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De nPam van den A.msterdamschen Burgemeester Mr. Nieollas Witsen is, en niet ten onregte , in de Vaderlandsche
gese iedenis met eere bekend.
Men behoort zich echter reden te geven van den hem toetekennen lof. In den regel wordt hij onder onze voornaamste
staatslieden gerangschikt, maar wat hij als zoodanig heeft verrigt steekt bij eene vergelijking met Willem III en zijne staatsdienaars te zeer af, dan dat Witsens roem, gegrond op zijne
verrigtingen in de staatsmans loopbaan , tegen mogelijke berisping zou kunnen stand houden, en de oorzaak hiervan is
niet ver te zoeken. Witsens standpunt bragt mede dat hij in
de oppositie tegen den prins moest zijn; de geschiedenis heeft
sedert lang geoordeeld welke der beide partijen, Willem III
of Amsterdam, het diepste staatkundige doorzigt heeft gehad.
Maar kan men dan Witsen in den eigenlijken zin van het
woord geen staatsman noemen, des te meer is hij het model
van den Stedelijken Regent uit den bloeitijd der Republiek.
1*
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Herhaalde malen bekleedde hij de Burgemeesterlijke waardigheld; en tal van jaren was hij gedeputeerde, het zij ter
dagvaart van Holland, het zij ter Generaliteit. Ofschoon een
Amsterdammer uit den grond zijner ziele, zoude men hem
onregt doen zoo men hem onder de vijanden van bet huis van
Oranje telde : integendeel, voor zooveel het een' Amsterdamschen Regent, door veelvuldige banden aan zijne omgeving
verbonden, mogelijk was, heeft hij de nationale politiek van den
stadhouder ondersteund. Of zeggen wij te veel door hem als
met geheel zijn ziel aan Amsterdam gehecht voortestellen? hooren wij hem zelven, hoe hij zich in zijne vertrouwde briefwisseling met den beroemden Deventerschen geleerde en staatsman
Gijsbert Cuper (die hem over de in zijn oog verkeerde Politiek
van Holland meer dan Bens onderhield) uitlaat: „De heer van
Heeckeren, zoo schrijft hij 1), heeft de waarheid gesegt, wanneer Sijn WEG. verhaalt uit mijn gehoort te hebben dat de heer
Hudde en ik geporteert sijn om alle misintelligentien bij te leggen : nu kan ik 1JWE. versekeren dat niet alleen wij, maar dese
geheele vergadering 2) niet antlers tragt en altoos getragt heeft
als met de medeleden 3) in volkomem vrientschap en eenigheid
te leven. De bovengemelde beer en ik hebben UWEG. latijnsche
brief die voor bijlage strekte , met veel aandagt gelesen. Wij
verwonderen de schoonheid van 't latijn, de cierlijkheid van sin
en waerheid van den inhout; van den ijver des ontvangers van
Uwen brief gelieve hij versekert te zijn dat ik tot effenheit
sal arbijden. Onuitsprekelijk echter om de waerheid te seggen is het ongelijk dat aen Regenten deser stat wordt aengedaen. Waer men ons voor uitgekreten heeft en vertoont is
bekent; hoe die quade menschen sijn opgeset en aengestookt so
niet meer schrijve, is ons al te wel bekent. Hoe weinig dank

1) 16 Junij 1690 ; de brief van Cuper, waarvan in dit antwoord
sprake is, dagteekent waarschijnlijk van 12 Junij 1690.
2) Der Staten van Holland en Westvriesland.
3) Ter Generaliteit.
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men hebbe van vlijt, arbijt, onvermoeide song etc. soude in
presentie bredelijk kunnen werden ontdekt."
Op een' anderen tijd 1) stort hij midden in een' brief zijn
hart op de volgende wijze uit : „Mij soude lusten klagten uittesehudden in UWE. schoot over so veel ongelijk als men dese
arme stat, die tot nog toe so milde en goetwillige moeder is
geweest, heeft aangedaen; het schijnt men wetens en willens
onse ondergank of ongehoorde schade heeft gesogt. Live Godt
hoe ellendig is onse beurs gehavent, hoe menig eerlijke en welhebbende familie geruineert. Het is nu mijn beurt het praesidium waer te nemen en daerom so als alles door mij moet
werden gesproken, so moet het ook werden gehoort. Oneindelijk sijn de lamentatien van de luiden, daer het quaetspreken dan
somtijds onder vermengt gaet; kunst is het de gemoederen
neder te setten en wie weet wat het einde deser onheilen sal sijn."
Maar hoezeer ook aan Amsterdam gehecht, en hoezeer ook
hij zich beijvert hare politieke gedragslijn te verdedigen, zoo
behoorde hij niet, gelijk zooveele onder zijne stadgenooten,
tot de vijanden van den Prins: „Is het niet waar", schrijft hij
aan Cuper eenige maanden na den dood van Willem III 2),
„'tgeen ik so menigmaal heb gesegt dat het de beste vrinden
van den Koning waren , die hem somtijts tegen spraeken ?"
waaruit blijkt dat, al mogt hij alle de handelingen van den
Koning niet goedkeuren, hij persoonlijk wel gezind te zijnen
opzigte was; en men weet ook dat, toen de gewigtige expeditie naar Engeland beraamd werd, Witsen tot hen behoorde
die in het geheim genomen werden.
Witsen was echter niet alleen ijverig Regent maar ook een
geleerde van naam, en zijne verdiensten in de scheepsbouwen land- en volkenkunde zijn van algemeene bekendheid; zijn
werk over den scheepsbouw bij de ouden dagteekent van het
begin zijner loopbaan ; dat over Noord en Oost Tartarije is het

1) 3 Augustus 1693.
2) 21 Julij 1702.
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werk van zijn geheele leven geweest. In de briefwisseling tusschen Witsen en Cuper wordt van dit werk herhaaldelijk melding gemaakt, even als van de vele bouwstoffen, die Witsen
van alle kanten daarvoor verzamelde; telkens zijn het zijne
ambtsbezigheden, die hem beletten aanhoudend zich hiermede
bezig te houden, telkens dringt Cuper bij zijn vriend aan,
dat hij er toch mede voortga en de wetenschap met zulk een
voortreffelijk werk verrijke. Maar het lange toeven veroorzaakt Witsen vele wederwaardigheden. „Ik vaer met mijn
Tartarije klugtig", zoo schrijft Witsen den 24. September 1709;
want de plaatsnijder, dien hij reeds eenige duizend gulden op
hand had betaald, hield hem op en liet hij het werk door een
ander verrigten dan zoude zijn uitgeschoten geld verloren zijn,
terwijl hij op zijn vergevorderden leeftijd ook geen moed meer
had den arbeid van nieuws of aan op touw te zetten. Eenige jaren later na dat Witsen van eene zware ziekte hersteld was,
schrijft hij 1): „LrEd. spreekt van mijn Tartarije en schijnt daer
grate verwagtinge van te hebben, doch het zal zijn: Parturiunt
montes nascetur ridiculus mus: ik heb er in veel jaren niets aen
kunnen doen; het sijn meer als twaelf jaer dat gedrukt heeft
gelegen. Het is waer dat ik sedert veel connectien hebbe gemaeckt en vermeerderingen en mij sin soude wel sijn om het
werk te verdrukken, alles ligt geschreven, maer Edele Heer,
mij krachten sijn te klijn en mijne jaren te hoog om so een
swaer werk als is de correctie aentevangen, gehoorende daertoe ten minste twe jaer tijd; de lust is mij bier ook soo seer
benomen tot de studie door oneindelijke klijnigheden, die men
mij heeft aengedaen, dat ik er schier onder buck; egter, geeft
Godt sterkte en tijd van leven verhope nog iets te doen."
Waar hij door zijn invloed de wetenschap en hare beoefenaars kon ondersteunen, vond men hem steeds bereid; de
wetenschap aan de bevordering der welvaart dienstig te doen
zijn was zijn lust; de koffijcultuur in de O. I. bezittingen
1) 15 Februarij 1713,
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kwam vooral op zijn aandringen tot stand. „ Ik hebbe voor
vele jaeren 1), den H r Generael van Hoorn geport om de coffij
te doen cultiveeren ; hij heeft dan op mijn aanrading over
Suratte een plantje uit Arabie bekomen, tot Batavia geplant,
en dat opwassende, daervan aen mij het eerst eene teekening
gesonden en namaels enige geteelde koffi ; een handvol of
ses en weder daerna eenige klijne plantjes ofjonge boompjes;
twe waeren levendig; ik dede die planten in de Hortus Me.
dicus alhier planten en is heden een boom geworden als een
kerseboom in hoogte en sij staende in den glaesen huis, geeft
vrucht, so dat de Heeren over die tuin deselve reets hebben
geproeft, en met dese schepen komt twe dusent pont over,
so dat al wat men van desen boom weten wil , is in Amsterdam te sien ; wes omstandig te spreken daervan agterlaete: het
sijn wel agt of tien jaeren dat ik over dese saek heb geivert."
Maar niettegenstaande zijn „iveren" voor deze zaak viel hem
niet de eer van een proefje van de vrucht des booms te beurt 2).
Ook de talrijke relatien door hem in den vreemde aangeknoopt kwamen veelal het vaderland en Amsterdam ten voordeele; wij hebben hier slechts op zijne jarenlange vriendschap
met Czar Peter te wijzen. Als bewindhebber der 0.-I. Compagnie
stelde hij zich wanneer hij kon , in de ores voor de bevordering van het Christendom, en trachtte hij op alle manieren
de kennis van land-, taal- en volkenkunde te doen toenemen.
Zijn streven werd echter niet door alien, die daartoe behulpzaam zouden hebben kunnen zijn ondersteund. „ Ik soude
mij schaemen te verhaelen, dus schrijft hij aan Cuper 3), hoe
lieveloos men is tot voortsetting, so wetenschap , en het pro-

1) Aan Cuper, den 17 September 1713.
2) Aan Cuper, 28 Julij 1716. Zie over Witsens verdiensten ten opzigte der koffijeultuur: Bodel Nyenliuis in het hier beneden aangehaald
opstel, bl. 255, 256: en de Navorscher 1854, Bijblad p. XXXIV en
XXXV; alwaar men den brief van 17 September 1713 gedrukt vindt.
$) 1 Augustus 1713,
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moveeren van godsdienst: surdo ego rem narro in onse besonjes, dog dit is onder ons gesegt." — „Mijnheer, zoo luidt
het elders'), ik schaeme mij te seggen hoe weinig de godsdienst in Oost-Indien wert voortgeset; men soude in de Specerij-eilanden en op Ceylon dusende Christenen kunnen maeken 2)," ofschoon hij daarom toch niet in alle bekeerde inlanders
opregte Christenen ziet 8).

Maar verkeerd is het in zijn oog

dat er zoo weinig voor leeraars gezorgd wordt. „Maer bier
is het daer ik 4), onder ons in stilte gesegt, daer ik klagen
moet, over gebrek van leeraers en onderwijsers ; men kan er
schier geen predicanten na toe krijgen, want NB. daer valt
niet veel te handelen : de droge specerijen geeft haer geen
voordeel, behalven dat het aldaar seer heet is en de aerde
geen goede spijs voortbrengt. Hoewel, als ik meester was,
meerder tal van leeraers daer senden soude; het sijn veel
eylanden en den predicant die op de hoofdplaets woont komt
op zijn best eenmael int jaer de visite doen op de afgelegen
eilanden ter bediening van de sacramenten, waerna hij weder
vertrekt."
Wij zien het, het oordeel dat Witsen over het weinige dat
door de 0. I. Compagnie voor de geestelijke ontwikkeling
der onder haren invloed staande volken verrigt werd uitspreekt, is scherp. Hooren wij wat hij van de beschaving
der regenten in de volkplaiitingen zegt: „ Onse 0. I. raetsheeren komen veeltijds uit matrosen of soldaten en weten van
de studie of Europiaensche geleertheit meestijts niets 8)."

1) Aan Cuper, 14 November 1712.
2) Elders komt hij terug op den weinigen ijver die er dezerzijds tot
verbreiding van het Christendom bestaat, in tegenoverstelling van hetgeen de roomsch catholijken doen: de jezuiten hebben daarenboven, volgens zijne meening, door hunne astronomische kennis veel vooruit, en
verkrijgen hierdoor grooten invloed. Aan Cuper, 29 December 1713,
3) Aan Cuper, 10 Januarij 1715.
4) Ibid,
5) Aan Cuper, 1 Junij 1716,
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Onze voorouders van dit tijdvak muntteu niet uit door
bijzondere mededeelzaamheid in hunne brieven; daardoor hebben die mededeelingen wanneer wij ze aantreffen , des te grootere waarde; en spreekt nu niet al hetgeen wij hier van Witsens briefwisseling met Cuper mededeelden voor het karakter
van den Amsterdamschen burgemeester?
Een man als hij moet bij den invloed die hem als Patricier
en Regent ten dienste stond in alle opzigten nutiig hebben
gewerkt. — Zijne nagedachtenis verdient in eere te blijven ;
moge in het bijzonder zijn voorbeeld toonen, dat de koophandel (en teregt) als de hartader van Amstels stad beschouwd
moge worden, de wetenschap echter eene parel is aan hare
kroon, die zij nimmer mag gering schatten. Witsens nagedachtenis zou tegen haar getuigen.
De beer Bodel Nijenhuis heeft in zijn belangrijk opstel,
waarin zoo vele mededeelingen aangaande Witsen zijn vereenigd '), den wensch, reeds vroeger door Jacobus Scheltema
in zijn Staatkundig Nederland geuit, herhaald, dat toch eenmaal eene levensgeschiedenis van den beroemden Amsterdamschen Bargemeester het Edit mogt zien. Hoe gaarne
zouden ook wij den waardigen Regent in zijn openbaar en
en bijzonder leven, in een kernachtig verhaal ons voor oogen
zien gesteld. Wij hebben echter op eene spoedige vervulling
van dien wensch weinig hoop. — Het leven van Witsen toch
is grootendeels te Amsterdam en te 's Hage verloopen, en men
mist dus die verscheidenheid welke talrijke zendingen naar
vreemde hoven opleveren: hoe verschillend b. v. is in dit
opzigt de loopbaan van Witsen van die van zijn' tijdgenoot
Jacob Hop. Maar daarbij komt dat eigenlijk voor een leven
van Witsen de noodige bouwstoffen ontbreken. Het is waar,
in het archief van Amsterdam treft men zeer vele brieven van
zijne hand aan, gerigt aan Burgemeesters en Regeerders van
genoemde stad, in de jaren toen hij ter vergadering van Hol-

1) Nijhoffs Bijdragen, dl, X, p. 240-270,
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land , van Gecommitteerde Raden of van de Generaliteit afgevaardigd was; maar hoeveel belangrijks er in deze brieven
ook voor de staatkandige geschiedenis van ons vaderland
mope
0 voorkomen, weinig is het wanneer men naar Witsens
persoonlijke geschiedenis ouderzoek doet, want welke ook zijne
verdiensten mogen zijn, wij herhalen hetgene wij reeds bier
boven hebben opgemerkt, in de staatkundige aangelegenheden,
speelt hij geen leidende rol. Voorts zijn op het stedelijk archief van Amsterdam nog voorhauden 6 deelen adversaria door
Witsen bijeen gebragt, maar het blijkt duidelijk slat er slechts
een klein gedeelte van eene groote verzameling is bewaard
gebleven; en van die 6 deelen bestaat voor bet minst de
helft uit stukken voor de geschiedenis van zijn leven van geen
belang '). De correspondentie tusschen Witsen en Cuper ter
Amsterdamsche Stads-Bibliotheek in vier portefeuilles aanwezig, is van niet gering gewigt 2). Zij loopt over een tijdvak
van meer dan dertig jaren, en Witsen en Cuper die elkander
te 's Hage hadden leeren kennen, waren naauw aan elkander
door vriendschap verbonden. — Daar zij beiden mannen van
wetenschap waren loopt hunne onderlinge briefwisseling in
den regel over geleerde onderwerpen, en sommige brieven
vooral die van Cuper zijn niet zelden kleine verhandelingen. —
In het begin werd de correspondentie in het latijn gevoerd,
waarmede Witsen spoedig een einde maakte, terwijl Cuper nog
vele jaren deze taal bleef gebruiken, ofschoon ook hij ten

1) De voornaamste der in deze 6 deelen zich bevindende stukken van
gewigt, zijn behalve eenige brieven van en aan Witsen: consideratien
over het lossen van de slaven te Algiers en hetgene bij de collecte,
daarvoor te houden, zou behooren te worden in acht genomen: advies
in de besoignes op het zenden van yolk naar Spanje, en een rapport over
het voorstel van Bailie, een uit Frakrijk gerefugieerde, tot oprigting
eener manufacture met een extract uit de resolutie der vroedschap van 26
Sept. 1682 dienaangaande.
2) Men zie hierover : Bosscha, Opgave en beschrijving van de hand,
schriften, nagelaten door G, Cuperus, Deventer 1842.
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laatste het Latijn voor het Hollandsch achterwege liet 1). Hoe
gaarne zoude men nog meer sporen van Witsens uitgebreide
briefwisseling terug vinden.
Dr. Scheltema heeft onlangs in het vierde deel van zijn
Amstels oudheid, een werk waarin men zoo vele voor de geschiedenis der hoofdstad gewigtige stukken aantreft , een gedeelte der correspondentie in het licht gegeven door Witsen
tijdens zijne ambassade in Engeland met Burgerneesters en Regeerders van Amsterdam gevoerd, met belofte van het vervolg
in het vijfde deel te zullen plaatsen. Toen wij nu op het
Amsterdamsch archief naar stukken over Witsen nasporingen
deden , kwam ons door de welwillende aanwijzing van

Dr.

Scheltema zelven , wiens bereidvaardigheid niet genoeg kan
geprezen worden , eene soortgelijke verzameling brieven door
Witsen geschreven in handen, de correspondentie bevattende
door hem met zijne Amsterdamsche mede-regenten gevoerd
tijdens zijne deputatie te velde in 1703.
Ofschoon wij nu niet deze brieven voor de geschiedenis van
het vaderland als van overwegend belang zouden willen voorstellen, — want de veldtogt van 1703 is zoo als men weet ,
niet te vergelijken met andere jaren uit den Spaanschen successie oorlog — zoo schetsen zij ons toch door de pen van
een' hooggeplaatsten ooggetuige, het leven in het kamp der
geallieerden, en de vele verdeeldheden, die bij voortduring
het ten uitvoer brengen van krachtige operatien verhinderden.
Als eene bladzijde uit Witsens leven gelooven wij dat deze
brieven niet van belang ontbloot zijn; het is nit dit oogpunt
alleen dat wij ze hier mededeelen 2).

1) De eerste portefeuille bevat de correspondentie tot het jaar 1709,
de tweede tot 1713, de derde tot het einde van 1714, de vierde tot
Capers flood 1716. De laatste brief van Caper is van 22 October 1716,
weinige weken voor zijn overlijden.
2) Het verbaal van de gezamentliike gedeputeerden te velde wordt op

bet Rijks archief bewaard,
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De veldtogt van het jaar 1703 was door de verovering van
Rijnberk en Bonn niet ongelukkig aangevangen. In de Oostenrijksche Nederlanden daarentegen kwam van de operatie
tegen Antwerpen, die door Menno van Coehoorn was beraamd
niets, en het eenige gevegt van belang was dat te Ekeren 1),
waar de Generaal van Wassenaar-Obdam van zijn leger werd
afgesneden, maar toch evenmin de vijand een beslissend voordeel behaalde. Het verdere gedeelte van den veldtogt van
dit jaar kenmerkte zich door eene besluisteloosheid onder d
krijgsbevelhebbers, waarvan de brieven van Witsen meer dan
eens het bewijs opleveren; hierdoor heeft het aanzienlijke leger
der geallieerden eigenlijk weinig belangrijks verrigt.
In eene bijeenkomst van den 22 en Junij was met eenparigheid van stemmen besloten dat Witsen als gedeputeerde te
te velde van wege Holland, ter generaliteit zou worden aangewezen. In het eerst maakte hij bezwaren, die men uit
den weg heeft weten te ruimen, want den 28 en Junij daarop
volgende werd hij door Holland als zoodanig voorgedragen,
en dien zelfden dag nog benoemd 2). Den T en Julij verscheen
Witsen ter vergadering van H. Ho. Mo. en gaf te kennen dat
hij tot vertrek bereid was 3). Eene week later, den 14 en Julij,
deed hij te zamen met een' zijner mede gedeputeerden, den
Neer van Aylva, den eed, en nam hierop afscheid 4). Kort
hierop begaf hij zich naar het oorlogs tooneel, van waar nu
zijne briefwisseling met de Burgemeesters en Regeerders van
Amsterdam een' aanvang neemt 5).
1) Over de mislukte manoeuvres in Vlaanderen en over het gevecht ;.)ij
Ekeren, heeft de Kapitein-Ingenieur van Sypenstein in zijne uitgave
van het leven van Menno van Coehoorn, beschreven door zijn zoon, belangrijke bijzonderheden medegedeeld : zie aldaar ter plaatse b1.161.205.
2) Resolutien Staten Generaal 28 Junij 1703.
7 Julij 1703.
Idem.
3)
14
Julij 1703.
Idem.
4)
g er den zin voor studie in WitHet
krijgsmansleven
doofde
ed
5)
sen niet uit. In een brief aan Cuper, uit het leger bij Tongeren, den
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1. Edele Groot Agtbare Heeren 1).
Van bijsondere uitwerkingen tot nog toe niet hebbende te
berichten , so komt dese alleen, om UEDGr. Ag. bekent te
maken, dat wij bier voor Lillo int gesigt van Antwerpen aengekomen sijn , vinde ons yolk vol moets en dapperheit, volveerdig als leeuwen nit te werken 'tgunt hun aenbevolen wert.
Wij zijn Kier wat betrocken in enge plaets en de vijant dan
A r Brabant dan naer Vlaanderen steets mouvementen doet.
.ii- veelvuldige regen doet de wegen week zijn: overlopers
komen ons so seggen dat vele bataillons van de vijant over
de brug van Antwerpen naer Brabant trecken en men segt
dat sij haer camp versetten: waermede naer presentatie van
mijn ootmoedigen dienst verblijve
UEdele Gr. Agt. gants dienstwillige
en gehoorsaeme dienaer,
N. Witsen.
Lillo den 21 en Julij.
Met haest, biddende vergiffenis over de slordigheit van dit
schrijven.

12. Aug. 1703 geschreven, en waarin hij zich wederom bitter over de
verdeeldheid onder de legerhoofden beklaagt, raadpleegt hij zijn vriend
over de afteekening van een kalkoen, hem nit Siberie toegezonden , en
waarin hij een Egyptisch afgodsbeeld meent te zien.
1) Door dat de brieven van Witsen — en deze opmerking geldt niet
alleen die, welke wij hier mededeelen, maar ook alle andere van zijne
hand — in haast geschreven zijn, ontbreken wel Bens op de eene of
andere plaats woorden , hetgeen ten gevolge heeft dat de volzinnen niet
overal even goed sluiten. Het schrift van Witsen is gedurende geheel
zijn Leven (de eerste brieven, die wij van hem hebben aangetroffen zijn
van tusschen de 1670 en 1680) zonder merkelijke verandering gebleven.
De brieven van Caper, die in afschrift met en nevens Witsens brieven
op de stads Bibliotheek te Amsterdam worden bewaard zijn veel meer
bewerkt : reeds nit de copiers die wij er van bezitten kan men opmaken,
dat deze aau zijne briefwisseling bijzondere zorg besteedde.
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2.

Edele Groot Agtbare Heeren.

Op heden als ik de forten Paerel en Maria nit Lief'
hoek was recognosceeren, quam ons tijding in dat de vi
weder uit Brabant met enige bataillons defileerde door
werpen naar Vlaenderen, tgene wij gissen geschiet or
onse brugge over de Schelde gemaekt werdende, sij va
dagten sijn dat wij met meerder magt daerover sullen tre ,
en ofschoon deselve niet voor den nagt sal vaerdig sij , , .(=
hebben wij egter reets enige troepen derwaerts over doen :
men siet hier dagelijx vermits wij so kort onder de stc, i,,...
gen en rontsom de vijantlijke forten en naebij baere lini heden selve hebbe besigtigt, personen die uit Antwerpe
men, waeruit verstendigt werden hoe de burgerye aldb, Fransen seer moede sijn, en na Staeten guarnisoen vr-1'
wesende bedroeft dat nalatigheit, oneenigheit, jalousy,
min onder onse officieren vele goede saeken heeft vet '
de kostbare tijt sonder vrugt heeft doen verlopen. '1
Santvliet Baer maer twehondert man in was en ir.
ueren konde verovert worden, is nu opgepropt met
een doom in ons voet: lees nacht marseert ons volt
hebben alles helpers bestellen. Godt almagtig wil lit,
nen. Ik verhope binnen twe dagen UEd. Gr. Agt. 1
berigten en blijve
UEd. Groot Agt. gants ootmoedigen dii
N. Witsen.
23 Juli, op de Schelde een
kanonschoot van Santvliet.

3.

Edele Groot Agt. Heeren.

Het klijne leger onder den Heere van Slangenburg 1
teren avont van onder Lillo gemarseert naer ons groot lei
onder den hertog van Malburg, en geluckelijk dese nat w
Staebroek geconjungeert, waerop wij niet anders dagi
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heden sonde een veltslag voorgevallen sijn ; maer de vijant
weinig voiren daervan de lucht krijgende, is binnen hunne
linien geretireert, daer sij beswaerlijk aentetasten sijn : of wij
u haer linien sullen aentasten dan elders jets verrigten kan
versekeren. Het leger onder boven opgemelten Hertog
Ilboerg is so talrijk dat ik nimmer diergelijke hebbe
niet gelove dat den staet oit bij een heeft gehadt.
get
Ti of iwintig vijantlijke ruiters vielen heden in onsen handime 6+11 meerder tal ontvlugtte het. Onse artillerye is mede
dC:omootiste die gesien kan werden. 1k verhoope wat goets
kort to berigten, waermede verblijve
UEdele Groot Agt. gants ootmoedigen djnaer,
N. Witsen.
ag '), buiten Bergen op Zoom.
4. Edele Groot Agtbare Heeren.
permits dese over waeter gaet sal een weinig uitborstiger
de vrijheid nemen te spreken. Ons leger is gekomen voor de
franse , de troepes sijn in tal, voor soveel de bataillons
aengaet en esquadrons egale, maer donsen is beter manschap
en sterker, edog de linien sijn sterke fortificatien; daer agter
legt (le vijant, heeft een diepe graft met water van veertig
voeten 'voor haer wel gepalisadeert: sij believen te oordeelen
met wat apparentie van forceeren die aen te grijpen is. Met
beklemtheit en droefheit van mijn hart bespeur ik de oppositien der opinien onser generaels en Borst ik het seggen (het
blijve onder UEd. Gr. Agtb.) het gelijkt de toorn van Babel
in lonfusie en verscheidenheit van sentimenten.
Met opgaen van den dag vertrecke ik morgen naert groot
leger onder een gelei van weinig peerden: wij moeten er
sijn ora decisie te heipen maeken wat te doen , want het leger
en kan op de plaets niet blijven daer het staet: men wagt

i I Ivaarschijnlijk 24 Julij.

16
ons gesamentlijk, edog dese overtogt is vermengt met seer
groot gevaer, laetende wij Santvliet een klijn half u. ur aen
onse regter hant, dat vol yolk is : 't intrest van 't lant egter
eist en dwingt ons dat wij het waegen, daerom sal vol moet
derwaerts trecken. Dat er hooftsaken dit jaer gedaen sullen
werden twijfele ik seer: nu segt men, men had de operatien
van een andere kant moeten aenvangen aen Maes en Moesel:
het intrest van Koehoorn is om contributien op te haelen 1),
in Vlaenderen te ageeren, dat so een doorsneden lant is en
daer ment alom schier onder water kan setten : rontuyt segt
men hier dat die

H r.

so bijster op particulier intrest is gestelt.

Hadde hij de post van Borgt gevat, men soude omtrent Antwerpen andere saeken hebben konnen doen en nimant weet
waerom sulxs niet is geschiet. Lieve Godt, hij sprak van
Ostende en hoe verre is het daer van daen ten minste voor
dit najaer. 1k laete mij te verre nit; de iver soude mij meer
doen seggen, maer ik valle verdrietig, daerom breke af. Ik
hoope onze goede overkomst en goede uitwerkingen in kort
te notificeren; waermede tekene en segge te sijn
UWelEdele Gr. Agtb. gants ootmoedige dinaer
N. Witsen.
25 Juli 1703, buiten Bergen op Zoom.

5. Edele Groot Agtbare Heeren.
Op gisteren naermiddag sijn wij hier in het groote leger der
gecombineerde macht aengekomen, sijnde door een convooij van
twe hondert paerden begeleit, sodat de stropende partijen die
alom swerven ons niet hebben durven aentasten. Het leger
bestaet nit een seer groot tal brave krijgsluiden die volveerdig sijn den vijant aen te grijpen. Wij leggen hier een groot
half uer van 's vijants linien die seer sijn gesterkt en heden
1) Coehoorn is wel eens meer van hebzucht beschuldigd: hij liet echter bij zijn overlijden slechts een gering vermogen na.
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door de onsen gerecognosceert. Wij hebben aenvang gemaekt
krijgsraet te houden , en wat geresolveert staet te worden,
sal niet nalaeten UEd. Gr. Agtb. te berigten. Dit alleen
segge ik dat de mesures met volslage voorsigtigheit tot nog
toe niet sijn genomen nog ook niet met behoorlijke kennis
van saeken.
1k verblijve UEd. Gr. Agtb. gants ootmoedigen dinner,
N. Witsen.
27 Juli 1703, in Westwesel, vijf uer van Antwerpen.

6. Edele Groot Agtbare Heeren.
Een leger van seventig of tagtig dusent mensen soals wij
hier behalven seer groote menigte van leger-volgers bijeen sijn,
't Bunt twe linien beslaet omtrent sestien dusent passen lang
beweegt sich beswaerlijk. Dits de reden dat wij nog niet
gereesen sijn. De vijant liegt en schuilt agter sij werken
Baer water of nat lant voorstaet, en heeft ons groot voordeel
afgesien , maar ik soude schier seggen nostra culpa, nostra
maxima culpa, 't geen met seer veel redenen en daden of
actien van onse luiden soude kunnen goet maeken ; egter
onder de `segen van den almagtigen Godt ik hoope nog wat
goets dit najaer en oordele dat wij dese plaets in kort te
verlaeten staen; werwaerts sal, wanneer de aenvanck wert
gemaeckt berigten. Partijen rontsom ons komen dagelijx aen
elcander, en elk dag brengt siT lijken mede; vijantlijke trompetters sien wij dagelijx; een die ik gisteren sprak en gevraegt waerom Vileroy ons niet afwagte seide , omdat gij sterker waert als hij in krijgsmagt. Waermede naer presentatie
van mij dienste verblijve
UWelEdele Groot Agtbare gants ootmoedige dinner,
N. Witsen.
Met groote haest in 't leger bij Westwesel den 30. Juli
1703.
(2. Serie, 2. Dl., 2 St.)

2
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7. Edele Groot Agtb. Heeren.
Eindelijk naer vele overleggens so gaet ons mars op morgen aen Maeswaets , van waer dit so groot leger gekomen is.
Men quam hier in meening de vijant, die op de heide gecampeert lag aen te tasten, en so de stat Antwerpen te beledigen , waer die is op der onsen komst geweken binnen sijne
gesterkte linien, die niet als met seer groote disavantage aen
te tasten is, ter oorsaek van water, enge wegen, terrein binnen
en buiten, en dat bijsonder is, onser niemant hadde teregt
kennis van dat alles, bevorens men er quam. Om in Vlaenderen te verrigten ter plaetse daer UEGr. Agt. kennis van
hebben, is geoordeelt insgelijx ondoenlijk omdat versuimt
is sekere post te vatten , die nu de vijant besit, waermede
onse troepen uit dat gewest weeren kan, behalven dat de
na-tijt te dier oort eerder is als op de hoger landen, en de
wegen met de minste regen verdurven en den toevoer ter zee
van bijster difficiele uitwerkinge Wert geoordeelt. lk kan niet
verswijgen dat deser saeken men bevorens kennis hadde moeten nemen, en dus is veel versuimt, dat mondeling int brede
en klaerder soude konnen uitleggen; daer is so veel goede
wille bij onse Generaels, so vele dapperheit bij de soldaten ,
dat verhoope Godt sijn segen geven sal ter plaetse daer wij
nn de wil hebben. Het is waer, de onmin die sommige
generaels onder en tegen elcandre hebben , baert veel disavantage in het werk , dier enige dreigen vaak den dienst te
verlaeten, so hun sin niet hebben, waerop non'inatim niet
derve mij expliceeren. Wij doen alles wat in ons vermogen,
dese Heeren in gerustig gedrag te brengen en kan niet voorbijgaen hooglijk te roemen de conduite in dese en vele andere
voorvallen van den Hr. Hertog van Malbourg. Wij senden
heden patentee aen enige krijgsmagt naer de steden Breda
en Bergen op den Zoom, alsmee so een talrijk yolk aen Koehoorn naer Vlaenderen, daermede hij of en diffensief, so hij
segt sal konnen handelen. Dien heer schijnt al wat eigen-
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sinnig te sijn, dog ik hoorde hij enigsins onpasselijk is, wes
ment verschonen kan. De mars die te doen staet vrij langwijlig sijnde, sal het al wat tijt aenlopen, eer ik iets van
operatien sal konnen overbrieven.
Bevelende de personen van UEd. Gr. Agt. in de hoede van
Godt, die haere regeringe voorspoedige, verblijve
UEd. Gr. Agt. gants ootmoedigen dinaer,
N. Witsen.
1 Aug. 1703, tot Westwesel int leger.
8. Edele Groot Agtbare Heeren.
Onse mars met dit so groote leger is heden gekomen tot
in het dorp Male: wij liggen gestrekt over de twe ueren gaens,
ofte vijftien dusent passen lang. De vijant die haer corps nu uit
de linièn getrocken heeft, en daer kort onder marseert, staet
met een gedeelte bij Aerschot op den Demer en Diest en het
overige gedeelte weinig van daer. Wij bemerken dat als wij
staen, dat sij dan merle halter houden en strojen uit in haer
leger dat als wij op de Macs sijn, dat sij naer enige onder
steden op den Brabantsen bodem souden gaen: andere seggen
dat sij tragten sullen ons den Demer te bedisputeeren, tgunt
op overmorgen staet te besien: andere willen dat sij ons de
steert sullen tragten af te snijden of aen te tasten, tgene wij
met courage afwagten. Ik kan UEd. Gr. Agt. versekeren dat
dit leger in dit heete weder en swaere marsen veel lijt: een
goet aental blijven doot op de weg, en andere die te verre
syelinks aftreden werden van den vijant die bij dag en nagt
rontsom ons leger swerft, met klijne partijen weggesleept. Ik
sag gisteren een partij van hondert vijftig ruiters die eenige
karren af hadden gespannen: een deserteur quam van haer
tot ons: wij setten haer na dog waeren reets te verre. Van
dit ongemak heb ik grotelijkx mijn deel, en meer als UEd.
Gr. Agt. souden sig konnen inbeelden: verhopende egter dat
sterkte sal behouden om het uit te harden. Ik hoore en sie
hier in dese krijgsraet en alomme meer als de pen kan be2*
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trouwen, reserverende het verhael tot bijeenkomst. Wij settent
morg,en naer Hasselt dat aen de vliet Demer legt , en dat
soude de plaets sijn deer de vijant sig voor ons soude willen
posteeren , wesende daer veel defilees daer je met weinig veel
stuiten kan. So sij ons stuiten so moeten wij Jaeger afsacken
op den bodern van den staet ') dat niet wel komt, want also
wert de boer geruineert daer wij komen , so als ik sulx hier
dagelijx sie.
Waermede UEd. Gr. Agt. presenterende mijn dienst en toewenschende alle Neil, segen en vergenoeging.
Verblijve UEd. Gr. Agt. dienstwillige dinaer,
N. Witsen.
Den 5 en Aug., tot Male in Brabant.
Bidde vergiffenis van de slordigheit deses briefs: het gaet
so wat met haest op sijn soldaets heen.
9. Edele Groot Agtbare Heeren.
Op gisteren den sevenden deser maent sijn wij met dit
groote leger gekomen tussen Tongeren en Borgloon, hebbende
gepasseert een seer gevaerlijke defile tussen Hasselt en dit
kamp, deer de vijant ons in de flank had konnen treffen en
mede aen het front stuiten, wes wij rijpelijk hebben overwogen wat gedrag te houden : de Fransen sijn volgens berigt,
heden ingekomen, genadert de vliet Nahanje 2), dog nog binnen haere linien, en Vileroi heeft voorgegeven onser desseinen kundig te sijn en dat hij ordre had gestelt ons te voorkomen tgunt de tijt sal leeren. Wij leggen nog twe dagen
stil en na die tijt sal ik mij de eer geven UEd. Gr. Agt.
onser versonnene voornemen te berigten. Wij leggen hier op
een plein in twe linien avantagieus geplaetst: de vijant sent
ronts-o" ons steets veel partijen om kontschap te bekomen : wij
betrappen er somtijts enige, so als mede enige deserteurs ,

1) De Generaliteitslanden.
2) Mehaigne.
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meest Duitsen heden overquamen en onser bijsonder uit Deens
en Dints yolk, spoet derwaerts enige 1). De trompetters werden te wedersijts nu ingehouden om elcandre der marsen en
gelegentheit onkundig te houden. 1k verblijve
UWelEdele Groot Agtb. gants ootmoedige dinaer,,
N. Witsen.
Int leger op Munnikhof den 9 en Augs.
PS. WelEdele Groot Agt. Heeren. Mijn neef Lambert de
Secretaris was mij bij Breda komen sien , om met een het
leger te besigtigen en dat juist op lien dag als wij mosten
marseeren, sodat hij niet heeft kunnen vertrecken, voor dat
men in de nabeurschap van Maestrigt was gekomen. Hij vertrekt dan so met convooy en hoopt nog op sij tijt te huffs te
zullen sij, dog of het een dag of twe mogt ontschieten, versoekt daertoe UEd. Gr. Agt. permissie en welduidinge. De
Hr Boreel heeft, segt hij, genoegsaam toegesegt den dienst

voor hem te sullen waernemen voor (lie weinige tijt.
10. Edele Groot Agtbare Heeren.
Eindelijk naer een seer moilijken voortgank, sijn wij heden
gekomen tot Borgworm in de nabeurschap van Huy; staende
wij op morgen met aenkomen van den dag een voordeelige
post te betrecken, indien de vijant, wiens esquadrons wij heden lange int oge hadden, ons suix niet betwixt of hindert:
in tal van bataillons sijn wij omtrent gelijk, dog die van haer
veel swacker, en in esquadrons wij hun overtreffen: ik hope
UEd. Gr. Agt. binnen weinig dagen het losbranden van 't kanon te notificeeren, waartoe den Almagtigen Godt sijn segen
geve: ik wenste wel wat meerder enigheit en minder haet of
jalousie onder sommige opperhoofden, die anders wackere
mannen sijn : wat moeite wij hebben gedaen, die Heeren blijven op haer stuk int punt van eer, en alsulcke saeken te
1) Het papier is hier gescheurd: welligt in te vullen met „been."
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verhandelen is een der meeste besigheden die ons omhanden
sijn. Milord Albemarle is aen 't hooft van onse ruiterye tot
expeditie, en dat wij te min ervarene opperhoofden hebben
is ons nu kundig. De steegheit dergener die anders bequaemheit hebben hindert hier staetsbelang. In dese onsen oorlog
evenwel der krijgslieden dapperheit verwagte ik dat alles sal
te boven komen en verhoope naer veel versuim dat ik bewijsen kan, een goet en glorieus einde van dese velttogt. Waermede naer aenmeldinge van mij dienst verblijve
UWelEd. Groot Agt. gants ootmoedigen dienaer,
N. Witsen.
Borgworm in Luikerlant den 13 en Aug, 1703,

11. Edele Groot Agtbare Heeren.
Op gisteren tegen de middag hebben wij het hier voor
de Luiksche stat en kastele Huy aengebragt : ik hebbe aenstonts met de Generaels deselve gerecognosceert. De helft
van de stat gelegen aen deer sijde de Maes heeft aenstonts
Engels guarnisoen ingenomen; maer de forten, dier al enige
sijn gelegen op hoogten en steenklippen maeken aenstal van
sterke tegenweer en losten sij onswaerts al een goede vlug
van kanonkogels: dog nimant wiert geraekt; eer onse baterijen vaerdig sullen sijn, vereist men vijf of ses dagen. Het
groot leger van de vijant ligt voor of in sijne linien, welke
hier tegen de vliet Mahanie sijn loop eindigt, dog een klijnder leger van haer onder Cerclaes i) is over de rivier getogen
en staet in onse nabeurschap, of zij op ons iets tenteeren
willen, is onwis; Godt hope sal de arm der onsen sterken.
Gister namiddag, ik weinig vroeg int bestelde quartier gereden wesende, vertoonde aldaer een troep van dertig fransche
ruiters , die mij so er geen klijne sloot of defile tusschen
beide waere geweest aengedaen soude hebben, so als sij aen
1) T'Serclaes,
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enige onser voerluiden lien sij de paerden afspanden, hebben
gesegt, loerende om 't vaendel van voor mij deur weg te rucken: sij waeren al genadert binnen de hondert passen. Het
waren meest alle vijantlijke officiers en sij bragten enige der
gevangene voerluiden voor hun generael om van haere bravure getuigen te zijn, so als ons sulx door gemelde luiden
Wert vermelt. Int schrijven doses komt een serjeant en dri
soldaeten nit het kasteel tot ons over : dese berigten weinig
yolk daerin te sij, en niet boven dusent of twaelf hondert
man; insgelijk komt so een partisaen ons berigten dat een
half uer van ons int bos , ses hondert vijantlijke grenadiers sij
gekomen tusschen dit quartier en de Nehanie ; of zij van meer
gevolgt sullen werden weet men niet : het konde sij dat sij
voorafgeschikt yolk waeren van het vijantsleger, dat konde
volgen of wel dat sij nit Namen sij gekomen om paerden en
mensen, die buiten de campementen gaen op te scheppen
so als dagelijks geschiet. Sestien vijantlijke voetknegten wierden heden gedoot en een gelijk getal orntrent gevangen. Wij
richten nu boven de stat mede een brugge op, en het vijantlijke kanon speelt steets. Waermede verblijve
UWelEd. Groot Agt. gants ootmoedigen dinaer,
N. Witsen.
Int leger voor Huy, den 16. Aug. 1703.

12. Edele Groot ..kgtbare Heeren.

Het was op den negentienden smiddags als onse eerste
kogel in het oude kasteel van Huy viel, die al sulke operatie
dede, dat wij sagen een groot gedeelte muers vallen en veel
buspulver in de lucht vliegen, ten waere het van eigen knit
was geschiet. Wij kosen gisteren een slagvelt om des Hoots
ons heir uittetrecken, versterken onse benden voor de stat,
en beschansen dengenen onser, die wij op de oever van de
Mahanie tot dekking hebben gelegt. Men wil als of Cerclaes
(wiens broeder aen onse zijde is, te weeten de Graeve van
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Thili een man van dapperheit en kennis, en mij heden aen
den dis vereerde met sijn geselschap), wel jets soude tenteeren
op onsen graeve de Noielles die bet beleg leit. Over de
dertig overlopers quamen gisteren uit het kasteel tot ons over.
Een kogel benam aen vier Engelsen het leven, en so nu en
vliegen er armen en beenen en werden enige gedoot. Wij
boopen over twe dagen met de baterijen vaerdig te sijn; het
boven brengen van 't geschut, also bet op hoge klippen geplaetst moet worden baert de meeste moeite.
Door ongeregeltheit onser krijgsluiden , bijsonder der Engelsen, wert de vouragie hier schaers en hoewel ment met straf
tragt te hinderen, so gaen er nog al ongeregeltheden om.
De gantsche stat is van de vijant reets verlaeten en met onse
besetting belegt. Godt sij dan, die goet weder geeft. Want
bijna tijt hier niets te verrigten soude sijn. Waermede verblijve
UWelEdele Groot Agtbare gants ootmoedige dinaer,
N. Witsen.
De 20. Aug. int leger voor Huy.
13. Edele Groot Agtbare Heeren.
Gister avont naer een seer afgrijselijk vuur dat wij in het
grootste fort St. Joseph hadden gemaekt, heeft dat guarnisoen
gecapituleert bij monde en is uitgetrocken ; sij hadden gemeent
en versogt naer Namen te gaen , maer sij geobliseert geweest
in het oude kasteel Donjon genaemt te trecken. Heden heeft
de vijant de twe andere forten als het Roode en Courn mode
geruimt en is binnen boven genoemd oud kasteel getrocken,
waerop wij nu onophoudelijk schieten en bomben werpen,
niet twijfelende of sal of dees avont of morgen moeten buigen, waarmede dan dese stat Huy en seer considerabele forten in handen van den staet vallen.
1k ben UEd. Groot Agtb. gants ootmoedigen dinaer,
N. Witsen.
's Middags ten 1.2 uren Donderdag 23 Aug. 1703.
Met groote haest.
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14. Edele Groot Achtbare Heeren.
Ik had gemeent voor het afgaen van dese het overgaen van
't so seer sterke kasteel van Huy te notificeeren, maer ofschoon
alle de buiten werken over sijn, so blijft den gouverneur nog
halstarrig; en hij en kan met kanon daeruit niet meer spelen,
men siet er mede geen mensen in, want alle sig onderin binnen de kelders hebben begeven, en is tot nog toe de rots
daer het op legt niet verbroken, hoe veel stucken geschut er
reets lam op geschoten sijn : egter ik geloof wij de storm met
leders morgen of ten langsten overmorgen sullen doen aenvoeren en twijfelen aen een korte verovering niet.
De vijant hout sig binnen sij linien en trekt deselve tot aen
Namen : een corps is over de Mase, en verders beledigen
onse vouragiers en betrappen so nu en dan peerden en mensen ; maer gisteren is er een goede partij van haere benden
gedoot en omtrent veertig staen so voor mil quartier die gevangen ingebragt werken. Waermede verblijve
UEdele Groot Agtbare gants ootmoedige dinner,
N. Witsen.
Int Leger voor Huy den 24. Aug. 1703.
P.S. So als dit geschreven was en de post stont te vertrecken, slaet de vijant de chamade: hem heeft bewogen een

groulijk veer dat wij van rontsom op het kasteel dede gevv,
en dat hij sag dat de leeren aengebragt wier pen om haer te
beklimmen en te massacreren : sij schoten en wierpen int eerst
met hantgranaten van boven tot in de stat op ons yolk en
de onsen bleven niet schuldig: men sag haer dan het geweer
neder smijten, opspringen, wenken en roepen op dat het schieten ophielde, dog eer dat sulx aen al de baterijen wiert gesien, schoot men nog enig vlug van kogels so dat ik geloof
dat er veel gedoot sullen sijn.
Ik spring so te paert en reide derwaerts om de conditien
te helpen maeken.
Saturdag avont ten 7 here: met haest,
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15.

Edele Groot Agtbare Heeren.

