelijk gemaakt, hij moge u goede raad geven. Moge 

hij u allen en ieder van u in het bijzonder in zijn heilige bescherming nemen, dat bid ik, die  

u zeer genegen ben, mijnheer. Uw nederige en zeer gehoorzame dienaar, Solor. 

Recife de Olinda, 9 mei 1637. 

 

Uit een bundel over Brazilië 

Wij zijn niet bang voor een vloot uit Spanje.  

Velen van ons volk worden vrije lieden.  

We vragen om meer mensen. 

Het is verboden, brazielhout aan anderen te verkopen, ook niet aan Noseman. 

De contractanten daarvan hebben de WIC benadeeld. 

Cameraca is als hoofdstad minder gunstig dan Recife. Dat is een reden, om de zetel niet te 

verplaatsen. 

In Olinda is niemand gedwongen te bouwen. 

Admiraal Jan Lichthart heeft het landbouwgebied Cammanu, tien mijl van Bahia, verwoest.324 

Het is de graanschuur van Brazilië. 

Een groot schip van de vijand is overvallen en verbrand, enige ijzeren kanonnen veroverd. De 

plaats was wel bewoond. 

Wij vragen zowel om smalle schepen als om schepen met weinig diepgang, om de suiker, die 

in alle plaatsen in grote hoeveelheden komen zal, te vervoeren. 

 

fol. 118v 

 

De fiscaal Ridder verzoekt, gelicentieerd te worden. 

We vragen meer predikanten. 

De Brazilianen, door Spaex325 gezonden, vragen om hulp, en stellen een expeditie voor. 

 

[11-11-1637] 

Uit de brief van van 11 november van mr. Jacob Hamel aan Cornelis van Wijkersloot: 

Cornelis Cornelisz Jol arriveert, beladen met buit. Hij klaagt dat de particuliere commissie-

vaarders alle kansen in West-Indië bederven.326 De lading is: 

50  lasten gember 

251  kwintaal327 campechehout (blauwhout) 

700  huiden 

28  kisten suiker, grote 

nog 27 kleine kisten 

een  kist zijde 

24  ijzeren kanonnen 

405  stuk ebbehout. 

 
324 Vgl. Den Heijer 2002, p. 48. Johan Maurits maakte in overleg met de Portugezen een eind aan de wederzijdse 

verwoestingen. 
325 Vermoedelijk Jacques Specx, voormalig gouverneur-generaal in Oost-Indië, sinds 1632 bewindhebber van de 

WIC. Vgl. Den Heijer 2002, p. 99. 
326 Jol maakte tussen 1626-1641 tien kaapvaartexpedities. Hij beklaagde zich over de laffe houding van andere 

kaperkapiteins. Vgl. Den Heijer 2002, p. 59 en 56. 
327 Centenaar, thans 100 kg. 
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De Brak bracht nog een buit van Terra Firma-vloot, heeft het schip in brand gestoken, met: 

3  grote kisten suiker van 30 à 50 aroben 

4  kleine van 6, 8 à 10 aroben 

172  huiden 

2  ijzeren kanonnen. 

 

[06-10-1637] 

Veroverd op de zuidvaart van St. Martha: 

27.000 realen van achten 

293  stuks taf 

129  stuks damast 

57  damast 

47  fluweel en damast 

93  armoisine 

180  paar zijden kousen 

18  bossen zijdelint 

een  bos wit en gekleurd lint 

een  bos goud en zilver galon in vier kisten  

bovendien 28 kisten, onbekend wat daarin zit. 

 

fol. 119r 

 

[00-07-1639] 

In juli overgekomen uit Brazilië vijf of zes schepen, welbeladen. En met deze vloot overste 

Christoffel Artichofski, die een half jaar geleden met een regiment soldaten daarheen 

vertrokken was. Men meent, dat hij met graaf Johan Maurits in botsing gekomen is, en door 

de raad aldaar terug gestuurd is, terwijl zijn soldaten daar gebleven zijn. 

Johannes Bodecher Benning is als raadslid naar Brazilië meegezonden.328 Maar nadat hij daar 

weinig tijd geweest was, is hij weer teruggekomen met het ‘grafschrift’ dat Johan Maurits 

hem meegaf, dat daar geen filosofen of poëten nodig zijn, maar politieke raden, goede 

krijgslieden en kooplieden.  

 

fol. 119v 

  

De kerken en het opkomende christendom in Oost-Indië  

onder het gezag van de achtbare VOC. 

Een verslag van ds. Justus Heurnius, in 1639 teruggekomen uit dat gebied. 

 

De gemeenten of plaatsen, waar predikanten wonen en de publieke godsdienst uitgeoefend 

wordt, zijn: Batavia, Ambon, Banda, Molukken, Palicatta en Formosa of Taiwan. 

Batavia, de hoofdstad, heeft drie predikanten, Nicolaus Molinaeus, Samuel Carlier, Dirk 

Gerritsz Bootsman, van Hoorn overgezonden, twee ziekentroosters, de een wonende in het 

ziekenhuis van de VOC, de ander in het vierkant bij de plaats waar de rivier binnenstroomt, 

beide godvruchtige, stichtelijke personen. 

 
328 Bodecher was hoogleraar ethica in Leiden, maar vertrok in 1638 als politiek raad naar Brazilië. Na zijn 

terugkomst kwam hij weer in dienst van de universiteit, werd in 1640 krankzinnig en stierf in 1642. NNBW 4, 

kol. 177-178. 
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De kerkenraad aldaar bestaat uit vier ouderlingen, zes diakenen, mannen met de beste 

getuigenissen, die elke maandagmiddag met de predikanten de gewone vergadering houden. 

Er is ook een gecommitteerde namens de gouverneur-generaal bij aanwezig. Hier worden alle 

kerkelijke problemen, alsmede het besteden van het geld van de diaconie, en het maandelijkse 

onderhoud van de armen, besproken en afgehandeld. Gouverneur-generaal Antoni van 

Diemen, houdt daar strikt de hand aan. Het inkomen van de diaconie is meer dan genoeg voor 

het onderhoud van de armen, zodat er jaarlijks een flink bedrag opzij gelegd kan worden. 

Er zijn ongeveer 400 lidmaten, die na het afleggen van de belijdenis, en het leiden van een 

stichtelijk leven, worden aangenomen. Hun handel en wandel is nu veel stichtelijker dan het 

 

fol. 120r 

  

in het begin was, toen ik in Batavia aankwam. Maar velen leiden heimelijk een zeer 

ongeregeld leven, zoals algemeen verteld wordt.  

De preek wordt in Batavia in het Nederlands gehouden, op zondag, ’s morgens om 9, en ’s 

middags om 3 uur, wegens de hitte van de zon in de houten kerk. Met de stenen kerk is 

begonnen, en dat werk zal weer ter hand genomen worden. In het kasteel wordt mede voor de 

gouverneur-generaal, de raden van Indië en het garnizoen, tweemaal in het Nederlands 

gepreekt. Er wordt ook in het Maleis en Portugees gepreekt, en de psalmen zijn in het Maleis 

op de Nederlandse melodie gesteld. Donderdags om 9 uur wordt er in de stad ook in het 

Nederlands gepreekt, de doop bediend, en het huwelijk bevestigd. Maandag worden de 

schoolkinderen en meisjes die in de stad wonen, gecatechiseerd, en elk kwartaal in 

aanwezigheid van gecommitteerden overhoord. En wie de beste vorderingen gemaakt hebben, 

krijgen zes of acht stuiver als beloning. 

Het avondmaal wordt elk kwartaal in de Nederlandse taal, zowel voor Nederlanders als voor 

de Maleise gemeente, gevierd, enz. Elke avond wordt in de zaal van het kasteel Batavia aan 

tafel een avondgebed door een van de predikanten gedaan, waar de gouverneur-generaal, 

raden, kooplieden en legerofficieren samenkomen. Insgelijks wordt ’s morgens en ’s avonds 

door Maleise meesters het gebed in het Maleis gedaan, voor de vrije christenen, Bandanezen, 

die met velen zijn, en Malabaren, lijfeigenen van de Compagnie. 

Er zijn in Batavia twee scholen, de een wordt door een Nederlander, en de ander door een 

inlander van Bandanese afkomst, die verstandig 

 

fol. 120v 

 

en godvruchtig is, geleid. Ze geven onderwijs in lezen en schrijven. Er wordt begonnen met 

gebed, en ’s avonds geëindigd. Bovendien zijn in de kerk enige inheemse jongeren 

aangesteld, om in de huizen de dienstboden en lijfeigenen van de burgers en de Maleise 

vrouwen, de gebeden en leerstukken van het christelijke geloof te onderwijzen. 

Er worden daar gewoonlijk twee biddagen gehouden, de een op 30 mei, de verovering van 

Batavia, en de ander ongeveer een week voor het vertrek van de schepen naar patria. 

Op het eiland Ambon zijn vier bedieningen, 1. op het kasteel, 2. Oma, 3. Vliasser, 4. 

Nuscelay. Op Ambon zijn twee predikanten, Daniël van Sonnevelt en Johannes Presterius.329 

In het kasteel zijn twee Nederlandse en twee Ambonese ouderlingen, en van elk twee 

diakenen. Het inkomen van de diaconie is klein, en komt geld tekort omdat veel vrije lieden 

of burgers vandaar naar Batavia vertrekken. Van de legaten, aan de armen gemaakt, zijn op 

het VOC-kantoor afschriften gemaakt, totdat men kan besluiten, of ze betaald kunnen worden. 

 
329 Geen van beiden in Van Lieburg 1996. 
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De kerkorde is als voorheen, er zijn ongeveer 35 Nederlanders en 34 Ambonese lidmaten, 

maar er zijn weinige Ambonese vrouwen onder. Ze worden door hun bijgelovige gewoonten 

erg gehinderd, want ze vinden het een schande, om als vrouw in aanwezigheid van mannen te 

eten of te drinken. We zijn daarom met hen overeengekomen, dat ze in de consistoriekamer 

 

fol. 121r 

 

met open deuren aan het avondmaal deelnemen. Ze zijn voor het merendeel slordig330 van 

leven.  

Bij het uitdelen van het avondmaal zitten de Nederlanders aan de ene, en de Maleiers aan de 

andere kant van de tafels, omdat zij het een eer vinden, met ons te communiceren. 

In de Molukken is de heer Broekman een getrouwe predikant, Jan Arissen met een 

ziekentrooster doen huisbezoek op de eilanden Makian en Bathian. Op Makian zijn twee 

ziekentroosters. De meeste inlanders zijn moslim. In Bakian zijn alle Labouwers en 

Mardyckers christenen, die trouw naar de Maleise voorlezing komen luisteren, zowel mannen 

als vrouwen, meer dan honderd. Hier is Jan Jansz Brand ziekentrooster, en deze natie geeft 

weinig hinder. 

Op de kust van Coromandel, in Paliacate, staat de predikantAbraham Rogerius. Daar is ook 

een kerkenraad, en het avondmaal wordt gevierd. 

Op Formosa of Taiwan zijn drie kerkendienaars, Robertus Junius,331 Gerardus Leeuwius en 

ds. Schotanus. Daar zijn 36 dorpen met de Nederlanders verenigd, waar de christelijke religie 

wordt verbreid. Georgius Candidus, een godzalig instrument Gods, heeft in dit land goede 

dienst gedaan. 

Op Ambon dient een college, en Achier (-ur?) een seminarium met enige stichtelijke 

ceremoniën. 

De predikanten in Batavia verzoeken u via mij, om de predikanten op Ambon, Banda en 

Molukken vrije huishuur te vergunnen. En tevens dat hun weduwen honderd gulden jaarlijks 

mogen genieten totdat ze hertrouwen, en een jaar van gratie.332 Ze verzoeken ook, om 

toegezending van de boeken, waar zij om gevraagd hebben. Dat zal er veel toe bijdragen, om 

hen te bewegen tot een langere voortzetting 

 

fol. 121v 

 

in dienst van de kerk van Indië. 

Hier kan nog aan toegevoegd worden: 

De visitatie op Ambon geschiedt in drie delen. In het eerste zijn de dorpen Soya, Hatiba, 

Taberi, Noussanina, Hatou, Amahouses, Poute en Madica. In de tweede de dorpen Outemouri, 

Baguala, Soulinai, Hatou, Lilleboy, Alang. In de derde op het gebergte Kilan, Ema, Naco, 

Hatela, Routon, Helar. Het wordt gedaan vanuit het kasteel, door een predikant met een 

ouderling of diaken. Ze doen dat tezamen met het opperhoofd van de Nederlanders en 

oversten van de Negriten. De schoolkinderen worden overhoord, en wie het best geleerd 

hebben, krijgen wat speelgoed. Daarna worden alle geschillen beslecht, die vooral om 

huwelijkse zaken draaien, want de vrouwen worden daar door grote ‘belooftgiften’ verkregen.  

Deze handeling noemen zij toteria. Een jongman belooft aan de vader voor zijn dochter 20 of 

30 gongen, dat zijn koperen bekkens, 10 of 20 kleren, een armring van geslepen kinkhoorns, 

 
330 Mogelijk in de betekenis van ‘zedeloos’. 
331 Junius: Van Lieburg 1996, dl. 1, p. 116; Leeuwius: p. 148; Schotanus en Candidus niet in Van Lieburg 1996. 
332 Een jaar doorbetaling van het salaris van de man na zijn overlijden. 
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en een gouden kettinkje. Nadat hij deze beloften voor een deel overhandigd heeft, houdt de 

dochter hem een tijdlang. En dan kom het dikwijls voor, dat ze ruzie krijgen, zodat ze van 

elkaar scheiden. Als het meisje de belofte verbreekt, eist de jongeman zijn gongen en kleren 

terug. Haar familie ontkent dan dikwijls, en zegt alles kwijtgeraakt te zijn. Hieruit ontstaan de 

meeste ruzies, omdat zij dit zonder schriftelijk bewijs of getuigen doen. Om dit te voorkomen, 

hebben [wij] van gouverneur 

 

fol. 122r 

 

Aernt Gisels verkregen, dat zij hun beloften moeten doen, in aanwezigheid van de hoofden 

van hun dorp en de schoolmeesters. En dat hetgeen zij beloven, opgetekend moet worden, 

omdat er anders geen recht over gesproken zal worden. 

Er zijn boetes ingesteld voor degenen die ongehuwd samenwonen, tenzij ze trouwen of 

scheiden. Ook voor hen die in overspel leven, of offervalleien hebben in hun bossen. Of als 

iemand een ander voor ‘swangi’, dat is tovenaar, uitscheldt, omdat het daar een schandelijke 

belediging is. De boetes vervallen aan de oracayens, kerkscholen of de bode. 

Ds. Jacob Vertrecht en Marinus Gideons,333 predikanten. Hetzelfde wat bij de visitatie van 

Ambon gedaan wordt, gebeurt ook op de eilanden Oma, Eleasser en Nussilan. Oma wordt ook 

Boangh Besse genaamd, heeft de stammen Negrien, Oma, Roca, Samet, Abore, Carieu. Deze 

zijn wat grover van begrip, omdat ze minder omgang met Portugezen en Nederlanders gehad 

hebben. 

Op Vliasser zijn acht dorpen aan de zijde van Bahy, waar de redoute in Hariomar is, en waar 

een opperhoofd, Nuyts genaamd, is. De Negriten zijn Ocilat, Sorisory, Tonaha, Oeuwo 

(Ooulbo?). Op Sorysory is de helft vanouds moslim, ze hebben een imam en een moskee, 

maar leven vreedzaam met de christenen samen. Maar ze doen grote afbreuk door de 

ongebondenheid in het huwelijk, waartoe de Vliassersen en omgelegenen zeer geneigd zijn. 

Aan de overzijde van de baai liggen Negrien, Papero, Boy, Haria, Tiou, Porto. En op het 

eiland Nussilan zijn Titonay, Amet, Abobo, Nalahia. Die van Amet zijn meestal moslim. Op 

het grote eiland Seran (Ceram) zijn ze ook meest moslim, maar sommige volgen  

 

fol. 122v 

 

de Nederlanders. Te weten die van Sessolou en Saillau, die de Ternatanen en moslims haten 

en vervolgen, met alle Olilimas. Het zijn Olivifa, zeer barbaarse mensen, ze lopen naakt, 

mannen en vrouwen. Het zijn menseneters, die ook slangen en ander ongedierte eten. Ze 

voeren geregeld aanvallen uit op hun vijanden. Bij hen mag een man maar één vrouw hebben, 

en overspel wordt met de dood gestraft. Dit is een grote overeenkomst tussen hen en onze 

natie. 

Op Banda zijn twee predikanten, Jacob Vertrecht op Nera, en Jacob Pontcas334 op Puloway. 

Op Lontour staat Jan Block, ziekentrooster. Onder Nera, waar Salamma en Ourien zijn, zijn 

31 lithmaten. Op Lontour 27, op Puloway 46. Daar is gouverneur Acolay, die daar goede orde 

houdt, en er is op ieder eiland een school, enz. 

 

*** 

 

 

 
333 Geen van beiden in Van Lieburg 1996. 
334 Of Hendrik Pontekasse, vgl. Van Langeraad 1897, p. 641. 
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West-Indië [Brazilië] 

[00-08-1637] 

In augustus geschreven uit Brazilië. 

Koeien zijn daar genoeg, er is behoefte aan warm eten. 

Enige schepen zijn bestemd om de vijand aan te vallen. Wij waren 1.200 man sterk, zowel ter 

zee als te land. 

De compagnieën voetvolk zijn gereorganiseerd, evenals politie en justitie in het binnenland.  

De inlanders onderwerpen zich graag aan onze wetten. We zullen de ordonnanties en decreten 

voor hen vertalen. 

Het politieke raadscollege is verzwakt doordat degenen die overleden of ontslagen zijn, niet 

vervangen worden. 

Van Serooskerke vertrekt, hij heeft een misslag rond het huwelijk van zijn zoon begaan. 

Jan Robbertsz is 12 augustus overleden. 

Wyntgens verzoekt vrij koopman te mogen worden. 

We zoeken zeven politieke raadsleden. 

De landbouw is zeer vooruitgegaan door het verkopen van de suikermolens. 

Negers [slaven] van de Golf van Guinea zijn verkocht, 178 à 25 realen, 176 à 22 realen, 346 

die buitgemaakt waren, 32 realen. Te betalen 7 januari aanstaande. 

Op Recife zijn we begonnen met het registreren van de gronden.335 Dat is in Olinda-stad nog 

prematuur, maar het sluiten van de handel zal men tegenhouden. 

[00-00-1638] 

In 1638 is schip, komend uit West-Indië, en door een storm naar Ierland afgeweken, daar 

vergaan. De bemanning is grotendeels verdronken, slechts weinigen hebben zich met de sloep 

gered. Ze hadden meer dan 400 kisten suiker aan boord. 

 

fol. 123r 

 

[30-06-1638] 

[Verhoor van Portugese schippers] 

Uit naam van de bewindhebbers van de WIC, Kamer Zeeland, zijn op 30 juni 1638 de 

volgende personen ondervraagd, en zij hebben verklaard dat het de waarheid is. Aanwezig 

waren de bewindhebbers Boudewijn Melisz Schot, Jasper de Maecht, David Cats en David 

Vrijt. 

Allereerst is verschenen Manuel Peres Alleman, dertig jaar oud, schipper van el Sacramento, 

van de Allerheiligenbaai gekomen op zondag 18 april, ’s avonds tussen 9 en 10 uur, alleen en 

zonder dat de gouverneur het wist. Er was hem wel gezegd, zoals ook aan andere schippers, 

dat allen die gereed waren dadelijk mochten vertrekken, om naar Portugal het bericht te 

brengen van wat zij hadden gezien. Ze hadden namelijk plotseling, zonder gewaarschuwing, 

de vloot van graaf Johan Maurits zien aankomen. 

Hij zegt, dat de vloot van Johan Maurits voor de Baai kwam en voor anker ging op donderdag 

15 april, ’s middags tussen 3 en 4 uur, met zeer rustig en goed weer, voor het eilandje 

Capagipo, een halve mijl van de Baai. Er werd meteen een menigte soldaten aan land gezet, 

wel een halve mijl van het fort, dat daar lag. Het had een bezetting van tien of twaalf man en 

vijf of zes kanonnen, maar hij wist niet of het fort veroverd was of niet. 

 
335 Doorgehaald: verkopen. 
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Met Capogipe kan Bahia in het nauw gebracht worden, omdat die plaats naast de baai gelegen 

is, zodat Johan Maurits alle omliggende eilandjes kon overmeesteren wanneer hij het wilde. 

Taparico 

 

fol. 123v 

 

ligt daar ook dichtbij, maar wel een mijl van de stad Salvador. Het had ook geen verdediging 

van enig belang. Johan Maurits ligt met de vloot geheel voor de Allerheiligenbaai, ongeveer 

een halve mijl. Zodat er vanaf de stad of de forten geen schade kan worden aangericht aan de 

veertig schepen, waaronder 25 grote, de rest kleine. 

Hij zegt, dat Johan Maurits, volgens de geruchten, 3.500 soldaten sterk was, zonder het 

bootsvolk mee te rekenen. Tot zijn vertrek was er nog geen kanonschot op de Baai gelost. 

Daar lagen ongeveer 25 schepen die beladen of half beladen waren, of die begonnen te laden, 

te weten suiker. Waaronder drie oorlogsschepen, met 14, 16 en 18 kanonnen, de andere 

hadden twee kanonnen of geen enkel. Die trokken zich allemaal terug onder de stad, gedekt 

door het geschut. 

Hij zegt, dat het wel twee jaar geleden is, dat hij uit Port a Port [Porto?] vertrokken is. En alle 

andere zowel van Lixa, Viane en andere plaatsen, ook wel zo lang geleden. Maar er was zo 

weinig suiker daar in de Baai binnengekomen, door de grote overstromingen. Zo nu en dan 

was er een karveel van de Baai vertrokken. Hij meent dat het dezelfde waren, in twee jaar tijd 

20 à 25. Maar nu, met deze saffra was er zo veel suiker, dat alle pakhuizen van de 

suikermolens en andere vol waren. In de schepen en in de stad Salvador konden er 3.000 à 

3.500 kisten zijn, en er kwamen er dagelijks meer bij van alle suikermolens die vol waren. De 

genoemde schepen, 25 in getal, zouden 8.000 kisten kunnen brengen en laden, 400 kisten per 

schip gerekend. 

In het district Salvador staan zestig suikermolens, ieder, 

 

fol. 124r 

 

klein en groot, gerekend op 7.000 aroben, wat dit jaar neerkomt op 420 duizend aroben suiker, 

naar zijn schatting. 

Toen ze de vloot zagen komen, waren ze erg geschrokken, en de hele stad was in verwarring. 

Van alle omliggende plaatsen kwamen de inlanders naar Salvador, waar ze binnen werden 

gelaten. De conte de Bagnoli336 was er eind maart ook gekomen met ongeveer 1.500 soldaten. 