Nadat op gister avont versproken was dat wij het guarnisoen van 't kasteel souden doen uittrecken onder conditie als
in dese bijgevoegde capitulatie is te zien , hebben sij uitstel
gekomen tot desen morgen ten dri ueren, welcke tijt verstreken sijnde, sij tijt versogten tot dese ochtent ten agt ueren,
als wanneer sij sulx afsloegen, seggende een expresse van
Villeroy aen, aen wien sij gesonden badden , te hebben outfangen om sulx niet te doen, dies wij goetvonden te wagten
tot negen ueren en alsdan haer twe schoten boven over te
geven en indien daerop swegen er weder op los te gaen so
met kanon als storm; edog die tijt gekomen sijnde, hebben
sij sulx geaccepteert, wat dooden en gequetsten wete ik nog
niet, als merle niet het getal. Men heeft verscheide vaendels
op de wal gesien en ik gisse dat overmorgen sullen uittrecken.
Waermede verblijve UEd. Groot Agt. ootmoedige dinaer,
N. Witsen ').
26 Aug. 1703,
ten twaelff uren op de middag.

16.

Edele Groot Agtbare Heeren.

Ofschoon weinig stoffe hebben UEd. Gr. Agt. op het krijgs•

wesen te onderhouden, so ist egter mijn plicht hun sulx te
verstendigen. tSedert het overgaen van de stat Huy en sijne
sterke kasteelen, is ons oordeel als gestremt; tot nog toe sig
niet kunnende pal settee wat te ondernemen. Echter bet
moet er op los, herwaerts of derwaerts , en onse bepaeling
verhope binnen twe dagen den dag te sullen sien, wanneer
het hen over Wert gebrieft , en ist wonder ? de gantscbe rechter vleugel soude recht draets den vijant te keen gaen, on-

1) De capitulatie van het kasteel van Huy, zie Amsterdamsche saturdaegse Courant, O. 105, a°. 1703; 1 September.
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geacht hunne werkingen, gesterkte linien, verschuilingen, beschutting en talrijk wel geplant geschut. Welcken sin den
beer hertogh kragtelijk en als een pelt drijft, met wien al den
krijgsman genoegsaem stemt, niet dier stellende haer leven.
Maer de munt omgekeert werdende siet de linker arm dit stuk
gants anders aen en is die generaliteit eenstemmig en talriiker,
genoegsaem alle inlanders of ingesetenen : sij vraegt wat gewonnen sal zijn als men met koste van veel bloets over 't bolwerk is gesprongen : Werwaerts dan ? Wat vaste plaets te winnen? van wien lijftogt, voornaem voor 't paerdevolk, van waer
te boeten so schonen y olk als Baer gewislijk g9slaekt en geslagt
sal moeten werden, behalven dat krijgsteerling twijfelbaer sij:
sij stelt het stuk in een schael en peinst wat meest weegt, en
bij bun belt over het oude spreekwoort, een klijne vis een
soete vis, Het gemenebest is op eersucht, anders glorie der
wapenen genaemt, niet geneigt en sij behoeft nit kracht van
overzeesche bijsondere belangen geen cer in te leggen als er
geen bestendig gewin van voor hen te wachten is. l)it alles
hoe dapper, onverschrokken en braef sij sijn, willig haer bloet
voor vrijheit, vaderlant en Godsdienst te vergieten, hebben
sij met moet in de mont. Of mij dese tegengestelde gedagten
en uitingen , sorg, verlegentheit en rust kosten , geve UEd.
Gr. Agt. in bedenken.
1k schrome niet den vijant onder de oogen te zien, maer de
eersten raet kiesende, bij gemis van geluk, wat haet en verwijt
was er op onse schouders, wat geschreeuw sonde er te huis
sijn, kost men der lantsluiden raet niet volgen? Mij dunkt ik
hoor de beurs so spreken: om desen klip te ontgaen hebben
wij den Staet Teets twemael om bevel geschreven , en rout
antwoort versogt: 'tgeen alle verafwagten, sullende haer goet
achten kloekmoedig tragten te agtervolgen. Het gewesene
opperhooft deser plaets, gister in mij tent ons versellende (hij
is een graef) hadde veel praets. Men kost, seide hij, een
voormuer krijgen naer begeerte, waerom dus, seide bij, langer gestreden? De maet was hem vol en beklaegde sijn ver-
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lies. Waermede na aenbidinge van mijnen dienst verblijve
UEd. Groot Agtbare gants ootmoedige en
dienstwillige dienaer,
N. Witsen.
Huy 3 Sep. 1703.
P.S. Dit geschreven sijnde komt Staets-besluit en het helt

over. Elk blijft hier bij sij gevoelen, ons is te gehoorsamen,
Godt vermeerdere slants beste.

17. Edele Groot Agtbaere Heeren.
Nog slapeloosheit, nog gantsche dagen te paert hangen,
nog angst voor den vijant of schrik voor geschut-kogels, nog
onordentlijk spijsen, dat alle in een krijgsleger voorkomt,
hindert mij. Maer om ront te spreken , de verschijdenheit
der gevoelens onser Generaels, de oorsaek van twalef dagen
stilleggens hindert mij niet alleen, maer bedroeft mijn siel.
Den Hertog en genoegsaem alle d'opperhoofden van de regtervleugel sijn willens geweest de vijantelijke bolwerken waermede haer leger is gesloten aentetasten; dog omen Generael
Ouerkerk met alle 't krijgsvolk der iinkervleugel sijn gebleven
tot heden van ander gevoelen, dat so sterk is gedreven dat
men ons te voor heeft gelegt, dat so wij in dat gevoelen toestemden , waerdoor op 't minst ses of seven dusent man sonde
gevelt sij geweest, dat het bloet op ons komen sonde, en als
men se al verkragt hadde konde sij geen nut daer uit sien
voor den Staet, als alleen de eer van de wapenen. Menigte
Colonellen en andere hebben ons int bijsonder op dit stuk
komen begroeten en sulx afgeraeden, met soveel redenen dat
die te verhaelen de maete van een brief to buiten soude gaen.
Haer Ho. Mo. hebben ons gelast, so enigsins doenlijk dat
daertoe soude inclineeren, en dat men een tentamen behoorde
to doen. Wij hebben dan gisteren ons gevoegt niet alleen
voor maer aen de sogenaemde linie, ja self binnen musketsehot daer aen geweest, sodat met de voorwagt wierde ge-
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sproken en onser enige verminkt en gedoot zijn, en ik selve
hebbe met eigen ogen hunne tenten gesien , in haer campe.,
menten bewegingen der krijgsluiden. Als ook onse heeren Generaels aen de eene sijde als den

Hr

Ouerkerk, Slangenburg

en alle de anderen boven aengevoert dit werk sagen en door
spions en overlopers die alle ogenblik schier komen, berigt
wierden vant tal der vijanden dat den onsen bijkans so sij
-:-seggen evenaert, seggen sij in haer gevoelen meerder te sij
versterkt als voorheen en spreken ons toe als protesterende
van, so wij dit spel aenvangen , dat wij het sullen te verantwoorden hebben en alle de ongevallen die er de republiek van
soude overkomen, moeten op ons laden ; daerbij quam dat
onser medeleden een opentlijk sig verklaerde, bevorens al dat
het in omvraeg kwam dat hij onschuldig wilde sij aen dese
handel en het bloet dat te vergieten stont: dit alles ingesien
en een tentamen tot aen de linien hebbende gedaen, so is
onder ons verstaen dit aengrijpen op dese tijt en dese plaets
te staeken en sulx met eenparige stemmen, so dat enige onder ons die er iverig voor hadden verstaen, daer mil gevoelen merle na beide, wetende dat het beter is over een veer
te lopen als te gaen sig met dit staken hebben gevoegt: edog
deer ochtent hebbe ik den Hr Hertog, wiens kloekmoedigheit
en heusheit ik niet genoeg prijsen kan, tot Hunne, een vierendeel uer gaens van de linie en int gesigt van 's vijants buitenwagt, gesproken, die dan sij beklag Bede dat men dese
kans so hij meende oversag, en ons een gelegentheit liet ontglippen, die hij oordeelde schoon voor te komen , maer sij
WelEd. gaf egter ons geen ongelijk dat wij het gevoelen onser Generaels hadden gevolgt; sodat hij met sij troepen alleen
de saek niet verrigten konde tot sij leetwesen: maer self die
met hem stemden, stelden voor dat self de overwinning een
dusent man of ses gekost sonde hebben, en als ik present
ware so soude redenen weten te verklaren van dese groote
dapperheit van lien Hr met wien ik in groote vrintschap ben.
Het is bijsonder, de vijant schijnt onse gedagten als te we-
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ten: wij hadden gisteren avont ten negen ueren seker dessein:
de vijant sent snagts ten twalef ueren krijgsvolk derwaerts,
so dat gewisselijk het onder den onsen niet digt sij en moet.
Ten agt wren dees morgen sij wij opgebroken en dees avont
tot sint Truien gekomen, anderhalf uer van den vijant, daer
hij mede de bolwerken voor sig heeft; op morgen of overmorgen houden wij weder krijgsraet en verbeelde mij selve
dat nog de velttogt met eere en overwinninge sal eindigen,
buiteu hetgunt reets is verrigt. Waerlijk dit talrijk leger
bestaet in so veel dusenden brave ruiters en soldaeten : onse
linien beslaen meer als twe ueren weg: dog dorst ik het schrijven dat wel gedenk te seggen, UEd. Groot Agt. sonde van
verwarring en etc. onder de opperhoofden hooren.
Ik bidde vergiffenis dat dus lange UEd. Gr. Agt. vervele ,
.n.
maer mij hart is so vol van hetgunt dat hoore en sie, dat
niet konde nalaeten mij een weinig te openen.
Ik ben UWe1Ed. Gr. Agt. gants ootmoedige dinaer,
N. Witsen.
Sint Trujen 5 Sept. 1703.

18. Edele Groot Agtbare Heeren.
Sedert mijn laetste is geresolveert van hier een tamelijk
groot detasiement te doen tot berenning en daerna belegering
der sterkte van Limburg; waertoe Godt sijn segen geve. Den
Hertog van Malburg staet met een detasiement derwaerts te
gaen, verwonderende sig wel dat die keuse heeft gedaen
omdat het groote leger in dese gewesten als nog te blijven
staet. De vijant legt nog met het hooft van sij Arme binnen
de linien agter het stedeken Sintleuve daer de Gete langhs
stroomt, die haer dekt. De ongeregeldheden onder dit krijgsvolk, bijsonder die der regtervleugel sijnde Engelse en Duitse
troepen, welke hunne bijsondere krijgsregt en raet hebben
gaet seer hoog, tot ons gedeputeerden groot leetwesen, en
wij hebbent tot nog niet konnen hinderen. Sulx maekt ons
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in dit lant seer gehaet, bijsonder omdat de geestelijke plaetsen of kerken alom niet sij verschoont. Waermede verblijve
UEd. Gr. Agt. gants ootmoedige dinaer,
N. Witsen.
Tot St. Trujen 10 Sept.
19. Edele Groot Agtbare Heeren.
Ons groot detasjement, daer sig Milord Due bijgevoegt
heeft, vertrocken sijude en wij niet boven een half uer van
des vijants groot leger, dat binnen de linien legt staende ,
hebbende het hooft voor Sintleuven dat een sterk Spaensch
stedeken is, so hebben wij een gedeelte van ons leger met
een aerde opwerpinge verschanst, daer geschut op wert gebragt,
of het waere sy mogten aenkomen. Men wil dat sy uit Na.
men sij versterkt en dus staen wij waerschijnlijk ons tot voeding der paerden en decking onser plaetsen bier nog een wijle
optehouden, en so gelijk van ons dagelijx tot de vijant verlatelingen overgaen, so komen er mede van daer tot ons ,
wes men over en weer genoegsaam aller bewegingen kundig
is; wesende haer hooftquartier niet verder van ons als de
Leitse poort ') van den Overtoom. Sij schoten gisteren los in
teken van overwinningen in Duitslant. Mondeling (wil Godt)
hoope vele van den omslag deser onser krijgssaeken to verhaelen, die de pen niet derf betrouwen, en moet redres in
vele werden gemaekt so het wel sal gaen. Het konde sij, dat
wij gedeputeerden opbraeken naer Limburg, orndat hier voor
ons nu weinig is to verrigten en aldaer op overgang met den
Keiserlijken Envoje verscheidene saeken te vereffenen sullen
sijn, kunnende wij minder als vijf niets concludeeren. Waermede naer presentatie van mil dienst verblijve
UEd. Agt. gants ootmoedige dinaer,
N. Witsen.
St. Trujen den 13. Sept. met haest.
1) Eene poort te Amsterdam, die hare laatste dagen heeft beleefd.
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P.S. Op het bijgevoegde biljet believe UEd. Gr. Agt. te

sien het getal der bataillons en esquadrons van de vijant, so
als sij binnen haer linien stonden ter tijd als wij hen dagten
aen te grijpen , merkelijk talrijker als de onsen : met hunne
benamingen en couleuren , waeruit mag werken betoogt dat
onse generaels in hunne advisee temeriteit hebben gemist.

20.

Edele Groot Agtbare Heeren.

Ik wete aen UEd. Gr. Agtb. niets te seggen als dat wij
met dit leger tot St. Trujen als nog sij liggende, hebbende
ons aen eene sijde verschanst, en also het hooft van 's vijants
leger mede thans staet tegen haere sterke plaets Sint Leeuwe,
valt er niet voor als somtijts aengrijpingen van elkanders
klijne benden die ter verspiedinge of om leeftogt uit sijn,
en ontmoeting hebben. Den dienst die men dus doet is wel
niet de grootste, maer egter men belet de verstoring voor
Limburg, en men dekt de gewonnene plaetsen op de Maes ,
en bewaert den staet voor aenvallen op of in de grensen.
De vijant sterkt door gepreste boeren dagelijx sijne werken
de sogenaemde linien: of hij staet uittekomen en of wij iets
in dese natte dagen sullen ondernemen is ongewis.
1k verlange van desen omslag ontslagen te sij, om so veel
eerder de gunst te hebben aen UWe1Ed. Gr. Agt. te betuigen
dat ik ben
Haer gants ootmoedigen dinaer,
N. Witsen.
St. Trujen 17 Sept. 1703.
P.S. So aenstonts krijgen wij ordre om naer Limburg te

gaen, wes ik gisse dat overmorgen ons derwaets sullen begeven.

21.

Edele Groot Agtbare Heeren.

Eergisteren sijn wij gedeputeerden volgens ordre van Haer
Ho. Mo. van Sint Trujen opgebroken om naer Limburg voor
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den overgang ons te laeten vinden ten einde de capitulatie
naer den smaek van den staet wierde gestelt, en mede aldaer
over troepen naer Duitslant te senden met Milord Malburg
te confereren, en met den Keiserlijken envoje over onderscheidene saeken ons van Haer Ho. Mo. aenbevolen te spreken.
Wij sijn in veiligheit hier aengelant , een vijantlijk esquadron , dat ons op sij quam, dorst niet aenbijten, vermits ons
begeleiding hun te sterk was; egter bij Tongeren bonden
een klijne troep enige onser soetelaerswagens af, en ontvloden
met de paerden. Heden so als wij te peert stonden te springen
om naer Limburg te gaen, komt ons een brief van den heer
Hop toe, die segt dat once artillerije nog ter behoorlijke ste
niet is aengekomen ; dat de vijant daerop toelegt onder weg ,
en dat sij hem tegen soude moeten marseeren, so dat aen
ons Been convoy konde doen ontmoeten , dat mede ons komst
nog so haest niet wert vereist also de baterijen nog niet in
ordre waeren. Hierom sij wij genootsaekt nog een dag of
twe hier te toeven om dan derwaets of terug na het groote
leger te gaen. Wij hebben 't groote leger in goede stant ,
wel verschanst op de tegenweeringe gelaeten, hoe wel maer
een groot half uer gaens van de vijant, die sig agter sij linien
en binnen Sint Leeuw hout. — Wat nog den avont van dese
campagne draegt is mij onbewust: verhope het beste. Ik ben
UWelEdele Groot Agtbare gants ootmoedige dinaer,
N. Witsen.
Maestrigt 22 Sept. 1703.

22. Edele Groot A bgtbare Heeren.
Nimmer had ik so quaden dag, in al den tijt dat den oorlog heb gevolgt, als gisteren. Wij sijn om met Milord Due
en den Keiserlijken Envoje te spreken over stucken van den
Staet ons aenbevolen, te weten van 't werk der stat Limburg
als sij over sal sijn, en van de mars eniger troepen etc., hier
gister avont seer laet in de voornagt aengekomen. Het regen(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
3
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de ongelooflijk swaer op ons lijf: de vijant sworf met partijen rontsom en een onser dinaers wiert betrapt en verwont ,
dog hij ontsprong de gevankenis: ons geschut hoopen wij dat
morgen sal aenkomen, wordende vijf dusent paerden om hetselve met den verderen artillery-tuig voort te trecken gebruickt.
Het lant pier rontsom is vet en glibberig en al berg en diepe
daelen met enge wegen bijsonder swaer te gebruiken. Dese
opene stat heeft groote koophandel in laken en stoffen op
Amsterdam: is sterk bevolkt.
Dese alleen komende om mijn dienst aen UEd, Gr. Agt.
te presenteren en haer te groeten verblijve
UWe1Ed. Groot Agt. gants ootmoedige dinaer,
N. Witsen.
24 Sept. Verviers, een uer van Limburg: met groote haest.

23. Edele Groot Agtbare Heeren.
Gister avont sont de gesaghebber van Limburg een tamboer buiten met aenbieding dat indien hij binnen sekere tijt
geen outset bequam dat dan de stat over soude geven, mits
mede men hem eerlijk soude tracteeren en beneffens sij yolk
met geweer doen uittrecken: deze is teruggesonden en men
heeft laeten seggen dat voor hun niet te hoopen was als krijgsgevangenen te sullen sijn. Hierop is dese avont een andere
tamboer uitgekomen die weder aanbiet de stat en kasteel
over te geven, mits men hem en sij yolk eerlijker wijse met
geweer doet uittrecken: dit is mede afgeslagen, ten waere sij
alle krijgsgevangen louden sijn; op mil advies is er bijgevoegt
dat men aen de officiers en soldaeten hun plunje en eigen
goederen soude laeten volgen, en dit op gedagten dat sij te
eerder sig sullen overgeven en gevangenen werden ; onse baterijen sijn de voorlede nagt gemaekt: het kanon is er heden
opgebragt, en so sij onse wil niet doen sal er een schrickelijk vuer op los gaen, so dat naer alien schijn breuke of bres
geschoten staet te worden, waerna een storm soude moeten
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volgen , welckers uitval hun misschien bloedig konde sijn.
Wat morgen sal voorvallen werdt UEd. Gr. Agt. aanstonts
genotificeert.
Het yolk van dit lant en dese stat schijnen den Keiser en
ons genegen te sijn en ik geloof sij seer verlangen van
't krijgsvolk ontslagen te sijn, want sij tot voetsel der peerden overtollige rations moeten opbrengen en bijsonder valt
haer de betalinge der sauvegarde gelden swaer, die den
Heeren Generaels verrijken.
Ik ben UEdele Groot Agtbare gants ootmoedige dinaer,
N. Witsen.
Verviers 25 Sept. 1703.
P.S. Dees morgen schoot de vijant sterk uit het kasteel

dog sander bijsondere schade te doen.

24. Edele Groot Agtbare Heeren.
Op gisteren smorgens met den dag heeft men de stat en
't kasteel van Limburg met sesendertig swaere stucken geschut
en twintig houwitsers, die groote bomben werpen, sterk beschoten. Omtrent naermiddag ten twe ueren was hun artillerye al lam geschoten, en heeft dit afgrijselijk vuer tot heden
voormiddag ten tien ueren so groote uitwerkingen gedaen en
de mueren so gebeukt, dat ofschoon alles klip is, breuke is
geschoten, so dat er genoegsaem een opklimming was vervaerdigt. Het voornaemste der binnenmuersche gebouwen raekte
in brant en tot as, dat een akelijk gesigt gaf. Toen was het
dat de vijant op de bres een groote witte vaen Plante en op
genoegsaem alle buiten en voorwerken klijne witte quartiervaentjes plantede, met een de tram van verdrag doende slaen:
hij sont sijne begeerde voorwaerde uit, maer wij hebben toegestaen en de wet voorgeschreven, so als over wert geschikt ,
en dus is dese vermaerde plaets en daermede het gantsche
hertogdom dat een van de seventien provintien maekt, ruim
twintig ueren groot in 't ront, gebragt aen den regten Heer.
3*
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Van dit spel heb ik alles aenschouwt: bloet is er bijster veel
niet vergoten, en gisse niet over twintig dooden sijn geweest
en enige beenen en armen verlooren. Men was sins dees
avont of morgen vroeg de storm te loopen, 't gunt gewis
voor den vijant euvel of sonde hebben gelopen. Waer mede
verblijve
UEd. Groot agt. pants ootmoedige dinaer,
N. Witsen.
Den 27 en Sept. 1703, op 't gebergte
onder Limburg: met hest.

25. Edele Groot Agtbare Heeren.
Door haestigheit hadde ik bij mijn laetste brief versuimt in
te sluiten, de voorwaerde van de overgaef der stat Limburg l),
'tgeen dan hiernevens gaet , met een lijst van leeftogt aldaer
gevonden, behalven twalef hondert gulden aen geld, en behoorlijke krijgstuigen, so van geschut, waeronder twe metaele,
poeder, als andersins. Vele onser verlaetelingen bevonden sig
in dese plaets, dog wanneer men besig was het verding van
overgaef te maeken sijn sij ontsnapt, waer onder een eersten
ingenieur en twe neerlantsche busschieters, wesende de derden
die tot verwonderens toe wisschoot, en Welk de konst op
onse Amsterdamsche oorlogschepen had geleert, het hooft afgeschoten, dat wij van buiten konde merken, also na hem nimant so wel treffen konde. Wij hadden den Spaensen Gouverneur en een Italjaens Colonel gisteren aen onsen tafel, die
ons al het gedrag van binnen ophaelde: sij schenen het ')
gesag en lei ') van saeken in hun lant, niet seer te
lieven, en so ons dogt was het hart Oostenrijkx. Een hunner

1) Zie Amsterdamse Dingsdaegse Courant van 2 October 1703, n° 118.
2) Gescheurd: waarschijnlijk moet er gelezen worden Spaensch of zoo
men wil, dear Spanje onder Frankrijks invloed stond, Fransch gezag.
3) Beleid van taken,

37
toonde sijn wont die hij voor Naerden in onsen dienst of
hulp had bekomen; wij hebben die luiden met beleeftheit
beantwoort. De stat is als tot een verwoesting en als omkering gebragt, so veel kragt hebben onse bomben die het vuur
er bragten uitgewerkt en het grof geschut veroorsaekt. De
gevangenen behalven de gevlugte, omtrent twalef hondert sijn
bevonden.
De predicant van der Putte, die tot Maestrigt staet, heeft
hier heden de eerste predicatie met lof gedaen en dat te verwonderen is onder de Roomsgesinden vint men hier nog een
goet tal Gereformeerden, ofschoon nimmer leeraers onder kerk
hier sij gehoort.
1k gisse dat wij op dingsdag over Luick weder na bet
groot leger gaen onder begeleiding van een genoegdoenent
getal ruiters. Hier sijnde, hebben wij verstaen, dat op onse
komst herwaerts, een vijantlijke partij heeft gepast, en die
van haer sij tot binnen een pistoolschoot aen ons geweest: sij
hadden meermaelen gedreigt ons aen te tasten, dog vresende
te kort te schieten, hebben sulkx agtergelaten. De krijgsgevangenen werden morgen naer beneden gesonden, dog vele
nemen dienst : sij sijn genoegsaem alle de duitsche tael kundig. Tot bestelling der regeringe en directie van dit lant
wagten wij nog bevel van Haer Ho. Mo. Het schijnt mij toe
dat het utile beneffens het guarnisoen sal blijven aen den
Staet , dog misschien het honorabele aen den niwen koning
van Spanjen.
Waermede naer presentatie van mij dienst verblijve
UEdele Groot Agtbare gants ootmoedige dienaer,
N. Witsen.
1 Octob. 1703, tot Verviers in
de beurschap van Limburg.
P.S. De Regeringe van Luick heeft aengenomen de agterstallige intrest te betaelen, dog sij konnen so precies (seggen
sij) op de betaeldag niet passen.

38
26.

Edele Groot Agtbaere Heeren.

Dees morgen vroeg sijn wij van Verviers bier tot Luick aengekomen onder matelijk convoy. De vijant die met veel partijen rontsom ons swarf, betrapte twe bagasie wagens van
den keiserlijken Envoje, die de voorrang hadde, alsmede een
van Milord Duo, die van mijn, hoewel seer nabij, ontsnaptent geluckelijk; ons voornemen is, naer de groote Arme te
begeven, die nog bij sint Trujen legt, en dus sullen wij in
kort op de winterquartieren moeten denken, hoewel het leger
voort gemene intrest so lange int velt behoorde te blijven als
het mogelijk is, waertoe men sal iveren, so er maer fourage
gevonden kan worden.
De stat Limburg hebbe als een puinhoop en verwoestinge
gelaeten: so verbrant als door bomben en geschut geschonden
en overhoop gesmeten. Heden sij de gevangenen paer aen
paer gebonden daer uitgebragt om na beneden gevoert te werden. — De vijant staet nog binnen sij linièn agtir sint Leeuve
in de nabuerschap van sint Trujen , en tussen Namen en dese
plaets een troep van ses of agt dusent man bij sinte Barbe.
Wij hebben mede bij Limburg onder de erfprins van Hessen
enige benden laeten staen.
Waermede verblijve
UEd. Groot Agt. gants ootmoedige dinaer,
N. Witsen.
Luick 2 October 1703.

27.

Edele Groot Agtbaere Heeren.

Dese dient alleen om aen UEdele Gr. Agt. te berigten dat
Milord Malburg en wij met een gedeelte van 't yolk dat Limburg heeft verovert over Luick weder hier tot sint Trujen
sijn aengekomen, alwaer wij weinig fourage vinden , en ik
sorg dat het leger niet lange sal konnen blijven staen. De
Fransen beginnen haere benden mede ver van een te setten,
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so dat wij gissen sij merle gebreck krijgen. Het lant hier
rontsom is elendig verdorven. 1k verblijve
UEdele ,Gr. Agt. gants ootmoedige dienaer,,
N. Witsen.
4 Oct. 1703, sint Trujen, met haest.

28. Edele Groot Agtbaere Heeren.
Ofschoon geen stoffe hebbe waerdig UEd. Gr. Agt. gehoor,
so meine egter mij pligt te sijn, hun sulx te verstendigen.
Ons omslag is nu de hooge legerbeampten in onderlinge vrintschap te behouden, daer steets veel aen heeft gescheelt, tgunt
de gantsche somer deur heeft gesteurt opgevatte uitwerkingen
ten beste, dat met harten droefheit hebbe moeten sien.
Wij arbeiden nu tot postering der volkeren so na boven
als na beneden en in de winter rustplaetsen onses lants, met
opsigt van bescherming onser bontgenoten en beleding van den
vijant , so als sij in onse brieven aen den Staet breder sullen
konnen sien: overmorgen wisselen wij hier 's vijants gevangen
tegen die welke van ons in Tongeren sijn betrapt geweest.
Dit sal geschieden een vierendeel stouts buiten dese stat, dat
is half weg tussen den vijant en ons, sullende ondertussen
stilstant van wapenen voor het gelei te wedersijder sijn. Het
levensonderhout voor peerden ontbreekt ons vast hier; men
moet het vier ja vijf ueren ver ten koste van mensen bloet
en gevangenis haelen: dies sal men genootsaekt sijn te verplaetsen. Het gaet onse bueren agter de sogenaemde linie
niet beter, dog sij hebben agterwaerts vele plaetsen van
waer de lantluiden en arme Spaensche opgeseteneu, toevoer
tot in haer legerplaetsing moeten brengen. Wat beschrijing
en droefheit sulx heden gaf, dat wij in dit stedeken alle huisen lieten openen tot aentekening der granen daer gevonden,
om ons daervan sonder betaling te dienen, believe UEd. Gr.
Agt. te denken. T' is egter redelijk, want op ons vertrek ,
Villeroy die er gewis op loert, 't overige na sig neemt, nae
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alien schijn: of het er egter ten voile toe komen sal en dat
elk gast sijn waerd beyond wete ik niet. 'T sijn harde Bingen; bij vele blijft nauelijx het saeikoorn over. Dit woest
leven mat te sijn, hoewel wij er veel matiging bij brengen,
beken ik gaeren : klagten komen dagelijx: nimant steekt er
van op, behalven dat onse krijgsopperhoofden voor beschermin g. veel gouts genieten, ja meer als UEd. Gr. Agt. soude
sig verbeelden konnen. Voor onse werken soude sig gisteren
enig vijantlijk peerdenvolk hebben vertoont.
Waer mede naer toewensch van alle heil, segen en voorspoet aen UEd. Gr. Agt. personen en regering, beneffens volslagen vergenoeging verblijve
UEd. Groot Agt. gants ootmoedigen dinaer,
N. Witsen.
Sint Trujen 7 Oct. 1703.

29. Edele Groot Agtbaere Heeren.
Nadat wij rontsom Sint Trujen alles hadden geconsumeert
dat tot voetsel van de paerden konde dienen, sijn wij genootsaekt geweest op te staen, en ons te verplaetsen aen dese stat
Tongeren, naer dat gisteren voormiddag met den vijant verdrag over 't wisselen der gevangenen hadden gemaekt, en dat
wij daerop ses of agt hondert man hadden ontfangen , en
overgegeven. De vijant sent de onsen schier naekt terug en
wij die van hen onberooft, wes sij de schult op de Spaenschen
werpen, 't gees egter niet gelofelijk. Dit accoort wiert getroffen int velt tusschen beide de legers. Incognito sij aen haer
sijde Villeroi, Boeflers en Barwijk present geweest; dog het
werk is door twe colonels te weder sijde verhandelt. De vijant
hadde ter plaatse veel bereide spijs en drank gebragt, daermede sij den onsen mildelijk en tot vrolijkheit onthaelden.
Het schijnt sij gemeent hebben dat enige onser generaels daer
soude hebben verschenen. Het was dien dag stilstant van
wapenen : te wedersijde verscheen evenwel krijgsvolk, die tegen
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elcandre overstonden met de swaerden in de hant terwijl de
de officiers spraken, schreven, aeten en dronken. Hier was
veel gepraet van onderlinge magt en bredelijk van haer sijde
opgegeven, nopende het aengrijpen der finial dat wij in den
sin hadden. Men konde wel bespeuren dat sij onser bewegingen en oogmerken wel kundig waeren, Godt weet door wie.
Hoe lange wij het hier staende sullen konnen houden ,
weete niet: het hangt er aen dat men de four(agie) strecke,
ik gisse, dat de maent sal ten ende loopen, eer wij de wintergewesten betrecken, als wanneer ik de eere hoope te hebben UEd. Groot Agt. te begroeten en hen in volslaegen
gesontheit aen te treffen. Waermede naer presentatie van
mijn dienst verblijve
ITEd, Groot Agt, gants ootmoedige dinaer,
N. Witsen.
Tongeren 11 Oct. 1703.

30. Edele Groot Agtbaere Heeren.
Het leger staet nog hier onder Tongeren, maer de nattigheit van de grout en koude snagts, sal ons haest het velt
doen ruimen.
Tijdingen van boven hebben ons bewogen de troepen die
den staet onder Limburg heeft staen, een mars doen voortsetten : de erfprins van Hessen heeft daerover het gesag.
Als wij uit Sint Trujen getogen waeren is de vijant een half
uer na ons vertrek met partijen daerin geweest. Hij meende
van agteren ons een voordeel of te sien dat hem mankeerde.
Hier laeten sig maer enige weinige so nu en dan sien. De
burgerije in dese stat is den staet genegen. Geen stoffe hebbende te schrijven sal enkel seggen dat ben
UWelEdele Groot Agt. gants ootmoedigen dinaer,
N. Witsen.
Tongeren 15 Oct. 1703,
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3L Edele Groot Agtbaere Heeren.
De vijant is sodrae als wij van Sint Trujen op sijn gestaen
geweken van agter de linien in dese buurschap en heeft een
gedeelte sijner benden naer Namen gesonden, daer men geschut en oorlogstuig in vaertuigen laet, ten Welke einde is
ons nog onbekent. Weinige houden de wagt op vorige post
en 't overige ligt verspreit in de dorpen omtrent Diest en
Tienen, behalve een lighaem dat over de Maze niet verre van
den onsen onder de erfprins van Hessen sig onthout. De
voerage voor peerden is hier seer schaers ; de natheit en koude
snagts hindert soldaet en ruiter : egter 't is onser dienst het
leger so lange bijeen te houden als mogelijk. Ik hebbe al
voor enige tijt om verlof geschreveri tot repatrieeren, daer
na verlange , maer nog niet bekomen. Waermede naer presentatie van mil dienst en toewensch van alle heil, segen en
voorspoet verblijve
UEd. Groot Agtbaere gants ootmoedige dinaer,
N. Witsen.
Tongcren 18 Oct. 1703, met haest.
32. Edele Groot Agtbaere Heeren.
Vermits de tijt voor de deur is, dat het leger moet scheiden, so senders wij heden concept tot de postering naer boven
en de onderlinge winterquartieren tot approbatie van den staet
of om bevel, wat en hoe daerin te doen. Ik hebbe daervan
kennis gegeven aen den Hr. Buis, opdat onse Heeren Gedeputeerden ter vergadering het oog daerover konnen laeten
gaen, indien haer sulx behaegt. Op het retour van dese lijsten en nader goetvinden, dat ik met uitgerekten halse sal te
gemoet lien, sullen wij scheiden en de militie elk na sijn
post doen gaen en selve overkomen. Milord Due is vertrocken. Ter oorsaek der ongelukkige voorvallen in Duitslant 1)
1) Zie Wagenaar XVII. p. 194.
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hebben wij op approbatie van Haer Ho. Mo. onder den erfprins van Hessen nog enige benden so te voet als te peert
na boven en tot Koblents toe gesonden. In dit nat najaer
leit de krijgsmagt veel int velt, en dagelijx verliesen wij
mannen en peerden. De Fransen si reets meest gecantonneert.
Wij hadden voor twe dagen aen onse generaels voorslag gedaen
om iets te tenteeren, edog het is ter oorsaek van de weinig
vrugt, en gebrek aen fourage agtergebleven.
Waermede naer presentatie van dienst verblijve
UEd. Groot Agt. gants ootmoedige dinaer,
N. Witsen.
Tongeren 24 Oct. 1703.

33. Edele Groot Agtbaere Heeren.
Het quade weder, de nagtse koude en vogtigheit leit het
leger niet Langer te velde ; als het breekt, dat verwagte dees
week te geschieden, vermeine op 't spoedigst over te komen,
wesende dus de legerdienst geeindigt. Dagelijx sterven mensen en peerden. Wij leiden van de vijant geen aenstoot als
rontsom door klijne partijen , die op den roof van mensen en
beesten uitkomen ende sommige betrappen en dooden of
vangen. Op ordre van den Staet schicken wij enige benden
so te voet als te paert, na boven in Duitslant : om sulx te
schicken so aengaende de postering , marsroute als te verhopene operation is van veel moeite geweest. De prins van
Hessen is de leitsman, een dapper jong vorst dog vrij vol
van iver en vuer. Ik gisse dat wij hem nog overmorgen op
een geassigneerde plaets staen te sien.
Landau is belegert : ik sorge Baer te naken voor den overgang dat te spade soude sijn. Wij hebben den gemelden
Prins instructie gegeven, met veel omsigtigheit en overleg.
Het schijnt dat in Duitslant gants geen goede krijgsschikkinge
is, en bij ons diende in 't aenstaende jaer beter enigheit,
vaster concepten en beter uitvoering en goede discipline,
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wesende den schik int voorjaer,, dorst ik bet seggen, niet
beraemt so het behoort. Bouflers en Villeroj souden heden
hier in onse buert agter haer werken sij gekomen, ten wat
einde weet men niet: dog sij strojen uit om te doen scheiden,
hoewel sulx niet wel te geloven. Waermede naer toewens
van alle hell, segen en voorspoet, beneffens gesontheit aen
UEd. Gr. Agt. personen verblijve
Haere Ed. Gr. Agt. gants ootmoedige dinaer,
N. Witsen.
Tongeren 29 Oct. 1703,

34. Edele Groot Agtbaere Heeren.
Vermits niet doenlijk was het leger onder Tongeren langer
te konnen doen staen, en dat men om gebrek van leeftogt
voor de peerden, koude en nattigheit vant lant niet meer te
velde konde blijven, en dat de vijant merle geweken was,
en sij krijgsluiden in de winterquartieren had gesonden, so
hebben wij onse Arme insgelijx gebroken. Den heer van Owerkerk blijft tot lossing eniger gevangens nog weinig dagen bier,
maer wij vertrecken op morgen van hier over Nimwegen naer
den Haeg.
In hope dat ik binnen weinig tijt mij de eer sal geven
UW.Ed. Gr. Agt. te groeten en in volslage gesontheit aen te
treffen, waermede naer presentatie van mij dienst .verblijve
UEd. Gr. Agt. gants ootmoedigen dinaer ,
N. Witsen.
Mastrigt 2 Nov. 1703.
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Witsen's deputatie te velde was geeindigd : den Hen November bragt hij met zijne medegedeputeerden ter Generaliteit rapport nit 1) en eenige dagen later, den 21 en November,
gaf hij ter vergadering van Holland mededeeling van het gewigtigste dat gedurende den tijd, dien hij in het leger der
geallieerden doorgebragt had, was voorgevallen 3).
De loopbaan van Witsen was nu zoo goed als geeindigd ; nog
eenmaal werd hij burgemeester, maar spoedig hierna verdwijnen de sporen van zijne hand ook in de missiven boeken van
gedeputeerden ter dagvaart. Uit zijne briefwisseling met Cuper zien wij hoe hij zijnen ouderdom te midden van eene
veelzijdige werkzaamheid doorbragt. Het behartigen der belangen van de 0.-I. Compagnie en peilingen in de Zuider
Zee, waartoe zijne waardigheid van Ambachtsheer van Urk
aanleiding gaven 3), gepaard aan een ijverig en veelomvattend
beoefenen der wetenschap, komen in zijne nu ieder jaar toenemende briefwisseling met zijn' vriend als de hoofdbezigheden van zijne latere levensjaren voor.
Herhaaldelijk klaagt hij over achteruitzetting. „De Regeis Kier verandert", zoo klaagt hij, ergens 4), „en men heeft
mij weder verwaerloost: het schijnt tegen mij een grote haet
is, hoewel nimmer iemant hebbe beledigt, maer alien die mij
tegen sijn vrientschap bewesen." Maar,, aangezien het niet voor
de Amsterdamsche Regenten van die jaren zoude pleiten, indien zij een' man als Witsen met opzet verwijderd hadden,
zoo moet men, daar bewijzen van het tegendeel tot nu toe
ontbreken, aannemen, dat de reden hiervan in zijne reeds
hoog geklommen jaren te zoeken is.
Na in het jaar 1713 van eene zware ziekte hersteld te zijn,

1) Resolutien Staten Generaal 16 Nov. 1703.
2) Missive van de (Amsterdamsche) gedeputeerden ter dagvaart: en
Resolutien Staten van Holland, beide van 21 November 1703.
3) Zie brieven medegedeeld in den Navorscher,, II. 1852, p. 242, 243.
4) Aan Cuper, 15 Februarij 1713.
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werden zijne levensjaren nog met vier vermeerderd. Den
dood van zijn vriend Cuper overleefde hij niet lang: het was
op zijn ziekbed dat hij nogmaals het bezoek ontving van Czar
Peter, toen deze in 1717 voor de tweede maal to Amsterdam
vertoefde. Hij ontsliep den ben Augustus 1717 , de herinnering nalatende, van een groot geleerde , van een waardig
Regent en wat weer is van een goed en vroom mensch.
Te Egmond aan den Hoef rust zijne asch.

RAPPORT
VAN DE

HEEREN GECOMMITTEERDEN DER STATEN-GENERAAL ,

in Januarij 1616
NAAR LEEUWARDEN GEZONDEN.

--QCQC.--

De uitgave van dit Rapport is daarom te belangrijker, omdat, toen
zij , die er prijs op stelden om OLDENBARNEVELT in de dagen van zijne

gevangenschap van eenige staatsmisdaad te overtuigen, dit stuk lieten
opsporen, in de hoop, daaruit stof tot beschuldiging van den gevallen
staatsman te halen, het niet was te vinden r). Van de drie Heren, die
naar Leeuwarden gecommitteerd waren geweest, was er toen slechts een,
bij Wien men deswegens inlichting kon winners. MOERSBERGEN toch zat
met de drie Hollandsche staatslieden in den kerker. BIESMAN had na
de regeringsverandering te Nijmegen, in het begin van 1618, zijne betrekking van Gedeputeerde ter vergadering der Staten-Generaal vaarwel
gezegd 2); hij was derhalve niet in den Haag, maar kon zich voorbereiden op de uitwerkselen der ongenade, waarin hij, sedert de tegenstanders
van OLDENBARNEVELT triomfeerden, vervallen was 3). De derde was de

1) Zie mijn Vervolg op
III. bl. 98.

AREND,

Algem. Gesch. d. Vad., D. III. St.

2) Zie aldaar, St. II. bl. 776.
3) Werkelijk werd hij in den zomer van 1620 afgezet als Ontvanger
der contribution van het Overkwartier van Gelderland, „om zijn comportementen tegen Hare Hoog Mogenden, zijne Excellentie en de Staten
van Gelderland." Zie Res. Slat. Gen. 11 Junij, 1620.
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Raadsheer BERKHOUT. Hij werd voor de Staten-Generaal bescheiden ,
en op de vraag, waar dat Rapport gebleven was, verklaarde hij, geen
rapport geteekend te hebben. Dit was de waarheid: zijnen naam vinden
wij niet nevens dien van MOERSBERGEN en BIESMAN onder het stuk. Het
schijnt, dat hij, door zich aan de onderteekening te onttrekken, zijn deel
van de verantwoordelijkheid voor den gedanen stap van zich heeft willen werpen. Intusschen was er niettemin een Rapport opgemaakt, al
werd het in die dagen te vergeefs gezocht. Ook kwam het na OLDENBARNEVELTS terechstelling weder voor den dag. Ten minste lezen wij
in de .Resolution van de Staten-Generaal, op 1 Mei 1620, dat de Griffier gelast werd, het Verbaal van het gebesogneerde door de Gecommitteerden van Hare Hoog Mogenden in Friesland in 1617 (dus bij ver-

gissing in plaats van 1616) in de Griffie optesluiten : slechts werd aan
den Heer VERVOU vergund, daarvan kopij te nemen. Dat er van eene
Commissie, van welke

MOERSBERGEN een deel had uitgemaakt, dadelijk
een afschrift naar de Staten van Utrecht gezonden is geworden, spreekt

wel van zelf. Bit afschrift nu, op het Prove Utr. Archief voorhanden ,
is het, hetwelk hier thans is afgedrukt.
W. G. BRILL.

Achteruolgende de last van U Ho. Mo. hebben wy onderschreeuen Gecommitteerden , op den iiij en Jannuary ons van
Amsterdam veruoecht naer Vrieslant.
Ende op de Lemmer den v en eerst aen landt comende ende
aldaer met veele empeschementen van ys, ongelegentheit van
wegen, ons gequelt siende ,
Hebben goet geuonden eenige vischers aldaer met haer haringschuiten te bewilligen, dat sy a force het ys van daer tot
Slooten, ende soo voorts tot de nieuwe Zyl louden opbreecken.
Ende alhoewel gemeent wierde , dat sulcx niet soude cunnen geschien, soo ist efter by de seluige vischers naer veele
moeyten ende arbeit soo veel te weege gebracht dat wy noch
vroch jnde nacht gecomen syn aenden nieuwen Zyl.
Van waer wy den vj en voor het opcomen van den Bach te
voet naer Sneeck gaende, ende ons daer versien hebbende van
wagens ,
Noch sauonts de clocke seuen vren gecomen syn voor de

49

stadt Leeuwaerden, alwaer de poorte ter stondt geopent, wy
by ecnige burgerhopluiden ende andere officieren op het vrundelyckste wierden ontfangen, ende door de seinen met eenige
brandende flambeaux tot jn onse logementen gebracht.
Ons dachte vreempt te weesen dat soo inden auont de geheele straet met volck beset was , ende dat bij gemeene acclamatie het voorschreue volck, daer wy verby passeerden,
ons soo hartelyck verwillecomden.
De burgerhopluiden ende officieren voors. onderrechten ons,
dat de burgerye daertoe groote redenen hadden,
Alsoo syn Gen. ende de Collegien vande gecommitteerde
Staten ende het Hoff Prouincial by den anderen op het gemeene lants huis noch waeren vergadert, in meeninge om dien
nacht met de herstellinge vande Magistraet voorts te varen,
Dat de burgerhopluiden ten dien fyne daer waeren ontboden geweest, ende datmen deselue wel scherpelyck hadden
belast dat sy haer jegens de verkiesinge by syne Gen. ende
beyde de Collegien te doen niet en souden stellen.
Sy en twyffelden niet ofte de Magistraet soude gelycke aenmaninge beiegenen, die sy seyden, noch by syne Gen. ende
de voors. Collegien te weesen, ende dat haer lanck verblyuen
alwaer de gemeente seer suspect was, ende tgemoet van dien
onstelden.
Versochten daeromme seer ernstelyck dat wy doch dadelyck
ons souden vervoegen naer het gemeene lants huis, ende syn
Gen. ende de voors. Collegien bewegen met haere genomen
resolutie niet voorts te varen, om alsoo de burgerye te geuen
contentement.
Twelck wy aenneemende te doen, terstont hebben doen
verneemen ofte de vergaderinge noch continueerde, in meininge
om soo datelycken audientie te versoecken.
Dan bequamen tijdingen dat de vergaderinge verstaen hebbende van onse compste, was gescheiden.
Waer naer de Heeren Burgermeesteren ende eenige Itaetspersoonen ons hebben comen verwillecomen , ende U Ho. Mo.
(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
4
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ende ons gedeputeerden bedanckt van deese intercessie ende
gedaene moeyten.
Seiden dat zy op Harlingen, Staueren ende elders boden
hadden gesonden, die op onse compste souden wachten om
ons van alles te versien , dat tot vorderinge van onser reys
souden dienen.
Verhaelden voorder wat de hopluiden ende haer dien dach
van syn Gen. ende beyde Collegien was beiegent,
Dat men haer niet alleen preciselyck hadden vermaent tot
stilte, ende geraden dat sy haer jegens den voorgenomen verkiesinge vande Magistraet niet en souden stellen,
Maer oock beloften gedaen , wanneer sy haer in deesen wel
comporteerden, dat men verkiesen souden eene soo onpartydige Magistraet, daer de gantsche burgerye aen soude neemen
contentement.
Sy verclaerden ons oock uit seecker bericht te weeten dat
syne Gen. met aduys vande Collegien noch ses compagnien
soldaten tot versterckinge vant garnisoen onder de handt hadden ontboden ,
Ende dat zy daeromme oock op haer verseeckeringe voorgenomen hadden ordre te stellen, ende de burgerye jnde wapenen te brengen.
Wy uonden goet de voors. Heeren alle dadelicheden te
ontraden, met voordere belofteu dat wy syn Gen. souden disponeeren , dat by syn ordre niet feytelycx iegens de stadt
soude werden voorgenoomen, ofte yts geattenteert dat haer
soude brengen in naerder bedenckinge , waer merle sy met recommandatie van hunne saecken dien auont van ons syn gescheiden.

Donderdach weesende den vij en Jannuary syn wy goets tyts
gegaen onse complementen te doen aen syn Gen. die door
synen secretarius ons eerst hadden doen verwillecomen.
Ende naer wy syne Gen. hadden ouergeleuert seeckere mis-
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sine van syn Excie ende openinge gedaen van onse commissie,
neffens dien oock verhaelt hoe

wy

de burgerye sauonts te

uooren hadden gesien gealtereert,
Versochten dat syne Gen., lettende op de authoriteit van U
Ho. Mo. ende stadts Priuelegien, in desen voorsichtelycken
belieffde te gaen ende naer syne hooge wysheit sonderlinge
sorge dragen dat de questie met geuoechlycke accommodatien
mochte werden beslicht.
Gauen te kennen dat de saecke antlers volt swaricheden
stac, ende ten ware door onse jnductie geschiet, dat de burgerye dien dash met vliegende vendelen souden hebben gewaect, tot hunne meerdere verseeckerheit,
Mits dien de Magistraet ons verclaert hadde, wel geinformeert te weesen, dat syne Gen. tot vuytuoeringe vande resolutien noch meerder compagnien hadden ontboden, wy versochten
dat die by naerder ordre souden werden gecontramandeert.
Syn Gen. bekende dat de meeninge vande gedeputeerde
Staten en van het Hof waer geweest de resolutie op de Raetsbestellinge genomen, dadelyck jnt werck te stellen,
Ende dat ten dien fine alreede was goet geuonden eenige
compagnien soldaten te beschryuen, diemen gemeent hadde
inde voorstadt te legeren,
Geloofden niet te min dat die nu souden naer blyuen, ende
dat wy ons daer op souden mogen verlaten, wanneer de burgerye haer selffs niet en remueerden.
Wat het different jn hem seluen aenginck meende syn Genade dat het niet dienstlycker en soude kunnen worden afgedaen , als door het middel inde genomen resolutie veruattet.
Versochten, wy ons dat oock souden laten geuallen, ende
U Ho. Mo. daer van alle goede rapporten. doen , met vaste
toesegginge dat inde nieuwe electie sulcke moderatie souden
werden gebruict ende soo eene onpartydige Magistraet verkooren dat yder een daer ouer soude wesen gecontenteert.
Waer op gerepliceert werde, dat onse instructie d'selue resolutie contraryeerde, ende dat syn Gen. oock wel hadde cun4*
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nen bemercken wt de laeste missiue wat de intentie van U
Ho. Mo. was, waer buyten wy niet conden gaen, met vertrouwen oock dat syn Gen. deselue goede meeninge soude helpen
seconderen.
Syn Genade beloofden, ons commoditeit te geuen, om jn de
Collegie gehoort te worden.
Van welcke gelegentheit wy door de secretarius van syn
Gen. nader kennisse hebbende becomen,
Ende door de selue geaccompagniert wesende tot de plaetse
daer syn welgemelte Gen. de Ed. Heeren Gecommitteerde
Staten ende het Hoff Prouincial vergadert waren,
Hebben aldaer naer ouerleueringe van onse brieven van
credentien, gedane complementen, haer voorgestelt dese naeruolgende propositie.
Welgebooren Graeff ende Ed. Mo., hoochgeleerde, wyse,
voorsienige Heeren.
De Ho. Mo. Heeren Staten Giiael der Vereenichde Nederlanden hebben onse persoonen gecommitteert, om ons alhier
te vinden binnen dese stadt Leeuwaerden, ende belast U Gen.
ende Ed. in haeren naem te doen haer behoorlycke groetenisse, mit aenbieding van hare goede affectie, vruntschap ende
correspondentie, ende dien volgens V Gen. ende Ed. te proponeeren, daer aen de gemeene saecke, die prouincie van
Vrieslant ende de stadt Leeuwaerden ten hoochsten is gelegen,
ende presenteeren tot dien einde onse brieuen van credentie.

Welgebooren Graeff ende Ed. Mo., hoochgeleerde, wyse,
voorsienige Heeren.
U Gen. ende Ed. hebben genouchsaem verstaen, vuyt de
brieuen vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael vanden
viijen deser maent, wat byde Gecommitteerden vande Magistraet ende Geswooren Gemeente der stadt Leeuwerden, in
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haere Ho. Mo. vergaderinge was vertoont, ende namentlyck
dat by V Gen. ende E. (op een generale authorisatie vande
Lantschap) seeckere ordere soude syn genoomen tot veranderinge vande Magistraet der seluer stadt tegens het octroy
ende preuilegie, haer niet alleen op haer selfs, maer oock op
het versouck vande Gecommitteerden van mijn Heeren de
Staten van Vrieslant ende recommandatie vande Heeren Gedeputeerden Staten verleent , maer oock naemaels by yder een
nodich ende dienstich geacht, waer van datse nu soo veel
jaren syn geweest jn possessie ende datse eer ende eets haluen verbonden waren , haer daer tegens te opposeeren , ende
dat se hadden voorgenomen haer daer ouer te beclagen aende
Landtschap van Vrieslandt, maer dat haer was geweigert deselue Lantschap te conuoceeren, niettegenstaende tselue oock
was versocht byde stadt Franiker,, waerouer sy hun dan van
alle remedie tot conseruatie van haere Stats preuilegien , rechte
ende loffelycke vsantien binnen de prouincie gefrustreert siende,
haer hadden moeten addresseeren aen haere Ho. Mo. vergaderinge, ende van deselue remedie te versoucken.
Waer op dat nae uoorgaende aduys vanden Raedt van State
den
1) was geresolueert , dat eenige soo vuyt haere
Ho. Mo. vergaderinge als vuyt den Raedt van State soude
herwerts werden gecommitteert , om opte verhaelde clachten
de gelegentheit der saecken te verstaen , ende alles helpen
beuorderen tot ruste ende eenicheit.
De commissie was once persoonen te laste geleit, ende waren
gereedt doen ter tyt ons totte reyse te begeuen, dan het heeft
eenige dagen daer nae de heeren Donia ende Oosterzee, beneffen
de heere Liclama, belieft te compareren inde vergaderinge van
hare Ho. Mo. ende te versoecken dat de besendinge mochte werden naegelaten, geuende hoope, dat de saecke alhier inde prouincie sonder ymants prejuditie soude worden geaccommodeert

1) Oningevuld. Het was geschied den 27 Nov. 1615. lie mijn Vervolg op AREND , D. III. St. II. bi. 666, 667.
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Waer op de Heeren Ho, Mo. Staten Generael nailer lettende,
hebben niet anders gewenscht, dan dat de saecke alhier by
Vwe Gen. ende Ed. by geuoechlycke wegen, dienstlyck, tot
ruste ende vrede, by bewillinge vande Magistraet en Geswooren Gemeente, mit behoudenissen van hare rechten ende preuelegien , soude syn geaccommodeert worden, gelyck by tselue
schryuens U Gen. ende Ed. ernstelyck versocht ende vermaent
worden, ende hebben Baer op de besendinge goetgeuonden
voor seeckeren tyt op te houden.
Wy voor onse persoonen wenschende oock niet ander, , dan
dat wy van deese beswaerlycke commissie ende moeyelycke
reyse jnt midden vande winter hadden mogen weesen ontslagen,
Maer nae dat op deese brieuen gecomen is U Gen. ende
xvij

Decemb., beuinden haere Ho. Mo.
Ed, antwoort vanden
vij
dat haere ernstige vermaninge niet en hadde geopereert alsmen wel hadde verhoopt ende verstaen claerlyck, dat U Gen.
ende Ed, intentie alsnoch is, mit de voorgenomene ordre voort
te varen , ende der Landen chrychsuolck , die soo wel aende
Magistraten ter plaetse daerse garnisoen houden , by eerie syn
verbonden, als aende Generaeliteit, tot vuytuoeringe vant seine
te gebruicken , twelck alsoo het is een saecke die verre siet,
ende ten respecte vande gemeene saecke is van seer schade-

lycke consequentie, Soo hebben haere Ho. Mo. op de jteratiue
vande Magistraet deser stadt, van nieuws geresolueert de besendinge te laten voortgaen, ende ons by haere brieuen ernstich aengeschreeuen, wy wilden ons tot vuytuoeringe van
onse commissie ende jnstructie voor desen gearresteert alhier
laeten vinden.
Wy syn dan tot dien einde alhier gecomen, om de gelegentheit deeser saecken te verstaen, de geschillen nae onse beste
vermogen te helpen brengen tot eerie redelycke accommodatie ,
ende presenteeren onsenthaluen daertoe alles bij te brengen
wat tot ruste ende eenicheit, mits behoudens van vders rechten ende previlegien, soo veel ons sal mogelyck syn, sail
cunnen dienen, Willen daerom U Gen. ende Ed. vrundelyck
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versocht ende vermaent hebben daer toe te verstaen , ende
haer niet te seer binnen 1) aende ordre by deselue voorgenomen. Daer sullen sonder twyffel middelen cunnen bedacht
werden om te comen tot een gewunschte wtcompste.

Welcke propositie byde heer Hillema wt de name van syn
Gen. ende beyde Collegien beantwoort is in volgender manieren.
Eerst U Ho. Mo. bedanckende voor de sorchuuldicheit die
sy ouer de gerusticheit vande prouintie van Vrieslandt ende
de stadt Leeuwaerden hadden gedragen.
Ende oock int particulier U Ho. Mo. Gecommitteerden die
loo buitenstyts om te voltrecken hunnen last eyntlycken met
veele moeyten daer waeren aengecoomen.
Verhalende voorder jnt Lange hoe de affsettinge vande voorgaende Magistraet anno xvj c ende ix geprepareert ende in het
begin vant jaer xvj c ende x met de mast 2) is geeffectueert
geworden.
Ende dat daer naer gestadelyck veele doliantien van seer
treffelycke persoonen ouer de voorgaende proceduren syn voortgebracht.
Sulcx dat de Volmachten vande prouincie van Vrieslant,
anno xvjc ende xiiij tot Leeuwaerden vergadert om veele eerlycke persoonen contentement te geuen,
Ende om eens de stadt Leeuwaerden met dienstelycke middelen tot ruste te brengen,
Genootsaect louden syn geweest seeckere acten van autorisatien te formeeren ,
Wt crachte vande welcke geseit worde syn Gen. ende beyde
de Collegien nu Brie maenden gebesogneert te hebben.

1) Voor binden: waarschijnlijk schrijffout.
2) Met de mast, het Fransche d'emblee, bij overrompeling. De uitdrukking schijnt ontleend aan de gewoonte om bij het bestormen de poort
open te loopen met een mast of boomstam.
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Ende dat sy naer lange deliberatien eintlyck geresolueert
waren voor dese reis alleen te doen een nieuwe electie wt de
moderaetste ende vreedsamichste vande burgerye, dat hare
voorneemen oock was daerinne soo te procedeeren , dat beyde
partyen soude warden gegeuen contentement.
Versochten daeromme dat wy de Magistraten tot de aenneeminge vande resolutien souden disponeren, ende seiden syn
Gen. dat by eendrachtige stemmen goetgeuonden was die ter
executie te stellen.
Wy repliceerden dat wy ons noch op de proceduren vant
jaere xvj e ende x niet volcomentlyck en hadden geinformeert,
Maer dat ons wel was bewust dat de oude Magistraet in
verscheiden pointen hun niet altewel en hadden gedragen.
Soo jegens de Mennonyten die sy nieuwe lasten opgeleyt
hebbende, deselue met ongehoorde maniere van doen hadden
geexecuteert, ende tgelt daer van comende in lifter eigen beursen gesteecken.
Als oock dat de Gheswoorn Gemeente niet wel neemende
haere gestadige continuatien inde Magistraet, en andere by
haer gepleechde proceduren meer, ettelycke malen versocht
hadden op het raethuis te staen, om op veele abbusen te becomen redres ende beboorlycke correctie.
Ende datmen deselue jn plaetse van te hooren , onwaerdelyck getracteert, ende tot verscheyden malen de deure voor
het hooft hadden geslooten.
Dat daer naer geuolcht was dat deselue Magistraet by het
grauw van het raethuis gebracht weesende self door goet
vinden van beyde Collegien nieuwe Electure 1) hadden vercooren ,
Die de jegenwoordige Magistraet naer voorgaende ordre
souden hebben gecreert gehat.
Ende alsoo oock consteerden dat vuyt het midden vande
jegenwoordige Magistraet eenige jade vergaderinge van U Ho,
1) Dat is, Electeurs , Kienrs.
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Mo., Raet van State, jn Collegien vande Gecommitteerde Staten vande prouintie van Vrieslant, verscheiden tot Volmachten
waren gecommitteert geweest,
Die by niemant gereprocheert ofte van eenige incompetentie aengesproocken waren ,
Scuffs oock dat eenige vanden ouden Magistraet Rentmeesterschappen ende andere subalterne staten ter dispositie alleen
vande jegenwoordige Magistraet hadden bedient, ende haer
lien volgende voor deselue contabel gemaect,
Seyden wy dat het ons seer vreemt dochte in consideratie
vant geene voors. is, ende insonderheit naer het verloop van
ses jaren tyt inde welcke men moste bekennen dat de tegenwoordige Magistraet niet buiten propoost hadden geregeert,
dat men deese periculeuse ende odieuse veranderinge wilden
by der hant neemen,
Elide daermede iegens alle redenen van Staet , ter contemplatie van weinich gemiscontenteerde persoonen, offenseeren
de jegenwoordige Magistraet ende met haer verre het beste
ende meeste deel vande gantsche burgery sonder daer toe
nochtans te hebben eenige speciale last ofte acte suffisant.
Versochten daeromme dat syn Gen. ende haer Ed. dese aengeuangene proceduren wat verder wilden insien ende ouerdencken wat deesen aengaende te vooren gepasseert was geweest.
Gemerct het octroy vande Raetsbestellinge vande stadt Leeuwaerden ende Franicker gegeuen was by de Ho. Mo. Heeren
Staten Generael in tyden van noot, naer genomen kennisse
der saecken, ter ernstiger recommandatie scuffs vande Gecommitteerden vande prouincie van Vrieslandt , doen de Generaliteitsvergaderinge becledende.
Waer naer oock tot maintenement van voors. octroj ende
verkregen recht der steeden de Landtschap van Vrieslant selffs
expresselycken den Raden prouintial verboden hadden , hun
met de Raetsbestellinge van Leeuwaerden ende Franeker niet
te bemoeyen.
Ende sulcx voorder geordonneert dat alle Raden in het ont-
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fangen van haere commissien by solempnele eede daer toe
soude werden verplicht.
Jn geualle men nu sonder derogatie vant octroy,, ontslaginge vande gedaene eedt, nietjegenstaende de oppositie ende
contradictie vande Magistraet, Geswooren Gemeente, Burgerhopluiden ,
Die by eede verplicht syn haere priuelegien te moeten meinteneeren , ende oock genochsame verclaringe doen niet besint
te weesen daer van te wycken,
Euenwel voor heeft te opiniatreren ende met de resolutie
voort te gaen ende die door soldaten , de Generaliteit ende
particulierlyck de stadt Leeuwerden eet gedaen hebbende , te
doen executeren,
Wy verseeckerden syn Genade ende haer Ed. dat vuyt soodanige proceduren niet antlers en coste volligen dan droeuige
ende jammerlycke wtcompsten ,
Die naer sy gedaen waeren, noch voor Godt noch voor de
weerelt ende jnsonderheit voor U Ho. Mo. soud wesen te verantwoorden, ende daerdoor alle andere prouintien ende particuliere steden gebracht souden worden in een sonderlinge
vreempt bedencken.
Te meer dewyle die vande stadt, hebbende soo een schriftelyck refues voor haer, daer merle claerlycken costen bethoonen datmen thaerder requisitie op soo een gewichtige saecke
de Landtschap niet eens en hadden willen vergaren ende de
oprechte intentien op de acten van autorisatie (die soo generael was) vande Volmachten nader verstaen.
Gelyck wy oock meenden dat veelen op andere plaetsen
niet soude cunnen begrypen, datmen jegens tversoeck vande
steeden Leuwaerden ende Franicker het Collegie vande Gecommitteerde Staten hadden jncompleet gehouden ende niet
meerder, als met eene persoon, representeerende de geheele
Staet vande steden, tegens expresse ordre ende jnstructie nu
een tyt lanck hadden gebesogneert, ende dese extreme resolutie genomen.
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Stelden oock voor verscheiden exempelen van commotien
tot Vtrecht ende in andere steden int voorste vande troubles
geuallen , alleen veroorsaect dat men de steeden hunne priuilegien wilden wechneemen, ende de Magistraten van deseluen
te weinich respect dragen.
Pat daerdeur de name vanden Coninck van Spagnien ende
het doen van due d'Alba selffs by veele papisten was odieux
gemaect.
Laetstelyck versochten wy , dat syn Gen. ende haer Ed. als
noch belieuen souden de Volmachten te beschryuen , om de
seluige naeder te verstaen op de voors. acte van authorisatie,
ende het gebesoigneerde daer op geuolcht , blyuende ondertussen alles in syn geheel ende de Magistraet tot dien tyt
onuerandert.
Offte dat ten minsten by andere geuoechlycke middelen
sonder prejudicie van stadts priuilegien , de saecken mochte
werden tot vreede ende gerusticheit gebracht.
Waer toe wy voorsloegen om de continuatien hier naermaels
voortecomen, het middel dat de Electeurs soude werden vermeerdert, ende dat alle jaren presyselyck seecker getal vande
Magistraet soude moeten affgaen.
Ende om noch meerder contentement te geuen, verclaerden
soo veel wel van eenige vande Magistraet verstaen te hebben,
jngeualle syn Gen. ende haer Ed. iegens den aenstaende Electie eenige persoonen hadden voor te dragen dienstich tot de
regieringe, sy d'seluen garen souden nomineeren , ende neersticheyt doen (soo veel in haer was) dat d'selue by de Electeurs soude worden verkooren.
Alle het welcke ende tgeene aen deese materje voorder dependeerde , versochten wy syn Gen. ende haer Ed. dat dienstelyck soude mogen werden jngesien.

By forme van replycke bekende voor eerst syn Genade ende
baer Ed. dat by de oude Magistraet eenige fauten waeren ge-
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committeert geweest, maer dat d'selue niet en hadden gemeriteert soo ignominieusen deportement.
Twelck alsoo het met gewelt door instigatien van sommigen,
die geseit werden wel bekent te syn, by de gemeene populace
ende het schuym vant volck te wege was gebracht geweest,
Ende daer deur de publicque authoriteit ten hoochsten geswact, ende het exempel soo schadelyck ende pernitieux anderen voorgestelt,
Meende syn Gen. en haer Ed. dat d'auteurs vande mutinatie
noch geluckich waren dat men iegens haer niet antlers en
hadden geprocedeert.
By wat maniere de verkiesinge vande Electeurs anno xvje
ende x was toegegaen , hadden sy noch jn verscher memorien,
ende dat niet alleenlyck de oude Magistraet daer toe onwillich
geparst is geweest, maer dat selffs de Electeurs daer naer int
verkiesen vande nieuwe Magistraet haer vrye electie in conformite vant octroy niet en hadden molten behouden ,
Ende oock gedwongen souden syn geweest eenige der seluer te kiesen die vande voorgaende beroerte niet en waren
te ontschuldigen, ende in voortyden gesocht hadden by alle
occasien het octroj te vernietigen ende de forme van raetsbestellinge te veranderen.
Syn Gen. ende haere Ed. scheenen oock toe te staen dat
het beeter hadde geweest datmen jegens hetgeene voors. is
tydelyck hadden voorsien.
Maer ouermits de herstelde Magistraet haer eerste regieringe, gelyck verhaelt werde , soo eeniger maten specieuselycken ingestelt hadden, ende daer by hoope gegeuen dat
selffs oock de gemiscontenteerde oude Magistraet inde jaerlicse electie ende veranderinge souden worden gedaen goet
contentement,
Meenden sy dat by dat middel de versteurde gemoederen
jegens den anderen versoent, ende een oprechte eenicheit tusschen de oude ende de nieuwe Magistraet sonde gemaect geweest hebben.
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Maer alsoo ter contrarie d'experientie nu geleert hadde , dat
de nieuwe Magistraet by onbehoorlycke manieren van doen ,
jegens d'intentie vant octroj, haer selffs van tijt tot tyt gesocht
hadden te continueeren, daer nochtans d'oude Magistraet soo
seer ouer waren beschuldicht ,
Ende dat jn plaetse vande oude Magistraet voors. contentement te geuen , men iegens eenige derseluen by verscheiden
manieren op het rigoureusten hadden geprocedeert ende d'executien daer op gedecreteert gesocht hadden met jnlegginge
van cluyuers l) ofte soldaten wt te voeren ,
So sustineerden sy dat hier op waren geuolcht noch meerder clachten ,
Ende daer naer oock eintelyck de acte van authorisatie, die
sy verclaerden soo ampel te weesen dat sy daer ouer gene
nader interpretatie en behoeffden.
Dat de Volmachten op het versoeck der steeden Leeuwaerden en Franicker niet waren beschreuen geweest,
Was niet geschiet datter geureest werde , al ofte deseluen
de voors, acte antlers soude mogen duiden , ofte het gebesogneerde van syn Genade end haer Ed. eenichsins tegenspreecken ,
Maer om dat volgende de resolutie van hunne principalen,
anno xvj e ende x genomen, sy niet en iermochten te beschryuen voor de maent Decemb. gepasseert was.
Op het octroi stelden ons voor eenige bedenckredenen, mitsdien het niet staetsgewyse inde prouincie maer jn vwe Ho.
Mo. vergaderinge was vercregen ende daer selffs tegens hadden
geprotesteert die prouintien van Hollant, Zeeland ende Vtrecht.
Ende soo veele d'instructie vande Gecommitteerde Staten
betrefte op het affsteruen beraemt, seyden die noyt in obseruantie geweest te hebben.
Ende dat gedurende deese proceduren eenige vande Raden
door expres schryuen van sommige steden contrary beuel hadden becomen.
1) Cluyver,, exactor, executor rei judicatae (Kiliaen).
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Wat nu voorders belangde het corps vande burgeren ende
tgemoet vande seine, meenden daer van beter kennisse te hebben als wy, die soo torts daer waren aengecomen.
Verclarende dat sy ter oorsaecke vandien bier voorens jnt
minste niet en waren becommert geweest maer hun verseeckert
gehouden dat het voors. corps vande burgerye de querele, die
eenige ambitieuse ende regiersuchtige menschen onder den anderen hadden, haer die niet en souden hebben aengetrocken.
Sy allegeerden het versche exempel van Franicker, daer de
resolutie op de raetsbestellinge genomen, sonder eenige swaricheit was geeffectueert.
Op het point vande accommodatie seiden geene dienstelycker middel te kunnen voorstellen als die hare resolutie merle
brachte.
Ten ware de Magistraet hun Heuer vrywillich wilden houden voor gesuspendeert,
Jn welcken geualle syn Gen. verclaerde dat sy datelycken
souden procedeeren tot electie van een ander Magistraet ,
Die nochtans geene administratie van stadts saecken en
souden hebben, voor ende alleer de Volmachten, de acten van
authorisatie verleent hebbende , waren beschreuen, ende naer
0
genomen kennisse van tgeene in desen sedert was gepasseert ,
hare naerder menunge ende jntentie daer op hadden verclaert.
Ende dat middelertyt d'administratie ende het bewaren van
stadts sleutelen soude gestelt mogen werden in hadden van
een derde, daer toe eenige vande Heeren meenden datmen
syn Gen. soude mogen versoecken.
Soo wy yts antlers hadden dat beter was ende de voors.
resolutie niet en contrarieerde , syn Gen. ende Ed. mochten
lyden dat sulcx soude werden voorgeslagen.
Te wyl 1) de tyt was verloopen, seyden wy jnt tort dat op
die voet by ons geene voorslagen en conden werden gedaen,
dat once last was te letten op de conseruatie vande stats pre1)' Dat is, dactyl.
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uilegien , waer tegens te gaen wy de Magistraten selfs niet
en costen raden.
Doch wilden gaeren ons addresseren aende Magistraet om
van hare E. te verstaen eenige voorslagen, die by deselue soude
kunnen worden bedacht, waer op wy voor dat mael syn gescheiden.

In ons logement comende hebben by ons ontboden den
Burgemeester Velsium, syn Ed. communiceerende de swaricheden ons voorgecomen, die weleke naar de middach heeft
doen vergaderen de Magistraet, ende van deselue byeencompste
verwitticht synde,
Hebben wy ons op het versoeck vande voors. Magistraet in
hare vergaderinge gepresenteert,
Ende beneffens de oorsaecke van onse compste cortelyck verhaelt, wat ons jnt gemeene lantshuis van syn Gen. ende de
andere heren was bejegent,
Ende dat wy in ons affscheit hadden aengenomen, haer E.
te versoecken tot voorslagen van middelen van accommodatien.
Soo nu yts by haer conden werden bedacht, waer by haere
priuilegien bleeuen ongeprejudiceert ende aenstaende swaricheden voorgecomen, dat sulcx als weesende van geen cleine
jmportantie rypelyck moste werden ouergeleit.
Waer op haer E. jnde beste forme U Ho. Mo. voor haere
trouhertige affectie hedanckende, hebben aengenomen daer op
te delibereren, ende ons metten eersten te dienen van haere
resolutie.
Ende naer wy, bouen tuerhaelde, oock vermaen hadden gedaen, dat sy jn alle haere actien voorsichtelyck souden ghaen ,
mydende soo veel doenlyck was alle dadelycheden, hebben
van haer E. voor dat mael ons affscheit genomen.

Tegens den auondt is by ons gecomen de presideerende
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Burgemr , ons te kennen geuende, dat byden Magistraet was
geleth op onse gedaene propositie.
Ende om te betoonen dat sy aen haer niet wilden laeten
ontbreecken wat tot accommodatie sonde mogen dienen, seyde
geresolueert te weesen, dat van haerentwegen soude gedaen
mogen werden dese presentatie ende dat sonder prejuditie
vant octroy.
Te weeten dat de Magistraet neffens de twee plaetsen vande
Burgemeesteren die affgestoruen syn, noch twee anderen ofte
ten vuytersten vier plaetsen (maeckende te samen ses plaetsen) by lootinge sullen openen,
Ende sullen mogen lyden dat jnde voors. ses vacante plaetsen, syn Gen. ende haere Ed. voor dese reis ses andere persoonen de Magistraet voorstellen , die d'seluen oock sullen
nomineeren ende voorder sorge dragen dat sij by d'aenstaende
Electeurs sullen worden vercooren.
Waeren oock te vreeden soo ymant van haer allen jn de
Magistraet was, op de welcke syn Gen, ofte de Collegien yts
hadden te seggen (daer van behoorlycke onderrechtinge hebbende), beloofden denseluen daer toe te sullen disponeeren ,
dat by vrywillichlycken syn Magistraetampt soude quiteeren.

Op vrydach weesende den viij en hebben wy smorgen vroech
syn Gen. desen voorslach vande Magistraet gecommuniceert,
Die soo wy niet antlers en conden bemercken, toonden daer
ouer goet contentement te hebben, jnsonderheit wanneer de
nieuwen soude cunnen werden gebracht tot een getal van ses,
maeckende alsoo gelyckheit jn persoonen met de gecontinueerde Magistraet.
Ende naem daer op syn wellgemelte Gen. aen , de voors.
voorslach byde Collegien fauorabelycken inne te stellen.
Waer op wy scheidende van syn Gen. insonderheit recommandeerden , wanneer de voors. voorslach wirde aengenomen,
dat de ses persoonen van nieus voor te stellen immers soude

gen wesen so reckelyck ende moderaet, dat de burgery
chte daer aen neemen een welgeuallen.

Van daer wederom in ons logement gecomen synde, quaaldaer besoecken twee diuersche partyen vanden onn
n affgesetten Magistraet,
Haer seer met piquante woorden beclagende dat sy vande
cenwoordige Magistraet soo schandelyck int jaer xvj c ende x
eren gedepossideert, presenteerende haer te verantwoorden
nde gecommitteerde excessen, die haer wierden te laste get. Dit waren Ecko Bonaerts, Gouert Siepkens ende den
.den fiscael.
De andere parthyen waeren Watse Elkens te vooren Burmeester geweest hebbende ende eene Onne Onnes, die noyt
agistraetampt hadde bedient. Dese waren sonderlinge toneden haer naer hadde gegeuen dat sy het onderyckende beclach souden hebben geemendiceert, ende door
;11 mennichte van rapaellie ende gespuis doen teickenen.
Versochten dat sy eenige derseluer voor ons mochten brenm , ende dat wy selffs daer naer soude molten oordeelen
at het voor luiden waren.
Dese aengedaene jniurien verclaerden zy minder te kunnen
g dragen, ouermits dat deur heure eygen beleyt de voors.
aderteickeninge soo niet en was geuordert,
Maer sy by syn Gen. ende de Collegien ontboden ende ver)cht om aduys te geuen, jn wat vougen de swaricheden vande
;adt soude werden geremedieert,
Hadden daer door alleen oorsaecke genomen, tvoors. onerteickende geschrift, als dienende voor een remedie tot bet
uaet, te beneerstigen.
Anders wat haer eigen persoon betrefte , verclaerden deese
wee niet ambitieus te weesen, noch gesint te syn haer tot
lagistraetampt te laten gebruicken.
Wy hebben beyde partyen met beleeftheit geaiitwoort, dat
(2. Serie, 2. Dl., 2 St.)
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men op alles behoorlyck soude letten ende een yder soo veel
mogelyck was, souden geuen contentement.
Sy seyden datmen die haer niet costen geuen, ten ware die
jegenwoordige Magistraet met ignominie van haere staet gedepossideert werden , met nod] andere picante redenen meer.
Waer naer wy ons hebben gaen presenteeren jnde vergaderinge ende syn Gen. ende haer Ed. voorgehouden de voorslagen vande Magistraet hier vooren verhaelt.
De welcke soo wy vuyt alle vuyterlycke teeckenen coste
bemercken waeren soo aengenaem, dat wy ten hoochsten waren verblyt en ons seluen genouchsaem verseeckert hielden,

dat de saecke was geuonden.
Waer inne wy te meer ons beuon den gestyft, door lien wy
versocht werden dat den voorslach van ses persoonen op de
nominatie ende tot delectie te brengen, souden by ons mogen
gestelt worden by geschrifte.
Ende dat wij met eene geuerricht wierden daer voor jn te
staen wanneer de voors. ses persoonen de voors. Magistraet
soude worden voorgedragen, dat d'seluen int seecker daer naer
souden werden geeligeert.
Dat oock de Geswooren Gemeente de helft soude moeten
aflooten om in plaetse vande selue wederom nieuwe gecooren
te worden.
All hoe wel vande aflootinge der Geswooren Gemeente hier
voorens geen mentie en was gemaect, in consideratie vande gelyckheit, hebben daer ouer niet wilien in nieuwe disputen coomen.
Ende daerop ons affscheidt neemende seyde eene vande
heeren, wanneer de Magistraet hier voorens in dier vougen
Inter hadden wilien accommodeeren , de saecke soude nimmermeer so verde hebben gecomen.

Des middaechs als wy saten ouer de maeltyt, comt by ons
den Secretarius van Syn Gen. ons aendienende, dat syn Gen.
een goet geuallen hadde inden gedaene voorslach.
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Dat syn Gen. ons die op het hoochste recommandeerde
ende versochte dat wy immers wilden beuorderen, dat vande
ses persoonen die voorgeslagen souden werden twee tot Burgemeesteren, Brie tot Scheepenen, ende eene tot Bouwm r mochte
worden vercooren,
Alsoo andersints syn Gen. bedanct was, Batmen deselue jn
hoecken ende winckelen souden steecken. Wy namen aen
desen aengaende met de Magistraet te spreecken.
Ende hebben dienuolgende eenige vande seluen by ons ontbooden, ende tvooruerh4elde voorgehouden, die tseluen aen
neemende ons verseeckert hebben dat de laetste verhaelde
conditien souden werden achteruolcht.
Dienuolgende hebben wy des Magistraets voorslach, gelyck
van ons was begeert, met weenich regulen gestelt by geschrifte ,
Ende ouergeleuert aen syn Gen., d'seluen recommandeerende,
dat daer op het accoort mochte worden geslooten, ende dat
sulcke nieuwe persoonen daer op souden mogen worden voorgestelt, die mooderaet ende vreedsamich waren.

Des auonts syn by ons gecoomen int logiment met flambeaux twee Statendienaers, ons vyt de name van haer Heeren versoeckende, wy wilden coomen opt 't slans huis, daer
syn Gen. met beyde de Collegien waren vergadert.
Allwaer wy ons hebbende gepresenteert, de heer Hillema
wt de name vande vergaderinge ons heeft bedanct van alle
de gedaene moeyten.
Ons voorder te kennen geuende dat sijn Gen. ende de vergaderinge geleth hebbende op de voorslach vande Magistraet,
genomen hadden dese nauolgende resolutie.
Dat de twee Burgeffiren een, de ses Scheepenen twee, ende
de twee Boumeesters een sullen aflooten.
Ende dat jn plaetse vande vier afgeloote persoonen ende van
twee Burgemrs die verstoruen zyn, by zyn Gen. ende d'voors.
5*
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vergaderinge wederomme gecoren sullen worden drie Burgemeesters twee Scheepenen ende een Bouwmeester.
Ende dat van gelycken de Swooren Gemeente de helfte sail
aflooten , ende dat in plaetse vande affgaende anders wederomme tot gelycken getalle by syn Gen. ende voors. vergaderinge sullen worden vercooren.
Weluerstaende dat d'voors. aflotinge oock geschieden sail
ten ouerstaen van een vuyten Heeren Gedeputeerden ende een
vuyte Heeren vanden Prouincialen Itaede.
Des sal de tegenwoordige Magistraet beloouen, den beraemden voet vanden vyften July anno xvj e ende xv aenteneemen,
ende daer van by morgen te negen vuyren voor de middach
genouchsame verseeckeringe geuen, ende dat d'Heeren Gecommitteerden vande Ho: Mo. Heeren Staten Generael hen
mede voor tgene voors. is souden sterck maecken.
Begeerden dat wy dit den Magistraet ten besten soude doen
smaecken, met ample verclaringe datter geene apparentie was
daerinne Yet te veranderen,
Ten waere saecke, seyde syn Gen., dat de Magistraet hun
lieuer selffs vrywillich wilden ontslaen ende syn Gen. ende
haer Ed. lieten beworden met een nieuwe ceur te doen van
een onpartydighe Magistraet, dat syn Gen. noch voor het
beste achte.
Wy syn niet weenich verwondert geweest ouer dese precyse
resolutie , so van wegen de ongelyckheit, van dat van dese
Magistraet niet meer als een Burgemeester soude blyuen tegens drie nieuwen,
Als oock inde forme , te wyle dese verkiesinge soude geschien absolut by syn Gen. ende beyde Collegien.
Daer te vooren de meeninge was dat hetseluige soude staen
aende Magistraet ende Electeurs om alsoo te minder vanden
voet van het octroy affte wycken.
Hebben daeromme hier ouer gemoueert onse swaricheden ,
ende geseit dat wy groote vreese hadden, dat de Magistraet
hier toe niet en souden verstaen.
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Ende dat wy selffs oock niet en costen begrypen , op wat
fondament syn Gen. ende haere Ed. in soo corten tyt waren
verandert, ende nu ganschelyck jnden wint sloegen de voorslach vande Magistraet, die te vooren de vergadering soo
serieuslycken by syn Gen. gerecommandeert was.
Niet te min siende ten laetsten het, vaste voorneemen, ende
dat men ons dreichden met de resolutie ofte ceur voorts te varen, hebbende aengenomen de Magistraet daer van te spreecken,
Ende daer op affscheit nemende, begeerden ernstelyck dat
sy des volgende daechs de clocke negen vuren, de meeninge
vande Magistraet soude mogen weten.
In onse logement comende , heeft syn Gen. ende haer Ed.
terstont ons doen behandigen de verhaelde resolutie, by geschrifte , met vermaen dat wy immer niet en souden laten de
resolutie vande Magistraet voor negen vujren jnne te brengen.
Waer naer wy versocbt hebben by ons te comen de presiderende Burgemeester die wy ons wederuaren ende t'geschrift
(ons naer gesonden) hebben gecommuniceert ,
De welcke niet cunnende imagineeren waer deese groote
veranderinge van Jaen quam, nam aen het syn confrater aen
te dienen ,
Ende meende dat nodich soude weesen des volgende daechs
goets tyts te doen vergaderen de Magistraten, Geswooren Gemeente, Borgerhopluiden, Vendragers ende Sergianten, om
met deseluen alles wyselyck ende dienstelyck ouer te leggen.
Versochte soo de vergaderinge in dier vougen by den anderen quaem, wy wilden ons daer presenteeren, ende ons wederuaren cundich maecken.

Op zaterdach weesende den ixen syn wy smorgens vroech
gegaen op het stadthuis daer de vooruerhaelde persoonen waren vergadert.
Wy hebben cortelyck deseluen verhaelt d'oorsaecke van onse
compste, de goede meeninge ende intentie van V Ho. Mo.,

onse arbeit ende moeyten tot noch toe aengewent om middelen van accommodatie te vinden ,
Ende dat ons jnt laetste voorgestelt ende daer naer schriftelyck waren behandicht seeckere articulen, die wy haer presenteerden ,
Vermanende, sy wilden op den jnhouden van dien rypelyck
letten, de importantie vande saecke examineeren, insonderheit
oock regart nemen op de rust, weluaren vande stadt ende
burgerye, waer van sy pertinenter wetenschap costen hebben
als wy ,
Ende dat sy soo veele mogelyck alle dadelyckheden wilden
myden, daeruan d'uitcompsten periculeus waren.
Naer gedaene bedanckinge , heeft men ons een vertreckcamer aengeweesen, ende een wyle tyts daer vertoeft hebbende,
syn by ons gecomen de Burgemren ende eenige beuelhebberen,
Ons aendienende, dat sy om voor alle de weerelt onschuldich te blyuen , jn haer vergaderinge eenheylich 1) waeren geresolneert de conditien by syn Gen. ende de Collegien voorgestelt aen te neemen,
Onder bespreck dat haer genouchsaem mochte werden verseeckert dat het maer voor dese reis sonde geschien , ende
sonder prejuditie vant octroj.
Welcke genome resolutie wy geraden hebben dat sy selffs
souden comen verclaeren ende syn Gen. ende beyde Collegien
voordragen.
Sulcx dat wy met dat affscheidt naer het gemeene lants huis
gaende, ende jn jegenwoordicheit vande vergaderinge comende,
hebben ons met weinich woorden gerefereert tot bet geene
byde Gedeputeerde vande Magistraet, Geswooren Gemeente
ende Beuelhebberen (die ons terstont volchden) souden werden verclaert,
Welcke gedeputeerden daer naer jade vergaderinge gecomen
synde hebben door den Burgem r Velsium sommarie doer ver1) Dat is, eenhellig , eenstemmig.
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haelen tgeene geduerende ons wesen aldaer in dese actie was
gepasseert.
Ende voorder openinge gedaen vande meeninge haerder vergaderinge die sulcx was dat sy in deesen ten respecte van
V Ho. Mo. intercessie hun souden accommoderen,
Mits dat d'acte daer van ontworpen genouchsaem soude
begrypen de non-prejuditie van haer octroi.
Waer op haer werden angeseit dat sy een weinich souden
vertrecken.
Ende mits syn Gen. ende haer Ed. te vryer souden moghen
delibereren ,
Is ons aengeweesen de tamer van het minder getal, daer
wy een weinich tyts jn vertoeft hebbende by ons gecomen is
de presideerende Burgemr.
Ons deelachtich maeckende, eenige clausulen tot conseruatie van het octroy voorgestelt, versoeckende daerop ons aduys,
daer wy nae onse beste weetenschap jn geraden hebben.
Waer naer eene vande Heeren vant Hoff Prouintiael wt de
name vande vergaderinge ons heeft comen aenseggen , dat
eenige Heeren met de Gedeputeerden vande stadt jn een earner apart besogneerden , ende dat sy het in alles genouchsaem eens waeren. Meenden daaromme onnodich te syn dat
wy daer langer souden werden opgehouden , waer mede wy
nae onse logiment syn gegaen.

Den xen weesende sondach is ons gecommuniceert d'acte
soo die nu was ingestelt.
Ende also wy versocht waren syn Gen. op het middachmael te willen coomen vergeselschappen, hebben de voors.
aete by ons ghehouden ende met ouerleeueringe vande selue
aen syn Gen. onse bedenckredenen daer op geseit.
Ende wanneer die mosten gearresteert blijuen , versochten
datmen jnt verkiesen doch voorsichtelyck beliefde te gaen , ende
soodanige persoonen stellen die moderaet ende redelyck waren.
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Ten seluen dage geschiede de aflotinge ten ouerstaen vande
Heeren Kinga ende Eisinga, die specialycken daertoe gecommitteert waren, ende verstonden noch dien dach dat vuyt het
Collegie vande Magistraet afgelooten waren de Burgem r Velsins, Jan Lulefs, Taco Alberts, ende Joris Gerritsz. Camp.
Den xj en , weesende naer den ouden styl nieuwejaersdach,
wierden cundich gemaect datmen jn plaetse vande affgelootenen van nieuws tot Magistraten hadden geeligeert tot Burgemren

Jurryen Hendricx, Wybo Orcx, ende Symon Run nia ,

ende tot Scheepenen Siarck Abbas ende Steeuen Hotses ende
tot Bourn? Gouuert Tiepkes.
Waer naer terstont sulcken rumoer op de straet quam dat
wy grootelycx beducht waren voor een bloetbat.
Te meer te wyle eenige burgerhopluiden ende andere beuelhebberen hier op dadelyck ons int logiment quamen besoecken,
Met extraordinarie heuicheit ende ontstellinge van gemoet
claegende ende roepende ouer de nieuwe ceur,
Ons te kennen geuende datter jnsonderhe it drie persoonen
waren, namentlyck een Jurriaen Hendricx, Tiarck Abbas, en
Gouuert Tiepkes, die op het alderbitterste te vooren geregeert
hebbende anno xvj e ende x waren gedepossedeert,
Die de gemeene burgerye noch wilden noch mochte lyden,
ende alsoo sy vande selue tot de wapenen aen te neemen
werden gedwongen ende geparst,
Protesteerdeii voor Godt ende de weerelt dat sy ouer de
bloetstortinge (die sy seyde hier vuyt te moeten volgen) geen
oorsaeck en hadden gegeuen.
Beclaechden haer ten hoochste datmen haer hadde bedroogen ende andere persoonen de burgerye aengenaem te verkiesen belooft, dat sy anders haer so verre niet souden hebben laten verleyden.
Ondertusschen coomen noch anderen van buiten aende glasen ende vensteren cloppen roepende dat de Cappiteinen ende
Vendiegers dadelycken souden vuyt comen , om de burgers
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rode wapenen te brengen, alsoo de soldaten voor het Hoff van
syn Gen. begosten te vergaderen.
Wy hebben naer de gelegentheit des tyts int tort haer tott
alle gerusticheit vermaent, ernstelyck versocht dat sy de burgerye souden jn stilte houden, dat haere persoonen ende die
stadt ten hoochsten daer aen was gelegen.
Weinich tyts Kier naer verstonden wy oock dat de burgerye de waech hadden jngenoomen, sulcx dat wy geraetsaem
vonden bier ouer met syn Gen. te spreecken om de vorder
swaricheden soo veel doenlyck was op te houden.
Op de straet comende vonden het alles jn roer, self dat
eenige vrouwen de mans ouer dese procedure tot dadelicheden
vermaenden.
Voorder gaende sagen voor het Hoff van syn Gen. de compagnie Switseren met haere voile wapenen jn ordre staen.
Ende ons hebbende gepresenteert voor syn Gen. relateerden
tgeene ons was bejegent ende dat wy voorder hadden gehoort
ende gesien ,
Met verclaringe dat wy van herten waren bedroeft datmen in
sulcke gewichtige saecken niet voorsichtelyck en hadden gegaen.
Ende datmen jegens ons menichfuldige aenmaninghe aleeuenwel soo haetige persoonen hadden jade Magistraet gestelt,
Te wyle de burgerye dan ontroert was ende haer contentement coste werden gedaen, wanneer jn plaetse van Jurriaen
Hendriclu , Tiarck Abbas, ende insonderheit Gouuert Tiepkes
andere gequalificeerde burgeren , de gereformeerde religie toe
gedaen, werden vercoorn.
Soo versochten wy syn Gen. daerop ende tgeene voorder
tot gerusticheit strecte te willen letten.
Ondertusschen hadde den ouerste Lieutenant Eisinga door
last van syn Gen. op de waech geweest, die het beste antwoort aldaer niet hadde ontfangen, gelyck oock een vande
hellebardiers , waer van syn Gen. kennisse becomende,
Vonde goet dat wy ons derwaerts soude veruougen , ende
te wage brengen dat de burgers van daer vertrocken.
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Wy presenteerden ons deuoyr te doen , versoeckende dat
syn Gen. ons yet wes gelieffde te suppediteeren daer de burgerye ter oorsaecke vast miscontentement mede soude wesen
te vreeden.
Twelck mischien wel geschiet soude hebben, ingeuallen
eenige domestiquen van syn Gen. dit onse versoeck in ons
alder jegenwoordicheit niet en hadden tegengesproken.
Euen wel by ons geconsidereert synde dat met het dilayeeren in deesen de saecken souden comen noch in meerder verloop, hebben geraetsaem geuonden ons dadelyck op de waech
te transporteeren.
Alwaer wy, die daer vergadert waren, oock terstont tot afflegginge vande wapenen ende yder nae syn huis te gaen met
veele redenen hebben vermaent,
Ende eintelyck soo veele te wegen gebracht op de hoope die
sy behielden dat op haerder schriftelycke doliantie naeder regart
soude genoomen worden , ende toesegginge van syn Gen. dat
de soldaten souden worden gelicentiert ende gelast naer huis
te gaen, dat sy oock van daer vertrocken syn, ende is hiertnede
het rumoer (dat hem eerst schrikkelyck liet aen sien) gestilt.
Hier naer ontrent den auont syn wederom jn onse logiment
gecomen eenige hopluiden, vendragers ende beuelhebberen.
Die van nieus hun beclaechden ouer de voors. veranderinghe
ende dat den Burgemeester Velsius (hebbende die qualiteiten)
niet gebracht en was jnde Geswooren Gemeente, insimulerende
van deesen ende andere proceduren meer de oorsaecke geweest
te syn de predicanten. Versochten, mits sy nu t'onser begeerten waeren vanden waech vertrocken, op hope dat op haere
clachten behoorlicken soude werden geleth, wy te wege souden
brengen, dat ten minsten in plaetse van de drie bittere menschen (gelyc sy Jurriaen Hendrickx, Tiarck Abbas ende Gouuert Tiepkes voors, intituleerden) andere drie gequalificeerde
burgeren mochten werden hercooren.
Wy hebben deese parthye oock met de beste woorden bejegent , ende tot alle gerusticheit vermaent.
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Doch siende dat het gemoet vande selue seer bleff 1 ) gealtereert , om haer eenichsins te vreeden te stellen , seyden wy
dat sy haere grieuen by de beste forme ende beleeftheit souden instellen,
Presenteerende wanneer die ons behandicht waren, wy deseluen syn Gen. ende beyde de Collegien soude voorhouden, ende
alle officien doen dat daer op behoorlicken soude werden geleth.
Jegens den auont quam de Secretarius van syn Gen. tot
twee verscheyde malen ons andienen dat syn welgemelte Gen.
int seecker was bericht, dat eenige vande voornaemste belhamers dien auont omtrent acht vuren op de waech ofte op een
andere plaets een nieuwe gaerrottinghe 2) souden maecken, versouckende dat wy ons daer op souden informeeren ende d'seluen van alle dadelicheden ophouden.
Waerop wy ons soo veele mogelyck hebben geinformeert,
ende tot meerder verseeckeringe eene vande Burgerhopluiden
by ons ontboden , d'selue scharpelyck affuraegende wat vande
voors. gelegentheit was.
Heeft ons verseeckert, latter voorts niet en souden werden
geattenteert, en dat syn Gen. en wy ons daerouer mochten
gerust houden , welcke ons wederuaren wy syn Gen. by twee
aduertentien terstont hebben laten weten.
Niettemin verstonden daer naer dat syn Gen. all eeuenwel
eenige bedenckinge hadden behouden ende dien nacht beyde
de corps guarden omtrent ende voor syn logiment met dubbelde wachten hadde doen besetten, met noch andere verseeckeringe meer.
Hier op geene veruolch van commotie meerder verneemende
hebben wy syn Gen. ende de Heeren Gecommitteerden Staten, collegialiter vergadert wesende op den xiij en, versocht vuyt
schryuinge te willen doen aende Volmachten.
Ten einde wy het tweede lith van onse commissie , aen-