Maar hij werd door de gouverneur niet van harte onthaald, omdat hij hem niet kon uitstaan. Er 

wordt geschat, dat er in Salvador in totaal 4.000 soldaten waren, die soldij van de koning 

kregen. De burgerij van de stad, met degenen die erheen waren gevlucht, telde naar schatting 

wel 7.000 à 8.000 man die een musket konden dragen. 

Hij zegt, dat er veel munitie in de stad was, en wat de proviand betreft, werd er geschat dat er 

genoeg voor twee, drie of vier maanden was. Dat werd tenminste door iedereen verteld. De 

oorzaak dat er nog zo veel in de stad is, komt doordat er van alle kanten toevoer is geweest, in 

de tijd dat Johan Maurits enige schepen voor de Allerheiligenbaai had laten kruisen. De 

gouverneur meende, dat hij het toen op de stad gemunt had, en daarom was die tamelijk goed 

bevoorraad. 

Hij zegt ook, dat men algemeen denkt, dat de stad door de onenigheid tussen de gouverneur, 

don Pedro da Silva Duro,337 en de conte de Bagnoli, niet lang weerstand zou kunnen bieden. 

 
336 Giovan Vincenzo Sanfelice, conte di Bagnoli (ca. 1575-1645), condottiere uit Napels. 
337 Pedro da Silva, gouverneur 1635-1639. 
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Temeer omdat de gouverneur niet zeer gewaardeerd werd, door zijn oplichterij en de 

hooghartige houding die hij dagelijks toont. 

De vloot ligt zo voor de stad, dat er geen levensmiddelen in kunnen komen, want vanuit alle 

eilandjes daar in de omgeving, moet Bahia bevoorraad worden. 

 

fol. 124v 

 

Dat wordt belet door de bezetting van Tapagipe en alle schepen rond Salvador, dat van de 

zeekant afgesloten is. Zodat de stad menselijkerwijs onhoudbaar is, en zich van honger zal 

moeten overgeven, omdat de grote menigte bewoners de voorraden weldra zal opmaken. 

Hij zegt ook, dat onder het volk het gerucht ging, dat Johan Maurits gezegd zou hebben, dat 

hij Salvador zou veroveren met goddelijk hulp. Zonder bloed te vergieten, of twee man te 

verliezen. En dat hij een middel wist om de stad te veroveren, namelijk door uithongering. En 

dat dit overduidelijk was door het kwalijke gedrag van de gouverneur. Dat de inwoners beter 

konden besluiten om tot een goed akkoord te komen. Maar toen hij vertrok, had Johan 

Maurits nog geen brieven of onderhandelaars naar de gouverneur gezonden. 

Hij heeft in zijn schip beladen:  

Rond de 280 kisten suiker 

350 huiden 

twee kisten met tabak 

twintig kwintaal hout van Xaquernea 

enige grote planken.  

Hij verwijst naar het logboek, in handen van kapitein Block. Het schip is veroverd ter hoogte 

van 14½ à 15 graden tussen het West-Indische eiland Dominica en Kaap Verde. 

 

Dezelfde dag is ook de stuurman van het schip el Sacramento verhoord, Juan Alfonso 

Alleman, een neef van de schipper, oud 48 jaar of daaromtrent. Hij heeft onder de vorige eed, 

in aanwezigheid van de genoemde bewindhebbers, verklaard dat hij zich aansluit bij de eerste 

verklaringen van de schipper. Alleen dat er op het fort van Tapagipe vijftien à zestien ijzeren 

kanonnen lagen. En ook dat er tussen Tapagipe en Bahia maar een rivier  

 

fol. 125r 

 

ligt. En dat Tapagipe de plaats is die het dichtst bij Salvador ligt, om die stad te veroveren. En 

al had Johan Maurits jaren in Brazilië verbleven, hij had geen betere weg kunnen nemen. 

Hij zegt ook, dat de stad een uitval op Tapagipe zou doen, om ons daar uit te verjagen, want 

alles hing daar vanaf. Die uitval zou op dezelfde dag gebeurd zijn, toen zij vertrokken. Maar 

de regen had hun dat belet, zodat men vermoedde, dat het de volgende dag plaats zou vinden.  

Hij zegt verder, dat hij het aantal soldaten niet wist. En evenmin, hoeveel voorraad of munitie 

er in Bahia was, of hoeveel suiker daar zou binnenkomen, maar wel dat alle suikermolens en 

magazijnen vol waren. Hij zegt ook, dat zijn schip dertig dagen na het vertrek uit Salvador is 

veroverd op 14½ à 15 graden tussen Kaap Verde en Dominica, liggende op de genoemde 

hoogte. 
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[00-00-1632?] 

De kaart van Nieuw-Nederland 

Ik heb dit gezien in een zeker boek, in het handschrift van een man [Peter Minuit?] die de 

leiding in Nieuw-Nederland of Nieuw-Holland gehad heeft, de baai van het land, waar wij 

enige koloniën gesticht hebben (zie boven), aldus: Wilhelmusrivier [de Delaware], 

Godijnsbaai [Delaware Bay], Noordzee [Atlantische Oceaan], Vasteland, Coenraetszbaai, 

Pauwbaai [Upper Bay?], Manhattan, de Kleine Rivier.338 

 

fol. 127r 

 

[00-00-1637] 

De toestand in Brazilië 

In 1637 is er veel meningsverschil geweest over de vrijhandel in West-Indië en Brazilië. In 

Zeeland, Utrecht en andere provincies is men van mening dat die schadelijk is voor de 

Compagnie. Amsterdam daarentegen vindt het nodig, om de handel en de bevolking daar te 

onderhouden. Daar zijn ook verschillende pamfletten over deze materie op gericht, waarbij 

zowel de ene als de andere mening verdedigd wordt, zoals die in handschrift en druk 

gepubliceerd zijn. De bewindhebbers en de Staten zijn nu druk bezig o m het beste te kiezen. 

Onlangs heb ik via de bewindhebber, onze neef Cornelis van Wijkersloot, een brief in handen 

gekregen. Deze brief, die aan hem geschreven was, en over de handel en de stand van zaken 

aldaar ging, voeg ik hier in, hij luidt als volgt: 

 

[16-11-1637] 

Afgelopen maandag hebben de bewindhebbers een brief, gedateerd 16 november 1637, 

gekregen uit Brazilië, afkomstig van Johan Maurits en de hoge geheime raden. De brief was 

in Engeland aangekomen met een Engels scheepje, dat van Sao Tomé kwam.339 Onze 

schepen, die terugkeerden van het verovering van Elmina,340 hebben het schip als onvrij 

beoordeeld, en het daarom naar Pernambuco opgebracht. Er werden 700 aroben Sao Tomé’se 

suiker in broden in gevonden, die van goede prijs waren, en gelost zijn. Het scheepje is verder 

onbeschadigd gelaten, de schipper met zijn bemanning allemaal ten volle tevreden gesteld, 

voor alles waar zij aanspraak op konden maken. Zij hebben in die missive uitvoerig 

beschreven, welke vereffening over een en ander met hen is getroffen, en dat ze tevreden 

gesteld zijn. Benevens een kwitantie,waarmee zij van alle  

 

fol. 127v 

 

redenen van toekomstige vorderingen afgezien hebben. Zij doen daarin ook uitgebreid verslag 

van de expeditie en de victorie van Elmina, de bezetting van het fort en de terugreis van de 

schepen, die alle voorspoedig in Brazilië gearriveerd zijn. De verovering is zonder een uur 

plichtverzuim van de schepen en de soldaten tot stand gekomen. In die tijd toen het in Brazilië 

 
338 ‘De huidige Passaic River [uitmondend in de Newark Bay], die in de vroeger tijd ‘Rivier achter Kol’ [nu Kill 

van Kull] heette, wordt hier ‘de cleine rivier’ genoemd’, aldus Phelps Stokes 1915-1928, dl. 1, p. 115. Zie verder 

de Inleiding. Martine Gosselink schrijft in 2010: ‘Als vervaardiger van de kaart is Pieter Minuit wel eens 

geopperd. Het is best mogelijk dat hij het kaartje in 1632 bij terugkeer in de Republiek, in 1632, heeft geschetst.’  
339 Sao Tomé, eilandje in de Golf van Guinea. 
340 Het onneembare fort werd door Johan Maurits van bovenaf aangevallen en in korte tijd veroverd. 
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winter was, konden schepen en soldaten daar weinig dienst doen. Zo laten ze duidelijk zien, 

dat in de toekomst meer van dergelijke acties kunnen worden ondernomen. 

Nu waren die schepen en bemanning daar veilig teruggekomen, om voor andere plannen 

ingezet te worden. Bijvoorbeeld om de conte de Bagnoli341 uit Seregippe del Rei, ten zuiden 

van Rio San Francisco, te verdrijven. [De gedelegeerde Johan] Gijsseling en kolonel 

[Sigismund von] Schoppe342 zijn al met schepen, jachten en soldaten daarheen vertrokken, de 

anderen zullen spoedig volgen. Daarvan wordt de uitkomst verwacht. Er zijn acht schepen 

onderweg, om voor en in de Allerheiligenbaai te kruisen, anderen zijn op weg naar Rio de 

Janeiro. Voorts is er boven verwachting veel suiker geplant, en zijn er veel meer suikermolens 

in bedrijf genomen dan we hadden durven hopen. 

De suikerfabrikanten zijn met goederen en koopwaren aangezet, vooral door de particulieren, 

die hierbij een grote rol speelden, hoewel op onderpand van de volgende saffras, zodat ze 

twee jaar moeten wachten, eer ze hun betaling ten volle zullen innen. En hoewel daar zeer 

veel goederen door verkocht worden, was er toch aan de particuliere goederen nog geen eind 

 

fol. 128r 

 

te zien in lange tijd, zo veel zijn ze daar op die kusten. Waaruit af te leiden is, hoe het met die 

particulieren gegaan zou zijn, als de handel open gebleven was. Ze zouden het voor zichzelf 

en elkaar grondig bedorven hebben, maar zullen het nu kunnen rechttrekken. 

Maar van de andere kant, zonder hun toedoen zou niet half zoveel suiker geplant, of half 

zoveel suikermolens aan het malen gebracht zijn. En daaruit blijkt, hoe bevorderlijk en nodig 

die ondernemers voor de welvaart van Brazilië zijn, omdat de WIC alleen daar toe niet veel 

had kunnen doen, want die is veel teveel belast met de oorlog. Voorts, begint alles daar zo te 

veranderen, dat daarvan grote gevolgen te verwachten zijn. Ze zijn ook van plan, het geld van 

de negerslaven en andere retour van suiker voor de Compagnie te doen.343  

Twee jachten met soldaten waren naar Stara gezonden, om dat te veroveren. 

De Portugese en andere kooplieden hier hebben uit Madeira bericht gekregen van 3 februari, 

inhoudende, dat daar op 30 januari een karveel uit de Allerheiligenbaai was aangekomen. Het 

moest Portugal op de hoogte brengen, dat de Hollanders in Seregippe del Rey waren, en dat 

de conte de Bagnoli zich teruggetrokken had in het Castelo de Garcia d’Avila, een stadje 

dichtbij aan die Baai.  

Dit wordt bevestigd door een beladen schip, dat via West-Indië hier gearriveerd is. En ook 

door een van onze matrozen, die twee weken geleden uit Portugal gekomen is, en zegt dat het 

nieuws daar ook ontvangen was. Hij is nog onlangs in  

 

fol. 128v 

 

Salvador geweest is, waar grote verslagenheid heerste, en aan alles gebrek was. Er was geen 

sterkte aan de landzijde, want de vijanden verwachtten ons daar niet, dacht hij. De trommels 

hadden daar twee dagen lang geslagen, om soldaten naar hun legerplaats buiten de stad te 

zenden. Maar niemand wilde de stad uit, hoezeer het de gouverneur ook speet. Kortom het is 

te hopen, dat we daar weinig tegenstand vinden. 

De schepen de Moriaan en de Nassau, die bezig waren met laden, worden elk uur verwacht 

met uitgebreidere berichten. 

 
341 Zie fol. 124r. 
342 Zie Den Heijer 2002, p. 43. 
343 Lees: met de opbrengst van de suiker te voldoen aan de WIC? 
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Amsterdam, 14 maart 1638. 

 

fol. 129r 

  

[00-07-1635] 

De weduwe van Helmich Helmichsz 

In juli 1635 is met de laatste VOC- vloot overgekomen de weduwe van Helmich 

Helmichsz,344 na het overlijden van haar man, die als predikant naar Oost-Indië gezonden 

was. En nadat de [eerste] vrouw van Helmichsz daar zwanger geworden en overleden was, 

waren zij met elkaar getrouwd. Zij heette Judith Gijsberts van Dordrecht, (dochter van 

Gijsbert Sebastiaen,345 predikant op Ambon, en daar gestorven), en had haar tweede man daar 

ook verloren, zonder kinderen te hebben gekregen.  

Hij had bij testament zijn verdiensten aan zijn vrouw vermaakt, en daaruit aan zijn moeder als 

wettig erfdeel 100 realen. Maar zij vermaakte aan haar vader 400 realen, verbiedende, dat 

men haar zou dwingen om een inventaris te maken of anderzins. Ze stelde daartoe alle 

statuten en wetten buiten werking, die het tegendeel voorschreven. Dit testament spreekt 

zichzelf tegen, het geeft de moeder als haar blote wettelijke aandeel 100 realen, en zij gaf aan 

haar vader ook voor zijn blote wettelijke erfdeel (het zijn de woorden van het testament) 400 

realen. Niemand kan ook in een testament verhinderen, dat wetten en statuten van kracht zijn, 

en over het verplichte wettelijke aandeel voor de ouders kan rechtens niets vaststaan, tenzij 

over de hele erfenis verantwoording wordt afgelegd. Toch heeft Herman Warnersz van 

Velthuisen,346 stiefvader van Helmichsz, tenslotte het testament goedgekeurd, en schijnt er 

niets tegen ondernomen te hebben. 

 

[02-10-1636] 

Kopie van een brief, geschreven door Caspar Varlet,347  

bewindhebber van de WIC namens de provincie Utrecht, die in plaats van [Matheus de] Pauw 

is aangesteld, aan onze neef Cornelis van Wijkersloot, mede-bewindhebber. 

Zaterdag hebben we bericht gekregen, dat er twee schepen uit de Golf van Guinea in Texel 

gearriveerd zijn. Van de lading hebben we u de vrachtlijst via de weduwe Hauwaerts 

toegezonden, omdat het niet mogelijk was, op dit moment te schrijven.  

Zondag hebben wij u bericht, dat in Texel het jacht de Zevenster gearriveerd is, 

 

fol. 129v 

 

afkomstig uit Nieuw-Nederland. De lading is:  

ongeveer 8.000 bever- en ottervellen,  

een hoeveelheid Virginiatabak, 

meer dan 200 ossenhuiden, 

benevens andere kleinigheden. 

 
344 Zie over haar fol. 140r (1629), 146r (1631), 146v (1633). 
345 Niet in Van Lieburg 1996. 
346 Herman Warnersz van Velthuisen, gest. 1667; ouderling 1627-1629, 1634-1637; vroedschap 1649-1667; (ca. 

1583-1667); tr. 1. 1608 Aeltgen Jans van Batenburg; tr. 2. 1639 Geertruid van Broeckhuisen, gest. na 1664; hij 

was boekhouder van het Tuchthuis. 
347 Caspar Varlet (ca. 1593-1662) tr. 17 okt. 1615 Judith Tentenier; beide kwamen uit Keulen. Varlet werd laken- 

en zijdekoopman in Utrecht, sinds 1627 in Amsterdam. Ca. 1635 ging hij zich interesseren voor Virginiatabak en 

nog later emigreerde hij naar Nieuw Amsterdam. Zie Cor Snabel en Elizabeth Johnson, The Varlet Family of 

Amsterdam and their associated families in the American colonies and in the Netherlands (chapter 2), 

http://varletfamily.pbworks.com/w/page/8500468/FrontPage (geraadpleegd 16-11-2020). 

http://varletfamily.pbworks.com/w/page/8500468/FrontPage
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Zij berichten, dat de toestand in dat land nog hetzelfde was. Er was een zeer grote voorraad 

aan granen, die daar geoogst zijn. 

Gisteren kregen wij bericht, dat in Texel gearriveerd zijn van de kust van Brazilië drie 

schepen, de Witte Valk en de Sampson. De Sint Michiel is naar Zeeland gestuurd, haar lading 

is: ongeveer 1.400 kisten suiker voor particulieren, en een hoeveelheid brazielhout voor de 

WIC. 

Met het bericht, dat sedert de laatste brief zeer weinig voorgevallen was, door het 

winterseizoen. Alleen dat de vijand ongemerkt langs een onbekenden weg met 200 man in 

Guyana binnengevallen was. Ze hadden daar een suikermolen, toebehorende aan Jan 

Wijnantsz van Haarlem geplunderd, enige particuliere ondernemers vermoord, en ongeveer 

25.000 gulden aan koopwaar meegenomen. Toen de onzen dat gewaar werden, hebben ze met 

600 vuurroeren de vijanden aangevallen, en op de vlucht gejaagd. Die lieten de buit liggen, en 

die is door de onzen weer teruggebracht, terwijl enige Portugezen gevangen genomen zijn. De 

Raad had aldaar een generaal pardon doen publiceren voor alle overgelopen Portugezen. Daar 

zijn er velen op ingegaan, die de eed van trouw gedaan hebben.  

Het jacht de Kanarievogel had een schip buitgemaakt met 213 kisten suiker, voor de Baai. 

 

fol. 130r 

 

De gevangenen zeiden, dat er zo’n honger en ellende in Bahia was, dat de bewoners zelfs naar 

de Hollanders verlangden. 

Ons leger daar te velde bestond uit 2.900 soldaten. Ze lagen gereed, dadelijk bij gunstige 

wind, een aanval te doen op Porto Calvo. De vijand heeft zich daar verschanst, en heeft in het 

hele land grote schade aangericht, door het brazielhout en de suikermolens in brand te steken. 

De onzen zijn daar nu goed op gaan letten. Er lagen nog andere schepen die beladen werden, 

en die binnen een maand zouden volgen.  

Deze week, naar men meent, zal de WIC soldaten monsteren, 600 man, waarvan er al 200 van 

in Texel liggen, wachtend op gunstige wind. 

Amsterdam, 2 oktober 1636. 

 

fol. 131r 

 

[VOC] 

 

Ambonese kinderen in het album van Ernst Brinck 

[27-10-1622] 

In 1622 hebben de Ambonese kinderen die in Amersfoort op een school geplaatst waren,348 

iets in het album van de burgemeester van Harderwijk, Ernst Brinck,349 geschreven, als volgt. 

Naar een voorbeeld van hun leraar, neem ik aan, want ze zullen in zo’n korte tijd niet zulke 

literaire vorderingen gemaakt hebben, dat ze dit zelfstandig konden doen. 

 

Je kunt machtiger worden door je hebzucht te beheersen, dan wanneer je Lybië met het verre 

Cadiz zou verbinden, zodat de Puniërs in Afrika en Spanje één koning zouden dienen. 

 

 
348 Zie fol. 72v, d.d. 28 juni 1621. 
349 Ernst Brinck, 1581-1649, zie A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden … 21 dl., 

Haarlem 1852-1878, dl. 2-2, p. 1320; Thomassen 1990, Alba amicorum, p. 71-72. In de drie alba van Brinck in 

de KB zijn deze bijdragen niet te vinden (vriendelijke mededeling Kees Thomassen). Bij de vertaling kreeg ik 

hulp van Hans van de Venne. 
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Andreas, geboren koning van Soye, 27 oktober 1622 in de illustere school van Amersfoort. 

 

Sterker dan hij die de sterkste stad verovert, is hij die zichzelf overwint. 

Ondervind nu echt, dat God geen onderscheid tussen personen maakt. 

 

Laurentius de Fretis, 27 oktober 1622 in de illustere school van Amersfoort. 

 

Voor een sterke persoonlijkheid is elke vreemde bodem een vaderland. 

God is ook de God van de heidenen. 

 

Johannes Tack, 27 oktober 1622 in de illustere school van Amersfoort. 

 

Een ballingsoord is een plaats, waar geen ruimte is voor de deugd. 

Nu zijn wij, die eens ver weg woonden, dichtbij gekomen, door Christus’ bloed.  

 

Johannes Ducat, 27 oktober 1622 in de illustere school van Amersfoort.  

 

Het koningschap, een veilige vorstenkroon en een eigen lofkrans  

geeft de deugd alleen aan hem die zonder afgunst kan kijken 

naar schatten van zilver.350 

God heeft de harten van de koningen in zijn handen. 

 

Marcus, geboren koning van Kylangiae, 27 oktober 1622 in de illustere school van 

Amersfoort. 

 

Vreeswekkende koningen heersen over hun slaafse onderdanen, maar over die koningen zelf 

heerst God. 351 

Door Gods genade zijn we wat we zijn. 

 

Laurentius Diego, 27 oktober 1622 in de illustere school van Amersfoort. 

 

fol. 132r 

 

Enige aanmerkingen en betogen aangaande Oost-Indië. 

Op Makean liggen drie forten, Noffequia, waar de rede voor de schepen is, Taffesoya en 

Tabilolo.352 

Op Batjan, op het eiland Labouw, ligt het fort Barnevelt.353 Het heeft zijn eigen radigi of 

coulani, te weten koning, die een vrij heer is, zonder ooit tol te hebben betaald aan Ternatanen 

of iemand anders. Hij is moslim, maar in zijn land leven nog heidenen, en ook enige roomse 

christenen die door de Portugezen bekeerd zijn. Die noemt men daar Labouwers, naar de 

naam van het eiland. Deze laten hun kinderen dopen door de Hollandse predikant. Niet 

vrijwillig of uit eigen bewegening, maar op bevel, als zij onder het Hollandse gezag wonen. 

Maar als zij dronken zijn, hetgeen zij heel graag en vaak zijn, dan springen zij op, nemen 

schild en zwaard, doen uitdagend, lopen door elkaar, en roepen ‘nog zijn wij christen’. Alsof 

 
350 Naar de vertaling van P. Schrijvers. 
351 Naar de vertaling van W.G. van der Weerd. 
352 Ternaten, Makean, de forten de Provintiën, Mauritius en Tabilolo (redoute), zie 

https://www.vocsite.nl/geschiedenis/handelsposten/molukken.html.  
353 Ternaten, Batjan, fort Barneveld. 

https://www.vocsite.nl/geschiedenis/handelsposten/molukken.html
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christen zijn daaruit zou blijken, en alsof de drank, die met oubat gemengd in de beker zit, hen 

nog oproept, dat zij hun pas aangenomen christendom moeten beschermen. En dat zij onder 

de Hollanders genoodzaakt zijn, voor christen te spelen. 