1) Dat
2) Dat

is, bleef.
is, tegaderrotting, zamenrotting.
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gaende het point vande consenten ende tgeene daer aen dependeerde , breeder soude mogen openen.
Ende is ons by syn Gen. geantwoort wt de name vant
Collegie , dat de beschryuinge niet coste werden gedaen voor
den y en February toecommende, mitsdien de consenten vanden voorleeden jare tot het vuyteinde vande voors. maent
February waren gedragen geweest , ende dat de voors. Volmachten omde ongelegentheit des tyts niet dan met groote
moeyten souden by den anderen cunnen comen.
Mitsgaders oock, dat de Gecommitt en nu so lang tot Leeuwaerden geweest synde, voorgenomen hadden, tot verrichtinge haerder
particuliere affeiren yder voor een tyt naer huys te vertrecken.
Gauen ons daeromme te bedencken ofte dien vuytstel ons
niet en souden incommodeeren, ende beter syn voor een tyt
van daer te gaen.
Wy namen aen hier op ons naeder te bedencken.
Ende syn daerop sanderen daechs wesende den xiij en in
onse logimente gecomen d'heeren Binge ende Itzaerda ,
Die aen ons aluooren wt de name van hunne Collegie
eenige complementen doende ende vruntelyck versouckende,
dat wy haer Ed. op het auondtmael wilde vergeselschappen ,
Ons behandicht hebbende dit nauolgende affscheyt by geschrifte:
d'Heeren Gedeputeerden Staten ende de Heeren van den
Prouinciale Rade van Vrieslandt gehoort ende rypelyck geleth
hebbende opte propositie by d'Ed. ernfeste ende hoochgeleerde
Heeren Christoffel Biesman , olt Burgemeester der stadt Nyemegen , Joncker Johan van de Wael, heere tot Moesbergen ,
gecommitti ter vergaderinge vande Hooch Moog. Heeren Staten Griael , ende Mr . Adriaen van Berchout , der Rechten dr.
Raet van State der Vereenichde Nederlanden , ende Gesanten
vande Heeren Staten hoochgemelt, Alhier ter vergaderinge
gedaen, soo nopens d'accommodatie vande saecken der stadt
Leeuwaerden, als de voorderinge vande consenten versocht voor
het loopende jaer, ende de suiueringe vande defecten der consenten vande voorgaende jaren, volgens derseluer brieuen van
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credentie van date den xxviij en Nouember anno xvj c ende xvj,
verclaren dat allhoewel sy niet vertrout en hadden , dat haere
Hoo. Moo., alleene opt versouck vanden Magistraet der stadt
Leeuwaerden, hunne Gesanten jn deesen ongelegentheyt van
tyt tegens hunne aenschryuinge met soo eene moeyelycke
reyse beswaert, veele min dat deselue hen sonder eens behoorlyck gehoort te syn met sulcke heuige ende sclierpe brieuen tot vercleininge vande hoocheit deser Lantschappe souden
hebben bejegent, sy nochtans om 't respect die d'selue haere
Ho. Mo. altyt toegedragen hebben ende noch tegenwoordich
toedragen, de welgemelte Heeren gesanten niet alleene gunstelyck gehoort , maer deselue oock in deese vergaderinge soo bejegent hebben , dat d'Heeren Gedeputeerden Staten ende d'Heeren vanden Prouintialen Raede vastelycken vertrouwen , dat
haere Ho. Mo. ende derseluer Gesanten daer aen sullen nemen ende genomen hebben alle behoorlycke satisfactie, te meer
dewyle men alhier geresolueert is, niet alleenlyck de voorderinge vande consenten, versocht voor het loopende jaer, maer
mede de suiueringe vande defecten vande consenten der voorgaende jaeren , ingeualle by liquidatie mochte werden beuonden by de prouintie van Vriestlandt opte jngewillichde ordinaris ende extraordinaris consenten minder betaelt te syn,
als by dandere prouintie, opt serieuste te recommandeeren
aende Heeren Staten van Vrieslandt, diemen eerder niet en
can verschryuen, als tegens den vuytgang van deese maent,
door dien d'selue Heeren Staten sulcx goet geuonden ende
ter oorsaecke van dien hunne consenten totten laetsten February volcomentlyck gedragen hebben , ende bedanckende hiermede den welgemelten Heeren Gesanten voor hunne gedaene
debuoiren ende diensten, versoeckende vriendelyck d'selue belieue vant gepasseerde alhier aen haere Ho. Mo. te doen goet
ende fauorabel rapport. Actum binnen Leeuwaerden, desen
derden Jannuary anno xvjc ende sesthien. Onderstondt ter
Ordonnantie vande Heeren Gedeputeerden ende d'Heeren Raeden Prouintiael voors. Was geteyckent A. Aysma.
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Naer wy denseluen acte met eenige complementen ontfangen ende lien auont by d'Heeren Gecommitteerden Staten jnt
geselschap van eenige vuyt bet Hoff Prouintiael seer eerlyck
ende wel waren getracteert, hebben vanden anderen genomen
een vrundelyck ende beleeft affscheit.
Den xvj en wesende Vrydaechs hebben wy syn Gen. wederom
op bet Middachmael bygeweest, ende naer verscheiden discourssen ouer des stats jegenwoordige gelegentheit gehouden meende
syn Gen. mitsdien de Magistraet nu gestelt was jn gelyckheyt,
dat partyen ten wederzyden hun souden contenteeren.
Wy antwoorden daer op, dat sulcx van harten stonde te
wunschen ,
Maer dat wy bedroefft waeren, dat de beginselen haer soo
qualycken vertoonden, ende dat de Magistraet by den anderen vergadert synde geweest, ende op verscheiden poincten
gedelibereert hebbende telckens met stemmen hadden gesteecken ende niets en hadden cunnen resolueeren.
Syn Gen. verclaerde ons, dat by de respectiue Magistraten
in syn Koff hadden ontboden, ende denseluen de vrede ende
eenicheit op het hoochste gerecommandeert, met voorder aensegginge, dat syn welgemelte Gen. op hunne actien meerder
regart wilde neemen ende sonder onderscheit van persoonen
te maecken, die int ongelyk te stellen, die beuonden souden
werden de meeste schult te hebben.
Naer wy syn Gen. gerecommandeert hebben gehadt het
point vande vorderinge der consenten , ende dat int voorder
beleit van de stats saecken voorsichtelyck soude werden gegaen
ende niet nieus by de hant genomen, dat versche offensien
soude causeeren ,
Hebben naer presentatie onses persoonen dienst oock van
syn Gen. ons affscheidt genoomen.
Gelyck oock syn wel gemelte Gen. met alle officieuse aenbiedinge om de Generaliteit dienst te doen op ons versocht
heeft, dat wy V Ho. Mo. van synent wegen veel goet souden
toeseggen.
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Den xvij en naer den middach syn wy van Leeuwaerden op
Franicker en van daer op Harlingen ende ten laetsten op
Bolswart vertrocken , allwaer wy op de preadvertentie die syn
Gen. van onse compste belieft badde te doen by de respectiue
Magistraten vrundelyck syn verwillecompt, getracteert ende
gedeffroyeert geworden.
Hier hebben wy verscheiden personen geuonden, die inde
proceduren tot Leeuwaerden ende Franicker gehouden een
sonderlinge mishagen hadden, ende jn dat bedencken gelaten,
all ofte men niet ander daermede soude hebben voor gehadt,
dan het octroj te vernietigen ende de ceur vande voors. steden wederom te brengen aen het Hoff.
Wy verstonden oock by wat particuliere middelen men gesocht hadden de Volmachten te bewegen tot onderteyckeninge
vande acte van authorisatie.
Van gelycken wat d'oorsaeke was geweest waeromme de
vuytschryuinge vande Volmachten niet dan naer de veranderinge vande Magistraet, die in alle de steden in Jannuari ge,
schiet en coste werden gedaen.
Voorts wat de proceduren van Franicker betrefte, wy wierden onderrecht, dat de Magistraet aldaer buytens tyts ende
tegens den claren text vant octroj waren verandert ,
Niet om dat sy van eenige dadelyckheden gepleecht te
hebben costen werden geinsimuleert ,
Ofte dat sy by jndirecte wegen de Magistraetampten soude
hebben bedient, datmen die van Leeuwaerden te laste Leyden,
Maer alleen op een fondement, dat sommige haerder beticht waren geweest neutralisten te syn, ende alhoewel sy by
tyden de predication frequenteerden ende hun begeeuen hadden tot het gehoor, sonder dat sy oock voor quade patriotten
kosten gescholden werden,
Mits sy nochtans vrunden hadden, dat Mennonyten ofte
papauwen waren, hebben derhaluen niet cunnen aengesien
werden, al ofte sy de religie ofte gemeene saeck, sulcx als
het behoorde, souden weesen toegedaen.
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Dit werck alsoo het van langsamerhand was geprepareert,
so verstonden wy dat de predicanten het seluige alsoo wel tot
Franiker als tot Leeuwaerden treffelycken hadden geuordert,
Ende niet alleenlyck de gemeenten beweecht, dat sy jegens
soodanigen eenige schriftelycke clachten souden jnstellen ,
Maer oock veele haerder bekenden ende betroude vrunden
in haere huisen moeyelyck geuallen ende soo verre geinduceert, dat syt geschrifte (om meerder aensiens) oock hebben
onderteyckent gehadt.
Ende vande Magistraet tot Franicker selff die nu by deese maniere wederom jnt credit was gecomen, gaff hem jegens ons soo
verde te kennen, dat de saecken daer by niet blyuenen souden,
Ende dat sy van meeninge waren noch jegens nieuwe jaer
toecommende, die de voeten te lichten, met wien sy noch
niet vast en stonden.
Wy hebben ons oock tot Leeuwaerden noch synde by
eenige vande Raet geinformeert, wat de oorsaecken waren vande
veranderinge van Franicker,
Ende niet antlers verstaen cunnen, dan dat de religie daer
was gecomen jn clein respect, ende om deselue wederom op
te beuren , dat syn Gen. ende de Collegie nootwendich de
gedaene veranderinge hadden moeten jnt werck stellen.
Laestelyck hebben wy jn meest alle de steeden clachredenen gehoort ouer den nieuwen jngestelden eedt, ende dat de
ware religie die geseit wierde alleen jn Godes woort vervattet
te weesen, nu alleen bepaelt was aent geene huidensdaechs
inde vriesche kercken openbaerlyck geleert wierde.
Dit is in effecte tgeene in dese commissie ons is voorgecomen.
Ende om V Ho. Mo. last te volbrengen, soo is dat wy
dit schriftelyck verbael met onse respectiue handen onderteickent ende cachetten besegelt dienstelyck aen V Ho. Mo.
syn presenteerende. Ende was onderteickent
C. BIESMAN, A.
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De zending van Nederlandsehe Gezanten in dat tijdsgewricht
naar Engeland was eene daad van toegefelijkheid aan de eisehen
van Koning JACOBUS, in zoover als te voren, onder bet bewind van Oldenbarnevelt, beweerd was, dat over de bijlegging der geschillen tusschen de Nederlandsehe en de Engelsehe
Oost-Indische Compagnie en dan ook over hare vereeniging,
het hoofddoel dezer zending, te 's Gravenhage moest gehandeld worden, gelijk dit reeds in 1615 geschied was. Maar
verlangde een blijk, dat de Nederlanders zich na
Oldenbarnevelts val onderdaniger jegens hem wilden betoonen. Ook begeerde hij het recht, op hetwelk zij aanspraak
maakten, orn zonder recognitie op de Schotsehe kust haring

JACOBUS

te visschen, en de belangen der wederzijdsche lakenverwers
en lakenbereiders, — vraagstukken, die men van ooze zijde
als afgedaan wenschte te beschouwen , — op nieuw behandeld
te zien. De onzen, in dien eisch de zucht ziende om ons op

die punten tot nadeeliger voorwaarden te dwingen, onthielden
aan de Gezanten de machtiging om over die zaken te handelen.
Wat de vereeniging der beide Compagnien aangaat, zij wend
deswegens door de onzen begeerd, omdat men duchtte, dat
(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
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(le haat en de nijd, welken de verbazende bloei onzer Handelsmaatschappij algemeen verwekte, eenmaal tot eene zamenzwering van verschillende Mogendheden tegen ons aanleiding
geven mocht. Daarom trachtte men Engelands belang met het
onze te verbinden.
W. G. BRILL.

Instructie vande Ho. ende Mogende Heeren, die Staten
Generael der Vereenichde Nederlanden , voor die
Heeren Johan van Goch, Borgemeester der Stadt Zutphen, Ewout van der Dussen, out-Burgemeester der
Stadt Delft, ende Joachim Liens, Raedt ende Pensionaris der Stadt ende 't Landt vender Tholen, t'samen Gedeputeerde ter Vergaderinge van haere Ho.
ende Mo., als Affgesanten ende Gedeputeerden wt
derselver Vergaderinge, mitsgaders Heere Noel Caron,
Ridder, Heer van Schonewalle, haeren ordinaris Ambassadeur, vant geene deselve te samen, bij indispositie oft ander empeschement het meerendeel van
hunluijden '), bij sijne Majesteit van Groot Bretaignen
sullen doen , voorderen ende besoigneren.
Die voors. Gedeputeerden in Engelant gecomen sijnde, sullen nae behoorlijcke reverentie overleveren haere brieven van
credentie ende aen Zijne Ma t ten besten doenlijck excuseren
het retardement van dese besendinge, gecauseert deur die
binnen Landts verresene misverstanden, soo in politijcke als
kerckelijeke saecken , die haere Ho. ende Mo. soo veel te doen

1) Overal vindt men in het HS. al j , eij, oil,, zoowel als bij, zij , vijand.
De ij is den schrijver niets antlers dan eene verdubbeling der i (ii). Vandaar dat hij ook in het iiatijn , b. v , dissidlys sehriift voor di8sidiis. Bij
de verdubbeling, narnelijk der i, gaat de tweede i van zelf in j over. Ook
in het Fransch sehrijft hij envoijer,, dat is , envoi-j-er.
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hebben gegeven, dat sij niet soo tijdelijck informatie hebben
connen nemen op 'tgene buijten Landts te considereren stonde.
Ende sullen tot lien eijnde openinge doen, ende verhalen
Glen tegenwoordigen staet van 't Landt, soo wel beroerende die
politie als die kercken, ende bij gelegentheijt mede te kenneu
geven die voor desen gevallene procedures, soo wel int eene
als int, ander, verthoonende den aenvanek van de verresene
misverstanden, het middel dat daer tegens voorgenomen, ende
hoe die saecken Cotten tegenwoordigen staet gebracht sijn.
Sullen daer nae Zijne Ma t bedancken voor sijne conincklijcke gunsten ende beneficien, tot het welvaren van dese Landen van tijdt tot tijdt bewesen, ende namentlijek dat het
Sijne Ma t belieft heeft (wt sonderlinge conincklijcke affectie)
te behertigen die swaricheijt vande verresene kerekelijcke disputen in dese Landen, ende soo bij brieven als deur den Ileer
Ambassadeur Carleton , niet alleen geraden tot het houden
van een Sinode Nationael, als wesende den rechten wettigen
ende alle tijdt gebruijckelijcken wech om kerckelijcke misverstanden te beslichten, maer dat het daer beneffens oock zijne
Conincklijeke Mat belieft heeft (nae dat bij haere Ho ende Mo.
nae rijpe deliberatie tselve middel was goet ende expedient
gevonden), op der selver versoeck, vier treffelijcke ende geleerde
Theologanten wt sijn Coninekrijck te deputeren , om tselve
Sinode t' assisteren, vertrouwende haere Ho. Mo. dat deur den
genadigen segen van Godt den Heere ende het goet beleijt
vande affgesondene Theologanten, initsgaders vande anderen,
die daer toe mede versocht ende verschreven sijn, die verresene swaricheijden sullen comen te cesseren , de gemoederen
vande ingesetenen versacht, ende die kercken wederoin in
haere voorige ruste code eenicheijt gestelt werden.
Ende aengaende de saecken van Oost-Indien ende van Groenlandt sullen verclaren, dat haere Ho. ende Mo. alle tijdt hebben
geoordeelt seer dienstich te sijn voorden Staet van dese Landen, dat de ingesetenen vandien mette ondersaten van Sijne
Mat souden mogen sijn eenich, gelijek sij sijn inde Religie,
6*
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alsoo oock int stuck van haere handelinge en :le commercie.
Ende daerom ongaern hadden verstaen de misverstanden
dien aengaende tusschen beijden verresen, ende alle tijdt van
herten gewunscht, datte selve ten besten doeulijck hadden mogen werden geaccommodeert, hebbende daer toe gecontribueert
alles wat hun mogelijck is geweest.
Dan alsoo tselve tot noch toe niet en hadde willen vallen,
hadden haere Ho. ende Mo. evenwel nodich gevonden , die
saecke te resumeren, ende tot dien eynde eenige wt d'OostIndische Comp. t'aucthorisereu om Zijne Ma t goet bericht ende
satisfactie te geven over de gedane clachten, ende daer beneffens te deputeren hunluijden wt de Vergaderinge van haere
Ho. ende Mo., om deur der selver entremise , ende die geene
die Zijne Ma t sail gelieven te doen, tusschen beijder zijts
Comp. sodane ordre te helpen beramen voor het toecommende,
als tot beter correspondentie van de selve Compagnie, ende
dienst van Sijne Mat ende dese Landen sal bevonden worden
te behooren.
Waer toe Zijne Mat versocht sail werden sijne ondersaten te
willen disponeren, ende van selffs oock wt conincklijcke authoriteijt daer bij te brengen tgene deselve nae sijne hoge conincklijcke wysheijt ende affectie totte ruste ende onderlinge
verstant vanden coophandel, mitsgaders het welvaren vande
respective Landen, sail oordelen dienstich te wesen.
Voorts sullen die voors. Gedeputeerden soo buijten als hide
conferentien , die mette Gecommitteerden van Sijne Ma t gehouden sullen worden, alle behulp ende assistentie doen aende
Gedeputeerden vande Bewinthebbers vande Oost-Indische Cornpaignie, soo om te debateren de clachten bijde Engelschen
over d'onse gedaen, ende die met contrarie clachten te bejegenen, alsmede om te geraecken met die vande Engelsche
Compaignie tot goede eenicheijt ende accoordt, soo wet opte
trafficque als mutuele defentie vandien.
Ende sonderlinge haer assisteren opte handelinge vande
laest wt Engelandt overgesondene poincten , raeckende die
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combinatie vande voors. Compaignien, mitsgaders op sodane
poincten als daer van cornea te dependeren.
Ende sullen die selvige handelinge doen voorden tijdt dat het
tegenwoordich octroij vande Oost-Indische Comp. sail duijren ').
Opde clachten bij den Ambassadeur van Engelandt gedaen
over 'tgene in Groenlandt is gepasseert, om te hebben reparatie vandien , mitsgaders verclaringe hoe sich d'ondersaten
ten beijden sijden voortaen souden hebben te reguleren, sullen
die voors. Gecommitteerden inde beste maniere sien te defenderen so wel het feijt daervan geclaecht werdt, als merle
't recht vande visscherie d'ingesetenen van dese Landed aldaer
competerende.
Ende tot defentie vant feijt deduceren, hoe die Engelschen
eenigen tijdt herwaerts mette onset) aldaer hebben geleeft,
haere neringe sonder recht ende redenen beleth, ende daer
en boven haere goederen met gewelt affhandich gemaect, ende
nu wederom inde leste rencontre daernae ten deele getracht,
ten deele oock geeffectueert, soe datte onse wt grooten noot
gedwongen sijn geweest op haere defentie te letten, niet om
d'Engelschen te verjagen off haer die visscherie te verbieden,
maar om niet verjaecht ende in haer visschen verhindert te
word en.
Sijnde derhalven oock niet van meijninge, 'tgene sij wt het
schip gelicht ende overgenomen hebben, te behouden , als geconquesteerde goederen, oft soodanige die vanden vijanden
souden genomen sijn, maer om die selve te liquideren mette
1) Het Octrooi der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie zou spoedig ,
met Maart 1623 , ten einde geloopen zijn. Alzoo zou de vereeniging der
Nederlandsche en der Engelsche Compagnie weldra weder op losse schroeven staan. De Bewindhebbers der Nederlandsche Compagnie hadden hun
best gedaan om zich voor nieer jaren , dan het octrooi nog Belden zou , met
de Engelsche Compagnie te vereenigen , in de hoop, dat daarmede de verlenging van hun octruoi reeds eenigermate verzekerd zou zijn. Aanvankelijk
wend deze huup verijdeld , maar later kregen zip genoegzaam hunnen zin
(zie bet extract nit de Res. der St. Gen hierna volgende op bl. 92)
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geene die hun bevorens vande Engelschen met gewelt sijn affgenomen geweest, die meer als eens soo veel comen te bedragen.
Tot welcken eijnde sij oock deselve goederen niet bij haer
gehouden , maer ten dele gelevert hebben inde handen vande
Admiraliteijten , ten dele ende met kennisse vande selve vercoft.
Opt recht vande visscherie, d'ingesetenen van dese Landen
aldaer conpeterende, sullen die voors. Gecommitteerden allegeren, dat bet een ijder vrij staet inde ruijme zee te vissehen.
Alwaert oock soo, dat de Landen aende selve zee gelegen,
bij ijemants mochten sijn geoccupeert, alsoo door het besit
van landt niet en can benomen werden het gebruijck vande
zee, gelijck sulcx de natuijrlijcke ende bescbreven rechten genoechsaem leeren, ende mede de exemplen vande Francoisen,
die wel eerst gevonden hebben Terre Neufve, ende evenwel niet
en behinderen de visscherie daeromtrent aen andere natien i).
Ende gepresupponeert dat alleene soude moeten visschen
den eersten inventeur van eenich landt, sullen de voors. Gedeputeerden sustinereii, dat mede in suleken vall d'onsen niet
en souden connen geexcludeert werden, maer veel eer dat
bun de visscherie alleene soude toecomen, alsoo niet bewesen
sail connen werden, datte Engelsche coopluijden (lit landt in
questie, twelck gelegen is van 76 tot 80 B raden voorden
jaere 96 gesien ofte bekent hebben, maer dat het gesien ende
gevonden is bij de onsen int jaer 96 werdt bij de Engelschen
scuffs in haer geschrifte toegestaen, ende dat sij voet aen landt
geseth, wel twee mijlen daer in geweest, vogels ende reden 2)
gevangen, walvistanden gevonden, ballast vant landt gehaelt,
merckteeckenen opgestelt ende diergelijcke acten possessoor
gepleecht hebben, blijckt wt do journalen daer van sijnde.

1) Hier houden onze Staatslieden zich aan de tlieorie van bet mare liberum, door Grotius, that* hunnen gevangene , gepredikt , in weerwil van

de ergernis, welke die leer aan Jacobus gegeven had.
2) Reeen, waarschijnlijk zijn rendieren bedoeld.
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Daer bij in consideratie can comen, datmen met recht niet
en can sustineren eenich landt privative te besitten tot exclusie van anderen, alsmen bij gevalle daer op soude mogen
sijn gecomen, sonder in vier en veertich jaeren wederom daer
nae getaelt te hebben , gelijck bij de Engelschen voorden
jaere 96 noijt en is geschiet.
Dan om evenwel te doen cesseren die clachten ten beijden
sijden gemoveert, sullen met Zijne Ma t mogen beramen eenige
goede ordre ende reglement, waer door de visscherie vande
walvisschen, met affweeringe van alle confusie ende misverstanden ten meesten proffijte vande geoctroijeerde ondersaten
van Sijne Mat ende vande ingesetenen van dese Landen mach
werden gebeneficieert ende het different vande voorgaende
schade tot redelijck contentement affgedaen.
Twelck in sulcke maniere sonde mogen geschieden , datte
geoctroijeerde Engelschen ende d'onse op Spitzbergen met
gelijcke nombre van schepen louden mogen varen ende om
die baijen lotten.
Ofte in cm die lottinge niet aengenaem en ware, gelijekelijeken in de baijen visschen met gelijcke getal van schepen
ende lasten.
Admitterende merle den eenen den anderen in de andere
eijlanden, albereets gevonden off noch te vinden, in aller billickheijt ende discretie.
Ofte oock dat men een scheijdinge soude maecken dwers
deurt landt, opte puucte genoemt den Swerten Hoeck, sijnde
ontrent ten middelweegs vant eijlant genaemt het Lange Eijlandt, ende daervan hij lotinge verdeijlen het Zuijdteijnde
tegens het Noorteijnde voor den tijdt van acht, thien ofte
twaelff jaeren, waer deur de questie van gelijcke lasten te
varen soude comen te cesseren.
Indien vant stuck vande groote visscherie mentie tnochte
gemaeckt worden, sullen de voors. Gedeputeerden Sijne Mat
ofte desselfs Raden verthoonen, dat hare Ho. Mo. verhoopt
hebben gehadt, dat Zijne Mat contentement sonde nemeD met
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het Placcaet, 'twelck tegens alle excessen ende exorbitantien is gedaen emaneren, ende gelast strictelijck achtervolcht
ende tegen de contraventeurs regoureuselijck geexecuteert te
worden.
Ende gelijek daer mede de clachten vande subjecten van
Zijne Mat comen te cesseren, dat hare Ho. Mo. vastelijck vertrouwen, de visscherie bij de subjecten soo van Zijne Ma t als
van dese Landen voortaan rustelijck ende vredelijck sail werden geexerceert, sonder dat Zijne Ma t ofte haere Ho, ende
Mo. lien aengaende eenige voorder swaricheijt ofte clachten
hebben te verwachten.
Ende ingevalle ijets vande executie vande placcaten in Engelandt ende Schotlandt gemaect, ofte ontfanck van eenich
recht ofte recognitie voorgestelt ofte geurgeert mochte werden,
sullen representeren dat het voornemen van nieuwicheden tegens de natuijrlijeke liberteijt ende oude immemoriale possessie haere Ho Mo. ende der selver Landen ten hoochsten prejudiciabel soude wesen, ende al vooren daer in te treden ,
het recht, possessie ende gebruijck van wedersijden wel ende
rijpelijck soude geexamineert moeten werden, daer in haere
Ho. Mo. inde tegenwoordige constitutie van 's Landts saecken
niet hebben connen treden, soo vermits tselve in verscheijden
Provincien, Steden ende Collegien solemnelijck moet werden
gedelibereert, als om verscheijden gealtereerde gemoederen geen
oorsaeck te geven van meerder alteratie ende offensie, insonderheijt in dese tijden, inde welcke de visscherie seer qualijck
is gesuccedeert, ende tot groote schade vande ingesetenen der
Landen geredondeert, daer mede noehtans soo veele duijsenden familien haer gewoon sijn te generen ende onderhouden,
ende oversulcx Zijne Mat ootmoedelijck versoecken, soo seer
als deselve het welvaren der Vereenichde Nederlanden ter
herten gaet, desen aengaende niet voor te newen ofte te moveren, daer door de Vereenichde Nederlanden binnen ende
buijtens landts in meerder alteratien ende oneenicheden souden molten gebracht werden, ende daer om niemant als de
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vijanden van Sijne Ma t ende deser Landen souden soecken
proffijt te trecken ').
Indien de Gesanten noch wijder mochten werden gepresseert,
sullen verclaren, dat deselve ende alle d'ingesetenen vande
Landen Diet anders en weten , als dat haere oude possessie
oock bij verscheijden tractaten is geconfirmeert , ende seer
vreemt sonde luijden, dat in prejudicie vande selve ijet soude
voorgenomen worden, daer nochtans Zijne Ma t belofte ende
hope gegeven heeft, dat deselve veel eer geredresseert, als
meer geprejudicieert soude werden, ende mitsdien alle instantien doen , dat dese saecke insgelijcx in state gelaten mach
werden, soo wel als andere, daer op bij resumptie vande oude
tractaten ende entrecourse ter gelegener tijdt sail dienen gehandelt, en haere Ho. Mo. in dese tijdt Been genoechsame informatie nemen ofte behoorlijeke instructie hebben connen geven.
Bij aldien vande geverffde laeckenen, tarra ende entrelopers
den voors. Gedeputeerden ijetwes mochte voorcomen, sullen
die Heeren verhalen, datte beste ende verseeckerste handelinge
vandien bestaet in goede ende stricte observantie vande goede
ordonnantien ende placcaten bij Sijne Ma t geemaneert, ende
versoecken dat deselve mogen werden nagecornen, ende strictelijck geobserveert, alsoo daer deur alle questien souden comen te cesseren. Ende in cas van vorder instantie sullen ten
besten doenlijck de handelinge van dien excuseren, ende deselve herwaerts hebben te diverteren , als wesende die plaetse
vande residentie van beijder sijts coopluijden, daer oock ten
aensien van sulcx ten alien tijden soodane materien sijn getracteert ende die clachten gevallen geweest, sijnde bequaem
om parthijen ten beijden sijden te hooren , haer redenen te

1) Om de haringvisscherij onbelemmerd te kunnen blijven drijven , beweren de Staten dat, ingeval zij , die bier te lande van die nering leefden ,
zich schade zagen aangedaan , dit zulk een ongenoegen zou veroorzaken ,
dat daaruit opstand zou kunnen voortkomen tegen de Regering , die na de
omwenteling, ook door Engeland doorgedreven , naauwelijks gevestigd was.
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verstaen ende met voorgaende examinatie haere misverstanden
te vereenigen ende te beslichten.
Ende in specie belangende d'entrelopers sullen die selve
mogen verthoonen, dat haere Ho. Mo. soo veel hun doenlijck
gewesen, daer tegens bij placcate hebben versien. maer dat
deselve best connen ende moeten geremedieert worden in haere
source, daer die selve van Jaen cornea ').
Waer bij oock sail mogen verhaelt werden tot justificatie
vant verboth van geverffde laecken in te brengen , dat haere
Ho. Mo. tselve hebben moeten emaneren, om die neringe van
de ververie in haere Landen te conserveren, ende geen inbreuck ende krenckinge te lijden inde goede reputatie vande
ververie van dese Landen.
Dat mede selffs de Croone van Engelandt daer aen gelegen
is, alsoo andersints de draperie lichtelijck bij anderen sonde
sijn gepractiseert ende die neringe vandien voor een goet deel
d'Engelschen ontogen werden.
Sullen mede aen Zijne Ma t voordragen die groote menichte
vande zeerovers, die schade, die bijde selve werdt gedaen, ende
die groote costen, die daer tegens van haere Ho. Mo. werden
geemploijeert inde equippagie van verscheijden schepen van
oorloge, om haere goede ondersaten te beschermen; dat oock
Zijne Mat van Vranekrijck tselve behertigende, resolutie genomen eenige schepen te equiperen; mede dat bij Spaignen scuffs

1) Te weten in Engeland zelf. In de Instructie van de Gezanten , die
in den winter van 1621 naar Londen vertrokken , staat hetzelfde uitvoeriger uitgedrukt. Wij lezen daar: ,,ais de meeninge van Sijne Mat sonde
wesen aen de voorsz. Entreloopers den halide] geheel aff te snijden , dattet
selve staet volcomentlijck in de handen ende macht van Sijne Mat, die snick
verbot in sijne Rijcken can does publiceren ende onderhouden, daermede
sonde comen te cesseren het nadeel dat van dese Entrelopers wordt gepretendeert , kunnende beter belet worden uijt Engelant uijt te varen , dan in
e Geuuieerde Provincien binnen te comen." Zie het Rapport van dit Gezantschap , in het Pros. Utr. Arch., Instr. Art. 17 , en Aitsema , Sakes
van Steel en Oorlogh, I , bl. 192,
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int voorleden jaer daer tegens goede debvoiren sijn gedaen, ende
daerom Zijne Mat induceren tot gelijcke debvoiren, als wesende
een gemeijne saecke ende gemeijne defensie, streckende tot
bescherminge vande ondersaten , soo wel van Zijne Ma t als
van haere Ho. Mo. end ° andere Potentaten, soo dat oock die
costen met gemeender handt behooren gedragen te worden.
Sullen oock in voorvallende gelegentheijt bij forme van discours Sijne Ma t te kennen geven die menichfuldige beswaernissen ende arresters in Spaignen opte schepen vande ingesetenen
van dese Landen gedaen, Bonder die selve eenich contentement
gegeven te hebben opte groote instantien bij haere Ho. Mo.
d'eer gedaen van te wesen garandt voor die Trefves kennisse
mach hebben, dat deselve niet en wordt nae behooren geobserveert aen de zijde van Spaignen ').
Ende soo occasie ende gelegentheijt mochte gegeven werden
te spreecken vant houwelijck met Spaignen 2), sullen te verstaen geven de ombragen die bij de gereformeerde Potentaten
daer over genomen werden, ende hoe aengenaein het soude
sijn, dat den voortganck vandien gedifficulteert ende gerefnseert mochte werden.
De voors. Gedeputeerden sullen bij de beste occasie versoecken de reverentie te doen aende (,oninginne ende den Prince
van Wailes, ende t'selve mette gerequireerde complementen
ende aenbiedinge effectueren.

1) Deze zinsnede is in het MS. bedorven. De bedoeling even wel is
duideltik. De Gezanten rnoesten den Koning te kennen geven , op hoe
vele schepen in de laatste tijden in de havens van Spanje en aan Spanje onderhoorige Rijken beslag was gelegd lit was in de oogen onzer Staatslieden eene schennis van het traktaat van Bestand , en daar de Koning van
Groot-Britannie , even als die van Frankrijk, voor de stipte nitvuering
van dat traktaat borg was gebleven , zoo hehoorde hid daarvan kennia te
nernen en merle tc werken tot herstel der grieven.
2) Hier wordt gedoeld op de onderhandelingen over een huwelijk tusschen de Infante van Spanje en den Engelschen troonsopvolger, zoon van
Koning Jacobus.
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Sullen merle bij gelegentheijt te kennen geven die verscheijden clachten , die haere Ho. Mo. bij verscheijden haere ingesetenen over 't verbot van stael ende andere waren in te brengen , over spelden ende stijffsel aen niemants als aen seeckere
persoonen te vercopen, ende gelijcke anderen sijn gepresenteert , ende daerover Sijne Ma t versoecken soodane beswaernissen te willen doen cesseren, als strijdende tegens die vrije
commercien ende entrecoursen.
Ende sullen bij alle occurrentien letters opden dienst ende
welvaren van dese Landen ende die bevorderinge vandien.
Ende van alle importante saecken in diligentie adviseren ,
spoedigende haeren affscheijt ende wedercomste soo seer als
doenlijck sail wesen.
Aldus gedaen ter vergaderinge vande hoochgemelte Heeren
Staten Generael, in 's Gravenhage den xxi. Bach der maendt
van November int jaer 1618. Ende was geparapheert A.
Ploos V t. Onderstont: Ter ordonnantie vande hoochgemelte
Heeren Staten Generael. Ondert, C. Aerssens, 1618.

Extract wt 't register der resolutien vande Hoge ende
Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde
Ned erlan den .
Saterdach den

24en

Novembris 1618.

Sijn ter vergaderinge gecompareert de Bewinthebbers vande
geoctroijeerde Oost-Indische Compaignie, genomineert omme
te gaen naer Engelandt mette gecommitteerde affgesanten van
haere Ho. Mo. wt haere Vergaderinge, die welcke verstaen
hebbende der selver haere Ho. Mo. meninge te wesen, de
aenstaende handelinge tot combinatie ende vereeniginge vande
Oost-Indische Compaignie niet verder te authoriseren , als
alleene voor de vier resterende jaeren van het loopende octroij,
bij hare Ho. Mo. deser Landen Oost-Indische Compaignie verleent, hebben ter presentie van Zijn Excellentie ende vanden
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Welgeboren heere Grave Wilhem Loduwich, Grave van Nassau
etc.. Stadthouder etc., int lange verthoont de difficulteijten
die sij daer inne bevinden, tot nadeel, vercortinge ende groote
prejuditie van dese Landen, mitsgaders van de Oost-Indische
Compaignie, ende de participanten in deselve, ende mitsdien
seer serieuselijck versocht ende gebeden, otn sulck weijnige
voordeelen als deselve Compaignie wt soodanige gelimiteerde
vereeninge sal becommen , niet soo licht wt de hant te werpen ende verlaten a11e de groote moeijten, arbeijt ende neersticheijt die de dienaers vande Compaignie deser Landen hebben
moeten doer, omme den handel in Oost-Indien te stabilieren,
alle de groote excessive costen ende periculen die deselve hebben moeten dragen in eene soo swaren oorloge, soo veele
jaeren gedurende tegens eenen soo machtigen Coninck, om
den gestabilieerden handel te conserveren , ende ten laesten
de groote apparente proffijten ende rijckdommen die haer nu
meer ende meer beginnen op te Moen ende verthoonen, tot
welvaren deser Lander), maer dat haere Ho. Mo. veel liever
willen gedogen, dat der selver Gecommitteerden ende affgesanten wt haere Vergaderinge naer Engelandt sullen mogen handelen, niet alleene voor vier jaeren van het octroij (alzoo het
selve schadelijck is), maer oock voor eenige volgende jaeren,
soo als voor den dienst vancle Vereeniebde Provintien ende
het welvaren vande Compaignie sail bevonden worden te vereijsschen. Hierop gehoort het aduijs van Slane Ex cle ende van
Glen Welgemelten Heere Wilhem Loduwieb, Grave van Nassau,
Stadthouder etc. ende op alles met alle behoorlijcke consideratien gelet, ornvrage gedaen sijnde, is verstaen ende geresolveert, dat die voirs. affgesanten wt dese Vergaderinge naer
Engelandt sullen mogen voor langer tijdt dan vier jaren rnette
Engelsche Oost-Indische Comp. in handelinge treden, indien
haer E. sulcx dienstich vinden. Welverstaende dat niet finalick sal werden geconcludeert voor ende all eer haer E. haere
Ho. Mo. daer van sullen hebben geadviseert, ende derselver
meijninge daer op verstaen, ende tnits dat de respective Pro-
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vintien op haere pretensien, die sij int accorderen vande versochte prolongatie van 't Oost-Indische octroij sullen sustineren
off pretenderen , gegeven sal worden redelijck contentement
bij onderlinge verstandt off andersints bij submissie aen zijne
hoochgemelte furstelijcke Doorluchticheijt den Prince van Oraengien , den Welgemelten Heere Grave Wilhem, Stadthouder,
ende alsulcke andere alsmen alsdan goetvinden sail. Verclarende die van Zeelandt, dat sij daer inne accorderen onder
't welbehagen van hunne principalen.
De Gecommitteerden vande Provintie van Vrieslandt verstaen ende gehoort hebbende, 'tgene by de Gecommitteerden
vande Bewinthebbers vande Oost-Indische Comp. huijden inde vergaderinge van haere E. Ho. Mo. ter presentee van zijn
Princelijcke Excellentie ende Genade Graeff Wilhem, is geproponeert ende daer op wel rijpelijck geleth hebbende, verclaren
wt den name van haer E. principalen, gelijck sij voor desen
hebben gedaen, dat sij mogen lijden ende toestaen dat de besendinge naer Engelandt voortganck neme, in conformiteijt
daer op voor desen is gebesoigneert ende d' resolutie diens'
volgens op dese materie den 1 9 en Octobris laestleden ter vergaderinge alhier genomen , omhelsende dat d' voors. besendinge
sail geschieden tot last ende costen vande bovengemelte Compaignie , sonder dat 't Landt daermede int geheel ofte voor een
deel sail worden beswaert, ende dat de handelinge, so men
mette Engelsche sail geraecken aen te gaen, niet langer sail
loopen, als voor vier jaeren, ofte soo veel tijdts als het octroij
aen de meergemelte Comp. bij haer E. Ho. Mo. gegeven, sal
duijren, sonder Langer; welcke hunne gedane verclaringe ende
genomene resolutie sij wits desen alsnoch hier inhereren ende
insisteren. Ende also men onderstaet bij pluraliteijt van stemmen contrarie resolutie te nemen, nopende den handel mette
Engelschen aen te gaen, kunnen die Gecommitteerden niet
verstaen dat dese overstemminge plaetse can hebben. Evenverre men nochtans met dese solde mogen ofte willen voortgaen , verelaren d'selve Gecommitteerden, dat hun sulcx sail
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sijn ende blijven onschadelijck, protesterende mede wegen de
Provintie van Vrieslandt, d'selve nae expiratie vaut meergernelte octroij sail sijn ende blijven salffs recht i) in alle haer
privilegien ende gerechticheden, hun in materie van navigatie,
traficque ende negotiatie , om deselve te mogen drijven ende
exerceren daert hun gelieven ende goetduncken sail.
Die Committeerden der stadt Groeningen ende Ommelanden , verclaren al noch te verstaen, dat de Gesanten, deweicke
sullen gaen aen Zijne Mat van Groot Brittaignen om te handelen opde vereniginge tusschen de Comp. van Groot Brittaignen ende die Comp. van dese Vereenichde Nederlanden , traficquerende op Oost-Indien , deselve handelinge sullen mogen
doen voor die tijdt van vier jaren, dewelcke het octroij voor
die voors. Compaignie van dese Landen noch duijrt; nietternin
gehoort ende wel erwogen hebbende die reden ende motiven
bij sijne Pr. Ex cle van Oraengien, zijn Genade Grave Wilhem
van Nassau, mitsgaders de Gedeputeerden vande Bewinthebbers vande Oost-Indische Compaignie deser Vereenichde Provintien alhier ter vergaderinge van haere Ho. Mo. voorgebracht,
zijn te vreden, indien de gelegentheijt tot dienste deser Vereenichde Provintien mochte vereijsschen dat die handelinge met
die Engelsche Compaignie voorder als voorde tijdt van vier
jaeren solve warden geextendeert, dat haere Ed. die voorslagen
vandien meugen aenhooren, ende daer op in communicatie
comen solider nochtans de handelinge te meugen sluijten voor
ende all eer haere E. 'tselve aende Heeren Staten Generael
hebben geadviseert, ende van haere Ho. Mo. al vooren resolutie daer op weder ontfangen , ende dat dies nietternin
Oost-Indische Comp. continuatie van octroij metten eersten
sail versoecken, dock dat voor ende all eer 'tselve sal mogen
werden verleent, de Provintie van Stadt ende Lamle, van wegen dat deselve wt de equipage van die Oost-Indische Comp.
gesloten (waer toe deselve nochtans wegen de gelegentheijt van
1) MIS ,edit, d.

salvo jure suo.
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haere rivieren ende voornamentlijck van den Eems wet bequaem was), eerst sail gegeven werden contentement, ende dat
(le handelinge in Eugelandt voor Stadt ende Ommelanden niet
en sal wesen prejudiciabel, om soo wel als anderen op OostIndien vrijelijck merle te rnogert handelen, ende wt haere
Provincie te equiperen, als oock dat die voors. handelinge de
oprechtinge van de West-Indische Compaignie niet schadelijck
sail sijn. Onderstont: Accordeert met 't voors. Register, ende
onderteeckent: C. Aerssens, 1618.

Credentie aen de Conincklijcke Mat van Groot Brittaignen.
Sire.
Les occurrences et difficultez qui depuis la derniere conference, tenue entre les Cornmissaires de vostre Ma te et les nostres '), et trafficq, tant aux Indes Orientates qu'aultres guartiers, contre 2) bonne et sincere intention, qui n'a visee que
d'entretenir, et de plus en plus estraindre l'amitie et bonne
correspondence des subjects de part et d'autre, ont este si considerables a nostre Estat que pour y pourveoir du mieulx
qu'il nous est possible, avons trouve bon d'envoijer vers vostre Mate du corps de nostre assembles les S rs Jean de Go*
bourgemaistre de la ville de Zutphen, Ewout vander Dusseu,
vieu bourgetnaistre de Delft, et Joachim Liens, conseiller et
Pensionaire de la ville et paijs de Tholen, ausquels se joindra le S r Noel de Caron, chevailler, seigneur de Schonwalle,
nostre Ambassadeur ordinaire pres de vostre Ma te , pour de
commune main contribuer tout ce qu'on pourroit desirer de
nostre part en un affaire si grand et important au bien corn-

1) Hier is bet MS. wederom bedorven. Er ziju eenige woorden uitgevallen. Misschien heeft er gestaan: soot survenues au grand prejudice du
commerce et .
2) Hier schunt bet woord nostre uitgevallen.
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mun, et pour par leur entremise assoupir ou regler les differents survenus entre les subjects de vostre Ma te et les nostres,
taut aux Indes Orientales qu'ailleurs, et en oultre de faire
tons bons offices qui seront necessaires au contentement de
vostre Mate et au bien de nostre Estat, avec asseurance de
nostre bonne volonte et resolution a Son service en toutes occurrences, selon la charge que plus particulierement leur avons
donnee. Prions a taut Sire, bien humblement, qu'il plaise a
vostre Mate leur octroyer benigne audience et creance comme
nous mesmes. Et au Createur,
Sire,
de conserver la Royale personae de vostre Ma te en tresparfaicte sante, treslongue et tresheureuse vie. De la Haye, le
27 e de Novembre, 1618.

De vostre Ma te bien humbles serviteurs,
Les Estats Generaulx des Pays-Bas Uniz.
Par ordonnance d'Iceulx (etc.).

Credentie aende Coninginne van Groot Britaignen.
Madame.
Comme nous envoyons presentement au Roy les Sieurs de
Goch, van der Dussen et Liens, choisis du corps de nostre
assemblee, ausquels avons commande au Sieur de Schonewal
de se joindre, sur l'occasion des diverses affaires qui toucheat le service de Sa Ma te et le nostre, nous leur avons
faict expres commandement de faire de nostre part la reverence a vostre Mate et la requerir bien humblement de nous
vouloir honorer de sa Royale intercession et faveur, afin de
faciliter, au contentement de Sa Ma te et le nostre, la negociation que leur avons commise pour le bien commun. Et
vostre Mate acquerra, comme elle a desia faict, une infinie
obligation sur les debvoirs de cest Estat, qui en tesmoignera
toute souvenance et gratitude a vostre volonte dont lesdicts
(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
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Sieurs s'ouvriront plus amplement. Nous confians doncq que
vostre Mate daignera les veoir de bon oeil et croire comme
a nous mesmes, nous prierons Dieu,
Madame,
pour la grandeur, prosperite et parfaicte sante de vostre
Mate. De la Haye, le 27 e de Novembre 1618.
1)e vostre Mate bien humbles serviteurs, les Estats Generaulx des Pays-Bas Uniz. Par ordonnance d'Iceulx (etc.).