Onder de eilanden van Banda is er een, genaamd Bandaneira, waar twee kastelen liggen, het 

een heet Nassau, het ander Belgica.354 Recht ertegenover, op Banda, ligt een berg, de Gunapi, 

die vol zwavel zit. Hij heeft lang gebrand, ongeveer 18 maanden en met zulk geweld, dat de 

aarde meer dan twee mijl ver rondvloog. Drie dagen lang regende het niets dan aarde en 

zwavel, en de zee kookte letterlijk.  

De sleutel van het eiland Banda is het fort op Poeloe Ai,355 dat wij veroverd en weer verlaten 

hebben. 

Na het innemen van Marieco was don Jeronimo da Silva, gouverneur van Spaans Ternate, 

razend toen hij het schieten hoorde. Hij trok aan zijn baard, spuwde, en zwoer bij enige 

heiligen, dat hij het fort in vier dagen terug zou hebben. 

Toen het besluit genomen was, om het oude kasteel van de Portugezen op Tidore356 in te 

nemen, en onze schepen ervoor kwamen liggen, werden ze vanuit dat kasteel volop 

beschoten. Maar de soldaten gingen aan land onder het commando van Laurens Reael,  
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zonder tegen te stribbelen. Ze trokken met vliegende vaandels langs het strand op het kasteel 

af dat ze, ondanks het vijandelijke vuur, met grote dapperheid hebben aangevallen. Van 

binnenuit werd veel verzet geboden, maar met verlies van enkele levens, hebben we het 

kasteel met ladders beklommen, en binnen twee-en-half uur hebben we onze vaandels op de 

wallen geplant.  

Toen dit gebeurd was, kwamen de sultans van Ternate en Batjan, met al hun adel, en de 

gouverneur-generaal Pieter Both, binnen het ingenomen fort, om alles te bezichtigen, en ze 

waadden overal door het bloed. Dit huzarenstukje speelde zich af voor de ogen van de sultan 

van Tidore, die geen vinger uitgestoken had om [het fort] te ontzetten. In Tidore heeft de 

overste Laurens Reael zeer dapper het fort ingenomen, dat door ons het Grote Becaff en Groot 

Marieco genoemd werd. Daar ging hijzelf voorop in een wollen hemdrok, met een ringkraag 

om de hals, met schild en zwaard, om zijn soldaten aan te moedigen. 

De gouverneur-generaal woont op het bolwerk, genaamd Oranje. Daar komen in Ternate 

soms ook Chinezen handel drijven. Maar het eiland is merendeels een berg, en alle 

belangrijke plaatsen liggen aan de voet ervan. 

De gouverneur-generaal is met tien schepen van Ternate na Siau gezeild, waar de Spanjaarden 

gewoonlijk vernemen, hoe het in de Molukken gesteld is, en of er geen onraad vernomen 

wordt. Hij had vier oorlogsschepen vooruit gezonden, die het eiland hebben ingenomen, en hij 

heeft enige bewoners gevangen genomen, die in Amsterdam zijn aangekomen. Vandaar is hij 

gearriveerd in Magindano, dat met ons bevriend is, door de Straat van Taguma. En daarna 

heeft hij op Panchama, de stad van Arevola Ope-Otton geplunderd en plat gebrand. Daarna 

kwam hij op Mindora, waar hij de moeson tegenkreeg, en terug moest keren. De schepen 

deelden zich op in drie partijen, maar zo dicht bij elkaar, dat ze elkaar met zwaar geschut 

konden waarschuwen. Het diende alleen om de hulp die uit Manilla naar de Molukken 

gestuurd kon worden, in de grond te boren. Een Spaans jacht vol Spanjaarden kreeg hen daar 

in het vizier, maar het is gestrand, en door ons in brand gestoken. 

 
354 Banda, Bandaneira, de forten Nassau en Belgica (kastelen). 
355 Fort Revenge, op het eilandje Poeloe Ai bij Banda 
356 Tidore is een eiland in de Molukken, vlakbij Halmahera. 
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Siau is door de vier schepen, onder aanvoering van Laurens Reael, veroverd. We hebben het 

nog steeds in handen 

 

fol. 133r 

 

gehouden, met 27 manschappen, ten tijde van het vertrek van Clemens Kerseboom. 

Van 15 november tot 15 april waait de wind uit het westen, van Bantam af naar de Molukken. 

Van 15 april tot 15 mei is het een twijfelmaand, en van 15 mei tot 15 oktober waait het uit het 

oosten. En van 15 oktober tot 15 november is het weer een twijfelmaand. 

In de Molukken zijn de dagen altijd even lang. Als het in de Molukken middag is, is het hier 

ongeveer drie uur in de vroege morgen, en als het hier middag is, is het daar ongeveer acht 

uur ’s avonds. Alle sterren waarop gezeild kan worden, kan men voordat het jaar ten einde 

gaat, in de Molukken zien. Als de zon in de Kreeft is, vallen de schaduwen naar het zuiden, en 

als de zon in Steenbok is, valt de schaduw naar het noorden. 

Onze verwondering over alle dingen, hoe ze ook zijn, neemt af als ze dichtbij zijn, maar de 

afstand en de onbekendheid maakt alles wonderlijk. Het zou voor ons heel vreemd zijn, als er 

’s zomers geen langere dagen zouden zijn dan in de herfst, of in de winter geen langere 

nachten, of zelfs helemaal geen zomer of winter. Een van beide dunkt ons, kan men van de 

Molukken zeggen, ofwel dat ze daar twee winters én twee zomers hebben. Bij ons zien wij ’s 

winters de zon langzaam onderdalen, en ’s zomers wat sneller, maar in Indië, in de Molukken, 

rijst en daalt hij steeds op dezelfde manier. 

Nergens ter wereld is minder mist die ons gezicht benevelt, zegt men, je kan tot aan de sterren 

kijken. Zoals nergens anders alle hemellichamen, zowel ten noorden als ten zuiden te zien 

zijn. Geen enkele, zelfs niet de staart van de Kleine Beer, uitgezonderd. 

En hoewel sommige koude Europese lichamen de hitte in de hete zone niet goed kunnen 

verdragen, is het toch duidelijk, dat die omgeving voor de mens gezonder is dan het koude, 

vochtige klimaat, waar wij wonen. Want dat wordt niet alleen bewezen door de 

bevolkingsdichtheid, maar ook hun lange levensduur. In goede gezondheid worden zij wel 

120, 150 jaar en meer. Dat zou bij ons een wonder schijnen. 

 

Enige vruchten en eigenaardigheden van deze landen 

Arbor tristis wordt in Ternate gevonden, Clusius noemt hem in boek 2 Indicarum plantarum, 

hfst. 1, fol. 225, en Cristophorus a Costa, in hetzelfde boek op fol. 279. 

 

fol. 133v 

 

In Pulla ligt een stad die Tolliau heet, en ook schatting betaalt aan Ternate, te weten aan de 

zoon van de sultan, die door de Hollanders in de rang van koning wordt gehouden, omdat 

Pulla onder de Hollanders valt.  

In de Molukken wordt doorgaans water gedronken. Voordat de kokosnoot rijp is, zit hij 

helemaal vol sap of water, elke noot ongeveer een grote teug. Die drank kan niet bewaard 

worden, maar moet terstond opgedronken worden. 

Palmieten brengen niets anders voort dan een vrucht die op een pruim lijkt en keihard is. De 

Indiërs beschouwen het als een kunst, deze bomen te tijferen.357 Dat is, zij snijden hem alle 

takken af,358 en weten die aan de einden dicht te stoppen, zodat het vocht niet wegloopt. Dan 

 
357 Tijferen, ‘van de vrouwelijke bloeikolven van zekere palmbomen, en van die bomen zelf. Het sap er uit 

tappen’ (WNT). 
358 Afbollen, ‘met een bolle kant afsnijden’ (WNT). 
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zetten of hangen zij aan de bolle einden lange rieten pijpen, waar het vocht doorheen sijpelt. 

Ze kunnen van een boom in een etmaal ongeveer twee flapkannen vol vocht vergaren, en dat 

is de palmwijn, die vers gedronken wordt. Maar als die zuur is geworden, wordt er arak van 

gedistilleerd. Behalve de arak van palmwijn, branden zij ook arak van bedorven rijst, want die 

moet bedorven zijn, voordat zij er arak van kunnen branden. 

Dan is er een nog een zeker kruid, oubat genoemd, dat zij in de tuac doen, dat is de drank die 

door het tijferen wordt verkregen, en die hiervoor palmwijn is genoemd. Deze tuac met oubat 

is een koppige drank.  

Nu is er een soort gele saffraanachtige wortelen, die met goulon, dat is zwarte suiker, gekookt 

worden. En als dat samen gegist heeft, is het een goede drank, die kila genoemd wordt. Dat is 

de meest voorkomende drank van Hollanders en inlanders op alle Indische eilanden. 

Kokosnoten, die heel lang, of de volle tijd, aan de boom hangen, hebben een pit of kern zoals 

hazelnoten. Uit die kern wordt olie getrokken, die zij met de gele wortel (waarvan hiervoor 

gezegd is, dat zij er suikerwater mee koken) mengen en gebruiken, om er hun lichaam 

 

fol. 134r 

 

mee in te smeren, waardoor die zo geel worden.  

Sago wordt verkregen van een soort bomen, dat geen eetbare vrucht draagt. Het zijn vrij dikke 

bomen, dikker dan een man. Om de sago te krijgen, wordt de boom omgehakt en gekloofd. 

Het hout van de boom is nauwelijks twee vingers dik, van binnen gevuld met een bolle of 

weke spier, zoals vlierhout hier te lande. Die bolle spier wordt met krabbers uitgeschraapt. En 

zo maken zij van de bast van die bomen grote goten, die op het ondereinde schuin liggen, en 

bijna dichtgestopt worden. Ze houden een kleine opening, waar het grofste van de kern niet 

doorheen kan. Dan laten zij de kern met water (hetzij zoet of zout, naar gelang de 

omstandigheid ter plaatse) door de goot lopen. En het fijne of dunne dat er tussendoor loopt, 

is de substantie waar zij hun brood van bakken, en het is een schrale kost. De bomen, waarvan 

deze sago wordt verkregen, heten sagueres. 

Paradijsvogels vliegen soms wel met tweehonderd in een troep, het is een klein vogeltje, maar 

een span lang.359 Ze worden gevangen met vergif, dat men in het water doet, waar zij komen 

drinken. 

Het vlees van patani is mager, grofdradig, en er kan in een half jaar niet zoveel verkregen 

worden, waar de Molukkers twee maanden hun maag mee zouden kunnen vullen. 

Antipera was door de Compagnie aanbevolen als verversingsplaats, op de terugreis naar 

patria. Maar die plaats is niet geschikt genoeg, om de verversing te krijgen. De baai is zo 

nauw, dat er amper drie of vier schepen kunnen keren. 

De kruitmolens op Ambon liggen stil, wegens gebrek aan salpeter. Maar daarna heeft men er 

een flinke hoeveelheid van op het vasteland gekregen. Zoveel, dat men kruit hierheen heeft 

gezonden. 

* 

De Heren Zeventien hadden verordend, de Clingen, Javanen, Maleiers en andere neutrale 

volkeren, door het aanhouden van hun jonken, uit de Molukken te weren. Maar Laurens Reael 

heeft het in beraad genomen, zowel omdat het moeilijk zal gaan, als ook omdat er te weinig 

zijn. En meestal is er gebrek aan timmerlieden, omdat men van de Japanners weinig moet 

hebben. Zodoende moet er hoognodig worden aangeraden, een aantal timmerlieden hierheen 

te zenden. 

 
359 Een centimeter of twintig. 
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De VOC had Hendrik Reyersz opdracht gegeven, om een grote kaart van de Molukken te 

maken, hetgeen hij heeft gedaan.360 Hij had ook opdracht, de passage langs Gilolo 

(Halmahera) en de Boccarones te tekenen, 

  

fol. 134v 

 

en verder tot Java. Laurens Reael heeft beloofd ervoor te zorgen, dat de passage voor de 

noordermoeson, die oostelijk langs Celebes gaat, getekend zal worden, net als die van Ambon 

en Banda.  

 

Het zilver, dat we uit Japan verwachtten te halen, is niet met Hollandse goederen te krijgen, 

Laurens Reael wordt er wanhopig van. 

Malica of Terra Alta en de route bezuiden Java om, was aan de commandeurs in Indië 

aanbevolen.  

Daarop berichtte Jan Pietersz Coen, dat op één schip de Molukse waren niet zijn te vervoeren, 

enz. Hij schrijft voornamelijk om levensmiddelen in de Molukken, geld, olie en zuiver teer in 

dichte vaten. Hij vraagt om kousen en schoenen, want Hollanders die daarheen gaan krijgen 

last van hun benen. 

Op Poeloe Ai361 is geen vers water, hij vraagt om klinkers en cement. 

Uit Japan is 366 [pond?] zilver gekomen, een grote partij muskus, veel te duur ingekocht. 

 

Langs Brazilië naar de Kaap 

De Portugezen, die rond Pasen uit Lissabon naar Indië zeilen, en de Hollandse schepen in de 

wintertijd, komen op de beste tijd om de winden tot hun voordeel te vinden, en om langs 

Brazilië naar het zuiden te komen. Maar de schepen, die in juni en juli uit Holland zeilen, 

hebben veel moeite, daarlangs te komen.  

De gewone koers is langs de Spaanse kust door de Canarische eilanden, en tussen de 

Kaapverdische eilanden door. En ze hebben er geen last van, om naar het oosten getrokken te 

worden, voordat ze ten zuiden van de Zoute Eilanden (Kaapverdië) zijn. Want de oostelijke 

winden, dat zijn de winden, die over het algemeen onder de kreeftskeerkring waaien, blijven 

de schepen volgen tot op de 8ste en 6de graad ten noorden van de evenaar, en ook soms wel 

tot op de 4de graad. En met de oostelijke winden naar het westen lopende, om Brazilië aan te 

doen, ontmoeten ze op de hoogten van 6 en 5 graden veranderlijke winden.  

En als zij wel voorspoedig gezeild hebben, of als zij ruim voorzien zijn van water, kunnen ze 

de kust van Brazilië aanhouden, tegen de wind oplopende, want die waait meestal uit het 

zuiden, zelden zuid-oost.Waar ze bij Brazilië voor uit moeten kijken, zijn de Abrolhos(?), die 

een flink eind van het land af liggen. En vandaar strekken ze op naar de Kaap de Goede Hoop. 

Maar bij het terugkeren komen de schepen van de Kaap naar St. Helena, en lopen vandaar 

noordwestwaarts buiten de eilanden, rond de Canarische eilanden. En wanneer ze op de 26ste 

graad komen, vinden zij het steenkroos, dat de Spanjaarden Sargazzo noemen. Het drijft in 

lange strepen, en ook wel hele velden, meestal tot aan de 30ste graad. Het kroos bestaat uit 

struiken en takken met smalle blaadjes, en heeft knopjes waar niets in zit. Het ligt dun op het 

water, en veroorzaakt geen hinder bij het zeilen. 

 

 

 
360 Hendrick Reyersz, tekenaar; navigatieleermeester te Amsterdam (1610-ca 1614). In dienst van de VOC. Kaart 

van de Banda-eilanden, 1616. Het is overigens dubieus of hij deze kaart inderdaad gemaakt heeft, anders was hij 

wel naar voren gekomen in de atlas van de VOC (mededeling Marco van Egmond). 
361 Klein eilandje bij Banda. 
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De schepen worden maar voor de tijd van drie maanden van water voorzien, tenzij ze ten 

noorden om Schotland heen varen, of door een andere vertraging op zee veel tijd verliezen. 

Dan zijn ze wel genoodzaakt (ofschoon zij er geen last van hadden, om door de stroming in de 

Golf van Guinea getrokken te worden) naar Kaap Lopez362 te koersen, of aan te leggen bij het 

eiland Annabon voor verversing van fruit en water. 

 

Uit het journaal van een reis over land van Masulipatnam naar Guzaratte363 

8 mei. Gereisd vanuit Masulipatnam (Machili-). 

19 mei. In de stad Ossinsagra, die een ½ gau ten noorden van Bagnagar ligt, op de weg van 

Doltebad en Borambour. Het is een redelijk grote stad, naar schatting 70 Hollandse mijl van 

Masulipatnam. 

22 mei. Uit Ossingare ’s middags in Animdepurnum, en ’s avonds in Mansurchan Peta gerust, 

2½ gau gereisd hebbende. 

23 mei. ’s Morgens vertrokken, ’s middags gerust in Animbol en ’s avonds in Melcatusar 

Peta, dat de comfortabelste rustplaats is die hij gezien heeft, in het hele land van Cotebitta. De 

stad is rondom met muren omringd, met poorten enz. Hij zag ’s middags een ring om de zon 

als een regenboog. 

24 mei. Vertrokken, en’s avonds in Colere gerust, negen gau. 

25 mei. ’s Morgens vertrokken, ’s avonds gerust in de legerplaats van Lalas, aan de grens van 

land van deze koning. 

Calas is een redelijk sterk kasteel, zo te zien, het heeft dubbele muren met twee bolwerken. 

Toen hij twee gau gereisd had, kreeg zijn paard een zere rug. 

Van Goulconda tot hiertoe is het een redelijk goed land, zonder rivieren. Er liggen grote 

vijvers met sterke stenen sluizen, om het water te kunnen schutten, en niet in het lagere land 

weg te lopen, enz. 

27 mei. Vertrokken, en gerust in Degbour, een dorp met aarden wallen. De eerste plaats in het 

land van Nysampa, en 16½ gau van het land van Cotebixa. Daar ligt ook een dorp met aarden 

wallen, het heet Medenorr en is het laatste in Cotebixaland. Hier wordt een taal gesproken die 

Maraty, en tot hier toe alles ging alles vreedzaam. 

28 mei. ’s Morgens vertrokken,’s middags gerust in Selegarum, en ’s avonds in Sondecaynta, 

dat is drie gau. 

29 mei. ’s Morgens vertrokken, reed door de stad Gaudava waar een kasteel ligt. Het heeft een 

grote tauque opzij, ’s avonds gerust in Cheveny, na 3¼ gau gereisd te hebben over een zeer 

stenige weg. 

 

fol. 135v 

 

30 mei.’s Morgens vertrokken, en ’s middags gerust in Razur. Daar loopt een rivier langs, die 

de rivier van Nassepour genoemd wordt. En ’s avonds naar Magolande gereisd, ¼ gau. 

31 mei. ’s Morgens vertrokken en ’s middags gerust in Mangrou, en ’s avonds in Patry, dat is 

drie gau. Hier splitst de weg naar Barampour (Burhanpur, hetgeen vanhier 28 gau is, het is 

een redelijk grote landstad, liggend aan de aftakking na Barumpour) en Dollebat, dat de 

hoofdstad is van koning Nysampa. 

1 juni. In Patry geweest en gerust. 

 
362 Kaap Lopez (of Lope Gonsalves), bij Port-Gentil in Gabon, ten zuiden van de Golf van Guinea. 
363 Van Masulipatnam aan de Coromandel-kust naar Guzaratte (Gujarat) aan de westkust, bij Surat. 
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2 juni. ’s Morgens vertrokken, ’s middags in Pochry gerust. Hij zag onderweg op de plaats 

waar een pagode had gestaan, twee martevanen,364 in een rots uitgehouwen. Elk van een ton 

vloeistof groot, waar vroeger een grote schat in begraven zat, een paar jaar geleden door de 

mogul geroofd.’s Avonds zijn wij in Melgan aangekomen, 3½ gau. 

3 juni. ’s Morgens vertrokken, ’s middags in Ambarra, een grote stad; dat is 2½ gau, ligt 

ongeveer twee dagreizen van de legerplaats. 

   Einde  

 

De inwoners van het eiland Borneo 

De inwoners van het eiland Borneo zijn simpele, eenvoudige mensen, heidenen, die geen god 

of enige heiligheid kennen. Ze leven zonder koning, en hebben in hun dorpen of buurten 

alleen de oudsten als voorgangers. De voornaamste handelswaren die zij met anderen ruilen, 

zijn kamfer, die alleen voorkomt rond Borneo-stad, waar ook wat parels worden gevonden. 

Ook bezoarstenen, goud en diamanten, en verder nog sandelhout. Maar omdat de bewoners 

van het vasteland, ten westen van dit eiland, eerder geciviliseerd en tot de islam bekeerd zijn, 

hebben die op verschillende punten van dit eiland handel gedreven. En ze hebben enige van 

de inlanders schatplichtig gemaakt en tot hun religie bekeerd, vooral in de benedenlanden. 

Heidendom en onwetendheid blijft voorkomen bij die van de binnenlanden, die helemaal 

niemand van het kustgebied toelaten. 

Deze moslims in de benedenlanden hebben nu steden en dorpen, zoals Borneo, Calca, 

Sambas, Monpar, Sassango, Tayen, Zakidana, Baligermassing, Crimata, enz. De bekendste 

zijn Sambas, dat eertijt schatplichtig is geweest aan de koning van Ihor, en Suchadana dat dat 

vroeger aan Jakatra op Java is geweest. Maar nu hebben die steden hun eigen koningen, die 

hun volk als vrij beschouwen, en met iedereen handel laten drijven.  

De binnenlanden zijn weinig bekend, men weet alleen, dat de meeste rivieren aan de 

westzijde goud opleveren. En de rivier in het [binnen?]land geeft  

 

fol. 136r 

 

ook diamanten, komende uit het oosten (noorden).365 In de benedenlanden ruilen ze die voor  

kleedjes en andere manufacturen. Van de genoemde rivier wordt gezegd, dat hij uit een hoog 

gebergte komt. Er daarvan wordt gezegd, dat er bovenop de hoogste top een groot meer of 

stilstaand water ligt.  

Er is ook nog een verhaal over een inboorling, die op het gebergte langs het water, een 

weerspiegeling op zijn borst zag, met de kleuren van de regenboog, zoals diamanten die 

kunnen geven. Hij keek omlaag in het water, en zag een zeer grote diamant op de bodem 

liggen. Hij pakte een lang riet, en stak ermee naar die steen. Maar omdat het water daar 

troebel van werd gemaakt door de vissen, kon hij de steen niet raken, en verloren hem uit het 

gezicht. En zoals daar in dat land geloofd wordt, zou dit de moeder van de diamanten geweest 

zijn. Zij geloven vast, dat diamanten groeien. 

Er was ooit een zeer grote steen gevonden, die wel enige helderheid had, maar niet naar 

behoren voor een diamant. Toen men erin keek, merkte men, dat er in het midden een klein 

diamantje zat. Daarom geloofden zij, dat deze grote steen nog niet tot zijn perfectie gekomen 

was. Ze hebben hem weer in het water gegooid, in de hoop dat ze hem, als hij helemaal uit 

uitgegroeid zou zijn, weer terug konden vinden. 