Credentie aen den Prince van Whales.
Monseigneur.
Nous avons donne charge aux Sieurs de Goch, vander
Dussen, Liens et de Schonewal, de veoir vostre Altesse de
nostre part, et vous renouveller les asseurances de la sincere
affection que nous avons a vostre service, pour en adveu d'icelles convier vostre Altesse de vouloir soulager les debvoirs
de leur commission par le favorable support et intercession
de vostre Altesse envers le Roy, afin que leur negotiation
se trouvant recommandee d'une si digne main, Sa Ma te puisse
estre meue de considerer les matieres qu'ils auront a traicter,
en allouer les raisons et nous perpetuer ses Royales et incomparables faveurs; et de ceste conduicte, Monseigneur, nous
imputerons volontiers le merite a vostre Altesse, pour en deuement ressentir a toute occasion , ainsi que lesdicts Sieurs
declareront plus amplement a vostre Altesse, ausquels nous en
remettans, nous vous supplions adjouster foy a ce qu'ils voiis
diront. Cependant nous prions Dieu,
Monseigneur,
de vouloir benir les ans de vostre Altesse de grandeur, de
prosperite et sante. De la Haye le xxvij de Novembre 1618.
De vostre Altesse humbles et affectionnez serviteurs, les
Estats Generaulx des Pays-Bas Unis.
Par l'ordonnance d'Iceulx (etc.).
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Credentie aen den Ertsbisschop van Canterberch1).
Reverendissime et illustrissime Domine.
Dissidia inter mercatores Magnae Britanniae regis et nostrates in Indiis Orientalibus et alibi exorta ex querimoniis serio
utrimque oblatis accepimus. Displicuit infelix contentionum
trica et ne morn novis occasionibus invalesceret malum, jussi.
mus, Collegium Indicum Commissarios istuc ablegare, qui
cum vestris congressi aequae lancis examine mutuo pensitent
jura utrique parti competentia, ut compositis dissidiis foedera
amicitiae et mutuae benevolentiae fideliter et ingenuis votis
sanciant, cui tam faelici et exoptato operi ut et nos auxiliares
manus demus, ex concessu 2) nostro delegavimus et ad serenissimam Majestatem misimus Dominos de Goch, vander Dussen
et Liens, quibus se junget Legatus noster ordinarius dominus
de Schonewall, iisdemque in mandatis dedimus, ut inter alia
ibi obeunda negotia, prudenti moderamine in componendis
dictis dissidiis gnaviter serioque intercedant mutuisque officiis
inter utrinque subditos benevolentiam conciliare satagant. Et
cum propositum hoc nostrum Reverentiae vestrae Illustrissimae
gratissimum fore confidamus, dictis Dominis mandavimus Reverentiae vestrae Illustrissimae officiosae amicitiae nostrae testimonium offerre superque commissis ibi negotiis plane et ingenue
disserere, rogamus sedulo its fidem Reverentia vestra Illustrissima deferat; nec non cum primus et intimus sit Regi a
consiliis dignetur insigni sun prudentia aequissimoque arbitrio utriusque partis commodo dirigere et moderari negotia
haec tam necessaria. Nos vicissim pro tam insigni benevolentia
officiis debitis nunquam deerimus. Datum Hagae Comitis
xxvij a Noeembris, 1618.
Reverentiae vestrae Illustrissimae officiose addictissimi Ordines Generales Unitarum Provinciarum Belgii. Ad mandatum dictorum Ordinum (etc.).
1) Canterbury.

2) lees conses,:vt.

7*
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Credentie aenden hertoch van Lennocx.
Monsieur.
Nous envoijons au Roy du corps de nostre assemblee les
sears de Goch; van der Dussen et Liens, ausquels avons
commande au sieur de Schonewal de se joindre, pour aijder
a regler diverses affaires, qui sembloient avoir donne matiere
a alterer quelque pen les affections des subjects, et eussions
bien desire nous en estre peu acquiter plustost, si les agitations de nostre publicq ne nous en eussent pour un tempsdiverti. Maintenant que nous mesnagerons le calme qui nous
vient, nous les addressors a vostre 14.1xee avec entiere confiance, que pour le grand part que vous avez en la creance
et bonne grace de sa Ma te vous vouldriez aussi departir
vostre aijde et conseil a entendre nos raisons, et les diriger
au bien mutuel du service de sa Mate et de ceste republicque. Quoij faisant ce ne sera qu'une continuation de vos
faveurs et vous acquerrez sur nos affections une tresdisposee
volonte de complaire et servir a vostre Eve quand les occasions s'en presenteront. De quoij avons enjoiuct ausdicts
Sieurs de vous donner pleine asseurance. Vous les croirez
doncq s'il vous plaist, comme a nous mesmes. Et nous prierons Dieu ,
Monsieur, de vous avoir en sa saincte guarde. De la Haije,
le xxvije de Novembre 1618.
De vostre Excellence tres affectionez a vous faire service.
Les Estats Generaulx des Paijs-Bas Unis.
Par l'ordonnance d'iceulx (etc.).
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Credentie mutatis mutandis aenden Marquis van Buckingam, den Baron van Verulam, Chancelier, den
Grave van Penbrouck 1), Camerlinck, den Grave van
Arondel, den Viconte van Fenton, etc.
Monsieur.
11 s'est entasse diverses affaires pendant que les occupations domestiques nous ont exerce 2), les quels nous eussions
bien desire de regler au contentement du Roy et selon la
necessite de nostre constitution, pour prevenir les subcons
qu'on prenoit sur la sincerite de nostre respect et affection
au service de sa Mate et observation de nos conventions ;
mais ayans este contraints de remettre la partije jusques ores,
nous

envoijons les Sieurs de Goch, van der Dussen et Liens,

choisis du corps de nostre assemblee, ausquels avons charge
le Sieur de Schonewal de se joindre, pour apprendre la volonte de sa Mate et conferer avec Messieurs de son conseil,
des moiens pour nourrir et fomenter de plus en plus l'amitie mutuelle des subjects, et Bonner toute juste occasion a sa
te d'honorer nostre Republicque de la continuation de ses
Maa
Royales faveurs. Et comme nous scavons, Monsieur, de quel
poix est vostre recommandation en la conduicte des affaires
du Royaulme, dont sa Ma te se confie a vous, pour l'experience que nous avons souvent departie de vostre singulier
jugement, prudence et bonne volonte, nous leur avons cornmande de vous porter parolle, que serous a toute occasion
tresprompts de vous servir, et de vous requerir qu'a ce besoing
vous les veuilliez favoriser de vostre support, qui sera proprement obliger toutes les affections de ceste republicque a
s'en ressentir avec gratitude, ainsi que lesdicts Sieurs vous
de clareront plus amplement, ausquels vous prions de deferer
aultAnt de creance qu'a nous mesines. Sur cc nous prions
.
Dieu,
1) Pembroke.

2) a. i. op de proof ['Meld.
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Monsieur, de vous avoir en sa saincte garde. De la Haijo
le xxvij e de Novembre 1618.
Vostres affectionnez a vous servir les Estats Genbraulx des
Pais-Bas Unis.
Par rordonnance d'iceulx (etc.).

Omme t' achtervolgen die voirs. instructie ende nae vermogen d'selve te voltrecken, soo hebben wij, Jan van Goch,
Ewout van der Dussen, ende Joachim Liens, ons opten
eersten Decembris des verleden jaers 1618, neffens ende met
die heeren Dirck Bas, Jacob Boreel, Aelbert Sonck ende
Andries Rijckaerts als Bewinthebbers vande Oost-Indische
Compaignie, mitsgaders der selver Advocaet Mr. Willem van
Boreel, den welcken oock gevolcht is Aernout Jacobss. Lodesteijn, mede Bewinthebber, t' samen bij U Ho. ende Mo.
geauthoriseert om mette Bewinthebbers van de Engelsche
Compaignie te tracteren over hunne verresene misverstanden ,
getransporteert naden Bride, ende aldaer verwacht hebbende
nae goeden wint totten derden Decembris, siju alsdoen omtrent den middach mette jacht van de Admiraliteijt van Rotterdam t' seijl gegaen, ende den vijfiden tegens den middach
gearriveert tot Gravesende, van waer wij aenstont bij een
expressen onse compste hebben geinsinueert den heer Ambassadeur Caron, met versouck ons te willen adviseren van de
gelegentheijt van onse logement ende van onse verder opcomste. Ende hebbende daerop des anderen daechs vrouch
rescriptie becomen, dat sir Louwis Luijckenaer ', eerste Meester
vande Ceremonien, voir het vertreck vanden Coninck naer
Nieumarquet last hadde becomen ons te verwellecomen ende
mette bargien van den Coninck te halen, sulcx dat wij te
1) Dezen naam villa men elders, weer ovcreenkomstig de Engelsche
orthographic, Lewkener gespeld.
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Gravesende louden moeten verblijven ende sijne compste affwachten, hebben wij ons daer nae gereguleert. Ende sijnde
den selven sir Louwis Luijckenaer, neffens een edelman van
den Coninck, tegens den avondt met vier bargien van den
Coninck affgecomen (gelijck oock daer nae den beer Caron
te lande met zijne caroche gevolcht is), ons verwellecommende
van wegen zijne Mat , zijn wij t' samen opten zevenden mette
voors. bargien opgevaren. Ende te lande commende, vonden
wij aent Tourwerfn vijff koetsen, daermede wij in onse logement wierden gebracht, wesende een huijs van een principael
Nederlandts coopman. Ende hebben hiervan, mitsgaders van
't gene op onse versochte audientie ons is bejegent, ende wij
voorders hadden verstaen, haer Ho. ende Mo. geadverteert
bij onse brieven van den viij Decembris, sulcx hiernae
volcht :
Hoge ende Mogende Heeren.
Op huijden hebben wij onse compste willen insi
nueren aen den Grave van Penbroeck, eerste earnerHuck, ende
versochten te willen procureren onse audientie bij Sijne Mat;
dan verstaende dat hij vertrocken was nae Hantoncoure),
alwaer tegenwoordich die Coninginne is, ende voor maendach avont niet weder soude comen, hebben wij tselve
gedaen aen den Secretaris Nanton 4), die sulcx in absentie
vanden. voors. Camerlinck pleecht te procureren. Hij heeft
ons doers seggen, dat hij Zijne Mat daer van aenstont bij een
expressen soude adverteren ende ons tegens dincxdach off
woensdach bescheijt laten hebben, sulcx dat wij den selven
tijdt sullen moeten affwachten. Ondertusschen verstaen wij
dat alhier deur last van Zijne Ma t weer als een maendt op
onse compste heeft gewachtet een secretaris van Schotlandt,

1) d. i. de kaai van den Tower.
2) Wat in deze missive slechts herhaling is, laten wij achterwege.
3) Hamptoncourt.
4) Naunton.
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wesende een baron, met noch eenen, die geseijt werdt te
sijn een clericus rotularum, 'twelck wij oordelen te wesen
ten aensien vande visscherie, vresende dat in regarde van
sodanich wachten die selve saecke wel eerst mochte gepousseert werden bij Sijne Ma t , die wij verstaen niet anders
te meenen als dat wij op alle saecken vollencomelijck sullen
handelen. Ende soo wij voor alsnoch niet anders en hebben,
sullen desen eijndigende den Almogenden bidden om
U Ho. ende Mo. Heeren te houden in sijne protectie, tot
welstandt vande Vereenichde Nederlanden. Tot Londen desen
viij. Decembris, 1618.
Uwe Ho. ende Mo. onderdanige dienaers.
Des anderen dages voorts nae onse arrivement heeft ons
den Ambassadeur van Venetien, den heer Donati, deur sijnen
Secretaris doen begroeten ende verwillecomen, ons aendienende
selffs die visite te sullen doen, soo haest wij audientie souden
hebben gehadt bij Zijne Mat. Wij hebben zijn Ex cie daer voor
bedanct, ende den tweeden dach daer naer deur onsen Hoffmeester gelijcke offitien laten doen.
Den x. Decembris verstaen hebbende die wedercomste van
den grooten Camerlinck, hebben wij aen den selven doen itereren ons gedaen versouck, om te mogen hebben audientie
bij Sijne Mat, met verhael van 'tgene lien aengaende in sijn
absentie was geschiet ende gepasseert, die ons toegeseijt heeft
bij eenen expresser Sijne Ma daer van te sullen adverteren.
Ende nae dat wij eenige dagen hadden gewacht, is ons eijntelijcken deur den voors. Sir Louwis Luijckenaer, Meester vande
Ceremonien, d'audientie geassigneert tot Nieumarquet, tegens
den % Decembris, sulcx dat wij den 18 en derwaerts sijn gereijst, geaccompaigneert vanden selven Sir Louwis Luijckenaer,
met twee van sijne coetsen; ende vernacht hebbende den eersten avont in een dorp genaempt Weer'), ende den tweeden
1) Ware.
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gecomen sijnde tot Cambrits, is den voors. Meester vande
Ceremonien aldaer deur een expressen edelman vanden Vice
Camerlinck geadverteert, dat Zijne Ma t den tijdt vande audientie hadde gestatueert des anderen dages ten een ure precijs,
sulcx dat wij ons tegens den selven tijdt derwaerts hebben
vervoucht. Ende gecomen sijnde omtrent Nieumarquet, sijn
wij met vier conincklijcke coetsen onthaelt bij') den baron
Nordan ende eenige andere edelluijden, die ons eerst in een
herberge, ende daer nae te hove, inden carver vanden grooten Camerlinck gebracht hebben. Ende soo wij geraetsaem
hadden gevonden, onse actien te separeren vande actien der
Bewinthebberen, soo ten aensien dat hunlieder commissie niet
gemeens en hadde met vordere poincten van onse instructie,
als mede om ons te houden neuterael ende buijten suspitie
van partijdicheijt, ende daer over aparte ende besondere audientie hadden versocht, is ons naer een weijnich toevens
deur den voors. Meester vande Ceremonien aengeseijt , dat Zijne
Mat ons drijen metten heer Caron was verwachtende; ende
sijn alsoo bij den selven ende den baron Nordain totte solemnele ende publicque audientie geconduiseert, hebbende die
voors. Bewinthebbers aldaer vertoeft tot onse wedercompste,
dien doen oock audientie is gegeven. Wij sijn onder aen die
trappe ontfangen bij Sir Henri Rits, Capiteijn vande Guarde,
ende voor die earner van presentie bij den Vice Camerlinck
Milordt Digbij, baron van Cherborn 2), die laest ambassadeur
is geweest in Hispanien, ende voorts bij den selven geleijt in
de secrete earner, alwaer wij Zijne Ma t hebben gevonden
sittende in zijn throone roijael, geaccompaigneert met den
Prince, den hertoch van Lennocx, den marquis van Buckingam, die graven van Arondel, Mongommeri , ende verscheijden andere graven, baronnen ende heeren. Sijne Ma t heeft
U Ho. ende Mo. die eere gedaen van op te staen, eenige
passen tot ons te gaen, te geven solemnele ende publicke
1) onthaelt bij, d. is afgehaald door.

2) Sherborn.
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atidientie, ende to hooren met goede attentie ende patientie
onse propositie, gelijck die selve hier nae volcht :
Sire,
Messeigneurs les Estats generaulx des Provinces Unies du
Paijs Bas, aijans un tresardant desir de se venir conservez
en l'honneur de la bienveuillance et bonne correspondence
de vostre Mate qui leur est si grandement utile et necessaire
pour la reputation et soubstien de leur Republicque, ont
choisi nos personnes du corps de leur assemblee pour avec
le Sieur de Schonewalle, leur ambassadeur ordinaire, venir
de leur part tesmoigner a vostre Ma te , que de tous leurs voeux
et affections ils secondent et souhaitent toutte prosperite ,
grandeur et perpetuation a vostre Mate et a ses Maisons et
Couronnes, is'en sentans si estroictement obligez par les solides effects, de vostre roijale assistence, que ne leur a defailli
en aucune occasion, que ce seroit donner une violence atteinte a la gratitude qu'ils en doibvent, si eux et toute leur
posterite ne s'en resouvenoient avec digne resentiment , dont
ils nous ont donne charge de porter recognoissance et parfaicte asseurance a vostre Mate , la remerciants bien humblement avec pure sincerite du soing et singuliere affection
qu'il Luy a pleu leur tesmoigner et de tout temps deferer a
la prosperite de leurs affaires, et notamment qu'oultre l'infinite des aultres benefices, Elle a volu les honorer de ses
bons et salutaires conseils en leur disputes ecclesiasticques,
qui menaqoient la tranquillite tant des eglises que de leur
estat.
Les aijant non seulemeiit admoneste et par lettres roijales
et par les bons et sages offices du Sieur Carleton, tresdigne
ambassadeur de vostre Ma te , de vouloir embrasser l'expedient
d'un Sinode National, comme le plus idoine, le plus coustumier et usite en l'eglise de Dieu, pour sortir desdites disputes,
Mais aussi honnore ledict Sinode de son assistence par le
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choix et envoij de quatre personnages signalez, gens de telle
probite , piet4 et scavoir, que Messeigneurs les Estats se
promettent fermement, qu'eux et les aultres, qui son' t appellez a mesme effect de quasi tons les Estats de la Chrestiente,
esquels la religion reformee est professes, ij contribueront tant
de sagesse, doctrine et moderation, que par la grace de Dieu
on en recueillira des bons fruicts et verra bientost restablie
en son entier l'union de nos eglises et la concorde mutuelle
avec les vostres.
Ceque Messeigneurs les Estats Generaulx imputent a si
grand honneur qu'ils ne defauldront jamais a nulle occasion ,
qui se pourra offrir, pour en meriter la continuation des roijales faveurs et benefices , par toute deu gratitude a laquelle
vostre Mate leS trouvera tousjours enclins de toute leur affection.
Et comme its ne sotihaitent Tien plus que la continuation
desdites roijales faveurs envers leur estat, ainsi desirent its
aussi de tout leur voeus une vraije et sincere amitie, toute
bonne correspondence et voisinage entre les subjects et habitans de part et d'aultre.
Contre laquelle bonne et juste intention its entendent
neantmoins avec grand regret que les differens survenuz entre
eulx, tant aux Jades Orientates qu'au quartier de Nort,
s'augmentent de jour en jour, au grand prejudice du commerce et commun trafficq.
Les nostres se plaignent extremement et crient a haulte
voix, que les subjects de vostre Mate renversent tour leurs
contracts qu'ils ont faicts avecq quelques Indiens, et que la
perte et dommage qu'ils en ont receu, est inestimable, voire
qu'ils ne laissent poinct d'assister a l'Espaignol mesme, dont
les preuves soot es mains des adininistrateurs de la Compaignie, et seront plus particulierement explicquees quand
vostre Mate le trouvera a propos; d'aultre part nous scavons
que les oreilles de vostre Mate se battent de diverses plainctes,
que voz subjects font de quelques actions et occupations des
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nostres en divers lieux et sur diverses occasions, comme }edit
Sieur Carleton en a faict plusieurs insinuations a Messeigneurs
les Estats.
Dont veritablement ils ont un singulier desplaisir et eussent
biers desire d'ij avoir peu apporter plustost du reglement par
un mutuel aceort, craignans que les premiers mouvements
suscitez a l'avantage ,des doulans fussent pour produire des
effects prejudiciables a la sincere bienveuillance de laquelle
vostre Mate les honore, ou a interesser 1) grandement les
droicts de leur provinces, qui est cause , que d'aultant plus
ils out travaille pour,, au plustost faire.esclaircir vostre Mate de
leurs bonnes intentions et , de la tresdevote affection qu'ils
ont et auront tousjours ,pour enlever les cause& et regler
equitablement I'advenir et ainsi meriter en quelque sate
l'immuable perseverance de la faveur de vostre Mate.
Mais, Sire , ce juste . et louable desir et dessein leur a este
jusques ore traverse par, les Brands et dangereux affaires que
vostre Mate scait avoir exerts leur repos, non sans evident
peril de l'Estat et de la religion par la desreglee confusion
que quelques uns poussoient indiscretement, non seulement
es provinces, mais es villes et membres d'icelles.
Auquel violent desordre la necessite et leur vocation les a
contraincts et poussez de donner ordre, levant que de pouvoir jetter les pensees sur les doleances et pretensions du
dehors, presumans si avantagieusement de la bonte, prudence et parfaicte amitie de vostre Ma te , que voudriez volontiers preferer le debvoir presse qu'ils estoient necessitez
de rendre a leur conservation, a de doleances non poinct du
tout verifiees d'un petit nombre de voz subjects.
Mainctenant toutesfois , Sire, que par la grace de Dieu ils
ont pour la pluspart surmonte et renverse les menses et factions, qui les avoient exercez avec taut d'animosite et peril,
aijant este quant a l'estat ecclesiasticq embrasse le mien
1) d. i. benadeelen.
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dudict Sinode National , conformement le bon . et salutaire
conseil de vostre Mate, et touchant le gouvernement politicq ,
estant icelluij par la sage et couragieuse conduicte de Monsieur le Prince d'Orange ports en terms plus paisible et
ferme (comme nous en ferons plus particuliere overture ,
quand ce sera' le bon plaisir de vostre Mate), ils ') deu et
voulu deferer ce respect a Icelle que d'authoriser quelques
administrateurs de la Comp e des Indes Orientales pour bien
informer et donner satisfaction a vostre Mate des plainetes
que luij sont este faictes et avec le vostres accommoder leur
differens et traicter et convenir de tout ce que peult concerner la conservation et augmentation de leur negotiation
esdicts quartiers.
Et d'aultant que c'est on affaire de grande importance,
Messeigneurs les Estats Generaulx ont trouve bon de s'entremettre pour en faciliter la conclusion.
Aijants a telle fin nous donne ce commandement de nous
transporter vers vostre Mate pour, entre autres affaires, adviser de bonne foij avec ceulx que vostre Ma te trouvera a propos de deputer et authoriser pour de commun advis et consent
trouver des expedients justes et raisonnables, qui puissent
reussir aux prudentes intentions de vostre Ma te et de Messeigneurs les Estats , et a la corroboration de la mutuelle
amitie des subjects de part et d'aultre.
Sans quoij, et qu'il plaice a vostre Ma te faire reflexion sur
la condition de cest affaire , ii est impossible que le Roij
d'Espaigne, qui ne travaille que pour alterer et faire cesser
ceste estroicte amitie de laquelle vostre Mate honore nostre
liberte et conservation, ne face grandement son prouffit, a
l'exclusion du trafficq es Indes et ailleurs, tant de vos subjects que de nostres, tirant a soij toute la negotiation et
mettant sur icelle taut de daces 2) et impositions, qu'il se

1) Hier is het woord ont uitgevallen.
2) Hier schijnt taxes to moeten gelezen worden.
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rendra tributaire toute 1'Europe; et se prevalera des moiens
pour donner la loij a tout le monde.
Dont toutesfois nous n'avons occasion de nous ombrager
tant et si longuement que vostre Ma te qui estes Prince d'incomparable prudence et justice, parfaictement sage et servi
d'un Conseil treslouable en fidelite et experience, trouvera a
propos de nous continuer ses roijales faveurs , en admettant
nos raisons, considerations et defenses en qualite de tresgrand
Roy , qui balancez et arbitrez de vostre authorite et justice
plusieurs differens plus grands que le nostres, comme aussi
d'aultre part Messeigneurs les Estats generaulx ne s'esloignerout jamais de l'equite nij de la raison pour complaire et
servir a vostre Mate et quant et quant ') donner juste et
convenable satisfaction a vos subjects.
Aijants doncq, Sire, overt a vostre Mate la charge qui en
ceste matiere nous a este commise, avec nostre declaration
toutte ronde, pour en vouloir par nostre entremise traicter
en equite et deferer a vostre Ma te ce que la condition de
nos affaires et de nos peuples nous pourra permettre, nous
la supplions treshumblement de vouloir bien heurer le publicq
de nostre Republicque de la continuation de sa Roijale faveur,
et avoir agreable l'offre que nous faisons, de nos treshumbles services et officieuses entremises, et qu'il plaise a sa
sacree Mate de disposer ses subjects a la mesme inclination,
pour affermir d'aultant plus la liaison de la mutuelle alliance,
qui appuiee de test estancon, sera seule assez puissante
pour faire Barre entre la juste possession de nostre liberte et
les ambitieuses menees ou pretensions de nos adversaires. Et
si ce travail nous reussit par la butte de , vostre Mate,
de laquelle seulle nous l'attendons, nous ne nous lasserons
jamais de prier Dieu pour vostre prosperite, longue et heureuse vie.
Faict et prononce a Nieumarquet le % de Decembre, 1618.
1) quant et pant d. i. tevens.
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Et estoit signe J. de Goth, E. van der Dussen, Joachim
Liens, Noel de Caron.
Sijne Ma t heeft hierop met een goet gelaet geantwoirt, dat
hij verlanght hadde naer onse comste ende wel conde considereren het retardement van lien gecauseert te wesen deur
onse binnenlantsche swaricheden, die hij nu seer geerne verstonde een anderen tours genomen te hebben, ende onse
saecken in een beteren staet gebracht te sijn, dat hem nu
onse compste seer aengenaem was, niet twijffelende, soo wij
quamen gelast, als hij vertrouwde, ende met sodane affectie
als hij hadde, ofte die verresene differenten souden wel werden geaccommodeert, dat wel waer was dat sijne ondersaten
groote clachten hadden gedaen, maer bijaldien wij goede
satisfactie daer op conden geven, dat hij haer niet en soude
voerstaen, wesende wel haeren coninck ende gehouden haer
te defenderen, maer niet anders als in justitie ende daer sij
recht ende redenen hadden, daer bij vougende, dat gelijck
wij geseijt hadden in kerckelijcke differenten het beste expedient te sijn een Synode Nationael, alsoo oock in de verresene
misverstanden geen anderen wech ende middel was, als een
onderling accoordt, sonder 't welck (gelijck sijne Ma t oock
repeteerde bij ons geseijt te sijn) den Spaegnaert ons beijden
soude wtsluijten, met meer andere beleeffde ende courtoise
woorden. Ende soo wij zijne Ma t bedanckten voir sodane
goede resolutie, ende van wegen zijn Ex cie den heere Prince
(van) Oraengien die salutatie deden , heeft zijne Ma t daer in
een groote aengenaemheijt gethoont, spreeckende seer loffelijcken van hoochgedachte zijne EXcie ende hoochlijcken roemende die diensten bij deselve in dese leste beswaernissen
aen den lande gedaen. Wij sijn daer nae met gelijcke solemniteijt wederom geleijt in de voors. earner van den earnerlinck, alwaer wij gewacht hebben totdat de Bewinthebbers
haer audientie gehadt. Ende vermits dieselve begeerden met
ons te gaen salueren den Prince van Walls, sijn wij met
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hunluijden te gelijcke bij den selven gegaen in een ander
Gamer apart, ende hebben die salutatie ende complementen
van wegens U Ho. ende Mo. gedaen ende haere brieven
overgelevert aen zijne Hoocheijt, die U Ho. ende Mo. bedanckte, presenterende alle goede officien in derselver saecken
te sullen doen, ende sijn cjaer nae wederom geconduiseert
tot in onse herberge, van waer wij voorts noch desselven
avonts gereijst sijn naer Cambrits, ende sijn op Saterdach
den xxijen Decembris wederom gearriveert binnen Londen.
Den xxiiij en Decembris heeft ons den ambassadeur van
Venetien die visite gedaen, met presentatie van alle goede
officien.
Oock hebben die heeren vanden secreten Raedt aen ons
gesonden Clemendt Edmondts, Clerck van den selven Raedt,
om ons te saluteren, in derselver naem te verwellecomen
ende te versoecken den volgenden dach ten negen uren in
den Raedt te willen compareren.
Den xxven ter audientie van den Raedt gehaelt sijnde bij
den Mr van de Ceremonien, Sir Louwis Luijckenaer, zijn wij
voir die Raetcamer seer courtoiselijck ontfangen bij den Eertzbisschop van Canterberch, den Cantzelaer ende eenige andere Heeren , staende voirts den geheelen Raedt binnen bij
ende omtrent die deur, om ons aldaer t'ontfangen. Ons is
den voorganck in de camer gedefereert ende die bovenste
plaetse gegeven. Den Cantzelier heeft naer reciproque complementen ons affgevordert onse commissie, seggende dat alle
tractaten haeren aenvanck namen deur exhibitie van procuratien '). Wij hebben geantwoordt die selve gepresenteert te

1) Zoo iets eischende , behandelden de Engelschen ooze Gezanten geenszins
als de gevolmachtigden van eene gevestigde Regering, maar als de vertegenwoordigers van particulieren , die een bijzonder belang hebben te doen
Belden. Nam de Kanselier ditmaal met hun antwoord genoegen , de zaak
zou daarbij niet blijven.
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hebben aen Zijne Ma t , ende geene andere commissie te hebben, als die selve brieven van credentie ende onse instructie ,
oock bij U Ho. ende Mo. niet gewoonlijck te sijn andere procuratie aen haere affgesanten te geven als brieven van credentie elide instructie. Ons werde hier op geseijt, dat men
sich dan met sodane maniere soude contenteren, alwaert dat
in Engelandt sodane tractaten vereijschten procuratie onder
'tgroote zegel; dan diewijle die selve brieven van credentie
alleen spraecken vande Oost Indische ende Groenlandtsche
saecken, toucherende wel merle eenige anderen int generael,
sonder nochtans te specificeren, die geene daer van zijne
Mat deur den Ambassadeur Carleton hadde begeert dat wij
souden cornen gelast, dat het nodich waere ons te verclaren
off wij oock dienaengaende gelast waren te tracteren ende
absolutelijck aff te handelen. Wij hebben geantwoort, dat wij
niet en twijffelden, off wij souden zijne Ma t ende haere Excie
ende Seigneurie op alles goet contentement ende satisfactie
geven. Dan sijnde naerder geurgeert ende versocht ronde verclaringe te willen doen, sonder eenige reserve, off wij in
specie gelast waren te tracteren opt stuck van de groote visscherie ende laeckenen ofte niet, hebben wij onsen last dienaengaende moeten openen, niettegenstaende wij tselve liever
hadden wtgestelt tot d'affhandelinge van die differenten van,
Oost-Indien. Ende int lange gededuceert hebbende die redenen waerom in dese gelegentheijt van 's landts saecken niet
raedtsaem was op eenige veranderinge over die saecke van
de groote visscherie te tracteren, ende waerom het beter was
opt stuck van de laeckenen te handelen binnen de Geunieerde
Provintien als in Engelandt, hebben haer Ex cie ende Seigneurie die selve geeijscht bij geschrifte om te senden aen
zijne Mat neffens haer favorabel rapport, dat sij presenteerden
daer bij te voegen. 'tWelcke wij aengenomen hebben te doen,
ende sijnde met gelijcke solemniteijten wederom wt die earner
geleijt tot bijnae aen de trappe, hebben des anderen dages
aen haer Excie gesonden dit naervolgende geschrifte:
(2. Serie , 2. Dl., 2. St.)
8
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Les deputez du corps de l'assemblee de Messeigneurs les
Estats generaulx des Provinces Unies des Paijs-Bas, et avec
iceulx joinct le sieur de Noel de Caron, Chevaillier, seigneur
de Schoonewalle, ambassadeur ordinaire aupres de Sa Mate,
estants insinuez de se presenter en l'assemblee de Messeigneurs
Flu Conseil, et ij estants (apres les reciproques complements
et honneurs, desquels de la part des Estats generaulx its se
tiennent grandement redevables) requis de faire ouverture
de la portee de leur instruction, et si elle estoit suffisamment
conforme a la requisition et iteratives instances faictes en Passemblee des Estats generaulx par le Sieur Carleton, chevailer
ambassadeur ordinaire de Sa Mate, ont declare que les seigneurs les Estats generaulx aijants meurement delibere sur les
affaires et differens deduicts par ledict Sieur Carleton , avoient
considers qu'aucuns d'iceulx estoient desja poussez si avant,
et principalement aux Indes Orientates et quartier de Nort,
qu'ils pourroient produire des effects prejudiciables a la bienveuillance de Sa Mate et bonne correspondence et amitie des
subjects de part et d'autre, et combien que leur Seigneuries
fussent embarrez 1) des grands et dangereux affaires, neantmoins pour ne permettre ceste violente attainte a l'alliance
qu'elles ont l'honneur d'avoir avec Sa Ma te et observeront
tresreligieusement et d'obligation et d'affection, et pour le
besoing qu'elle faict a leur conservation, cites ont jugs que
la necessite de ces affaires requerroient du reglement par un
mutuel accort. Et touchant les aultres affaires, leur Seigneuries les ont mesurez avec la presente constitution de leur
Estat, et lesdicts deputez instruicts de telles raisons qu'ils
esperent que Sa Mate et vos Exees et Seigneuries aians esgart
a la conservation de leur repos , qui n'est qu'en sa naissance,
en auront du contentement et satisfaction. A ceste ouverture
lesdicts deputez, estants avec plus vive recharge sommez de
parler tout rondement et communiquer leur charge et com1) lees : embarrasses.
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mission pour aussi pouvoir traicter touchant les differents de
la grande pescherie, la matiere des draps, terra'), et ce qui
en depend , ont reparti et declare que quant au faict de la
pescherie, it leur souvient, que ledict Sieur Dudley Carleton
a forme des expostulations et complainctes contre les exces ,
dommages et empeschements, que quelques-uns des nostres
auroient donnez aux pescheurs subjects de Sa Ma te, pour a
quoij promptement obvier leurs Seigneuries ont de faict donne
ordre a la publication d'un placcart, arms de tresrigoreuses
peines contre tels et semblables violateurs de la naturelle
liberte de pescher; et comme par ce moien cesseront les complainctes des subjects de sa roijale Ma te , ainsi leurs Seigneuries concoivent ferme confiance que doresenavant la commune
pescherie se fera et sera accompaigne de mutuelle concorde
et tranquillite. Et quant a la recognoissance demandee des
nostres peschants sur les costes de 6es Roijaulmes, leurs
Seigneuries se sont promis tant de l'incomparable prudence,
equite et integrite de sa sacree Ma te, qu'elle ne vouldra ja•
mais permettre que leur naturelle liberte, confirm& d'immemoriale possession et secondee de l'immuable droict de gents ,
receut si vive et notable attaincte de ces nouveautez, qui
seroient necessairement suivies d'un irreparable prejudice et
grand dommage de leur Estat. Et avant que d'ij formellent 2)
entrer, 'Importance d'un tel affaire requerroit une indagation
Bien solide et examination de la possession, droicts et pretentions 3) d'une que d'aultre part; a quoij faire leurs Seigneuries se trouverent fort empeschez, veu la tendre constitution
de leurs affaires nouvellement conservez du triste naufrage
qui les menagait, n'estant pas encore du tout les animositez
et alterations assoupies, comme it advient ordinairement, qu'apres des Brands orages et tempestes le calme de la mer ne
1) lees : tarra.
2) lees: formellement.
3) Hier is het woord tant uitgevallen.
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rend ') pas si tost, tellement que leurs Seigneuries ont crainct
a bon droict de donner si rude 2) a leur nouvelle tranquillite , et se') d'aultant plus que ceste si tendre matiere touche
principalement les provinces qui beaucoup plus que les aultres
ont participe a si grands et dangereux alarmes, joinct que
ladicte matiere debvroit necessairement estre exactement exaaminee es assemblees des provinces, villes particulieres et
colleges, ausquels a un grand nombre de personmes compete
session et advis, tellement que d'ij revoquer en doubte leur
liberte ancienne pouvroit engendrer de grands difficultez,
veu qu'en cest affaire seroit interessee une infinite de leurs
subjects. Encore aux precedents se joinct une aultre diffimite de non moindre consideration, scavoir que la pescherie
a ceste annee et saison a sorti si malheureux succes que le
povres pescheurs avec leurs associez ij feront perte plus que
d'un milion d'or. Partant leurs Seigneuries nous ont enjoinct
de prier non moms affectueusement que treshumblement sa
sacree Mate qu'il plaise a icelle de poiser et balancer par ses
incomparables prudence, equite et integrite les considerations
et raisons susdictes, et en suite d'icelles deferer tout a la
conservation de leur republicque, droicts, immunitez et privileges d'icelle, que leurs subjects, les plus loiaux serviteurs de
sa sacree Mate , puissent d'oresenavant paisiblement jouir suivant leur immemoriale possession de la liberte naturelle de
la pescherie, au moms qu'au regard des raisons et considerations susdictes ce different puisse estre reserve et tenu en
soiiffrance, parmi quelques aultres difficultez, qui par reprise
des vieux traictez et entrecourses a saison et opportunite
convenable en mutuelle conference requierent estre vuidez.
Prient aussi les diets deputez bien affectueusement vos Exces
et Seigneuries qu'il plaise a icelles de seconder de leur favo-

1) Hier zou men revient verwachten.
2) Hier is het woord coup of atteinte uitgevallen.
3) lees : ce.
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rable rapport et equitable entremise envers sa sacree Mate
l'importance de cest affaire et leurs raisons justificatoires appuiez d'equit4 et justice. Touchant les differents de la tarra
et du commerce de draps et ce qui en depend , Messeigneurs
les Estats generaulx, estants de tout temps fort soigneux de
faire conserver et nourir la mutuelle concorde entre les subjects tant d'une que d'aultre part, et pourtant ne se lassans
poinct en l'entremise de ces et semblables difficultez, n'ont
voulu faillir d'en reprendre serieusement la deliberation , et
meurement penser a des remedes et expediens convenables
pour estouffer et boucher a tant jamais la source de ces
discordes et difficultez ; mais apres exacte indagation leurs
Seigneuries n'ont trouve moien plus propre et solide, qu'une
bien estroicte et exacte observation des tressages et louables
edicts, reglements et ordonnances faicts et publiez de part et
au nom de sa Roijale Mate touchant ces matieres contentieuses, lequel moien estant vivement embrasse, les ordonnances
faictes de par leur Seigneuries recevront leur vertu et vigeur
pour empescher les abus, exces et incommoditez qui se
rencontrent journellement, et donnent occasion a ces differents,
d'abondaut par cest ordre cesseront les complainctes de la
compaignie des marchants avanturiers l) contre les exces et
desordres des entrecoureurs. Si neantmoins sa Ma te juge que
les diets differents, ne souffrans delaij, par mutuelle conference
requierent estre vuidez ou accommodez , leurs Seigneuries
nonobstant leurs difficultez domestiques, poinct encore du tout
assoupies, ij donneront leur prompte main et entremise equitable, moijennant que ladicte conference se tienne la ou lesdiets differents et difficultez sont survenuz, les exces a la veue
sont cognus, les complainctes, justifications, preuves et documents sont a la main. C'est aussi pourquoij de tout temps
toutes les conferences sur semblables matieres se sont tenues
1) Merchants Adventurers, een genootschap van Eugelsche kouplieden ,
Coen te Middelburg , sedert 1621 te Delft gevestigd.
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au pais et territoire de leurs Seigneuries, comme au lieu et
place litigieuse et dommicile des parties contentieuses.
Den 26 en ende 27 Decembris, met eenige volgende dagen,
hebben wij gepasseert in visiten te doen aen den Eertzbisschop
van Cantelberch, aen den Cantzler, den Hertoch van Lennocx
ende den grooten Camerlinck, ende aen deselve overgelevert
U Ho. ende Mo. brieven, die ons t'samen seer courtoiselijck
hebben bejegent ende alle goede officien ten dienste van U
Ho. ende Mo. in onse aenbevolene saecken toegeseijt , ende
hebbende mede opten 27 en vant geene voirs. haere Ho. ende
Mo. bij onse brieven geadverteert,
Den H en is ons wederom deur Clemendt Edmondts audientie geassigneert bij den Raedt, tegens den 31 en , ende 't
gene alsdoen gepasseert ende ons bejegent is, hebben wij U
Ho. ende Mo. overgeschreven, den 3 Januarij deses jaers
1619 , in voegen als bier naer volcht:
Hooge ende Mogende Heeren.
Wij hebben U Ho. ende Mo. opten 27 en voorleden geadviseert, tgunt ons van den Coninck tot Nieumarquet opten
xxven was bejegent, ende senden U Ho. Mo. bij desen copie
van onse antwoerdt in deselfde missive gementioneert, wesende genoechsaem de substantie van onse instructie. T' sedert
is ons op den xxx en doer den cicrck Edmondt aengeseght,
dat wij s'anderen daechs te negen uren tot Wijthael 1) te hove
souden comers , sulcx wij ter gesetter ure hebben gedaen, ende
sijnde gerencontreert, ingeleijt ende geplaceert als vooren, heeft
ons den Cancelaer, den Raedt solemnelijck vergadert wesende,
geseght, dat sij onse overgegeven memorie (lest ons affgevordert opte sommatie van onse last opt stuck van de visscherie
ende tarra) hadden aen den Coninck gesonden, ende daer op
1) Whitehall.
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last gecregen ons te seggen, dat zijne Ma t seer verwondert
was ende wel vremt dochte , dat wij niet behoorlijck gelast
quamen op alle poincten, bij zijnen Ambassadeur Carleton
geproponeert, daer nochtans deselvige dat soo ernstelijck
diversemael hadde versocht, genoechsaem met eenich protest
ende preadvertentie, ingevalle wij maer quamen op twee poincten gelast, dat onse compste infructueux soude sijn, ende
dat wij behoort hadden sulcx sijnen ambassadeur Carleton
aengeseght te hebben, dat zijne Ma t hadde beschreven twee
notable persoonen wt Schotlandt, die hij al vijff ofte zes weecken bier hadde doen wachten, om met ons op 't stuck van
de viseherie te tracteren, ende dat het niet van noode hadde
geweest, dat wij inde winter sulcken moijelijcken reijse hadden aengenomen; deducerende voorts int Lange, dat onse last
noch in substantie noch in forme conform de meijninge was
van zijne Mat : niet in substantie, dewijle gesproocken was
van vijff poincten , te weten van Oost-Indien, Groenlandt ,
tarra, munte ende visscherie, waer van wij maer op twee
waren gelast, daer in ons eijgen proffijt was gelegen ende
daerop wij selver hadden versocht eenige Gedeputeerden te
mogen senden, seggende soo veel aengaet het poinct van de
tarra, al ist , t'selffde geen regael stuck en is, dat het evenwel was van groote consideratien, daer aen de subjecten van
zijn Mat veel was gelegen, ende soo wel in Engelandt als bij
ons conde affgehandelt werden , sonder dat het aen ons alleen
stondt, waer d'affhandelinge behoerde te geschieden. Het
stuck vande munte seijde hij van sulcke practicque te wesen,
dat wij sochten doer onse rijsinge het gelt ende negotie wt
haer landt te trecken. Het stuck van de visscherie opte custen
van Engelandt, Schotlandt ende Yrlandt seijde te wesen regael
ende een poinct van souverainiteijt sijn Mat alleen competerende exclusive van anderen: dat daerom bij Spaignen was
daer over versocht te tracteren ende aen Vranckrijck op haer
versoeck vergunt eenige weijnich schepen alleen voort hoff
ende familie van den coninck to visschen, ende dat het daerom
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ons niet en soude voegen (die voer weijnich jaeren eerst gerecognosceert waren voor een vrije Republicque) d'eerste te wesen, die de souverainiteijt van den Coninck in dit stuck soude
disputeren, daer bij doende dat wt d'allegatien van dat wij
waren in immemoriale possessie van de vrije visscherie, gesecondeert met het recht van alle voickeren, bleeck, dat wij
nu andere talc spraecken, daer wij nochtans te vooren bij
missive van den v en Junij lestleden ons hadden gerefereert tot
een tractaet vant jaer 1551; seggende daer en boven dat zijn
Mat was een Coninck van de grootste insulen van de werelt
ende seer wel wiste het recht dat hij hadde opte custen van
zijne drije coninckrijcken, ende wat anderen daer op hadden
te pretenderen; dat hij bemercte, dat wij met onse geleden
schade int voorleden jaer sochten sijn wel gefundeert recht
infructueux te maecken. Beroerende de forme seijden, dat
wij quamen sonder procuratie, daer nochtans sij selver alle
d'heure met procuratie sonden, ende dat wij selver aen onse
Commissarisen opte Oost-Indische saecken int jaer 1615 in
den Hage sulcx hadden gedaen , ende dat alle Gedeputeerden
van Coningen in haer Rijck comende, sulcx waren gewent te
doers, dat het scheen imperieux te wesen, dat wij daer sonder
procuratie quamen; dat seer lichtelijck iemandt in toecommenden tijde soude pogen sulcke besoigne te derogeren 2).
Voor conclusie seijden, dat het zijne Ma t niet reputatie genoech
soude sijn in de twee poincten (daer op wij gelast waren) te

1) Lees: tale.
2) De koning schijnt hiermede te kennen te hebben willen geven , dat
hij de bestendigheid van de regering , die hij na Oldenbarnevelts gevangeneming in ons land ingevoerd achtte, nog niet vertrouwde, en de mogelijkheid aannam , dat de beginselen van den Advokaat nog wel weder in
eere zouden kunnen komen : in welk geval voorzeker niet dat dies verbindend geacht zou worden, waartoe hij hoopte dat onze Gezanten zich
thans zouden laten vinden. Minder bedekt kwam Carleton in zijne Propositie van 12 Jan. voor dit vermoeden van zijnen Meester uit. Zie Res.
St. Gen. 12 Jan. 1619.

121
treden, ten ware wij last procureerden van U Ho. Mo. op alle
de geproponeerde poincten. Waerop wij vertrocken sijnde,
ende metten anderen gedelibereert, hebben goetgevonden te
antwoorden in conformite vande bijgaende memorie. Op alle
het welcke ons is geantwoort, dat sij den last van den Coninck
hadden verclaert, ende dese onse antwoordt den selvigen
souden aendienen , die lien avondt daer werde verwacht.
Waerop wij versocht hebbende, de saecke favorabelijck te
willen recommanderen, ten eijnde wij rnochten in andere besoigne, daer wij last van hadden, treden, is ons door den
Cancler geantwoordt, dat hij rechtvaerdige oorsaecke hadde
om daer aen te twijfelen. Werde oock int wtgaen aen een
van ons door den Baron Hamilton geseght, dat het niet goet
en ware dat den Coninck van Spaignen wiste onse traecheijt.
Wij verstaen, naer dat den Coninck van ons leste antwoordt
is door den Raedt geinformeert geweest, geensints contentement heeft willen nemen ende daer over seer ende boven maters
ontroert is geweest, soo oock dat wij weijnich apparentie sien
om te veranderen in sijn opinien, ende het beste dat ons
soude mogen bejegenen , soude connen sijn, datmen in de handelinge van de twee poincten soude treden, mits doende verseeckeringe van wegen U Ho. Mo. dat het different vande
visscherie op een anderen tijdt finalijck door TT Ho. Mo. Gedeputeerden sonde werden gevuideert; 'twelck bij aldien ons
soude mogen voorcomen, versoecken dat U Ho. Mo. ons gelieven t'adverteren, hoe dat wij ons daer in sullen hebben te
gedragen; lettende mede daer op, off U Ho. Mo. soude goetvinden ons te versien met speciale procuratie opte handelinge
van Oost-Indien ende Groenlandt, gelijck oock de Bewinthebbers apart opt stuck van Indien, die wij niet antlers souden
emploijeren dan in cas dat daer verder op werde geurgeert;
ende mede off U Ho. ende Mo. soude geraetsaem ende doenlijck achten int stuck vande munte eenigen voet te beramen,
alsoo t'selve alhier sulcx werdt beharticht, dat over hondert
personen, meest Neerlanders ende van de principaelste coop-
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luijden sijnde, bij de justitie werden geaccuseert van merckelijcke somme van penningen wt het rijck getransporteert te
hebben i). Wij wenschten wel van harten, dat de humeuren
hier wat beter gedisponeert waren om vruchtbare besoignes
te doen, hopende niettemin aen onse debvoiren geen manquement te sullen vinden. Ende bidden den Almachtigen,
Hooge ende Mogende Heeren, om U Ho. ende Mo. te verleenen een gelucksalich nieuw jaer ende derselver regeeringe
daer in te willen segenen tot gerustheijt ende welstandt van
den lande. Wt Londen den iij en Januarij 1619, stilo novo.
Volght die Memorie daertoe sich die voorschreven missive
is refererende.
De Heeren Staten Generael der geunieerde Provintien hebben t'allen tijden in de directie van haere affairen haer wterste
debvoiren daer toe ingeleijt, dat haere Ho. Mo. tot welstandt
van here regeeringe mochten behouden ende genieten die
continuatie van sijne Ma t conincklijcke faveur ende benevolentie; dat soodanige haere goede intentie was gerencontreert
met de hoochste wijsheijt ende voorsichtich beleijt van zijne
Mat tot conservatie van de mutuele ende onderlinge vrientschap ende correspondentie, ende dat dienvolgens in alle
voorvallende geschillen, zijne Mat nae sijne gewoonlijcke integriteijt seer accommoclabel was geweest, niet alleen omme
deselve geschillen te termineren door de gerechtichste regulen
van equiteijt ende justitie, maer oock somwijlen te quiteren
sijne pretensien , als deselve te veel schadelijck souden sijn
aen zijne getrouwste geallieerde ofte in eeniger mate prejuditie
mochten leggen aen de gerustheijt van haere Staet; dat derhalven haere Ho. Mo. mede sodanich goet succes hadden verwacht over het different van de groote visscherie. Dat wij
dienvolgens aen mijn heeren van den Rade, openinge hadden
1) Er bestond nainelijk een streng verbod van uitvoer van edele metalen.
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gedaen van de oprechte ende sincere intentie van haere Ho.
Mo. aengaende deselve ende eenige andere saecken, ende die
becleedt met sodane pregnante redenen ende consideratien ,
dat wij verhoopten zijne Ma t daermede satisfactie sonde genomen hebben; niettemin alsoo het deselve gelieffde naerder
ende soo serieuse instantie te doen , dat wij verclaerden in
alle integriteijt aengaende deselve poincten ons volcomentlijck
geacquiteert te hebben, sonder eenige retenue ofte reserve,
vande wterlijcke debvoiren van onsen last; dat buijten ons
vermogen was de limiters van den selffden in eeniger maniere
te overtreden, ende dat wij dienvolgens genootsaect waren te
persisteren bij onse vorige geallegeerde redenen, onnodich
achtende deselve te repeteren om rediten te vermiden; dat wij
seer geerne bekenden, dat bij den Heer ambassadeur Carleton
iterative ende serieuse instantien waren gedaen in Uwe Ho.
Mo. vergaderinge, ten eijnde de Gedeputeerden beneffens de
saecken van Oost-Indien ende Groenlandt mede in laste mochten ontfangen te verhandelen bet stuck van de groote visscherie,
tarra ende munte; dat dienvolgens daerover seer ernstige deliberatien waren gevallen, dock Batmen eijntelijck onmogelijck
heeft geoordeelt, midts de jegenwoordige debile constitutie van
onsen Staet, ten principals te treden in de saecke van de groote
visscherie, ende oversulcx hoochnodich ende dienstich gevonden,
sijne Mat te bidden de handelinge vande selve te dilaijeren
ende in souffrance te houden tot betere opportuniteijt. Ende
belangende d'argumenten, redenen ende motiven van wegen
sijne Mat geallegeert tot justificatie van sijne intentie over
tvoors. different van de visscherie, verclaerden wij niet gelastet
te sijn daerinne te treden, met versoeck dat de equitable examinatie derselver mochte als vooren werden gedilaijeert. Ende
beroerende het stuck vande Munte, dat daer van bij den gemelten heere ambassadeur een dagh voor ons vertreck openinge
gedaen sijnde, geordonneert was den Generaels vande munte
dien aengaende Uwe Ho. Mo. te dienen van advise, ende dat
wij oversulcx verhoopten daer van eenige last te becomen.
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Dat wij daer en tusschen niet connen laten te seggen, dat ons
leet was te verstaen, dat onsen Staet werdt gesuspecteert van
door de exorbitante steijgeringe van de munte de commercien ende tgelt wt dese Rijcken te diverteren; dat Uwe Ho.
Mo. ter contrarie gedurichlijck, alsmede nu ter tijdt, met d'
wterste vigilantie besich sijn sodanige disordren met seer rigoreuse placcaten te remedieren, hoewel den gewenschten
vrucht van haere goede debvOiren niet volcomelijck connen
becomen, overmits d'wtheemsche, met dewelcke d'onse de
commercien drijven, dvoors. disordren licentieuselijck conserveren. Sooveel aangaet de formele defecten van onse commissie, hebben verclaert, dat Uwe Ho. Mo. volgens de gewoonlijcke ordre, voor desen mede in alle haer legatien alhier
geobserveert, ons hadden versien met de geexhibeerde letteren
van credentie ende met particnliere instructie. Ende hoewel
in den jare 1615 de Gedeputeerden tot de conferentie met de
conimissarissen van haere Ma t was gegeven acte van procuratie ofte commissie, dat niettemin deselve van geen ander
effect en was, als de voors. letteren van credentie. Dat zijne
Mat geene diffidentie sonde believen te nemen op de validiteijt van 't gunt met ons verhandelt mochte werden, alsoo
deselve van lange tijden verseeckeringe heeft ontfangen vande
integriteijt ende getrouwicheijt van haer Ho. Mo. inde observantie van alle tractaten ende handelinge; dat mede geene
diffidentie Conde opgenomen werden jegens de tegenwoordige
constitutie van onsen Staat, die in geenen deele in sijne forme
de minste veranderinge hadde erlanght 1); niettemin ingevalle
1) In hun antwoord op Carletons propositie van 12 Jan. drukten de
Staten zich duidelijker nit, dan de Gezanten hier gedaan hadden. Hun
Hoog Mogenden zeiden : dat er geen grond was voor vrees , dat de traktaten, in Engeland te sluiten, tengevolge van eenige kuiperij of verandering
zouden gewraakt worden: hunne regering hing niet of van eenigen ambtenaar, en zij waren voornemens, den regeringsvorm, lien zij gedurende
den oorlog met Gods zegen en den bijstand hunner bondgenooten gesticht
hadden, verder met gelijke volharcling en moed te handhaven. Hiermede
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sijne Mat nodich soude houden naerder satisfactie aengaende
onse commissie te ontfangen, dat wij verhoopten dat Uwe Ho.
Mo. daerinne geen groote difficulteijt souden maecken, al waer
het bij expresse acte van ratificatie te confirmeren 'tgunt bij
ons in conformae van onse instructie mochte gehandelt worden.
Eijndelijck hebben wij van harten gewenscht, dat zijne Mat
ende mijn heeren van den Raede eene volcomene kennisse
mochten hebben van de gelegentheijt van onse affairen, ende
namentlijck vande nature en constitutie van de neringe van
de groote visscherie, alsoo wij in sulcken gevalle ons genoechsaem verseeckert houden, dat zijne Ma t over dese saecke soo
precijs niet soude willen sijn; wenschten merle, dat zijne Mat
soude gelieven te gedencken, dat deselve een goet deel vande
eere int redres van onsen Staet vercregen heeft door zijne
voorsichtige entremisen, salutaire ende wijse .advijsen ende
vordere onvermoeijlijcke debvoiren ; dat wij niet conden geloven, dat zijne Mat soo glorieusen reputatie nu soude willen
verminderen met eenige acte ofte daet, die in onsen Staet bij
consequentie nieuwe difficulteijten soude connen veroorsaecken.
Aengaende 'tversoeck ten eijnde bij ons instantie soude werden
gedaen tot executie van onsen last over deselve saecken , ende
namentlijck beroerende de groote visscherije, verclaerden, dat
wij voor d'hoochste eere souden houden eenige officien te mogen presteren, die zijne Mat wel mochten gevallen , ende dat
voor de minste souden achten, als wij verhoopten sulcx met
eenige apparentie van succes te connen geschieden; maer dat
wij zijne Ma t genoechsaem conden verseeckeren, dat mits de
jegenwoordige gelegentheijt van onsen Staet onmogelijck was,
dat Uwe Ho. Mo. ten principale in deselve materie souden mogen
treden, ende dat wij oversulcx ten hoochsten beducht waren,
dat het iteratijff versoeck van wtstel, welck Uwe Ho. Mo.
souden doen , tot meerder offensie ende misnoegen soude mo-

gavel.' zij te kennen , dat de Prins van Oranje op dat oogenblik geenerlei
enacht bekleedde , die hem later weder zou kunnen betwixt wordyn.
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gen opgenomen werden. Eijntelijck hebben wij instantelijck
versocht ende gebeden, dat zijne Ma t dese ende de voorgaende
onse redenen ende consideratien in soodanige achtinge be•
lieffde te stellen, dat volgens de sincere intentie van Uwe
Ho. Mo. zijne Mat daermede contentement en satisfactie
mochte nemen.
Den 31 en December naden middach is ons comen besoecken
den Agent van Savoijen, excuserende datten Hertoch noch
geen Ambassadeur hadde gesonden om U Ho. Mo. te bedancken van wegen bet gepresteerde secours i), maer dat het metten
eersten soude gescbieden, versoeckende dat wij sulcx wilden
overschrijven.
Den

l en

Januarij 1619 hebben wij die contrevisite gedaen

aenden ambassadeur van Venetien, ende mode in de volgende
dagen gevisiteert den marquis van Buckingam ende den grave
van Arondel, die met zijne Ma t opten

31 en Decembris te
Withael waren gearriveert, ende sijn van deselve met seer

groote courtosie en presentatie van haere officien tot dienst
van U Ho. ende Mo. bejegent geweest.
Op den 4 en Januarij arriveerde te Londen den Baron van
Dona, gesante vanden Churfurst van Heijdelberch 2), dien wij
voorts deur onsen hoffmeester hebben doen verwellecommen;
ende nae dat hij opten vi. bijden Coninck audientie hadde
gehadt, hebben aen den selven die visite gedaen opten vij.
daer aen volgende.
Wij hebben middelerwijle vernomen, datte offensie, die sijne
Mat . hadde genomen over het manquement van onsen last
noch was vermeerdert sedert onse laeste conferentie metten
Raedt gehouden, ende tselve daerwt gesproten te sijn, dat

1) In 1617 hadden de Staten den Hertog van Savoye, Karel Emmanuel ,
eene ondersteuning in geld verstrekt , toen hij met den Spaanschen Gouverneur van Milaan in oorlog was.
2) Frederik V, Keurvorst van de Palls.
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zijne Ma t onse verclaringe niet antlers hadde verstaen, alsdat wij
die handelinge over die visscherie t'eenemael hadden affgeslagen ende ront wt geseght het recht ende possessie van dien
niet getrocken te willen hebben in eenigen twijfel. Waerover
wij geraetsaem hebben gevonden daervan naerder esclaircissement te doen, ende tot dien eijnde selffs bij sijne Mat audientie te versoecken, die ons tegens den 8. Januarij geappoincteert is, edoch niet sonder voorgaende pericul van refuijs ,
vermits het miscontentement sooverre was ingewortelt. Ende
ten selven daghe bij den Meester van de Ceremonien te hove
gehaelt, ende bij den grooten Camerlinck in een galerie geleijt sijnde, hebben aldaer zijne Mat gevonden, met vijff off zes
heeren vanden Raede. Sijne Mat. haer verlatende ende alleen
tot ons commende, hebben te rade gevonden, dewijle wij bij
onse voorgaende verclaringe alternative hadden versocht, off
dat de ingesetenen van U Ho. ende Mo. mochten gelaten
werden bij haer oude ende immemoriale possessie, off dat de
saecke mochte wtgestelt werden tot een beter gelegener tijdt,
t'insisteren niet op 'teerste, omdat het selve offensie hadde
gegeven, maer opt tweede lith in forme ende substantie gelijck hier naer is volgende:
Sire,
Comme Messeigneurs les Estats suivant leurs officieus debvoirs ont de tout temps religieusement et bien tendrement
Cheri la bienveuillance de vostre sacree Majeste, ainsi ils se
sont tousjours esvertuez d'eviter et decliner les occurrences qui
pourroient donner attainte ou alteration a l'heureuse continuation d'icelle , neantmoins les communs entrecourses et commerces ont par fois cause quelques difficultez comme aussi la
pescherie que le nostres exercent sur les costes des Royaulmes
de vostre Mate , a engendre un certain different, lequel Messeigneurs les Estats n'eussent pas voulu laisser enviellir, mais
plustost voider an contentement mutuel, ne fust que leurs
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malheureuses dissensions ecclesiasticques, suivies d'uu general
desordre du politicq, les eussent divertis d'une si bonne intention. Et bien que sur les iteratives instances du sieur
Carleton, ambassadeur de vostre Ma te, ceste matiere fust mise
en diverses et les plus serieuses deliberations, neantmoins
leur Seigneuries se trouverent pressees de perplexite pour ij
formellement entrer, craignans quelque nouveau desastre, veu
la tendre et encore debile constitution de leur estat, tellement
qu'ils furent contraincts de prier vostre Ma te treshumblement qu'il
plaise a icelle par ses incomparables prudence, equite et integrite de tenir en soufffance ce different pour quelque temps,
et jusques a ce que leurs affaires trouveront une plus seure et
ferme assiette et constitution , pour alors de prompte et commune main vuider ledict different par les plus justes regles
d'equite et discretion, avec quelques aultres difficultez, qui
par reprise de vieux traictez et entrecourses requirent ') aussi
estre terminez. Par ceste si evidente declaration vostre Mate
appercoit, que la sincere intention de leurs Seigneuries est
bien esloignee d'en vouloir eviter pour jamais la conference ,
et de s'aider des subterfuges controuvez 2); partant esperons et
confions que vostre Ma te en prendra satisfaction et contentemeat, et trouvera bon d'entamer les aultres besoignes, et notamment celles des Jades Orientales et du quartier de Nort,
comme affaires grandement importans, non seulement pour le
bien publicq, mais aussi pour le particulier, taut des subjects
des Roijaulmes de vostre Mate que de nostre estat, et a telle
fin deputer aucuns de messieurs du Conseil de vostre Mate
pour avec nous de commune main et entremise diriger la
conference entre le deputez respectivement des deux compaignies des Indes Orientales.

1) Lees: requierent.
2) Zie over de misleidende strekking dezer toespraak tot den Koning,
mijne voortzetting van Arend , Algem. Gesck. des Pad., Dl. III. St. HI,
bl. 257.
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Sijne Mat heeft ons hierop geantwoort die discretie wel te
hebben, dat hij U Ho. ende Mo. in dese gelegentheijt niet
en soude perssen, wel wetende datte selve met het Sinode
ende andere gewichtige saecken geoccupeert waren, ende alles
niet gelijckelijck en conden affhandelen, ende daerom wel eenen
redelijcken tijdt te sullen affwachten, tot dat den Staet van
U Ho. ende Mo. in beter ende meerder gerustheijt soude sijn
gebracht, om alsdan over die visscherie ende andere saecken
te tracteren, met overweginge van beijdersijts redenen, wesende sijne intentie niet die gerechticheden van U Ho. ende
Mo. aff te snijden, ende daerover niet qualick te connen semen, dat bij ons tot justificatie vande selve was geallegeert
d'immemoriale possessie, seggende sulcx oock selffs te sullen
hebben gedaen; wesende mede sijn voornemen niet de subjecten van U Ho. ende Mo. het visschen te verbieden, maer
dat bij oock daer tegens begeerde gerecognosceert te wesen
in die prerogativen ende gerechticheden van zijne zeecusten,
alsoo bij ten tijde van sijne crooninge gesworen hadde alle
gerechticheden vant Rijck te maincteneren , verstaende niettemin
datte voors. handelinge behoorde te geschieden tot contentement van wedersijde, ende dat alsdan mede souden getracteert
worden van poinct tot poinet alle openstaende verschillen om
naerder confederatie te maecken; ende begeerde oversulcx van
ons dat wij souden overschrijven, dat TJ Ho. ende Mo. wilden
aennemen, als der selver Staet in meerder gerustheijt soude
sijn gebracht, alsdan over tvoors. different van de visscherie
te tracteren, ende dat wij daerbij souden vougen, dat hij niet
en soude lijden 't refuijs ende verminderinge van sijne gerechticheijt, al soude het costen sijn croone, sijn leven ende
alle 'tgene hij hadde. Ende aengaende onse versouck om te
hebben commissarissen, ende te beginnen de besoignes over
die saecken van Oost-Indien ende Groenlandt, verclaerde zijne
Mat te sullen spreecken met sijnen Raedt, ende ons op morgen
antwoort te doen hebben. Wij hebben daernae occasie genomen, om in conformite van onse Instructie te spreecken
(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
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van de piraten ende dienaengaende gedaen die volgende pro.
positie:
Sire,
Messeigneurs les Estatz generaulx nous ont commands de
rememorer serieusement a vostre Mate ce que par ci-devant
le Seigneur de Schonewalle, leur ambassadeur ordinaire,
iterativement represents, touchant la destruction de pirates
d' Algiers, qui se sont augmentez et fortifiez tellement que la
necessite et l'honneur commun convie et semond a le pressant debvoir tous roijs, princes et republicques de toute la
Chrestiente. Nous ne jugeons pas necessaire d'amuser vostre
Mate d'un long discours sur l'importance de test affaire et de
reciter les interests et dommages communs et particuliers de
vos subjects qui sont desia receus, et se font a craindre pour
l'advenir par les continuelles et violentes excursions et ravages de ses corsaires, moins de rememorer leur tiranniques
hostilitez et cruaultez plus que barbares, et gulls ne se eontentans de s'enrichir injustement de nos navires et biens,
font esclaves de nos Chrestiens, les prostituans indignement
et vendans a beaux deniers a des infideles, au despit et insupportable opprobre de toute la .Chrestien.te, de quoij et de
toutes aultres particularitez vostre Ma te n'est que trop bien
informie, comme aussi du debvoir que leurs Seigneuries ont
courageusement, non obstant leurs difficultez domesticques,
non sans excessives 4espenses, apporte a ceste si pressante
necessite, laquelle leur promptitude n'a pas este infructueuse,
mais suivie de bons et louables ‘succes. Partant leurs Seigneuries requierent et prient instamrnent vostre Mate de vouloir
joindre sa trespuissante main (comme a desia faict l'Espaignol,
et la France s'ij prepare) a un si louable desseing; la grande
renommee de vos bons guerriers apportera de la terreur et
estonnement a ceste maudite race, pour ij recepvoir leur entiere
extirpation, ce qui servira pour eslever la tresglorieuse repu-
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tation de vostre Mate et transferer a la posterite la memoire
et renommee de si dignes trophees ').
Sijne Mat heeft hier op geantwoordt, bem aengenaem te
wesen, dat U Ho. ende Mo. de saecke dede rememoreren,
ende dat het oock billick was, die handt daer aen te bieden;
dat hij tot dien eijnde getracht hadde Spaignen mede t'engageren, als wesende bequaem ende gelegen tot ververschinge
ende retraicte van sijne schepen; maer dat deur die jalousien
van Spaignen, willende alleene d'eere hebben ende sich met
niemandts conjungeren, die saecke was geretardeert ende tot
geen finael besluijt gecomen; ende dat hij niettemin d'selve
met sijn Raedt wederom in deliberatie soude leggen, om finalijcken te resolveren, daer bij vougende, dat U Ho. ende
Mo. deur derselver laeste destructie van de zeerovers selffs
in Spaignen groote renommee hadden becomen, gelijck sijnen
Agent in Spaignen residerende hem t'elckens was schrijvende.
Des anderen dages daeraen volgende , wesende den 9.
Januarij heeft sijne Mat deur een edelman, die t' anderen
tijde Agent te Turien 2) geweest is, ons doen salueren ende
1) De Staten hadden voorzeker gaarne gezien , dat Engeland zich met
hen tot een gemeenschappelijk optreden tegen de Barbarijsche zeeroovers
had laten bewegen, eensdeels opdat aldus aan de Engelsche zeemacht, die
ons in het Kanaal en de Noordzee somtijds gevaarlijk was, bezigheid op
een verwijderd punt verschaft mocht worden ; anderdeels, omdat daarmede
voor de wereld een blijk zou gegeven zijn, dat de beide Staten genoeg
bevriend waren om zamen te werken en hunne rnacht te vereenigen.
Evenwel konden zij naauwelijks verwaehten, dat het zoo ver zou komen ,
en schijnen zij de zaak slechts ter sprake te hebben gebracht , opdat de
Koning wat nailer voor den dag zou komen met de plannen, die hij ,
zoo als men uit vorige mededeelingen moist, met betrekking tot eene gemeensebappelijke verdelging der zeeroovers koesterde , plannen, die wij
niet genoegzaam meenden te kunnen vertrouwen. Zie Arend, t. a. pl.
bl. 3-6.
2) Turijn.
9*
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seggen, dat hij, houdende sijne beloften op gisteren aen ons
gedaen van ons dien dach bescheijt te sullen doen hebben,
gesproocken hadde met zijnen Raedt, die, soowel als hem
selffs, onse naerder instantie was aengenaem geweest, ende
begeerde dat wij oversulcx des volgenden dages inden Raedt
souden compareren, om mede aldaer die selve te doen, 't welck
bij ons geschiet is. Ende 't gene ons aldaer is bejegent, soo
opt stuck van de visscherie om beloften van U Ho. ende Mo.
te hebben van 't selve over een jaer te sullen affhandelen,
als opte saecken van den tarra ende munte, mitsgaders die
geeijschte procuratien, ende tgene bij ons daer tegens gesustineert is, hebben wij aen U Ho. ende Mo. geadverteert bij
onse brieven vanden 13 en Januarij gelijck die selve hier nae
volgen geinsereert :
Hooge ende Mogende Heeren, i)
...... sijnde eenige dagen daer nae 2) over dese saecke 3) in
den Raedt ontboden, is ons aldaer deur den Cantzler aengeseijt, dat zijne Mat op onse naerder instantie die saecke van
de visscherie wtstelde tot beter gelegentheijt van den Staet
van U Ho. ende Mo.; edoch diewijl om naerder vrientschap
ende mutuelle correspondentie te stabilieren, nodich was daer
toe te prefigeren seeckeren tijdt, hadde sijne Mat goedgevonden te nomineren den lesten Augusti toecommende, vertrouwende dat ondertusschen onse Sinode gehouden ende die
saecken vant landt gerestabilieert souden sijn, sonder welcke
prefixie van tijdt sijne Mat vreesde eenige inconvenienten
onder zijne subjecten, soowel als U Ho. ende Mo. onder
den haren, in cas van tegenwoordige handelinge. Die voors.

1) Wat in dezen brief slechts herhaling is van het reeds medegedeelde,
hebben wij wederom weggelaten.
2) Na de laatste audientie.
3) Over het uitstel van de behandeling der questie, rakende de haringvisscherij.
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Cantzlier seijde daer beneffens die meijninge van zijne Mat to
wesen, dat wij louden bevorderen procuratie onder 't segel
van U Ho, ende Mo., om te mogen tracteren over die saecken van Oost-Indien , Groenlandt, tarra ende munte, ende
datmen die selve eerst soude affwachten , ende soo lange
supersederen mette besoignes t'entameren. Ondertusschen evenwel om geen tijdt te verliesen, soude men connen tracteren
opt stuck van de piraten (daervan wij goede occasie hadden
gevonden bij onse voorgaende audientie met zijne Ma t te
spreecken). Wij hebben pier op geantwoort , dat ons dose instantie onversiens ende tegens hope voor quam, niet antlers
gemeent hebbende, als dat sijne Ma t contentement hadde
genomen ende ordre gestelt om in handelinge te treden over
die saecken van Oost-Indien ende Groenlandt; dat wij ons
van onse last hadden gequiteert ende ons daer buijten niet
en costen eslargeren om tijdt te prefigeren totte handelinge
van de visscherie ; wisten pock wel dat U Ho. ende Mo. sulcx
onmogelijck was, als niet wetende wanneer die saecken vant
landt sulcx soudcn gereddet sijn , datmen die handelinge over
die visscherie soude connen bij de handt nemen; versoeckende
over sulcx ons desen aengaende to willen houden voor geexcuseert. Ende aengaende die procuratie seijden wij datte
solve ons tot geenen anderen eijnde en soude connen dienen,
als om ons to qualificeren totte handelinge, waertoe wij genoechsaem waren gequalificeert deur die brieven van credentie
aen sijne Mat gepresenteert, ende datte validiteijt van een
tractaet niet en bestonde in de procuration van de contrahenten, maer in de aggreatie over 't gecontraheerde, die ten
beijden sijden soude moeten volgen , al waren de procuration
voorgegaen.
Opt stuck vande tarra wiert bij ons gerepeteert die rodenen van onse voors. overgegevene memorie, om die handelingo van lien to conserveren in onse landt, daer bij doende
dat TJ Ho. ende Mo. in alle tractaten sich altoos hadden
geeslargeert tot vordeel vande Engelschen , allegerende 'I
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exempel van de breete van de laeckenen , waer in U Ho.
ende Mo. niet en consenteerden eenige tarra, als die selve
acht vierdel Brabants hielde, niettegenstaende die selve be.
hoorde te wesen 91 vierdel na de ordonnantie van Enge.
landt scuffs, ende datte meeste questie tegenwoordich daer in
bestonde, waer die tarra behoorde gemaect te worden, 't welck
mede beter ende lichtelijcker in onse landt soude connen affgedaen worden; edoch diewijl dese ende alle andere questien
souden comen te cesseren deur stricte observantie van de
ordonnantie opt stuck van de draperie bij sijne Ma t geemaneert, versochten wij daer op goede ordre gestelt te mogen
worden, ende in sulcken cas soude men niet behoeven te
disputeren waer het tractaet selffs soude onnodich wesen.
Het stuck van de munte seijden wij te langen train om
ons daer mede te belasten, twijffelden evenwel niet, off U
Ho. ende Mo. souden die propositie van den beer Carleton
met goede antwoordt bejegenen, alsoo die selve niet lievers
en souden sien, als daer in goede ordre te beramen ; hebbende tot lien eijnde oock verschreven gehadt die Generaels
van de Munte, om daer op te besoigneren. Wt dese ende
voorgaende redenen versochten wij , dat wij mochten treden
in de besoignes over die saecken van Oost-Indien ende Groen1 andt, sunder die selve wt te stellen met tractaten over die
piraterie, alsoo daer inne niet en stonde te tracteren, maer
t' equipperen; dat U Ho. ende Mo. meer als sesthien schepen
tegenwoordich in zee hadden, ende geresolveert waren tegen
't voor jaer meerder getall te seijnden, ende daerom versochten dat zijne Mat. soude gelieven haer die costen niet alleene
te laten doen , maer mede te verstaen tot equipage van een
goet getal van schepen.
Hier op sijn die Heeren vanden llaedt bijden Coninck
vertrocken, ende weergecomen sijnde hebben ons verclaert
wel te weten, dat wij niet en costen gaen buijten die limiten
van onse Instructie, om tijdt te prefigeren, ende in sulcke
meeninge cock tgene voors. is van ons niet gevordert te heb-
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ben, maer dat zijne Mat begeerde, dat wij U Ho. ende Mo.
souden verwittigen van sijne intenfie, te weten, dat U Ho.
ende Mo. souden oversenden besegelde procuratie (solider te
nomineren over wat saecken : dan wt tgene voorts daer op
volghde, achten wij dat voornamentlijek gemeent sijn die
saecken van Oost-Indien ende Groenlandt); dat mede U Ho.
ende Mo. souden resolveren ende acte daer van oversenden,
datte selve binnen den tijdt van een jaer, van doen te reeckenen, souden Gedeputeerden senden, om te treden in handelinge opt stuck van de groote visscherie, ende in cas sulex
niet en geschiede, dat het soude gehouden werden voor een
volcomen refuijs. Ende alsoo die reputatie van sijne Ma t was
geengageert met het stuck van den tarra ende munte, dat
over die saecke vande tarra mede in sijn Coninckrijck moste
getracteert worden verbij gaende 't stuck van de munte , vellicht hun gecontenteert houdende met 't gene wij geseijt hadden , dat de propositie van den Ambassadeur Carleton bij U
Ho. ende Mo. met antwoordt soude worden bejegent. Dan
opt stuck vande tarra wierde daer nae bij eenigen voorgeslagen ende bij anderen niet gedesavoueert, dat U Ho. ende
Mo. in haer landt eenigen voet souden mogen beramen mits
datte conclusie daer van soude genomen worden in Engelandt.
Tot conclusie wierde bij den Cantzlier noch geseijt, dat zijne
Mat wel tevreden was, dat bij provisie die handelinge over
die saecken van Oost-Indien ende Groenlandt wierden geentameert, verstaende nochtans dat alles Bonder effecte soude sijn ,
bij aldien opte andere poincten in maniere voors. geen resolutie wierde genomen ende satisfactie gegeven, begerende dat
wij niet en wilden weijgeren 't salve alsoo over te schrijven.
Wader tegens wij onse voorgaende redenen in substantie gerepeteert hebbende, met verclaringe dat het bij U Ho. ende
Mo. in snicker maniere niet doenlijck ende ons schrijven sonder effect soude sijn, is evenwel daer op geinsisteert, soo dat
wij bedenckelijck hebben gevonden 't selve aff to slaen omme
t' ontgaen occasie van nienwe offensien, ende geen vorder
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retardement te causeren inde besoignes van onsen last, maer
die selve gaende te maecken, sonder dat wij nochtans hope
hebben gegeven van succes, ende sijn alsoo nae dat wij bij
de drije uren die conferentie gehouden, gescheijden, ende
verwachten nu dagelix commissarissen om in handelinge te
treden. U Ho. ende Mo. sien wt 't gene voors. is, die tegenwoordige gelegentheijt van saecken. Wij en twijffelen niet,
off die selve sullen d'importantie van lien overwegen, ende
ons vander selver resolutie op elcker poinct ende voornamentlijck opt stuck van de groote visscherie metten eersten adverteren, alsoo wij ons verseeckert houden, dat het aen geen
instantien sal ontbreecken om te hebben ende te weeten , die
intentien van U Ho. ende Mo. Wij verstaen dat bij Spaignen
deur sijne gewoonlijcke middelen van doen alhier seer werdt
gearbeijt, om die goede correspondentie ende enicheijt tusschen dit Rijck ende U Ho. ende Mo. te contramineren. Alhier is gecomen den Baron van Dona, als Ambassadeur van
den Churfurst van Heijdelberch, om te tracteren soo bet
schijnt over die saecken van Bernell 1), ende sail in sijn
retour U Ho. ende Mo. mede cornea salueren. Men verwacht oock een extraordinaris van Savoijen , met last, soo
geseijt wordt, om sijne Mat te bedancken voort secours, om
te reconcilieren het verresen different tusschen Vranckrijck
ende Engelandt 2), ende te proponeren een houwelijck tusschen den Prince van Walis ende die jongste dochter van
Vranckrijck. Hier is voor drije dagen een schip van Suratta
ingecomen, rijckelijck geladen met indigo ende catoenlijnwaten, 't welck sijn behouden reijse toeschrijft het goede tractement ende die groote vruntschap van den onsen onderwegens
genoten , 't welck ons sal dienen om te dilueren die contrarie
calumnien Baer mede d'onsen meer als te vele becladdet sijn.

1) Bohemen.
2) Welk dit gerezen verschil was, blijkt later nit dit Rapport. Men
vergelijke intusschen Arend , bl. 264.
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Ende hiermede sullen wij den Almogenden bidden om U
Ho. ende Mo.,
Hooge ende Mogende Heeren, te verleenen gerustheijt ende
voorspoet in derselver Regeeringe. Wt Louden den 13en
Januarij 1619.
Alsoo wij voorts nae onse wedercomste van Nieumarquet
gesonden hadden naer Hamton-Court om die reverentie te
doen aan die Coninginne, die aldaer een tijds lanck cranck
gewesen, ende datten Grave van Lijcester ') , haren grooten
Camerlingh, die Gouverneur van Vlissingen geweest is, hadde
aengenomen 't selve aen haere Mat bij gelegentheijt te kennen te geven, ende belooft antwoordt selffs te sullen brengen ,
is die selve opten Jaen Januarij bij ons gecomen , seggende,
dat haere Mat ons bedanckte voor 't gedane versouck, maer
dat sij om haere swackheijt al Hoch aen niemandts audientie
coste geven ende 't selve moste excuseren , gelijek oock gedaen was aen die Ambassadeurs van Venetien , soo die Kier
nu is, als die nae Hispaignen van bier vertrocken was.
Den xien Januarij 1619 , wesende den eersten naden ouden
stijl, die in Engelandt gehouden werdt, is Mijlort Haijs 2),
Raedt van den Coninck ende edelman van de prive camer,
die extraordinaris Ambassadeur is geweest in Vranckrijek ,
bij ons gecomen, seggende, dat sijne Mat ons Bede wenschen
een gelucksalich nieuw jaer, ende met het selve een goet
succes, alle prosperiteijt ende welvaren van onse affaires, ende
datte difficulteijten, voor desen ontstaen, met het gepasseerde
jaer vergeten, ende met het nieuwe in nieuwe eenicheijt, accoort ende goet onderlinge verstant verandert mochten worden ,
waertoe zijne Ma t niet en sonde naerlaten alles te contribueren , wenschende niet weijniger het welvaren van onsen Staet,
als van sijn eijgen Coninckrijcken, met meer andere beleeffde
1) Lord Burggraaf Lisle.
2) Lord Hay, Burggraaf Doncaster.
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ende courtoise woorden. Wij hebben zijne Mat ten hoochsten bedanckt voor sodane Conincklijcke faveuren, ende gewenscht die selve te mogen continueren, niet voor het toecommende , maer oock voor alle volgende jaren tot welstandt
ende prosperiteijt van den Staet van onse landen , waertoe
aen de sijde van U Ho. ende Mo. sonde gecontribueert worden alle 't gene van de selve dependeerde, wesende haere
Ho. ende Mo. niet aengenamer als te cultiveren eene oprechte ende sincere vrientschap tusschen zijne Ma t met der
selver Coninckrijcken ende die Vereenichde Nederlanden, daertoe die situatie, religie ende andere commoditeijten van selffs
genoechsaera inviteren.
Wij hebben voorts met groote devotie affgewacht de nominatie van Commissarissen om in conferentie te treden, ende
verstaen hebbende , dat dienaengaende nieuwe difficulteijt wierde
gemoveert, ende zijne Mat nada oock die heeren van den
Rade niet gesint en waren, wt den Raedt eenige te committeren , vermits het tegens 't respect ende digniteijt van den
Raedt sonde sijn, dat coopluijden van Engelandt in presentee
van ijmants wt den Raedt souden Bitten ofte rich decken ,
hebben wij alle mogelijck debvoir gedaen om d'selve difficulteijt wech te neaten, welck oock eijntlijck gesuccedeert ,
sijnde sir Thomas Edmonts den n en Januarij bij ons gecomen wt den name van sijne Mat , seggende, datten Raedt
hen hadde verwondert, dat wij urgeerden om Commissarissen
wt heur midden te hebben nademael 't selve was strijdende
tegens die costuijmen ende reputatie van 't Rijek, ende dat
het noijt en was geschiet , schijnende dat wij een nieuwe wet
ende mate in heur Rijek wilden stellen dock dat diens niettegenstaende, sijne Mat om ons in alles

accommoderen ,

hadde goetgevonden eenige wt den Raedt te deputeren,
fens eenige andere van de coopluijden, die met ons die besoignes van Oost-Indien souden entameren voorts naer 't vertreck van zijne Mat naer Nieumarquet. Wesende die selve
Commissarissen dese navolgende :
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Du Conseil prive du Roij :
Jehan Digbij, Chevalier, baron de Sherborne Vichambarlain
du Roij.
Thomas Edmonds, Chevalier, Thresorier de la Maison du Roij.
Henrij Careij, Chevalier, Controlleur de la Maison du Roij.
Foulke Grevile, Chevaillier, Chancellier des Finances.
Julius Caesar, Chevalier , maistre des Roller,
Edward Coocke, Chevalier, jadis chef de la Justice.
De la Compaignie des Indes :
Thomas Smith , Chevalier, Gouverneur de ladicte Compaignie.
Lionel Cranfield, Chevalier, maistre des gardes nobles.
Richard Weston, Chevalier, Controlleur des coustumes du Roij.
Dudleij Diggs, Chevalier, jadis Ambassadeur en Moscovie.
Henrij Martin, Chevalier et docteur es loix , juge de l'admiralite.
Clement Edmonds, Chevalier, Clerck du Conseil prive.
William Holidaij, Alderman de la vine de Londres.
Levinus Munck , Clerck du Signet du Roij.
Maurice Abbot, depute Gouverneur de la Compaignie.
William Harrison, tresorier de la Compaignie.
Marchands assistans
Robert Bel,
Hunfreij Hanforde,

de la Compaignie.

Opten 14 en Januarij heeft ons zijne Ma t deur den Mr. van
de Ceremonien doen nodigen op een balet, dat opten nen
soude gehouden worden. Ten selven daghe sijn wij aldaer
gehaelt ende geplaceert bij den Ambassadeur van Venetien,
in een plaetse die ter rechtersijde van zijne Ma t daertoe was
geprepareert; ende nae gehoudene balet, sijn wij metten Ambassadeur van Venetien zijne Mat gevolcht, hebbende den
selven bedanct voor die outfangene eer ende onse affscheijt
genomen.
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Naerdat zijne Mat opten 18 en Januarij was vertrocken naer
Nieumarquet, is ons daer nae den tijdt van conferentie geappoincteert geworden tegens den 24 en Januarij op Marchant
Taillers Hall, ende ten selven daghe derwaerts geconduiseert
sijnde bij sir Clement Edmont ende Robert Bel, hebben aldaer gevonden die Heeren Commissarisen van zijne Mat ende
die Gedeputeerden van de Engelsche Comp. Ende nae dat
wij mette Heeren Commissarissen waren geseten aen een taeffel apart, ende die Bewinthebbers respective aen een andere,
is bij Sir Thomans Edmonts een aenvanck gemaect van de
besoignes, seggende, dat sij gedeputeert waren van sijne
Mat tot dese handelinge, ende daertoe oock souden brengen
alle tgene hun mogelijck soude sijn. Wij antwoorden datte
genegentheijt van IT Ho. ende Mo. om goede vruntschap
t' onderhouden met die Coninckrijcken van zijne Ma t hadde
veroorsaect die verresene questien over die negotie van OostIndien voor die derde reijse te doers resumeren ende ons aff
te senden, om deur onse entremise die differenten te helpen
accommoderen; dat wij verblijt waren die selve affectie te
speuren, niet alleen bij zijne Ma t , maer oock bij desselffs
Commissarisen, 't welck ons Bede hoopen een goede wtcompste; dat wij mede alley daertoe souden contribueren naer ons
vermeugen, vermanende de Bewinthebbers respective te willen
bij brengen een goede genegentheijt ende niet precijs te willen staen op eenige minuteten, die de voorgaende conferentien vruchteloos hadden gehouden. Waernae bij de Engelsche
Comp. getreden wierde ten principalen , seggende voor eerst
to verwachten reparatie van de injurien ende schaden, soo
wel sijne Mat als hunluijden aengedaen. Ende soo bij onse
Bewinthebbers daer tegens wierde geseght , geerne hier gecomen te sijn om haere differenten t'accommoderen, ende vermits d'Engelschen den aenvanck maeckten van clachten, dat
sij mede redenen hadden van clagen, die sij in geschrifte
Madden gestelt ende presenteerde d'selve t'exhiberen. D'Engelschen offreerden haere clachten bij geschrifte te sullen
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senden ende mette onse te wisselen, om op den 26 en Januarij
daer op wederom te vergaderen. Ons dochte desen aenvanck
te sullen causeren verscheijden alteratien ende die gemoederen meer te disjungeren, als vereenigen , vermaenden daerom
beter te sijn ten principalen te gaen tot accommodatie van
de differenten over die negotie, ende dat ondertusschen om
geen tijdt te verliesen evenwel over die clachten hinc inde
van schrifturen conde gewisselt worden , waerop die Heeren
Commissarisen haer beraet namen tot saterdach.
Den 25 en Januarij sijn de schrifturen van clachten gewisselt, gelijck die selve int verbael van de Bewinthebbers sijn
geinsereert ') , waertoe wij ons refereren. Ende wesende daerop
den 26 en Januarij wederom vergadert, hebben ons die Heeren
Commissarisen verclaert, dat sij gedelibereert hadden op onsen
voorslach om ten principalen tot accommodatie te gaen, dan
conden den selven niet goet vinden, houdende voor all nodich , dat eerst die poincten van de clachten wierden affgedaen , ende sulcx niet bij geschrifte, maer bij monde. Wij
hebben daer in bij provisie gecondescendeert om geen ombrage
te geven van subterfugien, ende is daer op bijde Engelschen
een verhael gedaen van verscheijdene injurien, die bij de
onsen int depossederen van de Engelschen, int affwerpen van
haere bannieren, int nemen van de Chinesen onder Engelsche
vlaggen, ende diergelijcken aen zijne Mat waren gedaen. Ende
nae dat bij onse Bewinthebbers die selve waren beantwoort,
ende hinc inde verscheijden debatten gevallen, hebben wij
eijntelijcken ons interponerende verclaert, dat die disputen
onnodich waren, alsoo sodane laden bij hem selven culpabel
waren, ende geprobeert sijnde, van U Ho. ende Mo. souden
gedesavoueert werden, met interdictie van de selve voort toecommende, milts dat van haere sijde van gelijcken geschiede. Waertoe sij niet soo wel wilden verstaen , sustinerende
dat bet respect van den Coninck meriteerde eerst antwoort
1) Bit Verbaal berust op het Rijks-Archief te 's Gravenhage,
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op sijne clachten, ende dat daerna mede opte onse suede
geleth werden. Waer mede geseheijden ende op maendaeh
den 28 en wederom vergadert wesende, hebben die Heeren
Commissarisen toegestaen, dat mede geexamineert sonde werden een poinct van onse clachten, ende dat men soo voorts
alternative sonde procederen. Ende is doen bij onse Bewinthebbers voorgedragen 't gene bij de Engelschen tegens d'onsen
in Poulewaij ') was gepasseert, waerover wederom verscheijdene disputen hint inde gevallen sijnde, niet antlers als oftmen voor een vierschare pleijtede, hebben wij eijntelijcken
die Commissarisen gerememoreert onsen eersten voorslach
om te comen tea principalen, ende dat sij nu selffs wel conden sien , datte aengevangene forme ende maniere van handelinge niet en diende om te comen tot een goet eijnde; dat
wij oock niet gecomen waren, om naer verhoor van beijdersijts pleijdoijen decisie te geven, maer bij forme van accommodate te tracteren, ende tselve gedaen aijnde ten principalen, dat als dan te lichter gevonden soude connen worden
eenige accommodatie opte respective elachten. Die Heeren
Commissarisen beginnende 'tselve te verstaen, wierden daertoe
geinduceert, ende waren te vreden die examinatie van de
clachten te postponeren, ende te cornea ten principalen , mits
Batmen 't eerste artijckeJ soude aenvangen van een generale
amnestie ende reciproque restitutie vant geene hint inde genomen: alsoo die ,eer ende reputatie van zijne Ma t niet en
crude lijden te tracteren sonder relaxatie van sijne subjecten,
die in Indian bij den men wierden gevangen gehouden ten
aensien van de geheele werelt. Wij hebben daerin gecondesoendeert, ende sijn daer van ten beijden sijden verscheijdene
concepten gemaect, die oock verscheijdene disputen hebben
gecauseert, d'Engelschen weijgerende die restitutic van Pouloron 2), sustinerende daertoe soo wel gerechticht te sijn als
1) Of Palo way , een der Banda-eilanden.
2) Pulo ron of Pub() run , mede een der Banda-eilanden.
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wij, ende wij niet tot haere schepen ende goederen, hun
buijten dispute alleen toecommende ; d'onsen refuserende te
restitueren die geenfonceerde schepen ende goederen, off estimatie van lien tot keur van de Engelschen, mitsgaders schade
ende interesse, sustinerende te voldoen die eer, respect ende
reputatie van zijne Ma t die sij alleene in consideratie namen ,
mette restitutie van de gevangens, schepen ende goederen,
soo ende sulcx sij in esse waren. Eijntlijck naer dat verscheijdene dagen hier mede waren toegebracht, ende dat oock
die handelinge eens was affgebroocken bij de Engelschen (die
onnodich hielden vorder bijeencompste , indien d'onsen niet
en wilden verstaen tot restitutie van de geenfonceerde schepen), is nosh ten lesten opten 9 en Februarij het voors. eerste
artijckel geaccordeert, hebbende d'onsen niet soo seer geurgeert opte restitutie van Pouloron, vermits sulcx, die saecke
ten principalen geaccordeert sijnde, van selffs soude cornea,
ende die Engelschen gedesisteert van haer gepretendeerde
schade ende interesse, ende geremitteert tot het laeste vant
tractaet die questie over die geenfonceerde ende gedeterioreerde schepen, sijnde daer mede goetgevonden datte gedeputeerden vande respective Compaignien opten xi en Februarij
louden vergaderen, sonder die respective Heeren Commissarisen, om openinge te doen van hunlieder respective capitalen , ende daer nae elcx quote te formeren.
Ondertusschen ontfingen wij den 30 en Januarij U Ho. ende
Mo. brieven van den 28 en Decemb. lestleden, hier naer vol.g .ende. Ende om ons te quiteren van den laste bij deselve
ons opgeleijt , vonden geraetsaem te versoecken audientie bij
de Heeren van den Rade, midts d'absentie van zijne Ma t, die
ons geassigneert wierde tegens den Z en Februarij.
De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.
Edele, Erentfeste, Hoochgeleerde, vrome ende seer voorsichtige Heeren. Wt de bij leggende copie vanden brief"'
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van den Coninck van Sweden sullen U L. verstaen, dat sijne
Mat in achterdencken is, dat de Coninck van Denemercken
Elsburch op sijnen tijdt niet en sail ruijmen , niettegenstaende
dat zijne Mat de redemptie penningen, bij het tractaet van
vrede tusschen beijde Coningen gemaect '), heeft doen betalen. Ende alsoo het manquement van de voors. ontruijminge
wel eenich misverstant tot eene nieuwe oorloge soude geraecken to veroorsaecken, hetwelcke wij geerne bij tijdts sagen voorgecomen voor den welstant van de Christenheijt int
generael, mitsgaders van de voors. twee Coninckrijcken, derselver goede nageburen ende van dese landen, daerinne dat
zijne Co. Mat van Groot Britaignen seer veele vermach, ende
van beijde Coningen gerespecteert sail werden, soo is ons
ernstich begeeren, dat U L. van 't voors. advijs derselver sijne
Mat, mitsgaders d'heeren van sijnen Raedt, serieuselijck sullen onderrichten, vermanen ende bidden, dat zijner Ma t gelieve hem sulcx in dese saecke tijtelijck 2) met zijne authoriteijt
ende alle andere bequame middelen te interponeren , dat
beijde hoochstgemelte Coningen in goede vrientschap ende
nabuijrschap blijven , ende ten selven eijnde malcanderen mogen verstaen, ons metten eersten adverterende wat U L. daer
op sail bejegenen ende wedervaren.
Wijders hebben goetgevonden U L. te adverteren van de
advijsen, die alhier dagelix wt Spaignen continueren van de
groote toerustinge van eene scheeps armade, die den Coninck
van Spaignen is doende wel van hondert ende vijfftich ronde
schepen, bequaem om herwaerts over te exploicteren, omme
insgelijcx sijne Mat daer van te berichten, off aldaer daer
van al nosh Been advijsen mochten sijn , met vermaninge dat
zijne Mat Believe bij tijdts daer op insgelijcx te letten ende
ordre te stellen, opdat alle inconvenienten mogen voorgecomen werden. Wij hebben tot dien eijnde albereets alhier
beschreven de tsamentlijcke collegian ter Admiraliteijt tegen
1) In 1612.