 
364 Martavaan, grote pot. 
365 Oosten onderstreept, noorden bovengeschreven. 
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Er wordt aangenomen, dat er op het eiland Borneo vier koningen zijn. En er komen in de 

buitenlanden helemaal geen handelswaren voor, behalve die uit de binnenlanden worden 

gebracht, zoals in Borneo goud, bezoar, kamfer en parels, in Sambas goud, bezoar, rijst en 

diamanten. Maar omdat de inboorlingen, die onder de koning van Sambas vallen, vijanden 

zijn van de bewoners van het land Sea, worden daar geen diamanten gebracht. En alhoewel 

sommige Hollanders er bij de koning van Succadana op aangedrongen hebben, om zelf in de 

landen waar die diamanten voorkomen, handel te mogen drijven, hebben ze het nooit met 

geschenken of anderzins teweeg kunnen brengen. Wij hebben veel moeite gedaan, om de 

inboorlingen van Sambas en Succadana te verenigen. Dat is ook gebeurd, zodat daardoor 

goede hoop op voortzetting van deze onderhandeling ontstond. Maar later is door 

onvoorzichtigheid van de onzen, die de koning wilden trotseren, alles weer afgebroken. 

 

fol. 136v 

 

[00-00-1584]  

Brief van Jan Huygen van Linschoten uit Goa 

 

(Jan Huygen van Linschoten; over de dood van zijn vader Huyg Joosten van Haarlem schrijft 

hij in zijn Itinerario, pag. 115, anno 1585). 

 

Kopie van een brief, die een zoon schrijft aan zijn vader, Huyg Joosten van Haarlem, en zijn 

moeder Marretje Hendriks van Schoonhoven, nu wonende tot Enkhuizen. 

 

Lieve vader en moeder, 

Ik wil u laten weten, dat ik hier in Indië nog bij de aartsbisschop ben, zoals ik u al uitvoeriger 

geschreven heb, met mijn broer. En ik denk hier te blijven, totdat ik een geschikte manier 

vind, om over land naar Italië te reizen. Het is een reis die vaak gemaakt wordt, er komen elk 

jaar veel Italianen over land naar Indië. Er zijn ook enkele Nederlanders over land gekomen, 

en men kan wel met honderd ducaten toekomen. Indien God mij gezond laat blijven, zal ik 

geen andere weg nemen dan over land.  

Hier zijn vorig jaar vier Engelsen over land naar Goa gekomen. Ze zijn in Londen op een 

schip aan boord gegaan, en zijn door de Straat van Gibraltar naar Tripoli gevaren, een 

havenstad in Turkije, en vandaar over land naar Goa. Ze werden hier gevangen gezet door de 

Portugezen, die zeiden dat het ketters waren. Wij zorgden er met de bisschop voor dat zij 

vrijkwamen, en zij hebben ons grote vriendschap bewezen.  

Zij brachten hier wel zeven of acht duizend ducaten aan handelswaar, als lakens, saffraan en 

andere waren. Twee van hen spraken goed Nederlands, omdat zij lange tijd in Nederland 

kooplieden gewoond hadden. Zij moesten hier voor 2.000 ducaten borg staan, dat zij niet weg 

zouden gaan. Zij gaven hun borg 1.100 ducaten contant.  

Deze Engelsen hebben mij de hele route op schrift gegeven. Men is net zo vrij om door 

Turkije te reizen als door Holland en nog vrijer. Men mag via Jeruzalem gaan, als men wil. 

En alles is heel goedkoop onderweg. Er gaan elk jaar vanhier drie- of vierhonderd personen 

tegelijk, en ze reizen op kamelen. Eerst hier vandaan over zee naar Ormuz, een stad in Perzië, 

dat is vanhier 400 mijl. De Portugezen hebben daar een fort, er gaan elk jaar veel schepen 

naar toe, en ze brengen vandaar koopwaren als parels, zijde en andere kostbaarheden. Er is 

daar veel handel van Turken en Indiërs. Vandaar gaat men naar Balsara, dat is van Ormuz 200 

mijl, vandaar naar Babylonië, 430 mijl, het is een grote handelsstad, en er wonen veel 

christenen,  
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Italianen, Engelsen, Fransen, Duitsers en andere nationaliteiten. Die hebben ook christelijke 

kerken. Van hieruit is er handel op Indië door heel Turkije, Italië, Frankrijk, Engeland en 

andere landen. Van Aleppo naar Tripoli is 90 mijl. Dit is de haven, waar de schepen van 

allerwegen aankomen, en vandaar reist men op kamelen naar Aleppo, waar handelsagenten en 

kooplieden wonen, als boven.  

Wie naar Jeruzalem wil reizen, gaat van Tripoli na Damascus, dat is 60 mijl, van Damascus 

na Jerusalem is 30 mijl. Om van Jeruzalem naar Venetië te gaan, neemt men ook een andere 

weg, zonder in Tripoli te komen. Namelijk, van Jeruzalem naar Ramar is 40 mijl, van Ramar 

naar Cyprus is 30 mijl, vandaar naar Kreta 220 mijl. Van Kreta naar Santen 180 mijl, van 

Santen naar Salomon is 30 mijl, van Salomon naar Sara is 40 mijl, vandaar naar Groffa is 50 

mijl. Van Groffa naar Polla 36 mijl, van Polla naar Parenta is 22 mijl, van Parenta naar 

Malumocho is 24 mijl, vandaar naar Venetië is 3 mijl.  

Alles tezamen, van Goa naar Venetië is 2389 mijl. Over zee naar Portugal is 6.000 mijl, en dat 

kost 200 dukaten, alleen al voor levensonderhoud op die schepen. Over land kan men met 

honderd dukaten reizen, en met de andere honderd nog evenveel verdienen. Men reist over 

land in vijf of zes maanden, en ziet veel oude, vermaarde plaatsen. Over zee vaart men acht 

maanden, en ziet niets anders dan water en lucht en verdriet. Te land heeft men alle dagen 

vers water en eten en ziet vreemde volkeren, onbekende gewoonten. Op zee stinkend water 

met wormen soms, en slecht beschuit en grote kwellingen en problemen. Nu kunt u zelf 

overwegen, welke van de twee de beste keus is.  

Als God de Heer mij spaart in goede gezondheid, heb ik me voorgenomen niet thuis te 

komen, voordat ik net zo goed Italiaans spreek als Spaans. Ik wil Italië bekijken, als het 

mogelijk is, en Duitsland en Frankrijk. En dan kan ik alles zien wat er op mijn pad komt. Mijn 

hart denkt aan niets anders, dag en nacht, dan om vreemde landen te zien. Dan weet je wat te 

vertellen als je oud bent. Je kan de tijd niet slechter verslijten, dan als jonge man in je 

moeders keuken te blijven, dan ben je een sukkel. Je weet dan niet wat armoede of weelde is, 

noch wat er in de wereld te zien is. Dat is dikwijls de oorzaak van hun verderfenis. Het liefste 

zou ik naar China en Japan gaan, dat is twee keer zover, als van hier naar Portugal, en 

 

fol. 137v  

 

men is drie jaar onderweg. Had ik twee of driehonderd dukaten, ik zou er wel zes of zeven 

van maken daarginds.  

Een Nederlander, een goede vriend van me, is dit jaar als constapel op een schip gaan varen, 

en hij had graag gewild, dat ik met hem mee was gegaan. Maar met lege handen zoiets te gaan 

doen, leek mij dom. Je moet al wat bezitten om winst te maken. Deze constapel is er eens 

geweest, en vertelt er veel goeds over. Hij is geboren in Enkhuizen, heeft hier wel 26 jaar in 

het land gewoond, en is getrouwd met een Nederlandse vrouw. Zijn naam is Dirk Gerritsz 

(Itinerario pag. 129) en wil deze reis nog eens volbrengen, en dan naar huis gaan. Hier zijn 

veel Nederlanders getrouwd geweest, maar de meesten zijn nu dood. Zoals een 

Rotterdammer, Pieter Jansz de Wit, die met een rijke vrouw getrouwd is, en nog anderen uit 

Antwerpen en Duitsland. Hier zijn ook vijf of zes jezuïeten en grauwe monniken 

(cisterciënzers), die Nederlanders zijn. 

Aangaande het land van Indië, het is een goed land voor degene die watachter de hand heeft. 

De dagen zijn hier ’s winters en ’s zomers even lang, of het scheelt zeer weinig. De zon gaat 

doorgaans om zes uur op, en om zes uur onder. Er is geen onderscheid tussen zomer en 

winter, behalve dat het ’s winters vijf of zes maanden achtereen regent. De winter begint in 
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april, en eindigt in september. De hele winter zijn de rivieren verstopt met zand, zodat er geen 

schip of schuit in of uit kan. En ’s zomers gaan ze weer open. De hele winter waait het 

onophoudelijk. De bomen zijn ’s winters en ’s zomers even groen, en het hele jaar door is er 

fruit. Men ziet hier de twee polen van de wereld, de pool- en zuiderster. ’s Middags geeft de 

zon geen schaduw, en staat recht boven je hoofd. Hier zijn allerhande gedierten, zoals 

papegaaien in grote zwermen, en apen, tijgers, olifanten, neushorens of eenhorens en andere 

vreemde beesten. De peper groeit hier in Indië zoals in ons land de wingerd, met trossen 

druiven tegen andere bomen, maar kleiner. Hier is ook andere peper, zoals lange en witte. 

Gember groeit in heel Indië, maar wordt weinig gewaardeerd. De plant groeit als riet in ons 

land, en de wortel is de gember. Men eet ze hier in salade, als die nog groen is.  

 

fol. 138r  

 

De nagelen komen van de Molukken, vijf eilanden ‘onder de kleine equinoctiaal’.366 Men is 

drie jaar onderweg heen en terug. Het is een zeer riskante reis, door de droogte die er 

onderweg is. De bomen waar ze aan groeien zijn als laurierbomen, en verder zijn er geen 

nagelen in heel Indië behalve die van deze eilanden komen. Nootmuskaat en foelie komt van 

Malay, 300 mijl van hier, en groeit aan bomen, zo groot als notebomen. Het is fruit, zo groot 

als perziken, en het buitenste is zeer goed om te eten. Men maakt er conserven van, de kern 

van binnen is nootmuskaat, met een schil om, en dat is de masse of foelie.  

De kaneel komt van een eiland, genaamd Ceylon, eertijds Taprobane geheten. Het ligt op de 

5de graad is 300 mijl groot, en is het vruchtbaarste eiland van de wereld. Sommigen zeggen 

dat daar het paradijs is geweest, ongeveer 100 mijl van hier gelegen. De kaneelbomen zijn zo 

groot als olijfbomen, de tweede bast is de kaneel. Men stookt hier geen ander hout dan 

kaneelhout. Op dit eiland leven veel olifanten, de beste van de wereld. Daar komt ook ivoor 

vandaan, en robijnen, safieren, gramander, parels, aliaffel en andere kostbare waren.  

Amber komt van Nacombiqier, en wordt gevonden langs de zeestrand, het is drek van 

sommige vissen die daar leven. Almusgueres oft musculiat komt van China, van beesten 

gelijk vossen, die slaan ze dood en laten ze rotten, met vlees, bloed en al. En dan maken ze 

beursjes van dat vlees, vet en bloed. Dat is dan musculiat. Anyl is een kruid, het groeit op het 

veld en heeft blauwe bloemen. Die worden gestampt en daarna te drogen gelegd, en dan wordt 

het anyl. 

 Lakken komen uit Pegu en Bengalen, 180 of 200 mijl hier vandaan. Ze worden gemaakt van 

vliegende mieren, die maken het om boomtakken heen, rondom, zoals bijen honing maken. 

Parels komen uit Vrunes en Ceylon en andere plaatsen. Ze worden opgevist door duikers, 

twintig of dertig vadem diep onder water, en ze groeien in oesters op de bodem van de zee. 

Diamanten komen van het land dat Bisnagel heet, achter Goa. Ze groeien in het gebergte, en 

worden opgegraven zoals goud. Sameren en robijnen komen van Ceylon en Pegu. Zeilsteen 

vindt men hier in grote hoeveelheden, er zijn hele klippen van. Hier in het land is een boom, 

 

fol. 138v  

 

genaamd arbor trista, die het hele jaar bloemen heeft, ’s nachts en overdag, net als bloesem 

van sinaasappels, en hebben een heerlijke reuk. De sofferanen van smaragden komen uit 

Spaans Indië. Hier zijn ook bomen die ’s avonds, als de zon ondergaat, beginnen te bloeien, 

en ’smorgens, als bij zonsopgang, afvallen, zonder dat er een aan blijft. Deze boom komt 

alleen in Goa voor.  

 
366 Vlak onder de evenaar. 
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Er is hier een boom, de palmiet, die in grote hoeveelheden groeit, als wilgen in ons land, en de 

grootste rijkdom van de Indiërs is. Hij geeft een vrucht, de kokos of Indische noten, waarvan 

excellente wijn, azijn, olie, brandewijn, suiker, touwen, scheepskabels, papier waar de Indiërs 

op schrijven, olla genoemd, terwijl er ook matten en zeilen en veel andere dingen van 

gemaakt worden.  

Er zijn in Indië meer dan veertig verschillende volkeren, allemaal Indiërs, behalve de 

christenen, die hun aparte wet, ceremoniën en taal hebben. De meeste Indiërs gaan naakt, en 

dragen een doek om hun hoofd, en ook een om hun geslacht te bedekken. Ze hebben elk tien 

of twaalf vrouwen. Wanneer zij trouwen, is de vrijer twaalf jaar en de vrijster zeven jaar. 

Wanneer de man sterft, wordt hij met een groot feest verbrand, en de vrouw die voor hem de 

allerliefste in zijn leven wilde zijn, wordt met hem levend verbrand, met veel rijst, koren en 

andere levensmiddelen. Er zijn Indiërs, genaamd dermedes, die niets eten dat [dierlijk] leven 

gehad heeft, ook geen bloed, maar alleen kruiden, en ze zouden nog geen luis dood maken. Ze 

zeggen, wat leven heeft, heeft een ziel, en ze hebben nog meer rare ideeën. Het eerste dat hen 

’s morgens tegemoet komt aanbidden zij. Zij houden de koe voor heilig. 

Hier wil ik mee eindigen, want ik weet u niet veel meer te schrijven. Maar ik vermoed, dat u 

meer informatie gekregen zult hebben van mijn broer Willem Thin, die met Gods hulp daar 

gearriveerd zal zijn, enz.  

Geschreven in Goa, 1584. 

 

*** 

[ca. 10-10-1626]  

De VOC-aandelen doen ongeveer 200.  

En zijn toen drie schepen uit Oost-Indië overgekomen, welbeladen. Maar er wordt gezegd, dat 

het vierde, het Wapen van Rotterdam, in Spaanse handen gevallen is, in de buurt van Spanje. 

Het is het eerste schip dat uit Indië komt en daar verloren gegaan is. 

 

fol. 139r  

 

[28-10-1626?]  

In september zijn biljetten [door de VOC] aangeplakt, dat op 28 oktober in Amsterdam 

verschillende waren verkocht zullen worden, die uit Oost-Indië gekomen zijn, zowel met de 

laatste als de voorgaande schepen. Het zijn nagelen, noten, foelie, benzoë, capelletten, 

gezouten noten, kamfer, suiker, salpeter, peper, Chinese zijde, gom lak, bezoar, katoenen 

garen, diamanten, enz., evenals Japans koper, ebbenhout, Guinees linnen.  

 

[04-03 n.s.; 22-02-1627 o.s.] 

Er is uitgeschreven, dat er [door de VOC/WIC?] in maart 1627 12½ procent uitgekeerd wordt, 

wat een sober dividend is. En dientengevolge heb ik, op 22 februari oude stijl, van onze neef 

Hendrik van Wijkersloot,367 ontvangen over 1.550 gulden nominaal 193-15- gulden.368 

Waarvan ik de zusjes Van Brienen hun deel zal zenden.369 Dat heb ik gedaan via de schipper 

bij de Reguliersbrug.370 

 

 
367 Hendrik van Wijkersloot (gest. 1674) jongere broer van Cornelis, was diaken 1629-1631, lid van de 

vroedschap 1633-1674, kameraar 1640-1642 en 1660-1662; tr. 1. 1622 Catalijne Vos; tr. 2. 1641 Johanna van 

Drielenburch, gest. 1645.  
368 Vgl. Pollmann 2000, p. 307, noot 87. 
369 Zie ook fol. 145v. 
370 Een brug over de Oudegracht in Utrecht. 
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[00-03-1627] 

In maart is het huis van NN Niers, schoonvader van Johannes Polyander’s zoon, die verraden 

was door Middelgeest, door de procureur-generaal doorzocht. Hij wordt ervan beschuldigd, 

achter de pamfletten en beschuldigingen te zitten, die tegen de VOC zijn uitgegeven. Deze 

Middelgeest heeft hem daar veel hulp bij gegeven. De bewindhebbers, daardoor gepikeerd, 

zullen zich liever op hem proberen te wreken, dan hun eigen fouten te verbeteren. 

Diezelfde maand is Jan Pietersz Coen met vrouw en gezin scheep gegaan op weg naar Indië, 

met de bevoegdheid van gouverneur-generaal. Velen keurden het af, omdat hij zeer gehaat 

was bij het scheepsvolk, en omdat hij zijn trotse heerschappij over de VOC reeds lang 

gevestigd had.  

[00-05-1627] 

In mei is het Wapen van Rotterdam uit Oost-Indië gearriveerd in Goeree. Het was al enige 

maanden verwacht, maar van zijn gewone koers geraakt, en is welbeladen met:  

15.058  zakken peper 

75.072  pond nootmuscaat 

12.412½  kati ruwe Chinese zijde 

63.005  pond ongeraffineerde salpeter 

1.884   stukken Guinees linnen 

220   sockels foelie 

163   picol koper 

12.450  pond katoenen garen. 

[25-07-1627] 

[25] juli zijn vier schepen uit Batavia aangekomen. Wel beladen, als het schip de Leiden, de 

Tholen. 

Ik hoor van de vader van Pieter Verschuur, dat die met een schip, dat schipbreuk geleden 

heeft, verdronken blijkt te zijn, omdat hij ziek was en zich daardoor niet kon redden, terwijl 

de andere bijna allemaal ontkwamen. 

Jan Pietersz Coen is naar Oost-Indië gezonden, tegen de zin van de koning van Engeland. De 

Engelsen vonden, dat door het toedoen van Coen enige van hun landgenoten  

 

fol. 139v  

 

ten onrechte van verraad beschuldigd, gevangen genomen en terechtgesteld zijn. Daarover is 

onenigheid ontstaan tussen de Engelsen en onze Compagnie, omdat de weduwen geklaagd 

hebben bij hun koning. Er is tenslotte beloofd, genoegdoening aan deze weduwen te geven. 

Maar toen dat door het overlijden van de oude koning [Jacobus I] achterwege gebleven was, 

zijn onlangs, aan het eind van de zomer, drie schepen uit Oost-Indië, die welbeladen in 

Engeland gearriveerd waren, daar vanwege deze onenigheid vastgehouden zijn, tot grote 

schade van de aandeelhouders. En er wordt gezegd, dat het er nog niet naar uitziet, dat de 

schepen mogen vertrekken. 

Er wordt ook gevreesd voor de schepen die op weg zijn, dat ze in handen van de Duinkerkers 

zullen vallen, en daarom wordt een goed konvooi verzocht, om die te begeleiden. 

 

Den Hollandsen Apocalipsis  

Den Hollandsen Apocalipsis, een venijnig schotschift, door de arminianen uitgegeven, spreekt 

zeer lasterlijk over allerlei zaken, zowel over de Staten-Generaal, als over prins Maurits en de 

bewindhebbers van de VOC. Onder andere: 

‘De ongerechtigheid, die wij in de Oost-Indië gepleegd hebben, heeft God vertoornd, omdat 

ons volk met schone woorden aan alle kanten onder verschillende koningen de Indische 
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bevolking bedrogen, en van haar goederen beroofd heeft. Frans Hendrik Wittart had van de 

Chinezen, in 1610, 100.000 patacons contant ontvangen, en ook in assignatie op Bantam, 

waar ze hun geld meenden te ontvangen. Hij heeft toen met hen de spot gedreven, hun 

schepen, in compagnie varende, beroofd en tot zinken gebracht, en de bemanning overboord 

gegooid. Van deze beroving hebben wij meer dan 100 miljoen aan zilver binnen gekregen, 

zoals duidelijk blijkt uit de boeken van de VOC. Daarin is te vinden, dat in 1617 en 1618 de 

bestuurders gedwongen zijn, voor hun veiligheid veel forten te bouwen en daar garnizoenen 

in te legeren. De specerijen werden in Indië opgeslagen, en hierdoor is de voorraad 

afgenomen, zodat de leidinggevenden hun kapiteins in Indië bevalen, alles  

 

fol. 140r  

 

te roven, wat zij vinden konden, van vriend en vijand. Dat heeft nu tien jaar geduurd, en 

zonder deze roverij had de VOC twintig maal failliet moeten gaan. En daarom ook willen zij 

geen rekening afleggen en kunnen ze het ook niet doen. En desondanks is het kapitaal 

grotendeels weggesmolten, enz.’ 

Hier wordt veel gezegd, naar mijn mening uit partijdigheid, die zo kenmerkend voor dat 

gezelschap is, want ze kunnen alleen maar kwaadspreken en lasteren. En waar fouten zijn, 

vergroten ze die tienmaal, en daarom moet men voorzichtig zijn en deze beweringen niet 

zomaar geloven. 

* 

[15-06-1629] 

Wat ik bezat in de VOC, heb ik verkocht aan Jan Kuysten,371 een Amsterdamse koopman, 

afkomstig uit Den Bosch, die 721 gulden betaalde, op 15 juni 1629. Evenwel niet in in goede 

munt, anders dan hij beloofd had. En ik heb het aandeel overgedragen aan Louis de le 

Beecque, in aanwezigheid van de boekhouder Steenhouwer, die het optekende. 

[00-10-1629] 

In oktober zal vanhier de Oost-Indische vloot vertrekken, met Helmich Helmichsz, toegelaten 

en goedgekeurd als predikant. Hij was eerst schrijnwerker, zijn geheugen en zijn ijver wordt 

geprezen, hoewel hij geen Latijn kende. Samen met hem vertrekt zijn echtgenote, een vrouw 

in de bloei van haar leven. 

Ook de zoon van de predikant Petrus Wassenburg, die acht jaar lang de zonen van Ambonese 

adel les gegeven had,372 wilde daarheen. Hij had hun ook Latijn en onze theologie bijgebracht. 

Een van hen slechts was na een ziekte overleden, maar zijn plaats was ingenomen door een 

ander, met de naam Petrus, uit dezelfde eiland en van dezelfde leeftijd. 

[00-03-1630] 

Cornelis van Voorst is in 1630 met zijn gezin rond deze tijd uit de Nederlandse WIC-kolonie 

in Virginia, die door ons gesticht is, teruggekomen naar Amsterdam. En rond maart is hij 

weer, toen hij aangenomen was om in een andere plaats te gaan wonen, als nieuwe kolonist, 

met vrouw en kinderen daarheen gevaren.  