2) Dat is, tijdiglijk.
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den eersten Februarij naestcommende naden nieuwen stijl. U
L. hier mede bevelende in de heijlige protectie van den Almogenden. Wten Haghe den xxviij en Decemb. 1618.
Den xxxi en wierde

ons

bij den Heer Secretaris Nanton

aengedient, dat zijne Mat nu te Nieumarquet nieuwe clachten
hadde ontfangen wt Schotlant over die groote excessen ende
schaden die onse visschers aen sijne subjecten vier ofte vijff
jaeren herwaerts hadden gedaen , ende daer van sulx was
geinformeert , dat zijne Mat aen de waerheijt van deselve excessen niet en twijffelde , in voegen dat hem onmogelijck
was die voors. sijn subjecten Langer in devotie elide stilte te
houden, sonder hunluijden eenich contentement te geven.
Begeerende oversulcx dat wij U Ho. ende Mo. souden adverteren , dat hoewel sijne Mat den tijdt geerne wilde affwachten, bij hem geprefigeert tot die conferentie over het
different van de groote visscherie, dat niettemin middelertijdt
van noode soude sijn, omme sijne onderdanen in stilte te
houden, dat U Ho. ende Mo. bij placcate haere visschers
souden belasten in den toecommenden zoomer met haer scheepen te blijven veerthien Engelsche mijlen van zijne custen,
ofte het vaste landt , tot dat bij tractaet anders daerin soude
wesen voorsien. Wij hebben daer op geantwoort, dat voor
desen gelijcke clachten waren gedaen ende bij den Ambassadeur Carleton U Ho. ende Mo. overgegeven; dat daerop informatien genomen sijnde, niet bevonden was dat bij den
onsen eenige oultrage ofte excessen waren gecommitteert ;
dat niettemin goetgevonden was bij placcate daer jegens te
versien, ende datte contraventeurs van dien, soo daer eenige
gevonden wierden, rigoureuselijck souden gestraft werden ,
waerbij wij versochten datte saecke mochte verblijven, immers
dat men eerst soude mogen affwachten, die rescriptie van U
Ho. ende Mo. op 'tgene aen die selve bij ons was geschre-

yen opt stuck van de visscherie, daer bij voegende datte
designatie van veerthien mijlen in zee haer vorder exten(2. Serie , 2. Dl., 2. St.)
10
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deerde als een schip conde gesien worden; dat soodane limiten buijten redenen ende proportie waren genomen, ende die
saecke ten principale toucheerden, ende irreparable prejuditie
souden leggen. Den gemelten beer Secretaris repliceerde ,
dat zijne Ma t ernstige begeerte was, dat wij 'tgene voors.
sonder wtstel wilden schrijven ; dat U Ho. ende Mo. daerop
souden connen antwoorden, sulex die selve te rade soude
vinden : gelijck dan oock 'tselve bij ons gedaen is, bij onse
brieven van den

Z en

Februarij.

Den Z en Februarij inden Raet erschenen sijnde, hebben wij
openinge gedaen vande gewisse advertentien vande groote
equippagie ende scheepsarmade van Spaignen, mitsgaders
dat zijne Ma t van Sweden in achterdencken was, Batten Coninck van Denemarck onder seekere pretexten wel mochte
in gebreecke blijven Elsborch, volgens die capitulatie van
vrede, te restitueren, ende hebben die selve saecken met alle
haere redenen ende consideratien becleet, dresserende het
besluijt ende versouck respectivelijek conform d'intentien van
U Ho. ende Mo. Die Heeren vanden Rade, naer voorgaende
deliberatie, gaven voor antwoort, dat sij van wegens zijne
Ma t U Ho. ende Mo. ten hoochsten bedanckten van soo
sorchvuldige debvoiren van advertentie over die groote toerustinge vande Spaensche scheepsarmade; dat sij met ernstige
apprehentie tegens dit desseing soodane ordre souden helpen
stehen , als die gelegentheijt van soo gewichtige saecke soude
requireren. Ende belangende die saecken van de Coningen
van Denemarck ende Sweden , dat zijne Ma t derselver vrede,
vrientschap ende goede correspondentie met den hoochsten
ijver betrachtede , ende dienvolgens omtrent een maendt geleden over 't voors. subject ende restitutie van Elsborch aen
sijne Ma t van Denemarck hadde geschreven, hopende dat de
restitutie niet en soude sijn gedifficulteert, ende dat sij niettemin sijne Ma t van onse geproponeerde souden rapport doen,
ende 'tselve met hunne debvoiren secunderen.
Den iiii en Februarij heeft die heere van Dona, Gesante van
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den Churfurst van Heijdelberch ons gevisiteert, ende sijn affscheijt genomen, die wij daernae wederom sijn gaen salueren.
Den ven Februarij heeft ons den Heer Secretaris Nanton
deur een edelman does aenseggen, dat sijne Ma t hem van
nieuws gelast hadde ons aen te dienen naerder gelet te hebben opte saecke van de groote visscherie, ende sick soo nauw
niet te sullen binden aen de veerthien mijlen , die onse visschers van zijne custen souden blijven, maer te vreden te
sijn ende te begeeren, dat sij souden blijven, gelijck voor
dese gebruijckelijck, soo verre vant landt als men met oogen
conde affsien, ende dat wij U Ho. ende Mo. daernae geadverteert hebben bij onse brieven van den ix en Februarij.
Den vien Februarij heeft ons die visite gedaen den Ambassadeur van Venetien, ende aengedient last te hebben met ons
correspondentie te houden, communicerende die tijdinge die
hij hadde vande Spaensche toerustinge, ende heeft daernae
opten xij en Februarij ons ter maeltijdt genodicht, ende seer
sumptueuselijck getracteert.
Den xien Februarij is te Londen gearriveert die Heer Gabaleon , Ambassadeur van den Hertoch van Savoijen , dien wij
nae gedane ende ontfangene verscheijdene visiten hebben gevonden seer geneijcht totten welstant vanden Staet van lj
Ho. ende Mo. ende metten selven gehouden goede correspondentie.
Den xiijen Februarij hebben wij die visitatie ontfangen van
den vice Camerlinck Digbij, baron van Charborne, die ons
van wegen zijne Ma t heeft aengedient, datte selve in serieuse
deliberatie hadde gelecht, die advertentie die 1J Ho. ende Mo.
deur ons hadden laten doers , nopende die groote toerustinge
van de machtige Spaensche armade, ende geresolveert was
behoorlijck t'equipperen, ende in aller haeste tegens prima
Aprilis gereet te maecken ses van sijne Conincklijcke schepen, groot te samen 1800 lasten, met noch veerthien schepen
vande cooplieden sijne ondersaten van gelijcke lasten, maeckende t' samen 3600 lasten, om die selve in compaignie van
10*

148
onse vloote , onder 't beleijt vande respective admiraels, met
gelijcke instructien tegens die piraten opt spoedichste wt te
senden, Baer bij voegende die intentie van zijne Ma t te wesen, Batmen 't geruchte soude doen loopen datte selve scheepen alleen souden gaen tegens die rovers, maer dat men die
respective admiraels bij gelijcke instructien soude lasten goet
regardt te nemen opte Spaensche armade, ende eenen tours
mette selve te houden; ende in cas haer dessein (somen voorgaff) mochte vallen tegens die stadt van Algiers ende die
piratische schepen, dat sijne ende onse admirael aen de Spaensche armade soude verclaren mede ten selven eijnde aldaer
gecomen te sijn, ende haer te sullen assisteren, om alsoo
mede te participeren in die eer ende buijt van de schepen,
opdat den Spaignaert, mette schepen van de piraten alleen
verrijckt ende versterckt sijnde, Been meerder gelegentheijt
soude soecken om vordere desseins tegens eenige princen
van Christenrijck te formeren. Maer bij aldien die voors. admiraels vernamen, datte voors. armade niet op Algiers, maer
deur de Golphe van Venetien haer passagie wilde maecken,
onime hun desseins jegens die Serenissime Republicque van
Venetien, ofte tegens die Stenden van Bohemen t'exploicteren '), dat alsdan die voors. admiraels souden openers haer
secrete last ende instructien , die hun tot lien eijnde respectivelijck souden werden gegeven, ende naer 't inhouden vande
selve hun reguleren, namentlijck den Spaignaert te dissuaderen die voors. desseins , ende in eas hij daernae niet en
wilde hooren, dieselve vigoureuselijck te helpen beletten, om
in soo hoochdringende noot die goede saecke van onse gemeene vrienden niet te verlaten; versoeckende denselven heer
baron, dat wij U Ho. ende Mo. van de selve goede intentie

1) De K (ming stelt het geval , dat de Spaansche vloot troepen aan
boord zou hebben , bestemd om over Venetiaansch grondgebied en door
Graauwbunderland den Keizer toegevoerd te worden, die ze dan tegen de
oproerige Stenden van Bohemen zou gebruiken.
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van sijne Mat in poste wilden adverteren om, derselver meeninge daerop verstaen sijnde , naer vorige conferentie, een
spoedich besluijt over die selve importante saecke ende :lie
gerequireerde ordre gemaect te werden. Wij verclaerden bier
op verblijt te sijr, over de prompte resolutie van zijne Mat
tot het equipperen van een goet aental van schepen, ende
dat wij niet en souden naerlaten U Ho. ende Mo. opt spoedichste in conformite vande begeerte van zijne Mat daer van
t'adverteren (gelijck oock bij ons des volgenden dages is gedaen), vindende niet geraetsaem hem onse consideratien over
't voors. concept te moveren 1), omme in de equipagie tegens
die roovers geen retardement te causeren, gevende alleenlijck
te bedencken, off het geraetsaem soude sijn den Spaignaert
te helpen meester maecken van die stadt van Algiers, ende
insonderheijt soo notabelen aental van schepen soo verre
t'esloigneren van onse landen, daer wij verstaen hadden datten Spaignaert twee verscheijdene ende distincte exploicten
voor handen hadde, ende tot het eene soude emploijeren
d'armade ende 't volck in Italien geprepareert, ende tot het
ander die toerustinge van Spaignen, ende soo daer mede die
Rijcken van sijne Mat ende onse Landen apparentelijck souden
werden gedreijcht, dat het dangereus soude sijn ons van
nodige ende vigoureuse defentie t'ontblooten. Maer den gemelten Heer baron verclaerde ons well onderricht te sijn van
het desseing van Spaengien: dat het selve soude vallen deur
de Strate opte Middelantsche zee ; dat oock geen andere
Commandeurs over d'armade waren gestelt , als die te voorens
over de galeijen hadden gecommandeert. Eijntlijck gevraecht
sijnde, in cas van veroveringe van de stadt van Algiers, hoe
die selve soude gedeelt worden, wesende die verdelinge wel

1) Het plan stood onzen Gezanten natuurlijk niet aan. Onze vloot
zou , ware het ten uitvoer gebracht, in een hagchelijken toestand hebben
kunnen komen tegenover de Spaansche vloot, met de weinig te vertroawen Engelsche vloot daarbij.
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te doen van de schepen diemen soude veroveren, maer niet
soo wel van de stadt, wierde bij deselve geantwoort, dat den
Coninck van Spaignen die selve soude moeten behouden, ende
dat daer deur onse negotie in tijden ende wijlen geen nadeel
conde lijden, alsoo hij Gribalter, Calls 1) ende andere plaetsen hadde, die beter ende gelegener waren om die negotie
affbreuck te doen; dat merle den Coninck van Spaignen daer
deur geengageert soude worden aent waste landt van Africa
tegens den Turck te continueren.
Tusschen die Bewinthebbers vande respective Compaignien
sijn sedert den xieli totters xxien Februarij verscheijdene conferentien gehouden, om openinge te doen van heure respective capitalen, ende in gevolge vande selve te formeren een
ijders quote inde negotie; waer over verscheijdene disputen
gevallen , soo ten aensien vant capitael selffs , als vande verificatien van dien, nemende d'Engelschen wel aen 't capitael
bij den onsen geposeert, maer formerende 'thaer buijten alle
apparentie. Ende soo d'onse 'tselve niet en conden aennemen, noch oock die verificatie van dien, die sij niet en
presenteerden te doen, ende dat wij wederom met haer waren
vergadert om deur onse entremise die misverstanden te moijenneren, hebben wij tot accommodatie voorgeslagen, dat sij ten
naesten bij reciproquelijck wel hadden gesondeert een ijders
capitael, ende vermits tselve soo preciselijck niet gestelt ende
geverifieert conde werden tot contentement van een ijder,
dat het beter ware, dat sij onderlinge in een quote accordeerden. Waerop d'Engelschen die helft vande geheele negotie
eijschten, mits nochtans den onsen te sullen laten eenich
advantage in de Molucques. Hebben d'onsen gesustineert, dat
sij haer behoorden te contenteren met een vijffste ofte wterlijck met een vierde paert, ende dit ten aensien van de excessive costen bij hunluijden gedaen tot verseeckeringe van

1) Dat is, Cadix.
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de commercie, mitsgaders vande menichte van schepen, forten , geschut ende andere munitie van oorloghe die sij hadden , ende dat hunluijder capitael inderdaet verre te boven
ginge 'tcapitael vande Engelschen, ende tselve oock soo wel
conden verhogen als d'Engelschen soo sij sulcx wilden doen,
als sij d'Engelschen sustineerden te mogen om d'onse t'esgaleren. Maer dese presentatie is soo onsmaeckelijck geweest,
datte Engelschen geen vorder eijsch hebben willen doen;
ende oock wel siende geen redenen te wesen totte geeijschte
helfte, hebben sij vande commercie gemaect een stuck van
reputatie, ende gesustineert dat het soude sijn tegens 't respect van sijne Mat , dat bij contracte den onsen meerder
negotie sonde werden toegeleijt als den Engelschen, urgerende seer opte esgaliteijt vande commercie, om d'selve half
ende half te hebben, ende Baer van niet hebbende gediverteert connen werden, wat pregnante redenen oock wierden
bijgebracht, hebben wij opten g l en Februarij die gelegentheijt van de saecke sijne Ma t geremonstreert, op hope van
naerder directie bij sijne subjecten. Dan wij vonden sijne
Mat t'eenemael ingenomen , thonende ons wel groote courtosie, ende doende ons t'elckens deckers, maer persisteerde geheelijcken bijde voors. reputatie, seggende, bij aldien sijne
subjecten maer een vierdepart vande negotie souden genieten,
datmen in Indien sonde meenen dat haren Coninck groter
ende machtiger waer, alsden Coninck van Engelandt, begeerende oversulcx, datte negotie vrij ende esgal soude wesen,
wtgesondert inde Molucques, daermen d'onse eenich avantage
sonde laten, ende soo onse Bewinthebbers daertoe niet en
conden verstaen, dat wij met sijne Commissarisen eenige beraminge souden doen; ende in cas wij met hun in eenich
poinct verschil mochten crijgen, dat wij 'tselve aen hem
souden rapporteren, ons culperende dat wij die geenfonceerde
schepen ende goederen, mitsgaders die deterioratie van die
noch in else sijn, hadden gerefuseert te betalen, waerop wij
zijne Mat volcomen ende particulierder bericbt van alles heb-
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bende gedaen, heeft zijne Ma t ons geseijt, dat wij met zijne
Commissarisen naerder souden spreecken.
Wij hebben in deselve audientie ons voorts gequiteert vande
vordere poincten van onse instructie nopende 't verbot vant
inbrengen vant stael ende spelden , mitsgaders vanden last bij
U Ho. ende Mo. den Heer Caron voor onse compste gegeven, nopende het verresene misverstant tusschen zijne Mat
ende den Coninck van Vranckrijck, ende dienaengaende gedaen dese navolgende propositie.
Sire,
Puis qu'il a pleu a vostre Ma te de nous communiquer et
faire entendre par le Sieur Digbij, que nos advertissemens,
donnez par charge expresse de Messeigneurs les Estats nos
superieurs, de la tresgrande armee navale qui s'appreste en
Espaigne et Italie, et nos raisons et considerations d'Estat
accommodees au mesme subject ont este agreables a vostre
Mate , nous en fusmes grandement resjouis, et d'aultant plus
que nos fideles debvoirs ont este suivis d'une roijale, prompte
et vigoureuse resolution d'equipper et armer un notable nombre de navires de guerre, dont nous n'avons pas failli a
donner incontinent des advertissemens a Messeigneurs nos
maistres, et ne doubtons pas qu'eux encouragez par ceste
promptitude ne se disposent serieusement aux mesmes debvoirs, pour en ces perilleuses occurrences nullement defaillir
a la commune necessite. Mais , Sire, Messeigneurs nos superieurs ont tousjours jugs et l'experience leur a faict croire,
que la commune seurete consiste aussi en partie en l'amitie
et estroicte correspondence d'avec les voisins, alliez et confederez, et partant ils ont este fort contristez par le reciproque mescontentement survenu entre vostre sacree Majeste et
le Roij trescresthien, et se sont enhardis par la liaison de
l'alliance estroicte qu'ils ont l'honneur d'avoir avec si grands
et puissants Roijs, et par l'interest qu'ils recevroient par la
continuation dudict mescontentement, de requerir et prier
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tresaffectueusement vostre sacree Ma te de ne permettre que
ce different s'envieillisse en une ame vraijement roijale et
pleine d'integrite et prudence, mais d'en admettre la reconciliation par reciproque choix et envoij des aultres ministres.
Nous sommes advertis par 1'Ambassadeur de Messeigneurs les
Estats, resident en la court de France, qui par charge expresse ij a faict les mesmes offices, que le Roij trescrestien ij
porte desia son inclination, et partant esperons que vostre
Mate se disposera a la mesme, comme extant Prince d'incomparable prudence, et qui scait combien qu'en ces perilleuses
occurrences ceste union et correspondence importe pour la
seurete et soustien de touts princes et republicques de la
Chrestiente et notamment de la nostre, qui, apres Dieu, ij a
mis et repose sa seurete et support, et se trouvera bien asseuree si ceste leur sincere entremise sera agreable a vostre
Mate et suivie du succes de leurs si bons et justes soubhaits.
Acecij nous adjousterons par expres commandement des Messeigneurs nos superieurs les complainctes que certains marchants leurs subjects nouvellement ont represents sur ce que
leur a este defendu de ne transporter en ce Roijaulme hors
de nostre paijs, comme ils souloient, aucun acier, et aussi
les doleances que quelques aultres font journellement d'un
octroij et privilege que ceulx de la manifacture des espingles
de ceste ville nouvellement ont obtenu , par lequel est ordonne de ne transporter poinct hors nostre pais aucunes
espingles aux aultres portes qu'en ceste vine de Londres, et
de ne les vendre qu'a ceux dudict mestier, et qui ont ledict
octroij jusques a ce qu'ils en soient suffisament furnis. Et
puffs que ces defences sont notairement du tout contraires a
la liberte et nature des commerces , et aux concordats sur les
entrecourses communes, faicts et jusques ores observez entre
ces Roijaulmes et nos Provinces, Messeigneurs les Estats nos
superieurs prient treshumblement vostre sacree Majeste de
vouloir faire cesser ces empeschemens et defences si prejudiciables a leurs subjects et inutiles aux vostres, et gull
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plaise a vostre Mate de considerer selon son equite et tressage prevoiance, que la liberte du commerce entre les allies
est un tresfort lien de leur amitie, pouvant donner toutes
commoditez, subvenir aux necessitez, enrichir les subjects
reciproquement, et par leur continuelle conversation unir les
affections, et ainsi se rendre conformes en bienveuillance a
leurs superieurs.
Den Coninck heeft ons geantwoort dat den Hertoch van
Savoijen over dese saeck een expressen Ambassadeur hadde
gesonden, die anders niet en hadde te doen als alleen d'acommodatie vande selve te moijenneren, ende wist ons anders
niet t'antwoorden als hij aenden selven hadde gedaen, te
weeten, dat hij was geoffenceert in drije poincten, ten eersten
dat sijn medecijn Maierne, die met sijn brieven van recommandatie aen 't hoff van Vranckrijck gecomen was, met affront gelast was te vertrecken. Ten tweeden datten Agent
van Vranckrijck getracteert hadde met Walter Raili 1) om
hem met een Fransch schip wt te brengen ; ende ten derven
datten Coninck van Vranckrijck verstaende t'miscontentement
datten Coninck van Engelandt hier over hadde genomen,
hadde geseght wel te connen derven die vrientschap van
Engelant, hebbende andere vrienden genoech, 'twelck den
Coninck seijde te houden voor een defij. Niettemin, diewijI
hij was pacificq, hebbende met niemant sijn leven lanck
questie gehadt, hadde hem gethoont pacificq ende genegen
tot accommodatie, ende over sulcx begeert verclaringe , waer
in den voors. Maierne, sijn Agent, off ijemant anders sick
souden hebben geabuseert, om die selve daerover te straffen ,
milts dat bij Vranckrijck van gelijcken wierde gedaen in
regarde van desselffs dienders, off dat hunne procedures
wierden gedisavoueert bij publicque verclaringe; maer dat men
daertoe niet en was gecomen. Ende evenwel desen allen
1) Raleigh,
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niettegenstaende soo Vranckrijck een Ambassadeur wilde senden, dat hij denselven soude accepteren , ende alsdan mede
eenen senden, maer om gelijckelijck daertoe te resolveren
conde hij niet verstaen om niet in gelijcken grade gestelt te
werden met Vranckrijck.
Opte clachten over 't verboth van de spelden nergens als
te Londen te brengen, ende geen steel int landt te veuren ,
seijde den Coninck wel indachtich te sijn, dat ten tijde 't octroij geimpetreert wierde , bij hem geseght ende geoordeelt
was geweest, 'tselve te sullen strecken tot preinditie van
U Ho. ende Mo. ende clachten te causeren, connende alnoch wel jugeren, als bij hem sodanich verboth wierde gedaen int eerie , dat U Ho. ende Mo. 'tselve souden mogen
doen int ander, waerover niet dan misverstanden geschapen
waren te verrijsen, daertoe zijne Mat verclaerde ongenegen te
sijn, ende begeerde van ons dat wij metten Secretaris Nanton wilden spreecken, die 'tselve den Raedt soude voordragen , gelijck bij ons oock tot verscheijdene reijsen is geschiet ende aen U Ho. ende Mo. overgeschreven.
Int scheijden van zijne Mat wierden wij inde Raetcamer
gevordert bij de Heeren Commissarisen , die ons hebben voorgedragen datter geen redenen waren, oock tegens die reputatie van Engelant te strijden , in egale portien voor d'eene

ende d'andere Compaignie, veel weijniger voor d'onse i parten t'accorderen, ende oversulcx geraetsaem gevonden te hebben, een ander voorslach te doen, dat namentlijck die negotie
deur geheel Indien sonde vrij blijven voor beijde Compaignien
om te negotieren soo hooch ende leech ende met sodanen
capitael als elck een gelegen sonde sijn, wtgesondert die
Molucques, Amboina ende Banda ; dat aldaer ten aensien van
onse groote costen d'Engelschen hun souden contenteren met
een derde paert inde negotie, ende den onsen laten d'andere
twee derde parten, dragende elcx naer proportie die costen
vande defentie over die voors. Molucques, Amboina ende
Banda, ende over die reste van Indien elckx half ende half,
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Wij hebben bier op geantwoort, dat desen voorslach was tegens 't fundament vande handelinge , daer op onse Bewinthebbers waren hier gecomen , sijnde van meeninge geweest,
Batmen een capitael soude formeren wt 'tgene tegenwoordich
bij elcke Comp. in Oost-Indien wierde geemploijeert, ende
dat naer advenant vant geene elck een int selve capitael
soude bevonden worden te contribueren ende tegenwoordich
te negotieren, een ijeder soude herideren in die generale negotie; datte onse niet gelast en waren op een anderen voet
te handelen, veel weijniger een derde vande Molucques te
quiteren, dat sij sulcx met een brieff wel hadden connen doen
ende daerom niet hadden behoeven bier te comen ; edoch dat wij
die gedane ouverture die Bewinthebbers souden voordragen.
Wij sijn daer nae gaen salueren den Heer Marquis van
Buckingam, congratulerende denselven over 't ontfangene officie van Groot Admiraelschap van Engelandt, 'twelck sijne
Mat voor eenige dagen op sijn Excie hadde geconfereert, informerende voorts denselven van die gelegentheijt vande saecken van Oost-Indien, die zijn Ex cie genoechsaem seheen t'apprehenderen , thoonende goede inclinatie om die selve te
favoriseren.
Hebbende daer nae aen die Bewinthebbers gerefereert 'tgene
ons bij sijne Mat was bejegent ende den nieuwen voorslach
bij de Heeren Commissarisen aen ons gedaen, hebben dieselve
verclaert wet bier gecomen ende gelast te sijn, op soodanen
voet van een gemeen capitael te besoigneren , als wt Engelandt was overgesonden bij den Heer Caron, ende sick daer
over niet vorder te connen engageren , evenwel diewijl den
voorslach vande Heeren Commissarisen ende sonderlinge nopende die defentie niet soo vreempt en was, dat sij te vreden
waren dat wij mette Heeren Commissarisen daerover wilden
treden in conferentie, ende dat sij, soo wij eenige billicke
articulen conden beramen , die selve souden aennemen , om
aen haere principalen rapport te doen, ende d'selve daertoe
t'induceren.

157
Hierop mette Heeren Commissarisen den

25 en

Februarij in

conferentie getreden sijnde , mette expresse verclaringe ons niet
voorders te willen entremitteren als omme die conditien in
redelijckheijt vindende , te rapporteren aen onse heeren principalen, om derselver goetvinden op alles te ,verwachten, hebben wij opten nieuwen voet van handelinge eenige tijdt gediscoureert , ende die humeuren ten beijden sijden gesondeert
sijnde is goetgevonden , dat wij wt den name soowel vande
Heeren Commissarisen als van OM eenige articulen opt papier
souden brengen. 'Twelck bij ons opten 27sten Martij 1) gedaen,
ende bij de Commisarisen bevonden sijnde, dat wij die portie
die den Engelschen in de Molucques, Amboina ende Banda
geaccordeert soude connen worden , hadden open gelaten ,
hebben sij mette hoochste ernst geinsisteert , dat bij 't voors.
project een gerechte derdendeel vande vruchten ende cornmercien aldaer den heuren soude toegelecht worden, off dat
andersints 't accoort sonde sijn buijten alle apparentie, ende
dat sij mede gee') verclaringe souden connen doen opt stuck
van de defentie, wesende onbillick dat sij sich souden openen over die defentie, ende dat het daer naer als sij sich
over alles souden hebben verclaert, ter keur van ons soude
staen 't accoordt t'accepteren, ofte niet. Versochten dat wij
ten minsten wilden verclaren die geeijschte portie van een
derde redelijck ende equitabel te vinden , sonder nochtans
onse principalen daer mede t'engageren, ende 'tselve gedaen
sijnde, dat wij in de andere poincten souden hebben contentement. Wij rememoreerden haer, dat dese conferentien
waren buijten d'ordre van besoignes daerop wij waren Kier
gecomen, ende daer over die voors. portie niet te connen
accorderen sonder last, ende buijten redenen te wesen ons
te weijgeren openinge te doen van haere intentie over alle
d'articulen van den voors. nieuwen voorslach bij hunluijden
voorgestelt, alsoo wij andersints geen vrucht souden connen
1) lees : Februarii.
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doen bij de Compaignie van 't accoort t'accepteren, sijnde
geen manier van procederen op een artijekel alleen inductien
te gebruijcken, ende daer naer nieuwe difficulteijten te moveren; maer dewijie bij hunluijden een nienwen voorslach
was gedaen, dat het hun daerom toestonde alle conditien van
den selven voorslach te proponeren , om te gelijcke op de
equiteijt ende billickheijt van deselve te beter geleth te worden. Hier op eenige daghen gedisputeert ende verscheijdene
conferentien gehouden sijnde, met apparentie van rupture
vant tractaet, alsoo die Heeren Commissarisen verclaerden
van geene meeninge te sijn haer t'openen aengaende die var.
dere articulen, voor ende all eer 't voors, principaelste poinct
bij ons provisionelijok sonde sijn aengenomen, ende dat op
alles soo wel speciale last hadden becomen als sij ') hadden,
hebben wij noch eijntlijcken met goede redenen ende inductie
te wege gebracht, dat vande voors, pretensie is gedesisteert,
sulci datte Heeren Commissarisen haere meninge over d'andere poincten bij geschrifte hebben verclaert, ende opten yen
Martij ons ter handen gestelt een project, 'twelck sij seijden
bij haere Bewinthebbers ingestelt te wesen.
Den 6 en Martij 'tselve project inette Heeren Commissarisen
geresumeert, ende met het eerste ('twelck wij op beijder
name hadden geconcipieert, ten deele oock in haer presentie,
gedurende die conferentien, maer alsdoen gebaptiseert wierde
voor 't onse) geconfereert hebbende, hebben wij ouverture gedaen vande difficulteijten , die wij daer in waren vindende,
ende namentlijck dat bij 'tselve concept wierde geeijscht die
helfte vande peper deur geheel Indien, die helfte vande Molucques, Amboina ende Banda, ende die helfte vande forteressen. Waertegens onse consideratien gemoveert hebbende,
wierde ons geantwoort, datte helfte vande Molucques bij geschrifte wel was geeijscht, omdat wij vande portie geen verclaringe hadden willen doen , maer dat sij evenwel hun louden
1) lees : wij.
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te vreden houden met een derde; ende ingevalle wij 'tselve
wilden accorderen, dat sij opt stuck vande forteressen Been
swaricheijt souden moveren. Nopende 'tpoinct vande peper,
seijden 'tselve met noch eenige andere te toucheren die commercie ende dat sij eenige van hunluijder coopluijden bij
d'onsen souden senden, om 'tselve tot onderlinge verstant te
brengen ; hun voorts sulx gelatende , als off 'tselve bij de
coopluijden gedaen sijnde , geene andere difficulteijten en
resteerden, als die verclaringe opte portie vande Molucques.
Den vix en Martij vermits once Bewinthebbers difficulteijt
maeckten mette Engelschen sonder ons te vergaderen , hebben wij die Heeren Commissarisen 'tselve doen seggen ende
van gelijcken versocht haere presentie , ende alsoo tsamen
vergadert wesende, sijn die geprojecteerde articulen geresumeert. Ende comende opt vijffde artijckel, spreeckende vande
peper, hebben d'onsen gesustineert 'tselve te wesen tegens
die liberteijt vande commercie, bij de Engelschen selffs bij
'teerste artijckel bedongen; dat , somen een portie wilde maecken, die selve gemaect moste werden naer advenant van een
ijeders capitael ; dat mede onbillick sonde sijn dat een parthije , meer gelts ende schepen hebbende als een ander, niet
en sonde mogen coopen off inden coop genieten naer proportie van sijn gelt ende schepen, meer andere ende diergelijcke redenen. Waer tegens bij de Engelschen wierde geurgeert, dat, vermits sij die helfte vande defentie souden dragen,
sij oock die helfte vande proffijten mosten hebben, immers
de helfte vande peper, daerin die seeckerste proffijten bestonden, sustinerende daer beneffens, dat bun andersints d'onsen
souden vercloucken ; waer tegens d'onsen belooffden ordre te
stellen, presenterende tot dien eijnde een artijckel in geschrifte, waer mede die Engelschen hun niet en wilden laten
contenteren, ende soo sij verclaerden niet een letter te willen
wijeken van haer geproponeerde, nochte oock te procederen
totte andere articulen, latende desen open staen , om daer
van sijne Mat te spreecken, gelijck wij versochten , ende dat

160
d'onse die helft vande peper niet en conden inwilligen, is
daer merle die handelinge affgebroocken, hebbende d'onsen
geseght sich te sullen prepareren totte reijse, ende d'Engelschen geantwoort 'tselve te connen lijden, ende sijn alsoo van
den anderen gescheijden. Wij versochten die Heeren Commissarisen ons tijdt te willen stellen om te treden in handelinge over Groenlandt, vermits wij Been vorder apparentie
conden sien tot accoort over die saecke van Oost-Indien, die
ons geassigneert wierde tegens den ixen Martij, dan hebben
naer verscheijden delaijen , gecauseert door die siecte vande
Coninginne, die de Heeren vanden Raedt tusschen Londen
ende Hantoncourt dede reijsen, die saecke niet connen entameren voor den xiijen.
Volgen die geprojecteerde articulen.
Project de Messeigneurs des

Project de Messeigneurs les

Estats presente le 20 e de

Commissaires de Sa Mate

Feburier vieu, ou 2 e de

presente le 23 e de Febu-

Mars 1619 nouveau stil.

rier 1619 vieu, ou 5 e de
Mars, nouveau stil.

1.

1.
Le commerce et trafficq sera

Le commerce et trafficq sera

libre es Indes orientales, tant

libre es Indes orientales, taut

pour la Compe de la Grande
Bretaigne, que celle des Pro-

terre, que pour celle des Pro-

vinces Unies, tellement que

vinces Unies, tellement que

chascune d'icelle Comp nies ij

chascune desdictes Compaig-

pour la Compaignie d'Angle-

pourra emploijer a son conte

nies ij pourra emploijer a son

separe et particulier tel fond
et capital que bon luij sem-

compte particulier et separe
tel fonds et capital que bon

blera.

luij semblera.
2.

2.

Les officiers, commis et serviteurs tant d'une que d'aultre

Les officiers, commis et serviteurs de part et d'aultre se
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part se rencontreront partout

porteront et rendront mutuel-

de toute aijde amitie et mu-

en leur conversation et par

tuelle correspondence, offices

tout ou ils se rencontreront ,

et debvoirs necessaires entre

toute aijde, amitie et corres-

amis si estroictement allies.

pondence reciproque, toes offices et debvoirs necessaires
entre amis et voisins si estroictement allies, et au cas
que de part ou d'aultre aucuns
se trouvassent reduicts a quelque extremite en mer,, les
aultres leur presteront tout le
secours et assistence amiable
qui sera en leur pouvoir, comme aussi ils feront tenir et
porteront promptement et fidelement les lettres et comptes
les uns des aultres.
3.

3.
Et pour de commune main

Et pour de commune main

benefier les commerces , on fera
tout debvoir pour faire realer
et diminuer les daces et impositions extraordinaires et excessives , qui ij ont este nagueres mises , comme aussi on

procurer le bien et soulagement du commerce, on fera

fera cesser la liberalite des
dons et presens.

tout debvoir de reigler et diminuer les daces et impositions
extraordinaires et excessives,
qui ij ont naguerres este wises, comme aussi on fera cesser la praticque et liberalite
des dons et presens.

4.

4.

On taschera de reduire par On taschera de reduire par
commun advis es Indes orien- commun advis es Indes toutes
tales toutes marchandises a un marchandises a un prix rai(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
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prix raisonnable, et en la yen-

sonnable, et en la vente on

dition d'icelles en ces Roijaul-

debit qui s'en fera par deca

mes et Provinces Unies, d'ob-

en ,ces Roijaulmes et Provin-

server esgalite de prix.

ces Unies, on conviendra de
temps . en temps, d'un certain
prix an dessoubs duquel it
ne sera licite aux uns ni aux
aultres de les vendre.
5.
Et pour eviter jalousies ,
mauvaises practicques et differents qui pourraient naistre
a l'advenir, les principaux de
part et d'aultre adviseront et
s'accorderont par ensemble a
Bantam et aultres lieux des
Indes d'un certain prix modere, selon qu'ils estimeront
convenir, pour l'achapt des
poivres, et a ceste fin seront
par advis commun des uns et
des aultres, ordonnees et cornmises certaines personnes expertes pour les, achepter, et
l'achapt en estant faict de ceste
facon, ils seront partagez egalement par moitie aux uns et
aux aultres.

5.

6.

Es Isles des Molucques , Es Isles des Molucques ,
Banda, Amboina et Palicatte Banda et Amboina lc comic commerce sera tellement merce sera ,par commun advis
regle, que la Compaignie de tellement reigle, que la Cora-
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la Grande Bretaigne es fruicts paignie d'Angleterre ij aura
et marchandises ij nez parti- part de la moitie de tout le
cipera ...... portion , et celles trafficq , tant pour l'apport et
des Provinces Unies la reste. vente des marchandises ausdiets isles, que pour les fruicts
et marchandises qui ij croissent et s'en transportent; et
ceulx des Provinces [Jules aurout l'aultre moitie.
7.

6.

Et puisque le prix desdicts Et pour le regard du prix
fruicts et marchandises ij est desdicts fruicts et marehandidesia constitue par contracts cij ses, les principaulx facteurs
devant faicts, les commis ij des deux nations estans par
residants de part et d'aultre, dela en conviendront et les
en paijant 'edict prix, en re- reigleront par ensemble, et le
cepvront par sort leur portion partage des portions se fera
reciproquement.
7.

par sort.
8.

Et d'aultant que le comEt d'aultant qu'un commerce
merce et trafficq si important et trafficq si esloign6 et imne se peult asseurer sans vi- portant ne se peult asseurer
goureuse defence, elle se fera sans une vigoureuse defence,
par entretienemeut de 20 na- icelle se fern par le fournissevires de guerre, lesquels seront ment et entretenement de vingt
equippez et continuellement en- navires de guerre, ou tel nomtretenus moitie de l'une moi-

bre que de temps en temps

tie de l'aultre Comp ie, et seront
de 6 a 800 tonneaux furnis

estre requis et necessaire, et

de 150 hommes et 30 pieces

seront chacun desdicts navires

d'artillerie, tirans 8 a 18 'lyres

du port de 6 a 800 tonneau,
11*

on trouvera par commun advis
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de bale, avec pouldre, bules 1) garnis chacun de 150 hommes,
et aultres munitions ij neces- de 30 pieces de canon et
aultres munitions necessaires.
sages.
8.

9.

Et le Conseil des defences Et le Conseil de la defence
advisera combien de galeres, advisers quel nombre de galefregattes et aultres petits na- res , fregates et aultres petits
vires seront encore necessaires vaisseaux sera en oultre necessaire pour la defence.
pour ladicte defence.
9.
Les forteresses et garnisons

10.
• Les forteresses et garnisons

desdictes isles des Molucques,

qu'il fauldra garder es isles

Banda, Amboina et Palicatte,

de Molucques, Banda et Am-

servans a la commune asseu.-

boina, ' seront entretenues des

ranee et conservation des com-

daces et impositions qui se

merces, seront entretenues des

leveront sur tons fruicts et

daces et impositions qui se
mettront sur tons fruicts et

marchandises qu'on transporters desdictes isles, lesquelles

marchandises qu'on transpor-

daces et impositions seront

tera desdictes isles, et seront

taxees, levees, receues et em-

receues et distribuees par les

ploijees selon l'ordonnance du
Conseil commun de defence.

officiers desdictes forteresses
qui seront comptables au commun Conseil des defences des
Indes.

Pour regler et avec ordre

Pour avec ordre establir et

establir ceste defence, it sera

mieux administrer ceste de-

constitue un Conseil des de-

fence, it sera erige un Con-

fences de huict personnes des

seil de defence, compose de

1) lees : bales.
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premiers et principaux offi-

huict personnes des premiers

ciers, ordonnez et esleus en

et principaux officiers estans

egal nombre par les deux
Comp es , qui presideront par

par dela, lesquels seront prix
et esleus en nombre egal tant

tour.

de l'une que de l'aultre Com.
paignie et presideront par tour.
11.

12.

ce Conseil donnera ordre

Ce Conseil ordonnera de ce

sur la defence et distribuera

qui concernera le faict de la

Et

les navires en tels quartiers

defence commune et distri-

qu'il trouvera necessaire, com-

buera les navires de guerre,

me aussi it consultera a com-

en tels endroicts qu'il trouvera

bien les impositions et daces

necessaire, comme aussi it rei-

seront necessaires pour l'entre-

glera les daces et impositions

tenement desdictes forteresses

qui seront necessaires pour l'en-

et garnisons d'icelle, et seront

tretenement desdicts forts et

authorisez d'ouir les comptes

garnisons d'iceulx , et sera au-

des officiers qui lesdictes im-

thorise de faire rendre compte

positions auront receus.

aux recepveurs desdicts impositions.

12.

13.

Les diets navires de guerre
se trouveront tousjours aux

Les navires de guerre demeureront tousjours es lieux

quartiers leur assignez, et sui-

qui leur seront assignez et

vront l'ordre dudict Conseil

suivront les mandements du

des defences sans s'emploijer

Conseil de defence, sans estre

a transporter les inarchandises

emploijez a transporter mar-

vers ces roijaulmes ou pro-

chandises en ces roijaulmes et

vinces.

provinces.
13.

Neantmoins es quartiers des

14.
Neantmoins es quartiers des

hides ils pourront quelques Indes ils pourront quelques
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fois servir a transporter des fois servir a transporter des
marchandises de l'une a l'aultre marchandises d'un lieu a aulplace pour leur Compaignies tre pour le service de leurs
respectivement, si ledict Con- Compes respectivement, si leseil le trouvera bon et non dict Conseil le trouve bon et
prejudiciable a la defence,

non prejudiciable a la defence.

U.

15.

En cas de necessite ii sera Et en cas de necessite it
perrnis audict Conseil, d'em- sera permis audiet Conseil ,
ploijer aussi les navires mar- d'emploijer aussi les navires
chandes en tel hombre et marchants en tel norabre et
pour tel temps qu'ii tronvera pour tel temps gull trenvera
necessaire au faiet de la denecessaire pour la defence.
fence.
16.

15.

La perte et dommage qui La perte et domm-age qui
se fera en une rencontre pour arrivera par quelque rencontre
la commune defense, on en occasionnee pour la defense
allant ou retournant de la commune, ou bien en allant
defense, sera egal et repare ou retournant de la defence,
aux cornmuns despens, comme se portera egalement et sera
aussi le profict ou prise sera repare a commits frais, cornme aussi le gain et prises qui
commune.
s'en feront , viendront an proffit commun.
16.

17.

Le mesme s'observera es Le mesme s'observera pour
navires marchandes estants em- le regard des navires marploijez a mesme effect, et du- chants, estants emploijez en
rant cest emploijement la mesme occasion. Et durant
soulte et vivres des matelots cest emploij la solde et les
seront au communs despens vivres des matelots seront aux
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de Tune et l'aultre Comp e , et despens communs des deux
en oultre pour estre divertis Compaignies, et en considede leers commeroes, recevront ration du divertissement que
tine recompense, scion l'esti- par iceluij ils auront souffert
mation qui sera faict par ledict en leur commerce, ils receConseil des defences.
vront en oultre telle recompense qu'il leer sera adjugee
par le Conseil de defence.
17.

18.

Mais si quelque navire de Mais si aucun navire de
guerre estant a la rade en son guerre estant a la rade en
quartier, ou ij allant et reve- son quartier , ou en ij allant
nant, recoive quelque perte par ou retournant, recoit quelque
tempeste ou aultre matheur, perte par tempeste ou aultre
elle ne se communicquera , malheur, ladicte perte ne se
ains sera a la Compaignie qui communiquera point, ains del'aura receu.
meurera toute entiere sar la
Compe a qui appartiendra ladicte navire.
18.

19.

Et pour prevenir aux dis- Et pour prevenir les dispuputes'qui se pourroient naistre tes qui pourroient naistre sur
sur la valeur des navires per- la valeur des navires perdus
dus ou grandement endom- ou grandement endommagez ,
magez, le Conseil des defences le Conseil de defence fera l'esfera l'estimation de tous na- timation de tons les navires
vires de guerre et aultres le- de guerre et aultres, avant
vant
soient emplOijez a que de les emploijer pour la
la commune defense.
19.
Les forteresses taut d'une

defence commune.
20.
Et quant aux forteresses et

que d'aultre part demeureront garnisons qu'il fauldra garder
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es mains de ceulx qui le possedent presentement.

et entretenir es isles des Molucques , Banda et Amboina,
pour l'asseurance commune du
trafficq, elles seront conservees
et maintenues teller et en tel
nombre que le Conseil de defen+
se des deux Compnies trouvera
estre expedient et necessaire ,
et seront lesdicts forteresses
de part et d'aultre partagees
entre les deux Compaignies a
la proportion du trafficq et
des despens de chacune et
seront pareillement tenues et
entretenues par icelles.

20.
Ce traicte se fera pour le
temps de vingt ans.
21.
Si entretemps quelques disputes arrivent , qui ne se
peuvent vuider dudict Conseil
ni des deux Compaignies par

21.
Ce traicte sera pour le temps
de vingt ans et si pendant ce
temps la it arrive quelques
disputes qui ne puissent estre
terminees par ledict Conseil
en ces quartiers la, ni par deca
par les deux Co mpnies , ledifferent en sera remis a sa Mate
et a Messeigneurs les Estats Ge-

deca , elles seront reservees a
sa Mate et Messeigneurs les

neraulx , qui daigneront pren-

Estats generaulx qui tacheront

au contentement commun des

les accommoder au contente-

uns et des aultres.

dre la peine de l'accommoder

ment mutnel.
22.
On fera conjoinctement debvoir et effort (si besoing est)
d'ouvrir et establir le trafficq
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libre en la Chine, et aultres
quartiers des Indes , qui le
vouldroient refuser a l'une ou
a l'aultre des deux Compaignies par telle voije et moijens
que le Conseil commun trouvera estre expedient.
23.
Aucune des deux Compnies
ne previendra ni exclura l'aultre soit par moien de fortification , de contracts privatifs
d'aucune pantie des Indes, mail
tout le trafficq sera libre et
commun a l'une et l'aultre
en chasque endroict d'icelle,
tant celuy qui est desia acquis
et establi que celuy qui se
descouvrira cij apres par les
uns on par les aultres, suivant
le vray lens et intention de ce
traicte.
24.
Si en aucuns endroicts des
Indes , esquels Tune ou l'autre
Compe tient ou tiendra facturerie, trafficq ou moijens, it
arrive, soit par la mort des
facteurs, ou par aultre desastre, que les biens ou chevance
des uns on des aultres demeurent sans administrateurs de la
Compe a laquelle ils appertien-
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dront, !es factenrs et officiers

de l'aultre Comp e survivans et
restants esdicts lieux prendront
en ce cas lesdicts biens et chevance en leur garde, les conserveront de bonne foy aux
proprietaires ausquels ils les
rendront en temps et lieu.
25.

22.
It donviendra aussi donner

Ii conviendra aussi faire re-

du ' contentement a la' Comp

paration des dommages qu'on

du Paijs Bas, touchant leg

aura receus de part et d'aultre

fraix 'et despenees excessives

par la deterioration des navi-

faictes pour avoir , establi le

res, qui ont este pris, comme

commerce des Indes et notam-

aussi satisfaction de tons les

nient aux Molucques, Amboiria

navires et marchandises qui

et Banda, etc.

auront este par les uns mises
a fonds, dissipees ou diminudes au prejudice des autres.