[10-10-1630] 

Het VOC-bewindhebberschap, dat 10 oktober vrijkomt, na de drie jaar van NN van 

Deuverden, namens Amersfoort. Er zijn drie belangrijke belangstellenden bekendgemaakt, 

 
371 Zie Van Dillen 1958, p. 154. 
372 Zie fol. 79v. 
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namelijk mr. Jacob Petit,373 mr. … van Nievelt en Harman van Vollenhoven. Alle drie hadden 

ze een patroon, namelijk de eerste de heer van der Haar, de tweede de heer van  

 

fol. 140v  

 

Gerenstein, de derde de heer van Hardenbroek, maar de eerste heeft het ambt verkregen. 

[06-06-1630] 

[Op 6] juni [juli?] zijn uit Batavia zeven schepen gearriveerd, te weten: de Hollandia, de 

Leiden, de Utrecht, de Frederik Hendrik, het Zeepaard, het Wapen van Hoorn, het Wapen van 

Rotterdam. Het achtste, (de Maagd van) Dordrecht, was verongelukt.374 Er wordt gezegd, dat 

ze een kapitaal ruim meebrengen, maar de aandelen zijn niet gestegen, en doen nu weinig 

boven de 180. 

Ze brengen het bericht, dat gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen is overleden,375 nadat hij 

niet langer dan een dag ziek geweest was, door een sterke aandoening, die hem overviel toen 

hij van ver de ouders zag naderen van een jong stel. Hij had de jongelui, die met elkaar de 

liefde bedreven hadden, gevangen gezet. De jongeman [Pieter Kortenhoef] is onthoofd, het 

meisje [Sara Specx] is, zonder vonnis van de raden of magistraten, ondanks tegenstand en 

tussenkomst van de predikanten, met roeden gestraft. Voorzeker was hij in zijn gemoed om 

zo’n harde en tyrannieke daad veroordeeld, omdat die twee jonge mensen het vrijwillig deden, 

en met elkaar wilden trouwen.376 

De weduwe van Coen is teruggekomen samen met de dochter van Wouter van Beest, wier 

man daar gestorven was. In plaats van de overleden gouverneur-generaal is Jacques Specx 

gekozen. 

Een schip heeft schade opgelopen, en de bemanning was tot ordeloosheid vervallen, door de 

verwerpelijke begerigheid van de schipper, die de vrouw van de predikant trachtte te onteren. 

Daar zijn moorden en muiterij uit voortgekomen, en bijna heel de bemanning is, zowel door 

onderlinge vechtpartijen als door terechtstellingen, om het levengekomen.  

 

fol. 141r  

 

[00-11-1622] 

Enige gedeelten uit het tweede betoog, of verweerschrift van de kritische aandeelhouders 

Dit betoog tegen de VOC-bewindhebbers was uitgegeven, zoals hiervoor wordt vermeld op 

fol. 93v. 

Dus vooral en doorgaans in het hele werk, willen wij de [geïnformeerde] lezer377 

waarschuwen, dat wij in dit en het voorafgaande betoog, er nooit in het minste aan hebben 

gedacht, kritiek te hebben op de regering van ons land. Zoals men ons te kwader trouw, met 

decreten en sauvegarden, om onze goede zaak zwart te maken, en bij iedereen gehaat te 

maken, beschuldigt. Die laten wij graag over aan degenen, die daartoe opdracht hebben en 

gekwalificeerd zijn. Wij spreken alleen over het geld, dat wij onder onze medereders en 

facteurs in de handel op Oost-Indië besteed hebben.  

 
373 Jacob Petit (gest. 1653) advocaat, in 1631 bewindhebber VOC namens Utrecht, als opvolger van Van 

Deuverden; tr. Geertruid van Noort (gest. 1637). In 1639 verkoopt hij drie huizen in Utrecht. Vriend van 

Buchelius en Barlaeus. 
374 Vergaan op 20 april 1630. 
375 In Batavia 21 sept. 1929. 
376 Hetzelfde verhaal op fol. 145v. Uitvoerig over Sara Specx: 

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Specx   
377 Geïnformeerde lezer(?), aandeelhouders, enz. 

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Specx
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Maar er zijn enkele burgemeesters, schepenen en andere bestuurders van privé –steden(?), die 

hun positie vergeten, en om voordeel te behalen zichzelf in die koophandel draaien. Wij 

verlangen van hen achteraf, zoals aan wie wij loon betalen, rekeningen, bewijs en wat er 

overblijft van ons ingelegde geld, zoals men in alle onderlinge handel gewoon is. En dan moet 

men niet denken, dat wij daarmee de bedoeling hebben, de regering te kritiseren. Want wij 

erkennen als zodanig alleen de (leden van) de Staten-Generaal, elk uit zijn provincie, die beter 

dan wij ingelicht zijn, en die wij wel ongemoeid zullen laten. 

Maar wij en iedereen die zijn verstand gebruikt, zien stadsbestuurders, die zich in loondienst 

door kooplieden gebruiken laten, niet als de hoge overheid van ons land. Zeker niet als zij erin 

geslaagd zijn, beheerder te worden van de goederen van verstandige burgers, die wakker op 

hun zaken en rekeningen passen. Ergo, we hebben geen majesteitsschennis begaan, waarvoor 

we zwaar zouden moeten boeten, en in plaats van het geld dat wij daar ingelegd hebben, met 

verordeningen en een bewijs van vrijwaring betaald te worden. Door dit pleidooi onderrichten 

wij de onpartijdige lezer, dat wij ervoor terugschrikken, om ook maar in het minste de hoge 

regering of overheid van het land aan te tasten. ‘Pas op, blijf ver van Jupiter en zijn bliksem.’ 

Maar wij trachten alleen, net als iedereen die zijn huis wil beschermen, en daar naar eer en 

geweten toe verplicht 

 

fol. 141v  

 

is, ons naar alle kanten vervlogen en van zijn kracht ontdane Oost-Indische denkbeeldige 

geld, uit de vasthoudende klauwen van onze te hoog beloonde facteurs te trekken, en in te 

zamelen. 

We zeggen voorts, dat de bewindhebbers zo vrij zijn, met hun decreten en sauvegarden, net 

als Oldenbarnevelt, die een vergelijkbare ‘obreptie’ verkregen had,378 tot verdediging van zijn 

oprechtheid ‘subrept’ daarmee verhinderde, zodat later de Gulden legende van de nieuwen St. 

Jan,379 niet tegen hem gepubliceerd mocht worden. Want hij had zijn eer, als een geschonden 

bruid op het stadhuis, weer ‘hersteld’, en niemand heeft hem daarna, gelijk gebleken is, 

durven beschuldigen. 

Wij menen ook, dat Spanje nu in verval geraakt is, en ons ongetwijfeld binnenkort weer om 

een bestand zal verzoeken. Maar daar moeten wij allerminst op ingaan, enz. 

Als de hoge overheid had besloten, toezicht te houden op de verkiezing van de 

bewindhebbers, zodat er geen personen toe bevorderd werden, die verdacht konden worden 

van Spaansgezindheid, of van facties tegen ons land, dan zouden de aandeelhouders dat graag 

hebben toegestaan. Maar niet dat zij onder zo’n voorwendsel zouden beschikken over het 

beheer van vrije goederen van de aandeelhouders, enz. 

Vreemdelingen, die links en rechts met veel gevaar en grote moeiten in verre landen, door 

veel handen hun geluk moeten zoeken, vaak kale neten zijn, dat is niet te verwonderen, enz.  

Maar we moeten onder de druk van vreemdelingen onze moed niet laten zakken, want het 

ergste dat ze ons aangedaan hebben, is, dat ze de prijs van onze huizen en landerijen van een 

tot vier of vijf hebben laten stijgen, waardoor wij slapend rijk geworden zijn. Bovendien 

hebben zij alle handel en industrie op gang gebracht, waardoor onze steden en inkomsten 

enorm vergroot zijn, enz. Voeg daar de dreiging aan toe, dat ze kunnen vertrekken, als ze niet 

meer rechten krijgen. Daartoe staan hun genoeg wegen open in Denemarken, Holstein of 

Zweden, waar zij om tegenmaatregelen zouden kunnen vragen, enz. 

 
378 Obreptie en subreptie: slinkse wijze om een vonnis te verkrijgen.  
379 Pamflet Knuttel 5079 (8795 uit 1663); NIBG (Perscollectie), PM 8863, tegen Oldenbarnevelt, verboden in 

1618. 
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Ze zeggen ook, dat veel commiezen, die veel ervaring hebben verkregen, door de 

bewindhebbers zo goed betaald zijn, dat zij alles wat zij hier op onze kosten ge- 

 

fol. 142r  

 

leerd hadden, weer in Engeland, Frankrijk en Denemarken in de praktijk gebracht hebben, tot 

ons nadeel. Zo zijn de geheimen op straat komen te liggen, en iedereen kan ze wel te weten 

komen. Want als men iemand een schoutsfunctie afgenomen heeft, vanwege zijn doen en 

laten tegen het vaderland, kan die de geheimen van de VOC wel weten. En de principale 

hoofdaandeelhouders worden uitgesloten! 

Verder zegt de schrijver aan het Hof, dat de huizen van enige grijpgrage ontvangers ziet men 

vol Oost-Indische waren, sieraden en lakwerk. Het zijn damasten gordijnen, satijnen en 

armoisinen behangselen van hun ledikanten, de tapisserieën die hun zalen versieren, en 

specerijen waar hun keukens naar geuren, Oost-Indische confituren in porselein op een 

koopje. En als men net zo veilig kon schrijven als nemen, wat zou ik een kostelijke dingen 

neerzetten. Maar horzels moet je niet kwaadmaken. Ja, het is zo ver gekomen, dat een goede 

vrouw bij de B.V.A. een verzoek ingediend heeft. Zij schrijft daarin, dat zij tot tweemaal toe, 

toen de bewindhebbers haar aanbiedingen waren komen doen, niet in Den Haag was geweest. 

Zij hoopte dat zij daardoor haar recht niet kwijtgeraakt was, maar dat de bewindhebbers wel 

doen zouden, haar te zenden, enz. Omdat haar man ook een heilige was, voor wie men wel 

een kaarsje zou mogen opsteken, ondertekende N.N., vrouw van een lid van de Staten-

Generaal. 

 

*** 

 

Men meent, dat de voornaamste auteurs van de pamfletten tegen de bewindhebbers, NN 

Schuurmans, wonende te Rijswijk, en NN Middelgeest zijn. 

De doleanten hebben met hen getekend, ze participeren in de VOC met meer dan 2,8 miljoen 

gulden. En velen hebben niet getekend, hoewel ze aan hun kant staan, maar hetzij om hun 

kleine sommen, hetzij om andere overwegingen vinden ze niet verstandig, om te tekenen. 

Zoals eind juli, toen sommigen mijn zwager, dr. Everardus Vorstius, aanspoorden om te 

tekenen. Maar hij zei dat hij niet tekenende, en dat ze hun voordeel konden doen bij enige 

heren, die buiten verdenking stonden. Zijn eigen aandelen kwam niet boven de 1500 gulden 

nominaal.  

Er wordt verteld, dat we Mozambique in Afrika tegenover het eiland St. Laurentius, ofwel 

Madagaskar, bezet hebben, met een grote buit. Of het waar is, zullen we gauw weten. 

 

fol. 142v 

 

[31-07-1623] 

De twintigjarige rekening 

Eind juli 1623 o.s. hebben de Heren Zeventien vergaderd in Amsterdam. Ze hebben biljetten 

laten aanplakken met een bericht van de gecommitteerde hoofdaandeelhouders, die aan 

dezelfde vergadering deelgenomen hebben. Zij vragen alle aandeelhouders van de VOC, om 

op 21 augustus bijeen willen komen, ieder in zijn Kamer, en aldaar vijf hoofdaandeelhouders 

te kiezen. Te weten door en uit de Kamer Amsterdam twee personen, uit Zeeland een, uit 

Zuid-Holland een, en de resterende vijfde uit de Kamer West-Friesland. Om te aanhoren, op 

te nemen en te sluiten de 20-jarige rekening van de gepasseerde administratie van de 

bewindhebbers van de VOC. Er zal een begin gemaakt worden in Amsterdam, op 28 augustus 

/engelant
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aanstaande, op het Oost-Indische huis, waar de vijf gekozen aandeelhouders verzocht worden 

te verschijnen. Ook alle andere aandeelhouders kunnen dat, met beperking en nader 

reglement, door Staten-Generaal uitgegeven, inzake de verlenging van het VOC-octrooi. 

Mr. Jacob Sass is daar toen met een machtiging uit Utrecht heengereisd, en met de meeste 

stemmen zijn acht personen gekozen, waarvan er drie de plaatsen van de afwezigen mogen 

innemen. Het begin van de actie zal zijn 28 augustus 1623 n.s. 

Ik heb per procuratie 31 st. betaald, de reiskosten meegerekend. 

Deze acht kregen de instemming van de meeste aandeelhouders, ook de kritische. Het zijn 

Johan van Duits, Volkert Nannink,380 Jorgen Timmerman,381 Johan Hochepied, Johan 

Wernart, Pierre le Bock, Pieter Slagmulder, Daniël Godin.382 

De rekening is wel op de afgesproken dag begonnen, maar er wordt geklaagd, dat het er 

nonchalant toegaat, en dat de Gecommitteerde Staten geen nauwkeurig toezicht houden. 

 

* 

[00-00-1623] 

De zoon van Elias Trip is voor de zomer van 1623 in Oost-Indië overleden. 

[09-09-1623] 

[Op 9] september zijn in Zeeland drie schepen uit Oost-Indië gearriveerd, waarmee, naar men 

meent,  

 

fol. 143r 

 

gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen gekomen is, en er is nog een vierde het Goereese Gat 

binnengelopen. Het vijfde is vermoedelijk afgedwaald naar de Guinese kust van St. Helena, 

en wordt nog verwacht. Ze zijn rijkbeladen, maar de lopende schatting is onzeker, en verschilt 

veel van de anderen, tussen de 3 en 4 miljoen gulden. De namen van de schepen zijn als volgt, 

met hun lading: 

 

Mauritius: 

39.277  pond nagelen 

280.829 pond noten 

625  sockels foelie 

213   picol geconfijte gember 

2.541  kati kandij suiker 

58  picol benzoë 

50  picol gom lak 

15.000  pond ruwe katoenen garen 

37.224  pond salpeter 

63.931  stuks porselein 

270  karaat diamanten 

12.512  zakken peper 

 

 

 

 
380 Zie Van Dillen 1958, p. 203. 
381 Jorgen Timmerman, afkomstig van Riga(?), luthers, betrokken bij Oostzeehandel, heeft f 12.000 aan 

aandelen. Zie Van Dillen 1958, p. 159. 
382 Daniel Godin, Zuid-Nederlander, heeft in 1620 een grote rekening bij de Wisselbank. Zie Van Dillen 1958, p. 

96. 
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Delfshaven: 

4.019  zakken peper 

108.152 pond nagelen 

150  sockels foelie 

50.810  pond noten 

42.475  pond indigo Lauro 

259  picol Japans koper 

 

Alkmaar: 

10.396  zakken peper 

100.000 pond nagelen 

151  sockels foelie 

50.000  pond noten 

69.150  pond indigo Lauro 

15.112  pond indigo Kaski 

3.000  pond indigo s. Gille 

8.464  pond aloë 

4.623  kati radix China 

4.850  kati galanga (gember) 

390  picol spiauter 

100  picol Japans koper 

 

Walcheren: 

9.415  zakken peper 

63.842  pond nagelen 

10.845  stuks porselein 

 

De Nouvelles vermelden, dat de Heren Zeventien van de VOC de voorbije weken zouden 

hebben verkocht aan bepaalde vooraanstaande kooplieden 4,4 miljoen gulden aan peper en 

daarenboven een miljoen gulden aan nagelen, indigo en andere koopwaar. 

Er wordt verteld, dat het schip de Gouden Leeuw, dat bij de genoemde vier schepen achterop 

geraakt was, [25 okt.] in het Goereese Gat binnengekomen zou zijn, en welbeladen. Maar 

enige opvarenden waren gestorven, en er waren nog veel zieken. 

[13-11-1623] 

Uit aangeplakte biljetten heeft men hier vernomen, dat de Heren XVII, vergaderd zijnde, 

besloten hebben, 25 procent kapitaal uit te keren in nagelen, voor 10 schelling per pond. Te 

weten 15 procent, te beginnen op 13 november, en 10 procent in maart 1624. 

 

fol. 143v 

 

[22-10 n.s.; 01-11-1623 o.s.] 

Rond deze tijd, begin november o.s., is in de haven van Goeree aangekomen, van de kust van 

Coromandel, het VOC-schip de Schiedam, beladen met het navolgende: 

246  pakken indigo 

321  pakken katoenen garen 

110  balen Lugasso suiker à 70 pond de baal 

9.116  stuks Guinese linnen 

2.316  stuks van de fijnste vercallen (per-?) 

684  stuks fijne beattelus 
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239   karaat diamanten 

87.697  pond peper 

42.977  pond geraffineerde salpeter 

44.181  pond ongeraffineerde salpeter 

 

[00-04-1624] 

In april 1624 zal men in Amsterdam verkopen, volgens de aangeplakte biljetten, de 

navolgende waren, grotendeels uit de Schiedam, namelijk: nagelen, gruis van nagelen, 

diamanten, antoffelen, indigo, capelletten, benzoë, aloes, katoenen garen, Guinees katoen 

linnen, fijn katoen linnen, salpeter, spiauter, kamfer, gom lak, muskus, gutte lak, suiker 

poeder. 

Justus Heurnius is onlangs aangenomen als predikant in Indië, en als zodanig daarheen 

gereisd.383 

Men zegt, dat de bewindhebbers aangekondigd hadden, een partij kamfer en civet uit te keren. 

Maar dat niemand wilde die accepteren, omdat het niet profijtelijk was voor de 

aandeelhouders, die niet met koopwaar omgaan. Met een beetje van die specerijen zouden ook 

alle winkel gevuld zijn. (Het is maar een voorstel geweest van de aandeelhouders).384 

Er zijn nog meer meningsverschillen met de bewindhebbers. Ze zeggen bijvoorbeeld, dat er 

enige boeken verloren gegaan zijn, en ze weigeren ook, de lijsten van de overgebrachte 

goederen, die uit Indië gezonden zijn, te tonen, vanwege de grote schade die dan optreedt, 

zoals ze beweren. Maar de Staten-Generaal hebben te verstaan gegeven, dat zij zowel het een 

als het ander moeten laten zien. 

De Spanjaard Herrera, schrijft in zijn boek Nieuwe werelt,385 cap. 26, fol. 30, in de 

Nederlandse vertaling, dat Ambon gelegen is op 3½ graad naar het zuiden vanaf het eiland 

Gilolo,386 zonder specerijen. Dat verwondert me, omdat het nu vol staat met 

kruidnagelbomen. En dat de Banda-eilanden, in lengtegraad 4 naar het zuiden liggen, en 

nootmuskaat en foelie voortbrengen, enz. 

 

fol. 144r 

 

[31-08-1624] 

Eind augustus is uit Indië van Suratte gekomen het schip Heusden, met: 

628 pakken indigo Sirchees 

346 pakken indigo Bayan 

15 pakken indigo Jambousser 

28 pakken matasys kleden voor de Golf van Guinea  

24  pakken Guinees linnen 

5  pakken katoenen garen 

11 pakken bastas, dat zijn witte en blauwe katoenen doeken 

1  kist aloë succatorum 

2  kisten zegellak 

1  canaster rood koraal en merkstenen voor Guinee 

5  leggers ongeraffineerde salpeter 

 
383 Heurnius, geb. Leiden 1587, predikant in Oost-Indië 1623-1639, Van Lieburg 1996, dl. 1, p. 96. 
384 Later bijgeschreven. 
385 Antonio de Herrera y Tordesillas, Novus orbis sive descriptio Indiae Occidentalis, Amsterdam 1622, vertaald 

als Nieuwe werelt, anders ghenaempt West-Indien, Amsterdam 1622. 
386 Halmahera. In cap. 26, fol. 83, schrijft Herrera over Ambon, ‘sonder Specerie’, en over ‘de eylanden van 

Bandan … alwaer vergadert wert de note Muscaet, en maas.’  



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

204 
 

8  kisten en 9 zakken geraffineerde salpeter 

1  pak servetwerk 

2 pakken borax 

8  pakken spicanardy 

2 pakken sal ammoniak 

2  pond 14 ons ambergrijs 

2  pakken katoen tot monster 

1 pak zeildoek tot monster 

 

[00-09-1624] 

In september zijn nog drie schepen uit Oost-Indië aangekomen, die 29 januari van Batavia 

vertrokken zijn. De Leiden en de Tholen zijn 16 september in Zeeland gearriveerd,387 en het 

Wapen van Delft, de 11de in het Goereese Gat. 

De Leiden met: 

901.764 pond peper 

104.730 pond noten 

431  sockels foelie 

235  picol Japans koper 

1.800  stukken witte chinese satijnen en damasten 

46   bezoarstenen 

8  kati muskus 

407 ½  karaat diamanten van Borneo 

4  stuck, wegende 5 ½ karaat van out(?) Coromandel 

10  ons ambergrijs 

 

Tholen: 

438.600 pond peper 

83.174  pond noten 

500  cargo porselein en 1.000 boterschoteltjes 

244   sockelen foelie of foelie 

 

Het wapen van Delft: 

1.031.362 pond pepers 

96.568  pond notenmuskaat 

230  picol 62 kati Japans koper 

5.798  pond indigo carmes 

228   sockel foelie 

1  picol lange peper 

 

De 904 sockelen foelie zijn berekend op 124.459½ pond Hollands gewicht. 

 

[00-12-1624] 

In december. Nadat de schepen lang op gunstige wind hadden gewacht, is bij het uitlopen van 

Texel een schip van 500 last vergaan. Het geld en de mensen zijn grotendeels gered. 

Jan Pietersz Coen, die door de Kamer Amsterdam bestemd was, om als gouverneur-generaal 

naar Oost-Indië te gaan, is met een meisje getrouwd, dat hij van plan was mee te nemen. 

 

 
387 VOC-site (http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11729) abusievelijk: Leiden 16 nov. 1624. 

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11729
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fol. 144v 

 

[27-03-1625] 

Maar toen de Engelsen dat hoorden, hebben ze daar via hun koning tegen geprotesteerd. Ze 

hebben hem alle onlusten, die tussen ons en de Engelsen gerezen zijn, ten laste gelegd. Maar 

nu die koning overleden is,388 meent men, dat zijn reis door kan gaan.  

[00-04-1625] 

In april heb ik in Leiden op aangeplakte biljetten gezien, dat nadat de VOC besloten had, 

uitkering te doen in nagelen. Evenwel, tot voordeel van de aandeelhouders, weduwen en 

wezen, zal men in augustus 20 procent in geld uitkeren. En wie nagelen wil ontvangen, tegen 

tien schellinge gruis van nagelen, karpetten, antoffelen, enz. alles tot zijn prijs, die moet voor 

15 april de hoeveelheid laten aantekenen. 

[30-04-1625] 

Eind april. Omdat de VOC-aandeelhouders nieuwe adjuncten zouden kiezen, hebben de 

Utrechters, met een brief van Timmerman aan Jacob van Medemblik, de raadsheer mr. Jacob 

Sass389 gemachtigd, om daar de volgende dag, te weten 26 april oude stijl, op dinsdag, te 

compareren en uit hun aller naam de genoemde keuze te helpen bevorderen. Maar in 

Amsterdam heeft men geen procuratie willen accepteren, maar wel de stemmen van de 

aanwezigen. 

Er werd ook geklaagd over de Stichtse of Amersfoortse bewindhebber, omdat hij geen 

biljetten, noch van de uitkering noch van de verkiezing, zoals gewoonlijk gebeurt, naar 

Utrecht had gezonden. 

[29-05-1625] 

De Schoonhoven is in Zeeland gearriveerd, komende van de kust van Coromandel, redelijk 

welbeladen. 

13 pakken Guinees linnen 

2 pakken grove witte brede bastas 

1 pak fijne witte bastas 

5 pakken montasis, 12 blazen borax 

2 pakken zwarte brede bastados 

1 kist la  

1 blaas olie banon 

779 pakken indigo Kerkes 

374 pakken indigo Bonnonon 

1 pak semanes 

1 pak cassade Bengalet 

10 pakken sal ammoniak 

8 pakken spica Nardi 

45 kisten geraffineerd salpeter 

14 zakken ongeraffineerd salpeter 

1 doosje waarin 105 stuk diamanten, wegende 155½ karaat 

21 bezoarstenen, wegende 12 ons van Coromandel 

381 pakken indigo 

47 pakken katoenen garen 

11 kisten geraffineert salpeter 

33 pakken mauris 

 
388 Koning James I, gestorven op 27 maart 1625.  
389 Mr. Jacob Sass, gest. 1626. 
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fol. 145r 

 

2 pakken cort Guinees lijnwaet 

2 pakken sal ampouris 

2 pakken parcallen 

224 pakken gebleekt Guinees linnen 

50 pakken Guinees linnen 

488 pond buskruit als monster 

 

Deze lading wordt geschat op 900 duizend gulden, en als de andere schepen die nog 

onderweg zijn, veilig en wel overkomen, zullen ze een kapitaal van 3 miljoen gulden 

meebrengen, aldus de berichten. 

De koning van Perzië heeft onze kooplieden zeer voornaam ontvangen. Hij zal ons voortaan 

elk jaar een grote hoeveelheid zijde toesturen, voor alle waren die wij hem zullen brengen. Hij 

heeft enkele Engelsen gevangen laten nemen, omdat ze de moren hadden aangevallen. 

[00-11-1625] 

In november zijn drie schepen binnengekomen uit Oost-Indië, die door het weer en gemaakte 

fouten achterop waren geraakt. Het derde, de Hollandia, is veilig en wel in Zeeland 

gearriveerd, welbeladen.  

[10-12-1625] 

Er zullen daar op 10 december 1625 verschillende waren verkocht worden. Zowel die daar bij 

de Kamer al langer liggen, als door de Hollandia zijn meegebracht, zoals muskus, amber, 

ruwe zijde, porselein, diamanten, lak, kamfer, foelie, tapijten. 

[00-03-1626] 

In maart is een bericht gekomen, dat de schepen de Weesp en … uit Indië in Engeland zijn 

gearriveerd, welbeladen. 

Rond dezelfde tijd kwam er bericht, dat van de drie laatst uitgezonden schepen, de 

Schoonhoven op de heenreis aan de kusten van Spanje, door storm van de andere afgeraakt, 

gestrand en vergaan was. De bemanning is grotendeels verdronken, een paar zijn er 

ontkomen, maar tot groter onheil op het land in de gevangenis opgesloten.390 Op dit schip was 

mede uitgevaren Maurits Neltorp, zoon van mr. James, zeer vermaard chirurgijn in Utrecht, 

afkomstig uit Engeland. 

[00-04-1626] 

Met aangeplakte biljetten is te kennen gegeven, dat de obligaties op de VOC worden 

afbetaald, en geen langere looptijd zullen hebben dan de lopende april of de laatste 

verschijndag. 

[00-06-1626] 

In juni komt bericht binnen, dat in Engeland twee schepen uit Oost-Indië gearriveerd zijn, 

welbeladen. Waar onder één van Jacques l’Hermite, die in Oost-Indië gestorven is, naar men 

zegt. Hij heeft niets van hetgeen hij voorgenomen had, kunnen bereiken. Zijn vloot was, door 

de prins en de VOC, samengesteld uit dertien mooie en goed toegeruste schepen. Kortom, alle 

expedities, die we de laatste jaren ondernomen hebben, zijn slecht afgelopen. 

De schepen, die in Engeland zijn gearriveerd, zijn de Hoorn en de Eendracht. Ze zijn 

volbeladen met peper, nagelen, noten, foelie, salpeter. Ze brengen het bericht, dat l’Hermite 

twee jaar geleden bij de baai van Lima aan de Stille Oceaan is gestorven.391 Zijn luitenant of 

 
390 Gestrand op de kust van Portugal op 22 januari 1626; 198 man werden in Lissabon gevangen genomen. 

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/91362. 
391 Hij overleed op 2 juni 1624 in Callao de Lima. 

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/91362
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vice-admiraal is in Oost-Indië gearriveerd, met twaalf of dertien schepen en 1.200 mannen, in 

redelijk conditie. 

 

fol. 145v 

 

[01-03-1627] 

De VOC zal 1 maart beginnen 12½ procent uit te keren, een gering bedrag, het kleinste dat 

ooit is uitgekeerd in mijn tijd.  

[01-01-1629] 

Er is besloten 25 procent uit te keren, mits de schepen die in Engeland zijn vastgehouden, 

overkomen.  

[01-02-1629] 

Begin februari zijn aan mij […] uitbetaald door onze neef Hendrik van Wijkersloot, die ik 

hiertoe een machtiging had meegegeven, om in Amsterdam dat geld te ontvangen; de akte 

kostte 14 st. 

 

Van de dood van Jan Pietersz Coen, zijn strengheid en trots wordt veel verteld. Hij heeft een 

jonge man [Pieter Kortenhoef], die een meisje, [Sara Specx], waar hij, Coen, voogd over was, 

had overgehaald, met hem de liefde te bedrijven, en met haar wilde trouwen, laten 

onthoofden. Tot groot ongenoegen van de ouders, en toen hij hoorde dat de vader op weg naar 

hem toe was, kreeg hij een vreselijk angst en wroeging, zodat hij zeer kort daarna overleed. 

Zijn vrouw is weer hier in het land gekomen. En naar men zegt, is Jacob Dedel in zijn plaats 

aangesteld.392 

Verder wordt gezegd, dat de Heren Zeventien tot een dividend-uitkering besloten hebben, 

begin volgend jaar. 

In plaats van Coen is namens de Staten-Generaal en de VOC Jacques Specx aangesteld als 

gouverneur-generaal in Indië. 

 

[01-02 n.s.; 22-01-1631o.s.] 

22 januari o.s., heb ik 210 gulden ontvangen. Voor de zusjes Brienen van der Hel, 17½ 

procent. Ik heb hun overhandigd en overgedragen 1.200 gulden van een aandeel VOC,393 dat 

aan Frederica van der Hel Brienen, weduwe van Aernt Pieter Alewijnsz, ontvanger van de 

generale middelen van Zuid-Holland te Dordrecht, en aan haar zuster Christina 

toebehoorde.394 En zo hebben we met hen al het onze verrekend, uitgezonderd dat zij brieven 

van 500 gulden aan opbrengsten vaststelden voor de Borcharts. 

Ik heb toen in Amsterdam het privilege gezien, dat aan Abraham Beyerland en consorten 

verleend was, dat niemand anders de welriekende katten ofwel civetkatten in deze provinciën 

mocht fokken. 

 

fol. 146r 

 

Er wordt verteld dat de vrouw van Helmich Helmichsz, predikant in de classis Oost-Indië, die 

voorheen onvruchtbaar was, maar tijdens die reis zwanger geraakt is, en samen met de foetus 

op het schip overleden is.  

 

 
392 Hetzelfde verhaal op fol. 140v. Daar wordt terecht Jacques Specx als opvolger genoemd. 
393 Vgl. Pollmann 2000, p. 307, noot 87. 
394 Christina Brienen van der Hel (gest. 1708) wed. van secretaris Everard van Harscamp (gest. 1691). 
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[00-07-1631] 

In juli. Het gerucht gaat dat Paraiba, in de Nieuwe Wereld, door ons ingenomen is. Maar het 

ongeluk achtervolgt de WIC, want drie van onze schepen, beladen met een kostbare vracht, 

zijn door onoplettendheid verloren gegaan. 

Het gerucht dat Paraiba door ons ingenomen is, is vals. 

* 

[01-10-1631] 

Begin oktober zijn zes VOC-schepen, beladen met kostbare waren, uit Oost-Indië 

aangekomen. Het zevende, de Deventer, heeft naar verluidt voor de kust van Texel schipbreuk 

geleden. Maar de meeste manschappen en handelswaren zijn gered, en slechts zes of zeven 

opvarenden zijn door de golven verzwolgen. Een zeer groot aantal aromatische en 

geneeskrachtige stoffen, ofwel drogerij, fijn linnen, porselein en andere dingen, zoals uit de 

lijst. 

[10-11-1631] 

10 november worden in Amsterdam verkocht, evenals de volgende dagen, diverse waren 

aangevoerd uit Oost-Indië met zes schepen, namelijk de Deventer, de Middelburg, de 

Franeker, de Egmond, de Wassenaar, de Leeuwin, de Delfshaven, namelijk: ronde en 

langwerpige peper, kruidnagel, nootmuskaat foelie, verschillende soorten lak, ingemaakte 

gember, salpeter, fijn linnen, percale (katoen), benzoë, diamanten, bezoarstenen, indigo. 

[30-10-1631] 

Een jaar geleden heeft mr. Jacob Petit als bewindhebber van de VOC, de plaats van de 

Amersfoorter Van Deuverden ingenomen, en als ik me niet vergis, is hij op 30 oktober 

begonnen.  

[00-08-1632] 

In augustus zijn veilig en wel overgekomen uit Oost-Indië vijf schepen, welbeladen met 

speceriën, zijde, drogerij, linnen en salpeter, enz. De vracht wordt geschat tussen de zes à 

zeven miljoen. Er worden er nog twee of drie van de genoemde vijf verwacht. Maar ik hoor 

dat het schip de Nijmegen, het voornaamste en rijkst beladen, in de buurt van Emden op een 

zandbank in tweeën gebroken zou zijn, en verloren gegaan. Maar het schijnt, dat enige 

koopwaren geborgen konden worden. Ze werden geschat op twee miljoen gulden. 

In Japan is beslag gelegd op onze schepen en koopwaren, rond de 3 miljoen gulden waard. 

Hoe dat moet aflopen, weet niemand. 

 

fol. 146v 

 

[01-01-1633] 

Begin 1633. Uitkering gedaan van 12½ procent. En het gerucht gaat, dat dit jaarlijks in het 

begin van het jaar zal moet gebeuren. Maar ik krijg hier niets uitgekeerd. 

Rond deze tijd, terwijl er zes schepen gereed lagen om naar Oost-Indië te lopen, en het jacht, 

beladen met munitie, proviand en wat geld, treuzelde om te vertrekken, omdat het nog niet 

klaar was en het gewone teken niet gegeven werd, maar een uur later volgde, toen is dat jacht 

door de Duinkerkse piraten veroverd. Het eerste, zo men meent, dat hun in handen is gevallen. 

De commies woonde in Oost-Indië met een vrouw, die hier getrouwd was met een 

mandenmaker, maar bij wie zij weggelopen was. 

[00-07-1633] 

In juli zijn zeven schepen gearriveerd, rijkbeladen met meer dan zeven miljoen aan waren.  

Ik verneem uit de brief van Helmich Helmichsz aan zijn schoonvader en -moeder, dat hij daar 

weer is getrouwd met een Dordrechtse vrouw, maar geen kinderen verwekt heeft.  
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Ook dat Justus Heurnius iets voor de rechter (?) gebracht heeft, tot bestraffing van de 

overheid aldaar, en daarom gevangen was gezet, ondanks dat zijn ambt dit vereiste. Het is een 

oprechte, godvruchtige jongeman, die alleen ijvert voor Gods eer. Maar onze 

tyrannocciones395 verdienen zulke personen niet, en zulk een ongeregelde republiek kan 

dergelijke personen, die haar bestraffen, niet verdragen. Hij zal dus, naar men meent, spoedig 

weer terugkomen. 

De vrouw, hierboven genoemd, die haar man, een mandenmaker, verlaten had, is op de 

terugreis gestorven. 

Het hoofd van die VOC-vloot was de broer van de vrouw van NN de Gruyter, de wijnkoper in 

de Grauwar onder de Lijnmarkt, 

 

fol. 147r 

 

van Culemborg geboortig. Het was Antoni van Diemen,396 die nagenoeg bankroet en radeloos 

was in zijn geldzaken, en in het geheim naar Oost-Indië was gevlucht. Daar was hij 

opgeklommen en ten slotte directeur-generaal van de handel geworden, die 1.200 gulden per 

maand verdiende. Om een vrouw te zoeken, is hij naar patria gekomen, en is als overste met 

een vloot terug gereisd, samen met zijn vrouw.  

Toen onze secretaris Cornelis Bor397 zou trouwen met de dochter van Aernt Pietersz 

Verburch, vroeg ik onze confrater mr. Jacob Petit naar dat meisje. Hij heeft mij toen de zaak 

van Jan Jansz Caerl, NN en Aernt Verburch, vader van de bruid, uitgelegd zoals die hiervoor 

uit het verhaal van de aandeelhouders opgetekend is. Namelijk dat ze 30.000 gld. overhielden, 

en die toen onderling verdeeld hebben. Maar door de aantekening van Jan Caerl in zijn 

kasboek is het, toen hij overleden was, aan het licht gekomen. De VOC is met rente 

gecompenseerd. 398 

Toch had Verburch het bewindhebberschap neergelegd, en was bij Haarlem gaan wonen, 

terwijl de andere twee overleden waren. Bor zei erbij, dat dit een fout scheen te zijn, en dat 

het feit nauwelijks goed te praten viel, maar dat men tegenwoordig veel grover te werk gaat 

met overheidsgeld. Zozeer dat Laurens Reael gezegd heeft, dat vandaag de dag het geld van 

de overheid ten prooi valt aan privépersonen. En met de VOC was alles in orde gemaakt. En 

ook dat de dochters van Jan Caerl en NN daarom door de pensionaris Adriaen Pauw en  

 

fol. 147v 

 

NN Boreel van Zeeland niet toegelaten waren te trouwen, hoewel zij het hiervoor verhaalde 

van hun ouders heel goed wisten.  

[30-10-1633] 

Mr. Jacob Petit, mijn confrater, vertelde ook dat zijn aanstelling bij de VOC, ook al liep de 

termijn van drie jaar nu ten einde, ten slotte toch door de magistraat verlengd was. Amersfoort 

hield vol, recht te hebben op de benoeming, maar de andere kleine steden verzetten zich 

daartegen.  

[01-12-1633] 

1 december zal 20 procent uitgekeerd worden. 

 
395 Vgl. tyrannoctonus, tirannendoder. 
396 Antoni van Diemen (Culemborg 1593-Batavia 1645), werd in 1627 door Coen benoemd tot directeur-

generaal van de handel; in 1636 werd hij gouverneur-generaal. 
397 Lid van de vroedschap 1624, drost op de Vaart (Vreeswijk), gest. 1636. 
398 In Van Dillen 1958, p. 107 s.v. Jan Jansz Kaerel is hier niets over te vinden. 
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Er zijn in november biljetten aangeplakt, dat degenen die geld in deposito bij de VOC hadden 

uitstaan, dat in dezelfde maand zou verschijnen, hun renten met de hoofdsom kunnen 

ontvangen, omdat zij niet van plan waren, er daarna nog rente over te betalen. 

[00-03-1635] 

In maart is met biljetten de uitkering tegen 20 procent aangekondigd. Maar ik heb een maand 

later aan mijn vrouw 70 gulden betaald, om namelijk geen slapende honden wakker te 

maken.399 Ook al is niets van mij, omdat ik drie of vier jaar geleden mijn recht verkocht 

heb,400 en daarom zal er evenveel ergens anders komen om het te vergoeden. 

Maar dit is mijn ongeluk, een toevallige gunst, die de VOC begeleidt, maar mij weer tegenzit. 

Namelijk dat in mei 17 procent uitgekeerd wordt in nagelen. 

[00-07-1635] 

In juli zijn er weer zes schepen aangekomen, beladen met zo’n kostbare koopwaar, dat men 

zegt dat die de hoofdsom bijna compenseert. Voor dit publieke geluk, ook al groeit mijn 

hartzeer, omdat ik door mijn eigen schuld dit geluk misloop, moeten wij God zeer dankbaar 

zijn. Ik verheug me namelijk over onze gemeenschappelijke meevaller, ook al heb ik het 

mijne verpatst. In plaats daarvan verheug ik me over boeken en prenten, die me aangenamer 

zijn dan goud en aromatische kruiden. 

 

fol. 148r 

 

 [00-03-1636] 

In maart 1636. Er is weer 25 procent in nagelen uitgekeerd, omdat de afzet niet zo groot was, 

want Duitsland, dat altijd veel specerijen afnam, is door de oorlogen zeer verarmd. 

Mijn vrouw heeft rond deze tijd met onze verkoop van mijn aandelen ingestemd. 

 [23-06-1639] 

In 1639 is midden in de zomer ds. Justus Heurnius teruggekeerd uit Oost-Indië. Hij Hij heeft 

enige jaren op Ambon en de naburige eilanden van de Molukken gewerkt als predikant, met 

geen gering resultaat. Hij is een vroom en ijverig man, die tot nog toe een drukbezet leven 

heeft geleid, en zich zo goed mogelijk heeft ingezet om de inlanders te bekeren. 

 

fol. 148v 

 

In de uitgegeven pamfletten van de doleanten staan onder andere de volgende woorden. Dat 

de bewindhebbers in Oost-Indië hun geheime spaarpot moeten openbreken, eerst zouden 

bekend maken, wat de uitgaven en uitkeringen zijn in de landen en contreien, waar de VOC of 

de Staten-Generaal heersen. Item met de verkoop van de kokospalmen, die tezamen wel een 

half kapitaal waard zijn, en er nu nutteloos en vergeten bijliggen. 

 

Oost-Indië bij de klassieken 

Oost-Indië is van oudsher de Grieken en Romeinen wel bekend geweest, zoals uit Ptolemeus, 

Strabo, Plinius en andere schrijvers, voldoende blijkt. Benevens uitverschillende andere 

auteurs, die door de tijd verloren gegaan zijn. Als Orthagoras, die van de zaken van Indië 

heeft geschreven, gelijk ook Sosander, Clitophon Rodius, Caemaro en Basilis, door [Gerardus 

Johannes] Vossius in zijn boeken over de Griekse geschiedschrijvers vermeld.401
  

 
399 Letterlijk: om geen horzels naar mijn hoofd te lokken. 
400 Vgl. Pollmann 2000, p. 307, noot 87. 
401 G.J. Vossius, De historicis Graecis libri quatuor, Leiden, 1623. 
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Volgens de overlevering heeft Hippostratus geschreven over de verbazingwekkende vormen 

van de mensen in Indië, evenals Hegesigonus et Jambulus. 

Hierocles schrijft, dat hij in een droog gebied naakte mensen gezien heeft die geen dak boven 

hun hoofd hadden. Sommigen zorgden met hun oren voor wat schaduw op hun hoofd, terwijl 

anderen hun voeten optilden en daarmee hun hele lichaam bedekten als met een parasol. 

Vandaar de fabeltjes over Indië bij Plinius, boek 7, cap. 2, Solinus cap. 65. 

Over Indië heeft ook Arrianus402
 een boek geschreven dat ik bezit, en dat wordt toegevoegd, 

ofwel boek VIII over de daden van Alexander is. Zoals de meesten die over de daden van 

Alexander de Grote hebben geschreven. Photius heeft een excerpt van Ctesias’ Indica 

bewaard in zijn bibliotheek. Er wordt gezegd dat ook een zekere Protagoras heeft geschreven 

over de monsterachtige vormen van de Indiërs. 

 

fol. 149r 

 

Zoals Indië de Iberische windbuilen vult met hooghartigheid, 

Zo steunt het de Hollanders met zijn rijkdommen. 

God geve dat de Iberiër ten slotte zijn hoogmoed laat varen, 

En tevreden met wat hij heeft, niet dat van een ander erbij wil hebben. 

En dat het goud de Hollander niet al te verwaand en opgeblazen maakt, 

En er in zijn trots aan denkt, dat aan God de wrake is.403 

 

   Aernt van Buchell 

 

 
  

 

 
402 Flavius Arrianus, Anabasis Alexandri en Indica. 
403 Dit gedicht is een variatie op het gedicht op fol. 2r. 
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Bijlage  

  

VOC-schepen 
 

Aal, 25v = Heilbot  

Alkmaar 1619, 1619-1625, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11440 

Amsterdam 1618, 1618-na 1622, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11545 

Amsterdam (Wapen van) 1613, 1613-na 1635, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10040 

Arend 1612, 1613-na 1614, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11454 

Arnemuiden 1620, jacht, 1621-1629, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11574 

Beer (Witte) 1614, jacht, 1614-1627/1628, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10097 

Beer (Zwarte) 1614, 1614-na 1621, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10098 

Brandaris, ??? 

Bruinvis 1620, jacht, 1620-1622 (vergaan), http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11509 

Ceylon 1606, 1606-na 1612, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10210 

Delfshaven 1621, 1621-1633, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11527 

Delft 1607, 1607-na 1625, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11529 

Delft (Oud) = Delft 

Delft (Duivel van) =Delft 1607 of (doorgehaald): Hert (Hert 1613) 

Delft (Wapen van) 1620, 1620-na 1636, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10240 

Deventer 1629, 1629-1631 http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10245 

Dolfijn 1614, 1614-1620/1621, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10257 

Dordrecht (Maagd van) 1618, 1618-1630, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10269 

Dordrecht of Wapen van Dordrecht = Maagd van Dordrecht 

Eendracht 1623, 1623-na 1626, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11579 

Eendracht (Zuider) 1615, 1615-mei 1620, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11659 

Eenhoorn 1616, jacht, 1617-na 1621 http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11554 

Egmond 1630, 1630-1645, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11555 

Engel 1613, 1613-31 mrt. 1620 vergaan, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11559 

Enkhuizen 1614, 1614-na 1619, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11563 

Enkhuizen (Wapen van) 1619, 1619-1628, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11567 

Fortuin (Goede) 1616, 1617-1626, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11580 

Franeker, 1638-1642 ??? 

Frederik Hendrik 1626, 1626-1646, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10343 

Galiasse 1615, 1615-na 1618, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10347 

Gouda 1620, 1620-1625, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10374 

Groningen 1619, 1619-1626 http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11605 

Haan 1620, 1620-1628, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11607 

Haarlem (Wapen van) 1618, 1618-1628, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11612 

Haring 1620, jacht, 1620-1628, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11619 

Hazewind 1620, jacht, 1620-1627/1628 http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11626 

Heilbot 1620, jacht, 1620-1621 (vergaan), http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11612 

Hert 1613, jacht, 1614-1622, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11636  

(zie ook Delft 1607) 

Heusden 1621, 1621-na 1631 http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11640 

Hollandia 1619, 1619-1642 http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11646 

Hollandia (Nieuw) = Hollandia 1619 

Hond (Zwarte), ca. 1622, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=12101 

Hoop 1615, jonk, 1615-na 1616 http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=12085 

Hoop (Goede), 1618-na 1620, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10478 

Hoorn (Wapen van) 1619, 1619-na 1628, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11662 

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11440
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11545
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10040
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11454
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11574
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10097
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10098
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11509
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10210
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11527
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11529
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10240
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10245
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10257
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10269
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11579
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11659
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11554
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11555
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11559
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11563
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11567
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11580
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10343
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10347
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10374
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11605
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11607
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11612
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11619
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11626
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11612
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11636
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11640
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11646
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=12101
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=12085
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10478
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11662
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Hoorn (Nieuw) 1618, 1618-nov. 1619 (vergaan) 

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11660 

Jakob (Sint), niet van de VOC 

Leeuw (Gouden) 1615, 1616-1634, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11714 

Leeuw (Groene) 1611, 1611-1617, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11717 

Leeuw (Rode) 1611, 1611-31 jan. 1613 (vergaan, Japan) 

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11719 

Leeuw (Zwarte) 1605, 1605-28 nov. 1618, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10595 

Leeuwin 1621, 1621-1640, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11726 

Leiden 1619, 1619-na 1632, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11729 

Mauritius 1612, 1612-na 1625 http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10662 

Medemblik 1619, 1619-na 1628, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11760 

Middelburg 1619, 1619-1625, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10686 

Monnikendam 1621, 1621-na 1628 http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11775 

Morgenster 1614, (abus. Ster) 1614-na 1616 http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11779 

Muiden 1619, jacht, 1620-1623, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11780 

Naarden 1620, jacht, 1620-1623, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11783 

Nijmegen 1629, 1629-1632, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11796 

Noord-Holland 1620, 1620-1627/28, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11797 

Oranje 1620, 1620-1628, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11803 

Oranjeboom 1614, 1614-na 1622, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10777 

Postpaard 1616, 1617-1623, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11828 

Purmerend 1620, 1620-na 1628, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11836 

Rotterdam (Wapen van) 1621, 1621-na 1634, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11853 

Schiedam 1620, 1620-1633, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11863 

Schoonhoven 1619, jacht, 1619-1626 http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10943 

Tholen 1617, 1617-na 1629, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11027 

Trouw 1615, 1615-1624, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11891 

Utrecht 1626, 1626-na 1630, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11899 

Valk 1620, jacht, voor 1621-1623, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11902 

Veere 1606, 1606-1617, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11060 

Vosje 1616, 1617-na 1620, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11934 

Vrede 1619, jacht, 1619-1631, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11114 

Walcheren 1612, 1612-1630, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11939 

Wassenaar 1629, 1630-1643, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11941 

Weesp 1620, jacht, 1620-na 1632, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11156 

West-Friesland 1615, 1615-1623, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11948 

Westkapelle 1620, jacht, 1621-1628, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11687 

Woerden 1621, jacht, 1621-1630, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11954 

Gorkum 1621, (abus. Worcum)1621-na 1622, 

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11595 
Zeeland (Wapen van) 1615, 1615-1627 

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11221 
Zeepaard (Gulden) 1626, (abus. Zeepost), 1626-na 1631, 

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11974 

Zierikzee 1616, 1616-na 1627 http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11978 

Zon (Oude) 1611, 1611-10 jan. 1621 (gesloopt), 

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11983 
Zuid-Holland 1619, 1619-na 1628, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11991 

Zwaan 1617, 1617-na 1621, http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=12094  

 

 

http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11660
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11714
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11717
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11719
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10595
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11726
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11729
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10662
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11760
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10686
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11775
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11779
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11780
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11783
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11796
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11797
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11803
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10777
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11828
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11836
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11853
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11863
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=10943
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11027
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11891
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11899
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11902
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11060
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11934
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11114
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11939
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11941
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11156
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11948
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11687
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11954
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11595
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11221
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11974
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11978
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11983
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=11991
http://www.vocsite.nl/schepen/detail.html?id=12094


VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

214 
 

Bronnen  a. door Buchelius gebruikt (voor 1641) 

 

Pieter Christiaensz. Bor, Nederlantsche oorloghen, beroerten, ende borgerlijcke 

oneenicheyden …, 5 dl., Leiden, 1621-1630. 

 

Christophorus a Costa, Aromatum et medicamentorum in Orientali India nascentium liber 

(vertaald door Carolus Clusius), Antwerpen, 1595. 

 

Hugo Grotius, Mare librum sive De iure quod Batavis competit  ad Indicana commercia, 

Leiden, 1609.   

 

Antonio de Herrera y Tordesillas, Novus orbis sive descriptio Indiae Occidentalis, 

Amsterdam 1622, (vertaald als Nieuwe werelt, anders ghenaempt West-Indien, Amsterdam 

1622). 

 

Justus Heurnius, De legatione evangelica ad Indos capessenda admonitio, Leiden, 1618. 

 

Athanasius Kircher, Prodromus Coptus sive Aegyptiacus, Rome, 1636. 

 

J. de Laet, Nieuwe Wereldt of beschrijvinghe van West-Indien, Leiden, 1625. 

 

Emanuel van Meteren, Historie der Nederlandscher ende haerder naburen oorlogen ende 

geschiedenissen. Tot den jare 1612 ..., ’s-Gravenhage, 1614. 

 

Paulus Merula et al., Tiid-thresoor: Ofte kort ende bondich verhael van den standt der 

kercken ende de wereltlicke regieringe … door een liefhebber der historien gebracht totten 

lopenden jare 1627 …, Leiden, 1627. 

 

Joannes Meursius, Athenae Batavae, Leiden, 1625. 

 

Nicolás Monardus, Simplicium medicamentorum ex novo orbe … historiae (vertaald door 

Carolus Clusius), Leiden, 1605. 

 

Garcia de Orta, Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud Indos nascentium 

historia (vertaald door Carolus Clusius), Antwerpen, 1595. 

 

Garcia de Orta, Exoticorum libri decem (vertaald door Carolus Clusius), Leiden, 1605. 

 

Johannes Isacius Pontanus, Historische beschrijvinghe der seer wijt beroemde coop-stad 

Amsterdam … (vertaald door Petrus Montanus), Amsterdam, 1614. 

 

Joris van Spilbergen, Oost ende West-Indische spieghel …, Amsterdam 1621. 

 

[Jacobus] Thuanus, Historae sui temporis, 2e dr., Parijs, 1620. 

 

G.J. Vossius, De historicis Graecis libri quatuor, Leiden, 1623 

 

Nicolaes van Wassenaer, Historisch verhael alder ghedenck-waardichste geschiedenisse 

 (enz.), 21 dl. (5 bd.), Amsterdam, 1622-1635. 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

215 
 

b. Literatuur na 1641 

 

NNBW, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (online via 

http://www.biografischportaal.nl/).    

 

WNT, Woordenboek der Nederlandsche taal (online via https://ivdnt.org/onderzoek-a-

onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/wnt). 

 

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden … 21 dl., Haarlem, 1852-1878. 

 

L. van Aitzema, Saken van staet en oorlogh, 6 dl., ’s-Gravenhage, 1669-1672. 

 

Simon van Beaumont, Gedichten, Utrecht, 1843. 

 

E. van den Boogaart en F.J. Du Parc, Zo wijd de wereld strekt: tentoonstelling naar 

aanleiding van de 300ste sterfdag van Johan Maurits van Nassau-Siegen op 20 dec. 1979 …, 

’s-Gravenhage, 1979. 

 

H.T. Colenbrander, Koloniale geschiedenis II, Nederland, De West, de Oost tot 1816, ’s-

Gravenhage, 1925. 

 

J.R. van Diessen en F.J. Ormeling, Grote atlas van Nederland Oost-Indië, [Zierikzee] 2003. 

 

J.G. van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-

Indische Compagnie, ’s-Gravenhage, 1958. 

 

J.J. Dodt van Flensburg, ‘Arnoldus Buchelius’, in: Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en 

statistiek van Utrecht 3 (1837), p. [20]-25, [59]-64, [163]-172. 

 

Marijke Donkersloot-de Vrij, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht 

2003 (online via https://rkd.nl/nl/explore/library/160558). 

  

J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, 2 dl., Haarlem, 1903-1905. 

 

Gaastra, Femme S., De geschiedenis van de VOC, 2e dr., Zutphen, 2007. 

 

Henk Florijn, ‘De thuisvaart van Laurens Queljo’, Reformatorisch Dagblad, d.d. 18-6-2020. 

 

Martine Gosselink, New York - Nieuw-Amsterdam: de Nederlandse oorspong van Manhattan, 

Den Haag, 2010. 

 

Gottfried, Johann Ludwig (Simon de Vries, ed.), Joh. Lodew. Gottfrieds vermeerderde en 

verbeterde Historische kronyck, vervolght van ’t jaer Christi MDLXXVI tot MDCXXXVII. 

Derde deel (Volkomen vervolgh op Joh. Lodew. Gottfrieds Historische kronyck …Derde 

deel), Leiden, 1702. 

 

Henk den Heijer, De geschiedenis van de WIC, 3e dr., Zutphen, 2002. 

 

http://www.biografischportaal.nl/
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/wnt
https://ivdnt.org/onderzoek-a-onderwijs/lexicologie-a-lexicografie/wnt
https://rkd.nl/nl/explore/library/160558


VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

216 
 

Jaap Jacobs, Een zegenrijk gewest: Nieuw-Nederland in de zeventiende eeuw, Amsterdam, 

1999. 

 

Gerrit Kalff, Het Dietsche dagboek, Groningen, 1935. 

 

S. Kalff, ‘A. van Buchell’s Indische aanteekeningen’, in: Indische Gids 31 (1909), p. 271-280, 

416-427. 

 

L.A. van Langeraad (ed.), ‘Eenige mededeelingen van Arent van Buchel betreffende zijn 

bewindhebberschap in de Amsterdamsche Kamer der Vereenigde Oostindiche Compagnie, 

1619-1621’, in: De Navorscher 47 (1897), p. 609-650. 

 

F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, dl. 1 

predikanten, dl. 2 gemeenten, Dordrecht, 1996. 

 

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 dl., ’s-Gravenhage, 1732-1737. 

 

M.A.P. Meilink-Roelofsz, ‘Steven van der Hagen’, in: J.R. Bruyn e.a., Vier eeuwen varen, 

Bussum, 1973.  

 

M.E. van Opstall, ‘Laurens Reael in de Staten-Generaal: het verslag van Reael over de 

toestand in Oost-Indië’, in: Nederlandse Historische Bronnen 1 (1979), p. 175-213. 

 

Louis D. Petit en Hilletje J.A. Ruys, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten: 

verzamelingen van de bibliotheek van Joannes Thysius en de bibliotheek der Rijks-

Universiteit te Leiden, ’s-Gravenhage en Leiden, 1882-1934. 

 

I.N. Phelps Stokes, The iconography of Manhattan Island 1498-1909, 4 dl., New York, 1915-

1928. 

 

Judith Pollmann, Een andere weg naar God: De reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-

1641), Amsterdam, 2000 (online via DBNL: https://www.dbnl.org/tekst/poll017ande01_01/). 

 

J.G. Roding en M. Stompé, Pieter Isaacsz (1569-1625). Een Nederlandse schilder, 

kunsthandelaar en diplomaat aan het Deense hof, Hilversum, 1997. 

 

Arend de Roever en Bea Brommer, Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 

dl. 3: Indische Archipel en Oceanië, [Voorburg] 2008. 

 

K. Thomassen e.a., Alba amicorum: vijf eeuwen vriendschap op papier gezet, ’s-Gravenhage, 

1990. 

 
P.A. Tiele en J.E. Heeres, Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in de 

Maleisischen Archipel, 3 dl., ’s-Gravenhage, 1886-1895. 

 

Johan van de Water, Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en 

edicten, der edele mogende heeren Staten 's Lands van Utrecht …, 3 dl., Utrecht, 1729. 

 

https://www.dbnl.org/tekst/poll017ande01_01/


VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

217 
 

Wulp, J.K. van der, Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van 

Nederland, aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman, 3 dl., Amsterdam, 1866-1868. 

 

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. 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

218 
 

Index 

 
Abbekerk, van 

Cornelis Jansz, 105 

Abouts 

Hans, 160 

Abrahamsz 

Cornelis, 97 

Adriaensz 

Joris, 145 

Pieter, 160 

Aerssen, van 

François, 131 

Aerssens 

Cornelis, 40 

Aertsz 

Gerrit, 85 

Aguila 

Antonio, 82 

Albuquerque, de 

Matias, 166 

Alewijn 

Dirk, 105, 113 

Alewijnsz 

Aernt Pieter, 207 

Alleman 

Juan Alfonso, 180 

Manuel Peres, 178 

Alvarez 

Francisco, 154 

Andriesz 

Claes, 111 

Antonio 

Juan, 155 

Arciszewski 

Christoffel, 172 

Ariaensz 

Jan, 38 

Arissen 

Jan, 176 

Arras 

Rodrigo, 155 

Artichofski 

Christoffel, 174 

Assum, van 

Helena, 115 

Axollonio, d' 

Juan, 155 

 

Bagnoli 

Giovan Vincenzo, conte di, 179, 182 

Bakker 

Aelst, 94 

Bakkum, van 

Nicolaes, 23, 91 

Barentsz 

Jan, 58, 85, 90 

Pieter, 94 

Barlaeus 

Caspar, 161 

Bas 

Dirck, 18, 19, 23, 34, 38, 47, 59, 61, 77, 

78, 82, 85, 97, 104, 117, 121, 130, 

131 

Beaulieu, de 

Augustin, 92 

Beaumont, van 

Simon, 161 

Beecque, de le (del) 

Louis, 18, 19, 25, 30, 44, 48, 50, 81, 

105, 121, 137, 197 

Beek, van 

gebroeders, 117 

Beest, van 

Wouter, 198 

Beltgens 

Pieter, 143, 145 

Bemmel, van 

Hendrik, 111, 112 

Rutger, 66, 111 

Beo de Susa de San Payo 

Martin, 62 

Berckhout 

Jan, 46, 50 

Berctam 

NN, 159 

Berg, van den 

Alexander, 28 

Berk 

NN, 125 

Bernardo 

Andres, 155 

Bertius 

Petrus, 32 

Bex 

Frans, 63 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

219 
 

Beyerland 

Abraham, 207 

Bicker 

Jacob, 18, 19, 50, 59, 70, 83, 122, 125 

Bijlert, van 

Aleid, 41 

Hendrik, 41 

Bisschop 

Philips, 68 

Bisschop, de 

Dirk, 143 

Bleu, le 

Jan, 139 

Blijenberg 

Cornelis, 41 

Block 

Adriaen Martensz, 37, 96 

Jan, 177 

NN, kapitein, 180 

Bloemaert 

Cornelis Alsz, 24 

Bock, le 

Pierre, 201 

Bockhorst, van 

Jan, 122 

Bodden 

Bartholomeus, 94 

Bodecher Benning 

Johannes, 174 

Boelen 

Paulus, 116, 119 

Boetzelaer, van den 

Gideon, 40, 71 

Boisdauphin, Le 

zie Servier, Abel, 20 

Boissy 

NN, 101 

Bonandes 

NN, 154 

Bonner 

Evert, 76 

Bootsman 

Dirk Gerritsz, 174 

Bor 

Cornelis, 143, 209 

Pieter Chr., 87 

Borch, van der 

NN, klerk, 39 

 

Borchart 

NN, 207 

Boreel 

Jacob, 88 

NN, 209 

Willem, 19, 23, 25, 34, 58, 59, 61, 77, 

90, 104, 105 

Bosshouwere, de 

Marcelis, 46, 57 

Boterpot 

Antoni, 21 

Charles, 21 

Both 

Pieter, 33, 41, 87, 130, 186 

Volcken Harmansz, 45 

Bouillon 

hertog van, 101 

Boy 

NN, 68 

Boyemer 

Aernt, 58 

Antoni, 46 

Brandenburg, van 

Lucas, 115 

Brandt 

Jan Jansz, 176 

Bremen, van 

Jan Gerritsz, 105, 109 

Brienen alias Verhel 

NN, kapitein, 49, 50, 115 

Brienen, van 

Frederique, 195, 207 

Brinck 

Ernst, 184 

Brock 

Jorgien, 107, 111 

Broeck, van den 

Pieter, 86 

Broekhuizen, van 

Claes, 24 

Broekman 

Gerrit, 76 

NN, 176 

Brouwer 

Hendrik, 18, 19, 30, 31, 49, 66, 75, 77, 

80, 90, 103, 105, 109, 113, 121, 123, 

124 

 

 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

220 
 

Buchell, van 

Aernt, 15, 16, 17, 37, 48, 49, 91, 121, 

128, 136, 143, 211 

Busschof 

Bernardus, 157 

Buys 

Jan, 58, 85, 90 

Jan Andriesz, 126 

Caerl 

Jan Jansz, 49, 141, 209 

Camillo, de 

Bernardo, 154 

Candidus 

Georgius, 176 

Cannevelt 

Stem, 171 

Canu, le 

Robbert Robbertsz, 48 

Cardanus 

Hieronymus, 32 

Carlier 

Samuel, 174 

Caron, de 

Noël, 113, 117, 122 

Carpentier, de 

Pieter, 63, 98, 99, 105 

Carret 

NN, 68 

Casparus 

NN, predikant?, 110 

Casteel, van 

Joris, 111 

Castrano, de 

Andrea, 110, 185 

Castro, de 

Josefo, 155 

Catelinus 

Martinus, 49 

Cats 

David, 178 

Jacob, 144 

Ceylon, 16, 22, 23, 60, 63, 121, 194 

Citton 

NN, majoor, 171 

Claesz 

Adriaen, 76 

Cloppenburg 

NN, agent in Engeland, 73, 88, 97, 113, 

116, 128 

Clusius 

Carolus, 32, 165, 187 

Cock 

Evert, notaris, 111 

Cock (of Essick) 

Hans Ulrich, 111 

Coen 

Jan Pietersz, 6, 20, 39, 46, 50, 57, 61, 

62, 66, 67, 68, 69, 85, 102, 105, 106, 

113, 126, 129, 130, 131, 189, 196, 

198, 201, 204, 207 

Cognet of Conject 

NN, 28, 29 

Coninck 

Harman, 38, 39 

Cool 

Simon, 41, 44, 45, 57, 123, 131 

Coolen 

Laurens, 93 

NN, 123 

Cornelis 

Stijntgen, 111 

Cornelisz 

Cornelis, 123 

Costa, a 

Christophorus, 32, 187 

Coymans 

Constantia, 24 

Crayevanger 

Jan, 72 

Crijnsz 

Frederik, 93 

Dale, van 

Valerius, 51 

Decker 

NN, 156 

Dedel 

Jacob, 19, 20, 33, 61, 62, 92, 99, 107, 

207 

Delft, van 

Jacob Fransz, 85 

Deuverden, van 

NN, 12, 197, 208 

Diemen, van 

Antoni, 10, 49, 175, 209 

Diguerres 

NN, monsieur de, 101 

Dirksz 

Adriaen, 66, 112 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

221 
 

Does, van der 

NN,Willem, schout, 29 

Dominico, de 

Simon, 155 

Dominicus 

Cousin, 90 

Doorn, van 

Evert, 74, 76, 137 

Joost, 74, 76, 137 

Dordt, van 

Jan, 152 

NN, kolonel, 153 

Douwesz 

Gerrit, 75 

Duits, van 

Johan, 201 

During 

Egbert, 18, 19, 26, 103 

Eck, van 

Dirk, 17, 128 

Eeckhout, van 

NN, 48 

Egbertsz 

NN, 90 

Eindhoven, van 

Izaak, 19, 30, 115, 136 

Joris, 123 

Enden, van den 

NN, 120 

Ephraim 

NN, boekhouder, 141 

Eppius 

Henricus, 59 

Esch, van 

Hendrik, 41 

Essick (of Cock) 

Hans Ulrich, 111 

Eustache 

Michel, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 

70, 71, 79, 100, 101, 109, 116, 121, 

122, 127 

Everdingen, van 

Antoni, 38 

Evertsz 

Bastiaen, 111 

Wouter, 112 

Franssen 

Jan, 97 

 

Fretis, de 

don Laurentio, 110, 185 

Galen, van 

NN, 58 

Garden 

NN, Engelse kapitein, 67, 68, 70, 73 

Geel, van 

Daniël, 156 

Gelen, van 

Maximiliaan, 105 

Gerenstein, van 

NN, heer van, 198 

Gerritsz 

Dirk, 193 

Elias, 57 

Gerrit, 75, 93 

Hessel, 19, 69, 80, 152 

Geurtsz 

Wouter, 112 

Giberton 

Portugese gouverneur, 167 

Gideons 

Marinus, 177 

Gijsberts 

Judith, 183 

Gijsbertsz 

Jan, 145 

Gisels 

Aernt, 109, 124, 125, 177 

Jan Artus, 143 

Goa, 23, 75, 83, 192, 193, 194, 195 

Godignus 

Paulus, 16 

Godin 

Daniël, 201 

Gonzales 

Luca, 155 

Melchior, 155 

Goude, van der 

Meus Sandersz, 33, 37, 43, 47 

Gouw, van der 

Jacob Cornelis, 107 

Goyer, de 

Nicolaes, 48 

Groot, de 

Hugo, 13, 14, 214 

Grovensteins 

Johan, 12, 15, 16, 17, 87, 94 

 



VOC-dagboek van Arnoldus Buchelius 

vertaling 
 
 

222 
 

Gruyter, de 

NN, 209 

Guiniones, de 

Antonio, 155 

Haar, van der 

NN, 198 

Haarlem, van 

Abraham, 37 

Haemstede, van 

Adriaan Cornelisz, 24 

Haes, de 

Hans, 45 

Hendrik, 114 

Hagen, van der 

Pieter, 169 

Steven, 19, 20, 38, 42, 53, 55, 59, 61, 

64, 66, 69, 74, 76, 93, 95, 102, 111, 

115, 130, 141, 146 

Hallink 

Egbert, 39 

Hamel 

Jacob, 173 

Hamont, van 

Gerrit Servaes, 80 

Hardenbroek, van 

Pieter, 198 

Haren, van 

Margriet, 41 

Harmansz 

Hendrik, 89 

Jan, 18, 19, 27, 38, 72, 81, 83, 102, 108, 

126 

Hasselaer 

Dirk, 19, 23, 24, 30, 38, 44, 58, 65, 75, 

81, 86, 126 

Hauwaerts 

NN, weduwe, 183 

Heemskerck, van 

Jacob, 30 

Reinier, 51 

Hel Brienen, van der 

Christina, 195, 207 

Frederica (zie ook Brienen), 207 

NN, kapitein, 49, 50, 115 

Helmichsz 

Helmich, 183, 197, 207, 208 

Helsdingen, van 

Adriaen, 48 

Dirk, 12, 158, 159, 160, 162 

Steven, 48 

Helt 

Laurens, 37 

Hendriks 

Marretje, 192 

Hendriksz 

Harman, 41 

NN, provoost, 39 

Hendrikz 

Boudewijn, 157 

Hering 

Hugo, 78, 100 

Hermite, l' 

Jacques, 75, 151, 152, 153, 154, 206 

Herrera y Tordesillas, de 

Antonio, 203 

Hertaing, de 

Daniel, 163 

Heurnius 

Justus, 10, 22, 174, 203, 209, 210 

Heyden, van der 

Daniel, 38 

Heyn 

Piet, 152, 158, 159, 161 

Hilten, van 

Antoni, 17, 128 

Hitoe 

kapitein, 70, 107 

Hochepied 

Johan, 201 

NN, 116 

Hoefijzer 

Pieter Martensz, 23, 42 

Hoenraets 

Aeltgen, 42 

Hoing 

Dirck, 18, 19, 41, 57, 91 

Jacob Gerritsz, 145 

Hommius 

Festus, 58 

Honchs 

NN, majoor, 171 

Hoogeveen, van 

NN, 58 

Hoorn, van 

Gerbrand Jan Claesz, 21 

Hoppesack 

Jan Michielsz, 93 

Horatius, 112 
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Hornhoven 

Johan, 41 

Houbraken 

Cornelis, 38, 92 

Houtman, de 

Frederik, 19, 33, 64, 92, 102, 105, 108, 

130 

NN, commies, 62 

Hove, van den 

François, 74 

Hulsebos 

Adriaen |Jacobsz, 87 

Isaacsz 

Pieter, 27 

Jacobs 

Luytgen, 66, 112 

Jacobsz 

Elias, 112 

Jan, 48 

Oetger, 84 

Willem, 93, 115 

Jannis 

Jan Jochemsz, 26 

Jeremias Jochemsz, 26 

Jans 

Weyntgen, 112 

Jansz 

Claes, 48 

Cornelis, 80 

Hendrik, 67, 68, 73, 74 

Jacob, 24, 51 

Jan, 93 

Jan Jorisz, 51 

Jasper, 51 

Lucas, 117 

Reinier, 94 

Tijs, 48 

Vranck, 112 

Willem, zoon van Hans van Brussel, 43 

Jeannin 

Pierre, 101, 122 

Joan 

Dirk, 169 

Jochemsz 

NN, 122 

Johan Maurits, 167, 172, 174, 178, 179, 

180, 181 

Jol 

Cornelis Cornelisz, 173 

Jonckheyn 

Albert Simonsz, 123 

Joosten 

Huyg, 192 

Junius 

Robertus, 176 

Jurriaensz 

Hans, 94 

Kemp 

Jacob, 76 

Kerkringen 

Hendrik, 93 

Kerseboom 

Clemens, 187 

Kielang, van 

Marcus, 110, 185 

Kilan 

Ray, 110 

Kircher 

Athanasius, 16 

Kortenhoef 

Pieter, 198, 207 

Kuysten 

Jan, 197 

Laet, de 

Johannes, 146, 150, 151, 161 

Lam 

Jan Dirksz, 63, 153, 157 

Lambert 

Moy, 126 

Lambertsz 

Willem, 93 

Lampe 

Bernt, 141 

Langerak, heer van 

zie Boetzelaer, Gideon van den, 21, 40 

Lede, van der 

Dirk, 76 

Leerdam, Reich van 

Jan Claesz, 49, 136, 156 

Leeuwen, van 

Cornelis Jacobsz, 21 

Leeuwius 

Gerardus, 176 

Lemmens 

François, 65, 72, 94 

Lernou 

Abraham, 93 
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Lichthart 

Jan, 173 

Lieftink 

Jacob, 12, 159, 162, 163 

Jacob Woutersz, 41, 112, 143, 159 

Lièvre, Le 

NN, kapitein, 28 

Linschoten, van 

Jan Huygen, 192 

Lodenstein 

NN, schipper, 124 

Lonck 

Hendrik, 160, 162, 170 

Loon, van 

NN, 55, 77 

Looy, van 

Hans, 140 

Lostadt, van 

Nicolaes, 143 

Lueme (Luines) 

hertog van, 100, 116 

Luwenaer 

Jan, 76 

Machiavelli, 139 

Mader, de 

Fernandez, 154 

Maecht, de 

Jasper, 178 

Maire, le 

Isaac, 30, 34, 40, 47, 57, 60, 81, 97 

Johan, 45, 47, 56, 60 

Malapert 

Hugo, 45, 49 

Mander, van 

Michiel, 80 

Mangler 

Frederik, 108, 116 

Manglerius 

Eustachius, 108 

Marcelis 

prins van Migombo, 45, 47, 60 

Marre, la 

NN, 68 

Mathew 

Walter, 56 

Maurier, Du 

Benjamin Aubery, 20 

 

 

Maurits 

prins, 25, 34, 36, 40, 43, 45, 60, 61, 72, 

109, 121, 122, 144, 146, 196 

Medemblik, van 

Jacob, 143, 205 

Meer, van der 

Johan, 41 

Meteren, van 

Emanuel, 14, 19 

Meynartsz 

Meynart, 42 

Middelgeest 

NN, 196, 200 

Minuit 

Peter, 168, 181 

Mohammed 

profeet, 107 

Molinaeus 

Nicolaus, 174 

Monardus 

Nicolaus, 32 

Monbason 

NN, hertog van, 100, 116 

Moreel 

NN, soldaat, 89 

Moreelse 

Paulus, 163 

Moult en Mau 

opper- en onderkoopman, 41, 42 

Mouts en Maut 

commies en assistent, 21 

Muys 

NN, 122 

Nachtegaal 

Blasius, aandeelhouder, 105 

NN, aandeelhouder, 117 

Nagel 

Dirk Jansz, 80 

Nannings 

Lambert, 76 

Nannink 

Volkert, 201 

Neltorp 

James, 206 

Maurits, 206 

Nes, van 

Lucas, 15, 18, 21, 30, 48, 93, 95, 103, 

105, 120, 131 
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Nienen 

Cornelis, 76 

Niers 

NN, 196 

Nievelt, van 

NN, 198 

Nijpoort, van 

Jan Floris, 163 

Noort, van 

Olivier, 151 

Noot, van der 

Lambert, 115 

Norwich 

George, 108 

Noseman 

NN, 173 

Nullay 

don Laurentio, 110, 185 

Nuyts 

NN, opperhoofd, 177 

Ockerze, van 

Matheus, 93 

Oetgens van Waveren 

Frans Hendricksz, 18, 22, 25, 30, 38, 47, 

123 

Oldenbarnevelt, van 

Johan, 199 

Oliva, d' 

Raphaël, 68, 70 

Olivier 

Abraham, 92 

David, 111 

Oliviersz 

Jacob, 109 

Olyva 

NN, 68 

Oosterwijk, van 

Loeffrid, 168 

Oosterzee, van 

Bernt, 26, 30, 103 

Orta, de 

Garcia, 32 

Otto 

Daniel, 121 

Oudaen, van 

Jan, 26, 68 

Paets 

Jan Jacobsz, 57 

NN, 57, 58 

Pagon, del 

Hyacintho, 155 

Panhuizen, van 

Gielis, 146 

Passarano, de 

Gabriel, 26 

Pater 

Adriaan Jansz, 76, 162, 163, 171 

Pauw 

Adriaen, 18, 21, 25, 27, 29, 40, 46, 56, 

71, 82, 85, 100, 105, 109, 116, 121, 

122, 130, 164, 165, 166, 209 

Reinier, 74 

Pauw, de 

Matheus, 12, 154, 156, 159, 160, 163, 

183 

Pelgrim 

familie, 37 

Pels 

Elias, 145 

Penen, van 

Johan, 26 

Perez 

Lara, 155 

Petit 

Jacob, 12, 198, 208, 209 

Philipsz, alias de Platte 

Jan, 26 

Pietersz 

Heertje, 169 

Pistorius 

Guilielmus, 170 

Ploos van Amstel 

Adriaan, 161 

Poll, van der 

Cornelis, 159 

Frank, 12, 159, 160 

Polyander a Kerkhoven 

Johannes, 72, 100, 196 

Pontanus 

Johannes Isacius, 14, 19 

Pontcas 

Jacob, 177 

Poppen 

Jacob, 19, 38, 47, 57, 58, 79, 100, 111, 

115, 116 

Porta, à 

Johannes, 72, 80, 89 
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Presterius 

Johannes, 175 

Proost 

Jacob Walichsz, 108 

Ranst 

Hendrik, 91 

Leonard, 24, 39, 97, 104 

Reael 

Joris, 26 

Laurens, 19, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 57, 

66, 72, 87, 92, 186, 187, 188, 189, 

209 

Reepmaecker 

Jacob, 18, 19, 85, 108, 109, 117, 126, 

136, 137 

Reich van Leerdam 

Jan Claesz, 49, 136, 156 

Remmersz 

Jacob, 115 

Renesse van Baarn, van 

Adriaen, 48 

Anna, 48 

Rey, van 

Pieter, 74 

Reyersz 

Hendrik, 189 

Reynst 

Gerard, 33, 91 

Hendrik, 91 

Ridder 

NN, fiscaal WIC, 173 

Rijk, de 

Simon, 143 

Rijkaard 

Andries, 140 

Robbertsz 

Claesz, 129 

Jacob, 47, 48 

Jan, 178 

Robbert, 48 

Rodenburg, van 

NN, 123 

Rodrigues 

Fernando, 155 

NN, Portugees, 78 

Rogerius 

Abraham, 176 

Root 

Gerrit Reyn, 76 

Rosendaal,van 

Hendrik, 115 

Rosny 

NN, hertog van, 101 

Rotgans 

Jacob Hendriksz, 93 

Ruysch 

NN, kapitein, 120 

Rycques 

Antonis, 18, 19, 29, 77, 85, 104, 109, 

122, 125 

Sael 

Jan Hendriksz, 63 

Saelaert 

Benjamin, 42, 48 

Isaac, 42, 48 

Salmius 

Anselm, 11, 12, 163 

Santen, van 

Herman Hendriksz, 136 

Sass 

Jacob, 143, 144, 201, 205 

Sauat 

Mathijs, 116 

Samuel, 116 

Scaliger 

Julius C., 31, 32, 33 

Schade van Westrum 

Beatrix, 87 

Schellinger 

Hillebrand, 19, 41, 50, 59, 91, 109, 128 

Schepen, Engelse 

Leeuw (Rode) 1611, 73 

Schepen, VOC 

Alkmaar 1619, 202 

Amsterdam 1613, Wapen van, 62 

Amsterdam 1618, 51, 62, 92 

Arend 1612, 62 

Arnemuiden 1620, 76, 99 

Beer (Witte) 1614, 81, 82, 95, 103, 107, 

108 

Beer (Zwarte) 1614, 44, 45, 55, 63, 69, 

76, 80, 91, 93, 120, 125, 126, 127 

Brandaris, 111 

Bruinvis 1620, 47, 129, 157 

Ceylon 1606, 36 

Delfshaven 1621, 202, 208 

Delft (Wapen van) 1620, 76, 204 

Delft 1607, 26, 27, 45, 46, 48, 50, 57, 91 
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Deventer 1629, 208 

Dolfijn 1614, 62, 63, 157, 158 

Dordrecht (Maagd van) 1618, 62, 63, 

65, 68, 69, 76, 78, 79, 81, 87, 92, 93, 

94, 142, 198 

Eendracht (Zuider) 1615, 62 

Eendracht 1623, 206 

Eenhoorn 1616, 20, 31, 34, 39, 40, 41, 

42, 45, 47, 57, 58, 65, 92 

Egmond 1630, 208 

Engel 1613, 129 

Enkhuizen (Wapen van) 1619, 25, 36, 

62, 88, 91, 110, 120, 131 

Enkhuizen 1614, 56 

Fortuin (Goede) 1616, 59, 74, 88, 89 

Franeker, 208 

Frederik Hendrik 1626, 198 

Galiasse 1615, 46, 48, 50 

Gorkum 1621, 127 

Gouda 1604, 115 

Gouda 1620, 34, 45, 57, 67, 69, 75, 78, 

79, 81, 87, 93, 95, 131, 137 

Groningen 1619, 21, 25, 26, 27, 36, 91, 

100 

Haan 1620, 27, 69, 73, 76 

Haarlem (Wapen van) 1618, 39, 63, 80, 

99 

Haring 1620, 76 

Hazewind 1620, 76, 87 

Heilbot 1620, 47, 57, 58 

Hert 1613, 26 

Heusden 1621, 203 

Hollandia 1619, 21, 25, 36, 77, 89, 91, 

106, 117, 157, 198, 206 

Hond (Zwarte) 1612, 114 

Hoop (Goede) 1618, 62 

Hoop 1615, 99 

Hoorn (Nieuw) 1618, 62 

Hoorn (Wapen van) 1619, 25, 91, 119, 

127, 198 

Koningen (Drie) 1626?, 158 

Leeuw (Gouden) 1615, 38, 46, 59, 60, 

76, 99, 137, 202 

Leeuw (Groene) 1611, 62, 66, 111, 112 

Leeuw (Rode), 157 

Leeuw (Rode) 1611, 112 

Leeuw (Zwarte) 1605, 36, 65, 67, 73 

Leeuwin 1621, 97, 99, 100, 102, 103, 

142, 208 

Leiden 1619, 21, 25, 31, 36, 77, 91, 120, 

127, 131, 196, 198, 204 

Mauritius 1612, 21, 25, 33, 36, 74, 78, 

91, 119, 120, 125, 127, 201 

Medemblik 1619, 25, 89, 91 

Middelburg 1619, 129 

Middelburg 1629, 208 

Monnikendam 1621, 127 

Morgenster 1614, 65 

Muiden 1619, 21, 27, 28, 29, 36, 41, 42, 

91, 92, 94, 129 

Naarden 1620, 69, 76, 82, 85, 91, 93 

Nijmegen 1629, 208 

Noord-Holland 1620, 29, 33, 36, 45, 47, 

48, 56, 57, 93, 100 

Oranje 1620?, 91 

Oranjeboom 1614, 38, 57, 62, 65, 68, 

76, 99, 131 

Postpaard 1620, 62 

Postpaard 1626?, 158 

Purmerend 1620, 76, 84, 87, 95 

Rotterdam (Wapen van) 1621, 195, 196, 

198 

Schiedam 1620, 57, 91, 202, 203 

Schoonhoven 1619, 21, 25, 36, 43, 89, 

91, 131, 137, 205, 206 

Ster, zie Morgenster, 65 

Tholen 1617, 196, 204 

Trouw 1615, 62 

Utrecht 1626, 198 

Valk 1620, 69, 76 

Veere 1606, 141 

Vosje 1616, 63 

Vrede 1619, 78, 107, 115, 120, 125, 126 

Walcheren 1612, 104, 110, 111, 112, 

113, 118, 202 

Wassenaar 1629, 208 

Weesp 1620, 21, 28, 29, 36, 38, 44, 46, 

48, 91, 92, 129, 206 

West-Friesland 1615, 61, 62, 68, 76, 

100, 131 

Westkapelle 1620, 99 

Woerden 1621, 127 

Zeepaard (Gulden) 1626, 198 

Zierikzee 1616, 91 

Zon (Oude) 1611, 46, 48, 49, 50, 62, 72 

Zuid-Holland 1619, 29, 33, 36, 39, 41, 

43, 45, 47, 48, 56, 57, 65, 92 

Zwaan 1617, 65 
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Schepen, VOC/WIC? 

Gelria 1624?, 157 

Meermin 1624?, 157 

Schilder, de 

Abraham, 51 

Peter, 19, 49, 91, 116 

Schonck 

Martinus, 92 

Schoofs 

Jacob, 93 

Schoonhoven, van 

G., 55 

Simon Jacobsz, 19, 38, 91, 109, 113, 

118 

Schoorhooft 

Jan Pietersz, 76 

Schoppe, von 

Sigismund, kolonel, 182 

Schot 

Boudewijn Melisz, 178 

Schotanus 

ds., 176 

Schouten 

Willem Cornelisz, 78 

Schuermans 

NN, 200 

Schuylius 

Winandus, 89 

Sebastiaen 

Gijsbert, 183 

Sebastiaensz 

Cornelis, 111 

NN, 102 

Segura, de 

NN, Portugees, 80 

Sermono 

Moldenando, 155 

Serooskerke, van 

Anna, 169 

NN, 169, 178 

Servien 

Abel, 20 

Sijpestein, van 

Willem, 11, 15, 59, 87, 94, 103 

Silva, da 

Jeronimo, 186 

Pedro, 179 

Simonsz 

Dirk, 160 

Jan, 97, 99 

NN, 51 

Sivertsz 

Heymen, 94 

Slagmulder 

Pieter, 201 

Smits 

NN, 131 

Snoek 

Paul, 57 

Solor 

NN, 173 

Someren, van 

Willem, 117, 118 

Sommelsdijk, van 

Jan Paulusz, 111 

Sonck 

NN, advocaat, 99 

Sonnevelt, van 

Daniël, 175 

Soye 

Ray, 110 

Specx 

Jacques, 173, 198, 207 

Sara, 198, 207 

Speult 

Herman, 35, 42 

Spilbergen, van 

Joris, 25 

Sprangers 

C., 97, 104 

David, 115 

St. Thomas 

apostel, 16, 23 

Staes 

Simon Adriaensz, 93 

Steenbergen 

NN, 19, 30 

Steenhouwer 

NN, boekhouder, 116, 197 

Sterk 

Abraham, 78 

Isaac, 78, 79, 92 

Steur 

Jan Paulusz, 111 

Stevensz 

Simon, 26 

Sticke 

Aeltgen, 42 
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Dirk, 42 

Johan of Hendrik, 42 

Stoffelsz 

Stoffel, 48 

Streng, van 

Marten, 99 

Struysken 

Johan, 115 

Swanenburg, van 

Dirk, 12, 151, 156, 158 

Dirk Cornelisz, 151, 158 

Tack, van 

Johan, 110, 185 

Teuling 

NN, 51 

Thomas 

apostel, 16 

Thuanus 

Jacobus, 145 

Timmerman 

Jorgen, 201 

Jorgen, 205 

Timmermans 

NN, 105 

Toningen 

Michiel, 51 

Trip 

Elias, 18, 19, 23, 30, 37, 38, 43, 44, 48, 

55, 57, 58, 73, 83, 84, 93, 120, 123, 

125, 142, 201 

Trivel 

Jacques, 126 

Troelsz 

Mathijs, 111 

Usselincx 

Willem, 145, 164 

Uteneng 

Barend, 143 

Utenhoven, van 

Olivier, 12, 146, 150, 154 

Willem, 80 

Utenwaal 

Jan Antonisz, 12, 146, 149, 150, 151 

Valk 

Marten, 78 

Valkestein, van 

Johanna, 51 

Magdalena, 51 

 

Varlet 

Caspar, 12, 183 

Veen, van 

Pieter, 81 

Veld 

NN, bode, 19, 86, 104 

Venen 

Gielis, 76 

Verburch 

Aernt Pietersz, 18, 19, 24, 47, 59, 75, 

81, 126, 140, 141, 209 

Verdonck 

NN, verrader, 170 

Vergas, de 

Jago, 155 

Vergilius, 130 

Verhoeven 

Aarnout, 59 

Hester, 59 

Verloren Arbeyt 

Cornelis Gerritsz, 63 

Verschuer 

Pieter, 120, 121, 196 

Versteeg 

Willem, 161 

Vertrecht 

Jacob, 177 

Vetting 

Dirk Dirksz, 76 

Vianen, van 

Gijsbert, 21, 26, 37, 66, 69, 130 

Vischenis 

Hubert, 76, 93 

Visscher 

Claes Jansz, 152 

Jan Jansz, 75 

Vlacq 

Jacob, 19, 44, 46, 48, 58, 71, 72, 81, 96 

Vlasman 

NN, 19 

Vlierden, van 

Baltahsar, 88 

Vlissingen, van 

Pieter Adriaensz, 160 

Vollenhoven, van 

Harman, 198 

Voorst, van 

Cornelis, 11, 163, 164, 165, 166, 197 

Jan, 76, 164, 165 
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Johan, 58 

Voort,van de 

Cornelis, 114 

Vorstius 

Everardus, 10, 116, 119, 146, 200 

Josephus, 116 

Vrancken 

Willem, 112 

Vredenburg 

Gerrit Willemsz, 164 

Vrij, de 

Cornelis, 119, 143 

Vrijt 

David, 178 

Waardenburg, van 

Diederik, 162, 165, 166, 170, 171 

Walbeeck, van 

Johan, 169 

Walter 

NN, medicus VOC, 32, 80 

Warmond, van 

Cornelis, 146, 150 

Warwijck, van 

Wybrand, 30 

Wassenaer, van 

Nicolaes, 160 

Wassenburg 

Petrus, 197 

Wedden 

Jan, 77 

Well, van der 

Jan, 12, 119, 128, 144 

Wely, van 

Johan, 105 

Werf, van der 

Pieter, 76, 123, 126 

Werk, van de 

Isaac, 76 

Wernart 

Johan, 201 

Westerholt, van 

Ot Hendriksz, 39, 131 

Westerwolt 

Adam, 68 

Wijk, van 

Jan, 50 

Wijkersloot, van 

Cornelis, 12, 158, 159, 162, 163, 164, 

165, 173, 181, 183 

Cornelis Jansz, 158 

Hendrik, 158, 195, 207 

Wijnants 

Jan, 184 

Wijnoltsz 

Lambert, 85 

Willekens 

Jacob, 152, 153, 154 

Willemsz 

Jan, 93 

Winkel 

Jan Simonsz, 41 

Simons Martensz, 47 

Wit 

Cornelis Jacobsz, 169 

Wit, de 

Pieter Jansz, 193 

Witsen 

Jonas Cornelisz, 39, 44, 47, 55, 68, 91, 

109, 125 

Wittart 

Frans Hendrik, 197 

Witz 

NN, kapitein, 51 

Wolfswinkel, van 

Johannes, 165 

Woutersz 

Willem Jacobz, 111, 125 

Wyntgens 

NN, 178 

Zilius 

Johannes, 100 

Zuilen, van 

Bartholomeus, 63 

Gijsbert, 60 

 