Volcht 't gepresenteerde artijckel opte questie
van de peper:
Pour l'achapt de poivres a Bantam, les commis de la part
des deux Compaignies qui s'ij trouveront, le regleront et
reduiront par tastes sortes de bonne correspondence au moindre prix qu'il sera possible. ' A icelle fin les deux Comp nies susdictes feront commandement' a leurs serviteurs et gens aux
Indes, de faire tons debvoirs a ce convenables et s'ij accommoder, et ne faire par aulcunes menses ou practicques que
le prix klesdicts poivres soit hausse au dommage de quelqu'une des Com.pes respectivement; et aussi en cas que par
complot du Pankoran Chinois cela se feroit, qu'ils promettenU de,.detx- . costez de prester la main, afin qu'il soit reduict
au prix raigonnabk.
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Ondertusschen datte voors. handelinge geduijrt, hebben wij
opten 22en Februarij ontfangen brieven van U Ho. ende Mo.
vanden 14en Februarij waer bij ons deselve gesonden hebben
eopie vande antwoort bij d'selve gegeven aenden Heer Carleton, Ambassadeur van zijne Ma t op sijne propositie, over
't defect van onse commissie in de vergaderinge van U Ho.
ende Mo. gedaen, mitsgaders die begeerde procuratie'voor
ons tale handelinge in date den 13 en Februarij lestleden,
ende een acte hondende den tijdt vande handelinge opte
groote visscherie alsmede advertentie vande lichtinge des
vijants ende last om den Coninck einduceren tot secours voor
die van Beemen; ende alsoo die voors. Heer Carleton die
ontfangen antwoordt aen zijne Ma t ende die Heereti vanden
Raede alle hadde gesonden, ende dat die bij deselve ale) was
geexamineert, gelijck wij hadden verstaen, hebben wij to
raede gesonden daer van geen vermaen to doen, maer of te
wachten tot dat ons diem aengaende ijetwes sonde bejegenen,
ende nopende de lichtinge vanden vijandt ende assistentie
aen die van Beemen, diewiji den Coninck deur den baron
Digbij ons sijne intentie over deselve saecke hadde doen communiceren, ende wij setae aen 11 Ho. ende Mo. bij expressen hadden geadverteert, hebben wij merle goetgevonden ,
daer raede te supersedieren tot der salver rescriptie. lEnde
so U Ho. ende Mo. bij brieven aen den Heer Caron hadden
gereitereert het poinct van onse instructie nopende de me1) Den 31. Jan. hadden de Staten-Generaal besloten , eene gezegelde
procuratie over te zenden en eerie acte, waarbij beloofd werd , dat men
in ondevhandeling zou treden over den, handel, de zeevaart en de visscherij , wanneer de stoat des lands zulks 40U veroorlooven , liefst binnen
het jaar. Hiermede, gaven zij slechts toe voor de less TIMM schrey en zij bij de verzending in eene bijzondere missive aan de Gezanten ,
dat zij in weerwil van die inwilliging niet meenen moesten van hunne
oorspronkelijke instructie to mogen afwijken : zelfs moesten zij de acte
under zich houden zoolang de Koning daar niet up aandrong:
2) Dat is , al.
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nichfuldige arresten, die in Spaignen ende Italien gedaen
wierden opte schepen vande ingesetenen van U Ho. ende Mo.,
hebben den 4 en Martij bij voorvallende gelegentheijt den Heeren Commissarisen die selve verhaelt, mitsgaders die resolutie
bij U Ho. ende Mo. daer over genomen, van een gequalificeert persoone mette specificatie van de voors. arresten ende
aengedane schade te senden aen den Eertshertoch om daer
van te hebben reparatie binnen seeckeren tijdt, ende bij faulte
van dien daer over geen vorder versouck ende vervolch te
sullen doen. Waer op bij de Heeren Commissarisen ons wierde
geantwoort die selve resolutie seer goet te sijn, ende sonder
represalien van Spaignen niet te halen te wesen; dat zijne
Mat merle represalien soude moeten decerneren, vermits eenige
van sijne subjecten den tijdt van twaelff jaren hadden aengehouden om reparatie van hunne schade ende alnoch geen
expeditie conden becomen.
Den 10 en Martij hebben wij ontfangen brieven van U Ho.
ende Mo. dienende tot rescriptie op d'onse, nopende die
saecke vande piraten, gelijck d'selve hier naer volgen.
Die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.
Edele, erentfeste, hoochgeleerde, vrome ende seer voorsichtige Heeren. Wij sijn seer blijde geweest te verstaen, wt U
L. missive vanden xiiij en der voorleder maendt, de vigoureuse
resolutie die sijne Ma t van Groot Brittaignen genomen heeft
tegen de armeringe van den Coninck van Spaignen ter zee
ende de piraten, vertrouwende dat deselve volcomelijck gevordert, nagecomen ende geeffectueert sail worden, met evengelijcke conincklijcke couragie, die wij ons verseeckeren dat
zijne Mat nae zijne hoochste wijsheijt ende voorsichticheijt
seer wel heeft overleght ende geconsidereert hoe schadelijck
ende pernicieulx dat . de voors. de Christenheijt sijn, maer
voornementlijck dese landen die haer ter zee moeten generen,
ende haere traffique ende commercie drijven. Ende dat ten
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selven regarde wij eenige jaren achter den anderen soo seer
stercke equippagie tegen de voors. piraten hebben gedaen ,
om de voors. navigatie vrij ende vranck te mogen conserveren ende mainteneren, daerinne wij alnoch voor dit zomersaisoen naestcommende sullen continueren, hebbende tegenwoordich in zee eenentwintich wel gemonteerde schepen. Wat
ons belangt, wij sullen seer geerne zijnes Ma ts goet voornemen tegen de voors. piraten seconderen , om deselve bij alle
middelen te helpen crencken ende extirperen , ende tot dien
eijnde den Commandeur over onse schepen versien met behoorlijcke instructie daertoe dienende ; edoch sail zijne Mat
nae sijne gewoonlijcke wijsheijt behoeven te considereren ende
overleggen, nademael de Crone van Engelandt ende de Vereenichde Nederlanden alliantie ende capitulatien hebben metten Grooten Heere, off bet geraden sail sijn ons te voegen
metten Spaignaert, die tegen den Grooten Heere in openbare oorloge is, die welcke dat qualijck nemende, men daer
door in pericule soude stellen alle de personen ende goederen , mitsgaders de geheele trafficque op Levanten , en
weeten oock niet wat eere ende reputatie datter voor de
Engelsche natie ende de onse te behalen soude wesen int
helpen vande Spaignaerden totte veroveringe van eene soo
importante plaetse, als is de stadt van Algier, daer mede
deselve meesters gemaect soude werden vande geheele Strate,
tot onse nadeele ende sijner rijcken ende landen verseeckeringe , alsoo dat op alles met groote circumspectie ende
voorsichticheijt eerst wel sail dienen geleth, al eer tot sulcke
resolutie te cowmen.
Wat het tweede lith van IT L. missive belangt, ons is
aengenaem ende prijsen seer, dat zijne Ma t gelieft met ernst
.. #
te apprehenderen, hoeveele dat de gansche Christenheijt aen
de conservatie vande Staet vande Republique van Venetien,
mitsgaders aen die van de Stenden van Bohemen is gelegen ,
ende vinden derhalven goet ende nodich dat U L. debvoir
sullen doen , daer dat sail dienen, dat zijne Ma t geinduceert
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mach wordep in dese sijne affectie niet alleene te continueren , maer deselve wetter daet te bethonen, dewijle den jegenwoordigen not dat vereijscht, want het apparent, is, de den
Spaignaert door sijne groote lichtingen ende apparaten van
oorloge te water ende te lande, d'ooch heeft op beijde voors.
Staten, Os, namentlijck om hem meester te maecken vande
Golphe, ende het volck te lande, omdat tegen Bohemen te
gebruijeken , welcken aengemerct ende omme de , voors. serenissime Republijcque, te bethonen onse goede genegentheijt,
hebben alrede een merckelijck getall van schepen wt onse
landen t'heuren dienste laten gaen, ende geconsenteert dat
daerenboven noel' andere meer schepen werden gequippeert
ende gesonden, vande grootste die wij int 'ant hebben. Verhopen pock ten regarde van den Staet van Bohemen, derselver saecke ende versochte assistentie aende Vereenichde Provintien soo gerecommandeert te hebben, dat daerop op dese
dienende landtsdagen eene goede resolutie genomen sail werden, sulcx •dat wij met effect sullen bethonen, .hoe seer wij
genegen ende gesint sijn totte conservatie van haeren welstant ende vaste regieringe. Dan sullen U L. aldaer mogen
te bedencken geven , nademael den Coninck 1), Spaigiien in
verscheijden quartieren ende plaetsen equippeert, hoe datmen
te recht sijn intentie ende dessein sail cunnen ontdecken oft
vernemen, overmits hij gewoon is die seer secretelijck te beleijden ende exploicteren ; ende dat wij onse schepen bij de
sijne souden vougen , daerop staet voor eerst te considereren,
oft hij dat soude begeeren te gedogen , ende off onse schepen
niet en souden in perijckel staen van affront ende schade te
lijden tot sijnes Ma ts merckelijcke disreputatie ende vande
onse; oock alsmen, sijn dessein al soude mercken anders te
sijn als op Algier, hoe datmen dat soude kunnen verhinderen, want haere vloote gedeelt sijude om ons te abuseren,
sij souden een gedeelte tot Napels ende Baer omtrent haer
1) Hier is 't woordje van uitgevallen,
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desseingh all geexecuteert hebben, al eer onse schepen daer
yam, eenige kennisse souden hebben; ende ons te voegen bij
de i Venetianen, mette welcke wij al noch geen alliantie en
hebben, sonde genoech sijn alle onse coopvaerdie schepen
ten besten te geven voor de piraten daer beneffens dat ooek
bedenckelijck is, terwijlen wij in Trefves sijn met Spaignen,
dat wij ons soo opentlijck ‘tegen hem souden verclaren, ende
also° daer door niet alleenlijck int perijekel stellen, maer oock
abandonneren ende den Spaignaect ten besten te geven eenige
millioenen van onse coopluijden, die op het tractaet van bestant in Spaignen, Portugael, Italien ende andere landen,
den. Coninek van Spaignen onderworpen , hebben gehandelt
ende noch handelen; ende daer beneffens oock noch, oft all
gertden is, soo veel schepen in suleken onseeckeren aenslach
soo verde van dese landen te esloigneren. Op alle 'twelcke
If L. naerder bij occasie de goede meijninge van sijne Mat
gullen mogen verstaen ende ons daer van adyerteren , om
daer op naerder gelet ende geresolveert te werden, gelijck
bevonden sail worden te behooren. Wijders recommanderen
U L. wederom seer ernstelijek met alle doenelijke wegen ende
middelen sijner Ma t ten besten te willen helpers disponeren
totte datelijcke assistentien vande Venetianen ende vande Stenden van Bohenien, sonder ons nochtans anders , te engageren ,
voegende tot dien eijnde hier bij copie vande besoigne alhier
gevallen mette beschreven Lieutenanten-Admiraels ende Gedeputeerden van de Collegien ter Admiraliteijt opte beveijlinge
vande zee voor het toecommende zomersaisoen ende d'equippagie van Spaignen, mitsgaders vande resolutie bij ons daer
op, ende opte voordere assistentie versocht, van wegen de
Republijeque van 'Venetien genomen, hebbende oock de Collegien ter Admiraliteijt gelast, in diligentie te doen timmeren
thien nieuwe bequame schepen van oorloge tot defentie van
den laude, te weeten vier tot Amstelredam, ende bijde andere Collegien in Hollandt ende Zeelandt elek twee, daer van
IT L. aldaer onderrichtinge sullen mogen doen, daer dat sail
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vereijsschen. Die van Algier hebben gerelaxeert vijff ende
veertich gevangens van deser landen ondersaten, vande weleke
datter alhier aengecomen sijn den xxv en der voorleder maendt
veertich ; de resterende sijn onderwegen gestorven, dier meer
sijn (namentlijck acht en dertich) souden die mede gerelaxeert
hebben, hadden die niet in zee geweest, hebben evenwel belooft die te sullen ontslaen tot herder wedercompste, thOonen hen als off sij van vrede wilde handelen , ende de capitulatien vanden Grooten Heere gehoorsamen; de brieven die
de gevangens medebrengen vanden Vice-Roij, getranslateert
wesende, sullen derselve meeninge naerder verstaen ende
daerop resolveren, gelijck voor den meesten dienst vent landt
sail bevonden worden te behooren. Het mach sijn , dat die
van Algier gehoort hebbende de geruchten vande equippagie
van Spaignen , ende siende 'tgene dat wij oock doen, daer
door hun weecker in den buijck thoonen, voor dese tijdt.
Senden noch bier bij copie vande antwoort, daer mede wij
den Heere van Donau 1) bejegent hebben. In Oostvrieslant
is wel begonnen te- handelen ten principalen 2), maer noch
weijnich geadvanceert, edoch werdt hope gegeven tot eene
goede wtcompste, die de Heere wil verleenen , ende U L.
wel conserveren in sijne Heijlige bescherminge. Wt den
Haghe, den ij en Meerte 1619. Was geparapheert, A. Ploos vt.

Wij hadden verstaen datter eenich verlangen was na de
rescriptie van U. Ho. ende Mo. over de voors. saecke, ende

1) Van Dohna , die, door Frederik V van de Palls naar Engeland gezonden , op zijne terugreize de Staten Generaal had aangespoord ow den
Boheemsehen Stenden tegen Ferdinand II hulp te bieden.
2) 1)e Graaf van Oostfriesland was ten gevolge van oneenigheden met
zijne onderdanen in zijne eigene stad , Embden , gevangen genomen. De
Staten Generaal, wien bij verdragen het recht van beslechting der geschillen was verzekerd , zonden Gecommitteerden derwaarts om voor alle
Bingen de invrijheidstelling van den Graaf te bewerken.
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hebben over sulcx aen den Heer Baron Digbij te kennen
gegeven deselve ontfangen te hebben, ende gereet te sullen
wesen daer van openinge te doers, off aen sijn Ed. off aen
die ghene die ende soo ons soude worden geordonneert, waer
op ons denselven Heer Digbij heeft laten weten, dat de openinge soude gedaen worden voor den Raedt ende daertoe
geappoincteert te wesen den 15" Martij.
Middelerwijle verstaen hebbende, dat de Engelsche-Compe
niet en wilde wijcken vande pretentie opte helfte vande peper
deur geheel Indien, vonden wij geraetsamer deer over zijne
Mat te spreecken , als te scheijden met rupture vande handelinge. Ende alsoo den grooten Camerlinch was tho Roiston
bij sijne Mat ende wij opten

12 en

Martij den vice Camerlinck

Digbij deden aenseggen iemants derwaerts te sullen seijnden,
om bij sijne Mat te versoecken, wierde ons bij hem geasseureert, dat den Coninck in twee daghen herwaerts soude cornmen, vermits de cranckheijt vande Coninginne, waer over wij
voor lien tijdt 'tselve noch wtstelden. Weijnich tijdts daer
nae Bede ons denselven Heer Digbij dour een Edelman aenseggen, dat de Coninginne inden morgenstont was overleden,
gelijck ons 'tselve daer nae oock quam seggen d'eerste meester vande ceremonien Sir Louwijs Luijckenaer.
Den 15 en Martij inden Raedt verschenen siinde , hebben
aldaer openinge gedaen vanden inbont van de voors. missive
van U Ho. ende Mo. Die Heeren vanden Raede hebben 'tselve
geeijscht bij geschrifte, als wesende van importantie om sijne
Mat te communiceren, 'twelck bij ons gedaen, ende is in
substantie geweest als volcht:
Messeigneurs.
Combien que soions asseurez que le triste et deplorable
trespas de la Roijne de tresheureuse memoire (a laquelle nostre
debvoir nous faict conununiquer aux complainctes et tristesses
publiques) nit donn6 occasion a voz Ex ces et Seignes de sur12
(2. Serie, 2. DL, 2. St.)
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charge des occupations, toutes fois aijans receu responce de
Messeigneurs noz superieurs sur l'advertissement que leur
avons donne de la prompte resolution de sa Ma te touchant
la destruction des pirates, nous n'avons pas voulu faillir (veu
'Importance de cest affaire) d'en advertir vos Ex ces et Seigries
pour a leur commodite en recepvoir ouverture, quoij suivant
la portee de nostre charge est de declarer que nos superieurs
se sont forts resjouis sur le subject de' fadicte resolution de
sa Mate portant le prompt equipagie de vingt navires de
guerre , pour s'en servir a la totale ruine et destruction de
ceste detestable ligue des corsaires et affranchir la mer au
Bien publicq de toute la Chrestiente, et particulierement de
ces roijaulmes et noz provinces , qui la frequentent plus
qu'aulcune aultre nation; a ce louable dessein Messeigneurs
les Estats se sont efforcez desia quelques annees,` non sans
memorable succes, et ij continueront ceste annee avecq telle
vigeur et force que 'Importance de cest affaire requiert ; pour
seconder les desseings et intentions cue sa Ma te et Celle fin
pourvoiront les comniandeurs de leurs navires des instructions
a ce convenables, aijants presentement en mer 26 navires,
dont les 21 sont envoijez contre lesdictz pirates, et les 'aultres pour affranchir les endroictz plus prochains, s'estans encore reservez 24 navires de guerre, pour les opposer a tous
desseins, avec ordre d'en bastir prornptement dix aultres' a
mesme effect.
Quant a ce que la flotte de sa Mate et celle des Estatz se
joindront a l'armee navale du Roij d'Espaigne , si son dessein
se trouveroit forme a la prise de la ville d'Algiers , ou qu'il
se vouloit rendre maistre du Guolfe de Venise, soit pour
esbranler l'estat de la serenissime Republique, ou celuij de
Boheme , pour alors l'en divertir vigoureu,, ement Messeigneurs les Estatz ij trouirent des considerations notables', car
pour se joindre a l'armee espaivnole its font estat qu'elie n'ij
vouldra consenter, et en tel cas, it ij auroit question de recevoir un sensible affront, ou un dommage notable, au moins
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une vive attainte a la commune reputation. A cecij se joinct
une aultre difficUlte plus grande, c'est que l'empereur de
Constantinoble, se trouvant en guerre ouverte avecq le Roij
d'Espaigne, tiendroict ladicte conjonction pour ante d'hostilite
et contraire les traictez faicts et conclus avecq luij, et quant
et quant ne manqueroit de s'en prevaloir avecq saisissement des
biens et commerces de nos marchants ij trafiquants, joinet que
laditte Ville d'Algiers tombant es mains de l'Espaignol, nous
le verrions fortifie d'une place par laquelle it pourra grandement incommoder et infester les commerces en la Mer Mediterranee. Finalement l'incertitude du dessing de l'Espaignol,
et la division gull pourra faire de ses flottes pour nous
anther et prevenir, rendent les difficultez plus considerables.
Touchant les debvoirs et assistences, qu'en cas de necessite on donneroit aux Venetiens, nos superieurs ij trouvent
aussij des considerations notables, scavoir puis le lien d'alliance -West pas entre la serenissime republicque et la nostre,
ladicte defensive pourroit estre jugee et prise par le Roij
d'Espaigne pour rupture de nostre trefue, duquel subject ii
se serviroit indubitablement de saisir (extant exerce a ees
moiens plus par main violente qu'avec quelque ombre de
raison) de beaucoup de millions appartenantes a noz marchants trafiquants en ses Roijaulmes.
Voici, Messeigneurs, les considerations que nos superieurs
ont trouve necessaires d'apporter a l'instruction qui se debvroit donner respectivement aux commandeurs des flottes de
sa Ma te et de Messeigneurs les Estatz, jugeans lesdictes considerations de telle importance, qui les out voulu communiquer a voz Excellences et Seigneuries pour ij entendre leurs
bonne& intentions.
Cepeudant puis que la conservation de la serenissime Republicque et de ceulx de Boheme, importe grandernent a la
tranquillite de toute la Chrestiente, Meisseigneurs les Estatz
ne cessent poinct a les assister avec vigeur par tons moiens
licites et a enlx possibles , aijants consenti que ladicte Rept1 2*
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blicque faict equippage en Hollande de quatre grands navires,
et accord6 la continuation de douze navires, desquels elle
s'est par cy devant servie, oultre sept ou huict aultres de
nos marchants estants en leur solde; et pour les Bohemiens
its ont pris en la plus serieuse recommandation leurs justes
demandes, secondees d'une vigoureuse proposition du S r de
Dona, faicte au nom de l'illustrissime prince Electeur Palatin, tellement qu'ils ne doubtent d'une prompte resolution a
l'assistance de ceulx qui se trouvent injustement oppressez;
et partant ils prient treshumblement sa Ma te d'ij vouloir contribuer sa puissante et liberale main, afin d'encourager vigoureusement, et de faict fortefier leur bonne cause, et ainsi
prevenir le danger de leur ruine, puis que la necessite leur
presse a present d'estre vaincus par force, ou fQrcez d'accepter des conditions iniques, mal seures et pires que le danger
de la guerre.
Den xvien Martij sijnde d'eerste conferentie geleijt over die
verresene questien opt visschen bij ende omtrent Spitzbergen , is bij de Heeren Commissarisen geproponeert , dat ons
kennelijck was, waerop die saecke bestonde, ende dat wij
die clachten van haere subjecten hadden ontfangen, verwachtende oversulcx t'gene wij dienaengaende souden hebben voor
te dragen. Wij gaven ter antwoort, dat den Heer Ambassadeur Carleton die clachten aen U Ho. ende Mo. hadde gepresenteert ende versocht reparatie, mitsgaders verclaringe hoe
men in toecommende tijden de saecke soude mogen reguleren ; dat wij op beijde poincten van U Ho. ende Mo. waren
gelast, ende van haer E. souden verwachten wat ordre die
selve soude gelieven te houden in de conferentie. Sij hebben daerop geresumeert die gedane clachten, soowel over die
injurien die sij seijden zijne Ma t aengedaen te sijn , ende
sonderlinge bij Cornelis Cock, schipper van Vlissingen, dien
sij seijden tot disreputatie van sijue Mat injurieuselijck gesproocken te hebben, Bonder bij U Ho. ende Mo. daer over

181
gestraft te wesen, als over die schade die hun subjecten souden hebben geleden, begeerende op 't eene ende 't ander
satisfactie te hebben, ten hoochsten aggraverende die quade
tractementen, die haere subjecten alien t'halven wierden aen,
gedaen vanden onsen, houdende die selve voor barbarisch
ende onlijdelijck. Waerop bij ons gededuceert is, dat die subjecten van U Ho. ende Mo. int jaer 1596 het voorsz. lant
Spitzbergen eerst hadden ontdect, ende dat niemant, selffs
oock niet Hugo Willigbij, voor hunluijden oit aldaer was geweest; dat sij daer over gerechticht waren aldaer te visschen;
dat sij in haer visscherie t'elckens bij de Engelschen wierden
beleth; dat hun d'Engelschen anno 1613 twee schepen hadden affgenomen, ende int jaer 1617 drije schepen, ende nu
wederom gedreijcht 'tselve te doen; waerover d'onse deur
Hoot gedrongen waren geweest, siende 'tselve schip dat bun
in 't verleden jaer hadde genomen ende denselven vice Admirael die sijne dreijgementen gewoon was te executeren, op
haere hoede te sijn, ende rich te prevaleren om niet wederom genomen te werden ; dat alle questien, misverstanden
ende quade tractementen altoos, soo daer als elders, oorspronck namen vande Engelschen, ende dat bijden onsen
hunluijden geen leet wierde aengedaen soo lange sij van haer
niet en wierden geattaqueert; dat int jaer 1614 ende 1615 ,
doen d'onsen stercker waren geweest opte custen van Spitzbergen als d'Engelschen, geen clachten waren gecomen, ende
soo d'Engelschen van gelijcken deden, als sij die sterckste
sijn, dat noch sijne Mat noch U Ho. ende Mo. met eenige
clachten louden werden gemoeijt; dat het wel apparent was
dat soodane quade tractementen als d'onse dagelicx vanden
haeren mosten ontfangen, hun altemet affpersen onbehoorlijcke woorden, waer van de haere oock niet vrij en waren,
ende weijniger als d'onse, gelijek men genoechsaem sonde
bewijsen , als de saecke daer mede geholpen ware; maer dat
tot despect van sijne Mat bij Cornelis Cock off iemants anders sonde gesproocken sijn, dat 'tselve bij hunluijden wierde
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ontkent. Die Heeren Commissariseit repliceerden, dat sijne
Mat solemnelijck verclaringe hadde gedaen , hem alleen 't landt
toe te commen, ende bij Vranckrijck, Spaignen ende andere
daerop geacquiesceert, maer bij ons alleene met extraordinaris maniere oppositie gedaen te 'wesen; dat sij niet gelast en
waren over 't recht vanden Coningh te disputeren , ende prin.
cipalijck alleen in consideratie te comen die gedane clachten
ende accommodatie vande saecke; leverende ons in gescbrifte
die voors. clachten met een specificatie van geledene schade,
soo die selve hier volgen geinsereert, begeerende , dat wij Baer
op bij geschrifte wilden antwoorden, ende soo wij eenige
pretentien ende clachten hadden, dieselve
merle bij gesebrifte
,
te wilden stellen.
Au Roij.
Memoire et relation veritable que pre
sentent en toute humilite a vostre Mate vos
fideles subjects, les Gouverneurs et Cornpaignie des marchants, traffiquants en Moscovie, des torts et injures manifestes faict
par les Hullandais a vostre Mate et a eux
en Groenelande ceste annee.
Utz de vos Navires, nomme le Plaisir. (dont estoit maistre
Robbert Salmon) faisant sa pesche en un Golphe, nomme le
Golphe Anglois, ou jamais aucun des Provinces Unies n'avait
este, it vint la trois navires de Zeelande, qui se mirent aussi
a pescher en cest endroict la, rangeans leurs chaudieres et
aultres utensiles et provisions a terre, tout joignant les cbaudieres et vaisseaux que les Anglois avoient placez la, lesquels ils commencerent a reculer d'un lieu, ou ils estoient
pour s'ij accommoder, ce que voijans les

.A.n glois ,

les princi-

paux d'entreux les admonesterent de se vouloir deporter de
pescher la et de les ij molester, puisque
vostre Mate nous
,
avoit octroije a nous sells sa commission de pescher litre.
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ment en ces quartiers la , sans qu'aucun aultre nous ij peust
faire destourbier; a quoij ils respondirent , qu'ils estoient
maintenant versus stir le lieu, et qu'ils ij vouloient pescher
et nous dirent en ces termer (comme nous pouvons affermer) :
le Roij d'Angleterre vous a donne sa commission a vous aultres
de la Compie Angloise; aussi a nostre Prince le Compte Maurice octroije sa commission a nous de pescher par tons les
havres de Groenelande, et en oultre peschez, dirent ils, si
vous voulez, mais ;faictes estat que nous vous osterons tout
ce que vous aurez prix.
A leurs trois navires susdict se vindrent joindre dans lediet Golphe deux aultres navires de grand port et bien
fournis, appartenans a Pierre Courtin de Middelburch , lesquels se mirent aussi a pescher, pressans par ce moijen
vosdicts subjects par la multitude de leurs batteaux, pour
gaster et destruire leur voijage, et neantmoins Dieu benit
tellement leur pesche , qu'ils tuerent et prirent plus de baleines, que tous lesdicts Flamands qui estoient-la, lesquels
voijans cela, leur dirent qu'ils ne vouloient pas qu'ils emploijassent plus de trois chalouppes pour chasque navire en
ladicte pesche et les vouloient contraindre de reprendre le
reste de leurs chaloupes dans leurs navires, molestans ainsi
journellement vos pauvres subjects en leur dicte pesche. Its
nous osterent aussi nos costes de baleine que nous avions
serrees en terre l'an passe, et comme a l'occasion de ces
destourbiers nous eussions faict retirer un de nos navires
en un aultre endroict, distant huict lieues de la, pour ij pouvoir pescher paisiblement, quelques uns des leurs le poursuivirent encores jusques la pour le prendre, et ainsi le contraignirent de quitter le pais, et de s'en revenir en Angleterre,
sans rien prendre.
Le xvje de Juillet it vint encores quatre aultres navires
de Zeelande audict Golphe Anglois , a l'arrivee lesquels il,
tindrent tout ensemble conseil en leur Admiralle , ou ils resolurent de prendre les navires de vosdictz subjectz , qui
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estoient la, laquelle resolution Pun des quatre navires de
Zeelande , qui estoient venus les derniers n'approuva pas et
se retira d'avec eux en colere, disant qu'ils n'estoient pas
venus la pour voler et tuer, et donna advis a nos gens, que
leur Admiral et le reste de leur flotte avoient arrests de nous
prendre, voijans que leur pesche ne leur avoit pas fourni de quoij
faire leur voijage. Suivant quoij ledict Admiral de Zeelande
manda incontinent Robert Salmon, maistre de nostre navire, qui
l'alla trouver au sien pour scavoir ce qu'il luij vouloit, comme
aussi ledict Admiral envoija querir Guillaume Heleij, principal
des marchants ou directeurs Anglois, qui estoient la , menacans
de l'aller querir s'il ne vouloit venir,, ce que luij refusant de
faire, ledict Robbert Salmon retourna vers luij et le pria d'aller, parce qu'il voijoit bien, que leur resolution estoit de
prendre toute l'huile et les denrees des navires Anglois. Surquoij ledict Heleij alla trouver ledict Admiral (prenant encores deux Anglois avecq luij servir de tesmoings) et luij
aijant demands pourquoij it l'envoijoit querir ainsi avec menaces, it luij respondit que c'estoit pour luij faire scavoir
qu'ils vouloient avoir toute leur huile et denrees, et pourtant
l'admonesta de les leur delivrer paisiblement, en quoij faisant ils demeureroient amis, aultrement qu'ils se jetteroient
incontinent sur son navire, et les metteroient a fonds. Surquoij it contesta avec eux, et les pria de mieulx adviser a ce
qu'ils auroient a faire, avant que d'entreprendre d'espandre
le sang, et user de telle violence en leur endroict. Its luij
respondirent qu'ils estoient resolus taus de ce qu'ils avoient
a faire, et ne se feindroient pas de l'executer, et apres qu'ils
auroient faict a luij, de prendre aussi tout le reste de

nos

navires Anglois, et d'emmener nostre Admiral et Viceadmiral
en Hollande, jurans par le sacrement qu'ils le feroient, et
leur dirent de plus, que le pais de Groenelande estoit a eulx,
et demanderent comment nous estions si hardis que d'ij venir pescher, et que, si nous ij peschions, ce seroit en tel
lieux et golphes qu'ils nous assigneroient, apres avoir faict
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la division du pais, et la dessus nous commanderent de
mettre bas nostre banniere. Mais

if

leur fut dit, que nous

n'abattrions nostre banniere, n'ij ne leur baillerions nostre
huile a leur appetit, leur faisans entendre que nous estions
subjects de vostre Ma te et avions commission de vous de
pescher la. Leur responce fut: nous ne nous soucions pas du
Roij d'Angleterre, c'est un Escossois, duquel le pourtraict
est a Flissingues avecq une bourse ruide a son coste. Et sur
le refus par nous faict d'abbatre nostre banniere et de leur
bailler nostre huile, deux desdicts navires flamands s'avancerent incontinent pour aborder le navire du diet Salmon,
se presentans avecq les espees nues pour le forcer, ce que
toutesfois ils ne firent pas pour l'heure ; mais quelques jours
apres manderent derechef le diet Salmon par devers eulx ,
lequel leur faict responce, que s'il leur plaisoit, ils luij feissent
entendre par escript ce qu'ils avoient a luij dire, car pour
luij it estoit resolu de ne poinct sortir de son navire. Surquoij ils envoijerent derecheff vers nous, pour scavoir a quoij
nous nous voulions finalement resoudre. Nous leur respondimes que nous nous deliberions de parfaire nostre voijage, et
de nous defendre du mieux que nous pourrions. Toutesfois
Robbert Salmon ne laissa pas par apres de retourner vers
eux, estimant que c'est intervalle de temps les aurait un pee
accoisez et adouci leur mauvaise volonte; mais au contraire
it les trouva tout preparez a se jetter sur son navire, et luij
dirent peremptoirement que l'heure du sable estoit presques
escoulee, dans laquelle, s'il ne se rendoit, ilz estoient resoIns de l'aller aborder. Et de faict, Robert Salmon ne first
pas plustost de retour en son navire, que le General desdicts
Flamands commenca a le charger taut de coups de canon
que de mousquets et en suite le reste de leurs huict navires
les vindrent environner de tous costez, tirans et tuans nos
gens qui estaient audict navire, lequel ils entrerent et prirent par force, et emporterent d'iceluij toutte l'artillerie,
poudre et munition, qui ij estoit, ravageans tout et dissipans
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nos vivres. Puis feirent alle y nos gens a terre , , emporterent
tout nostre huile et costes des baleines jusqu'a la valeur de
. . . qui causa la nine de nostre voijage, et armes cela dirent a nos gens: allez maintenant , , tuez d'aultres baleines pour
vows si vous voulez.
Les deux navires susdict de Middelburgh appertienent
a Pierre Courtin, demeurant audict lieu de Middelburgh,
et Guillaume Courtin, demeurant a Londres , qui sont freres
et consors, taut en ce voyage de Groenelande qu'en tout le
reste de leur trafficq, ainsi que ledict Guillaume Courtin a
luij mesme confesse, et les maistres aussi de leurdict navires
en Groenelande, disans que ce leur estoit tout un de mener
la charge d'iceulx a Middelburgh ou a Londres, parce que
les proprietaires d'iceulx demeuroient en l'un et l'aultre lieu.
D'avantage le Capitaine Johuson de Tumunfisch, Commandant
en un navire de guerre des Estats, et Abraham Dircksz., General des Flamands, estant venus sur la minuict avec quelques 60 hommes armez de piques, mousquets et aultres armes
en la tente des Anglois, etenleverent deux d'iceulx, nommez
Barthelemi Dale et Jean Dampert ., lesquels ils menerent en
leurs navires, et les mirent la aux ceps, ou ils les tindrent
cinq ou six oars. Qui plus est, ledict Cap ne Johuson yaicta fort
outrageusement ledict Dale, lequel it frappa de son poignard
nud, et menaca de le mener en Hollande et , de le pendre la.
Au surplus Guillaume Johnson Milworth , Ca,pn e du navire
appellee l'Ange de la ville de Horne, nous a declare que
Messeigneurs lesEstats, avoient donne le pais susdict de
Groenelande aux Zelandois, et les touches de Hudson, avec
les isles adjacentes, aux Hollandois pour ij pescher, leur
enjoignant de ne poinct empieter dans les limites les uns des
aultres, et qu'ils avoient este incites et pressez par lesdicts
Estats, mesmes a venir pescher la ceste annee, aultrement
qu'ils n'ij fussent pas. venus.
Comme aussi plusieurs des navires de Zeelande, estans pres
ladicte terre, monstrerent a Robbert Salmon (maistre du Vi,
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ceadmiral Anglois) et d'aultres uric commission du Prince
d'Orange, scellee de cire rouge, laqueile ils disoient contenir
seullement pouvoir a eulx d'aller pescher en ces quartiers la,
sans molester personne. Puis ils leur monstrereut une aultre
commission de la part des Estats, scene de cire verde, qui
leur donnoit pouvoir de pescher audict lieu et de s'ij defendre contre toute aultre nation, qui leur ij vouldroit faire de
la fascherie on de l'empeschement, et encore une troisierne
de la part des marchants (desquels ils disoient aucuns estre
des Estats), par la quelle ils leur ordonuoient non seulement
de pescher la et de s'ij defendre, mais aussij si les Anglois
ou aulcune aultre nation leur ij faisoit du destourbier ou du
dommage seulement de la valeur d'un denier, de prendre
leurs denrees et de les emmener avec les principaulx de
leurs hommes en Hollande.
Memoire particulier des denrees et provisions prises ou
consumees par les Zeelandois et aultres des Prqvinces Unies, sur les Anzlois en la terre neufvet, du
Roij appellee Groenelande, au mois de Juillet, 1618.
Premierement du navire, appellee le Plaisir a este pris
tonneaux d'huile valant 15
par lesdict
dicts Zeelandoi
. 1500— 0-0
ent a .
s revient
tonneau
sterl,
g.
19.
...

T.."

Sept faiseaux de cordage a 4 i: sterl. le
. 28— 0-0
faiseau. . .
Vingt lances toutes neuves, a 5 s. la

1
z
A

piece ..
Une ,hiarquebuse a gibier valant.

5— 0-0
1-10-0

En b ere, provisions de bouche et aul20— 0-0
tres
1.),u navire appellee la Prudence 30
t;=
4i tonneaux d'huile, a 15 V. sterl. le ton4
. 450— 0-0
t . neau .........
3— 0-0
.
-Up tonneau de biere valant ..
4
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Au Rivage du Havre de Sr Thomas Smith,
33 tonneaux d'huile a 15

le tonneau. . 495— 0-0

Telle quantite de bourbier qui Bust rendu
•

pour le moins 40 tonneaux d'huile , a 15 eg

•

le tonneau. . .

600— 0-0

F

Les costes de 130 baleines, qui estoit

•

l'amas ' de trois ans, qui avait este faict
desdicts costes en ce Havre la, faisans a
un tonneau pour chaque baleine 130 tonneaux, a 12 ehts la livre .

... 14560— 0-0

Du lieu appelle Hornesound la quantite
de 40 tonneaux de costes de baleine , revenans pour le moins a .

4480— 0-0

Item 318 tonneaux de fustaille, 170 liaces
de cerceaux, 8 chaloupes et 2 esquifs, une
cabane valant 15
0

sterl. avec du plan-

chage de sapin, et aultres provisions pour
la ' valeur de 30 livres sterl., toutes lesquelles choses furent bruslees par lesdicts Flamands, qui ij mirent le feu en sortant du
pais, pour s'en retourner, revenant le tout
a la valeur de .

494— 5-0

Total des pertes susdictes . .22636-15-0
Estimation des dommages receus en ce faict par les
Anglois, oultre la perte des choses susdictes.
Premierement la Comp e avoit faict provision l'annee derniere de 2600 tonneaux de fustaille et du nombre de navire
competent pour rapporter ceste charge en huiles et costes de
baleine, mais le destourbier qui leur fust faict par les Flamands fut tel en tons les havres, qu'on ne peult rapporter
de ce voijage que la quantite de 600 tonneaux d'huile en
Angleterre, de sorte que par ce destourbier et violence desdiets Flamands, en les chassant hors du Jews havres en la
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principale raison de l'annee, ils sont endommagez pour le
moms de 1800 !tonneaux d'huile qui au prix de 15 ft ,le
tonneau reviennent ' a 27000

sterl. et de 150 tonneaux de
costes qui valent au prix de 12 la livre 16800 ft le tout
montant . . . , . ........ 43800— 0-0
iE

somma toute

66436-15-0

Oultre ce ils out tue et blesse nos Bens, pille leurs navires
avec les equipages et fournitures d'iceulx, comae artillerie,
poudre, mousquets, lances, etc. au grand endommagement
des proprietaires, qui sont prests d'en faire apparoir, montans
ces parties a la valeur de
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Geduijrende die conferentien over die saecken van Spitzbergen, hebben wij bij den Grave van Penbrouck, grooten
Camerlinck, geitereert ons versoeck van audientie, om die
selve te procureren, soo sij buijten importuniteijt soude connen geaccordeert worden, alsoo wij waren onderricht, dat
't overlijden vande Coninginne hadde gecauseert veranderinge
in de resolutie van sijne Ma t , ende dat deselve niet en soude
bij off omtrent Louden comen. Eenige dagen daernae, te
weeten op den
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Martij, brachte ons Sir Louwis Luijcke-

naer, Meester vande Ceremonien, ter antwoort, dat zijne Mat
voor als noch dede excuseren die versochte audientie ter
cause vanden rouw ende droeffheijt over die Coninginne,
maer dat deselve in vier off vijff daghen te Triboults 1) soude
comen, ende alsdan die selve octroijeren.
Alsoo wij ter aencompste van den Heer Jona Carisio, Raedt
van sijne Mat van Denemarck, binnen Louden, denselven hadde
doen salueren deur onsen Hoffmeester, ende die visite gepresenteert soo haest hij sijne Ma t soude hebben gesproocken, heeft
hij, nae dat hij tho Nieumarquet was geweest, sonder nochtans
den Coninck gesproocken te hebben, ons den 22 en Martij opten
avant doen insinueren van ons te willen cornea besoecken,
1)

Theobalds.
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tWelck bij ons geeicuiè 'ert sijhde, begeerebde eerit die viltle
den Terri te &Oen , ende daertoe versocht tijdt to willen aSsignerm, is bij "dpden 28 en 'sniorgens vrouch in 'brise logemelit
iecomen I .; hem ihonelide seer geaffectionneert
dienste van

TY loo. Wij hebben eenige tijdt daernae die' serve
officien gedheh aen sijn E. Ten selven daghe hebben wij
aen die Ileeren 06thrni§arisen overgelevert een dediletie bij
forme van memorie, vant geene bij de ' 11/4roorts' clie 'Com-p' e sob
van Höllaht als van' Zeeland 't aen' U Ho. ende was ge„
renionStreert geweest, om te diluereii die Engel s:che blachten
ende 'treat van IT Ho. elide Mo. staende to houden, gielijck
die serve memorie bier naer volcht geinsereert :
Memoire contenant les justifications, raisons et considerations, deduictes et eXhiliees par ceulx de la
Coriipaignie Septentrionale des Provinces Unies a
M e' Ss'eigneUrs les Estats Generaulx, pour diluer les
plainctes et doleances des subjects de sa Mate de la
Grande Bretaigne proposes par le Sieur Ambassadeur
Carleton en l'assemblee desdicts Seigneurs Estats,
Le Seigneur A mbassadeur Carleton aijant a Messeigneurs
les Estats Generaulx vivement remonstre les serieuses plainctes formees contre les excel de ladicte Comp e commixes en
l'annee 1618 au pais de Spitsberge, en demandant reparation
et declaration comment sa Mate , Messeigneurs les Estats, les
subjects de ces RoiSaulmes" et ceulx d'e' nos provinces s'ij
gouverneront pour l'advenir, lesdicts Seigneurs Estats se trotiverent tresmaris du subject et " occasions desdictes plainctes
et mesme de ceulx ausquels ils se trouvent obligez de falie
nourrir et entretenir par leurs subjects la plus sincere Of
estroicte amitie et correspondence , debvoirs necessaires a
ceulx que le double lien d'une heureus6 alliance et l'uniformite de la vraije et saincte religion a consacrez a union
et concorde inviolable; et cent pourquoy que le g diets Seig-

neurs Estats a ces'te vive semonce, sans dilaij se sont serieuserien' t informez 'sur le subject desdides plainctes.
Sur quoij ladicte Compaignie de Spitsberge a remonstre
que par la conduicte et ordre de Messeigneurs les Estats aux
tinnees 1594, 1595 et 1°596, aulcuns navires a diverses fois
furent' °equippez a dessein decouvrir les costes, isles et
terres sdptentrioriales, et que par les debvoirs promptement
executez its' ij descouvrirent un assez bon nombre des nouvelles terres, et entre aultres en l'annee 1596 la terre contentieuse, sittfee a 76 a 80 degrez, la nommants Spitsberge,
a cause de ses montaignes poinctues, donnants ij mesme des
noms a des havres et rades, et d'abondant qu'alors leurs
gens a diverse fois ij mirent pied a terre, et perlustran' s ladicte isle ij prindrent un ours, tirerent des dams, et quantite d'oiseaux, et finalement en prindrent possession , avec
erection des marques evidentes, declarans unanimement de
n'ij avoir trouve hommes on les moindres marques et apparerices, que quelques uns levant eulx ij eussent este.
En °nitre remonstra ladicte Compaignie en Fan 1612 sur
les costes 'de ladicte terre avoir faict prendre quelques baleines, et qu'estans d'intention l'annee suivante de le continuer
avec deux navires , ausquels commandoient Guilliaume de
lquijden et Behan Jaques Boot, ij furent empeschez par Benjamin Joseph, Admiral de la Compaignie Angloise, qui de
vive force, aijant pris sur eux deux baleines, 300 costes, et
leer chaloupes, leer felt defence et interdiction de n'ij pescher plu.s avec menaces de les enfoncer et mettre leurs gens
en ceste terre deserte, promettant au 6nonnier en cas gulls
continueroient a peseher,, cincq livres sterlincx pour l'enfoncement d'un * desdicts navires, et qu'ainsi estants forcez de se
retirer, arriverent a une aultre havre, nowime Schoonhaven
ou Belsont, Ia ou aijants pesch6 et pris 18 baleines et 30
mi alrussees, et en partie les converti en huile, et charge
quelques costes de baleines en leurs navires, que ledict
Admiral ij arrivant, les contraignit ou de combatre hostile-
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ment, ou de lather la prinse, donnant une demie heure de
respit pour en deliberer, et qu'apres avoir refuse le combat,
ne se voulans aijder des moijens si violents, confiants en
trouver la reparation par la juste entremise et authorite de
sa Ma te , ledict Admiral les spolia entierement de toute ladicte
prinse, mesmes de leurs chauderons, tonneaux, cordages et
tons aultres instruments et engins necessaires a ladicte pe7
scherie, les chassant de la a force ouverte, et ainsi rendant
du tout inutile leur long et penible voijage, adjoustant ledict
Admiral a ces violences beaucoup des menaces et paroles
aigres, entre aultres de faire nul cas des lettres et patentes
de Messeigneurs les Estats nij de son Excellence, puis gall
n'estoit qu'un coute; qu'il tenoit ses lettres de sa Majeste
estant plus puissant Seigneur; ,finalement qu'il leur feit defense bien expresse de frequenter aulcuns costes ou terres
du Nort, horsmis celles de Nova Zembla.
Qu'apres leur malheureux retour estants accompaignez des
lettres recommandatoires de Messeigneurs les Estats, representerent en toute humilite A sa Mate ces violentes procedures avec humble demande de reparation d'icelles; mail
que la Compaignie Angloise s'ij forma opposante, s'allegant
estre les premiers inventeurs de ladicte isle contentieuse, et
par consequent que le droict de la pescherie leur competoit
a l'exclusion de tons aultres, requerant d'ij estre maintenus
jusques a ce que la Compaignie des Provinces Unies en
avereroit la premiere invention.
Que la dessus Messieurs les deputez de sa Mate en l'an
1615 declarerent a Messeigneurs les Estats, qu'elle tenoit
ladict isle et le droict d'ij pescher a la commodite et seul
usage de ses subjects, avec intention de maintenir ce droict
comme celuij de, ses couronnes. Surquoij estans ouis ceulx
de ladicte Compaignie et aijants deduict tout au long la
premiere invention et possession de ladicte terre questieuse ,
et que mesme pour le journail de Huges Willigbij (designs
par la Comp e Angloise le premier inventeur) ou ne poiirroit
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averer qu'il ij avoit este, veu que par ses courses designees
et confrontees a la situation de ladicte terre, touts les plus
experts pilotes jugeassent infailliblement l'impossibilite de
ceste sienne premiere invention, et que mesmes les escrivains
Anglois Eduwart Wricgt et Richart Hacluijt en attribuassent
la premiere invention aux Hollandois; que partant lesdicts
Seigneurs Estats repartirent aux diets S rs deputes d'estre informes que leurs subjects et notamment ceulx d'Amstelredam
auroient este en l'an 1596 les premiers inventeurs de la
terre de Spitsbergen et ij exerce levant tons aultres toute
sorte d'actes possessoires, et bien que sa Ma te se trouvast
aultrement informs, la prieront de reprendre l'affaire en serieuse recommandation , et que cependant toutes foil ils trouverent raisonnable que leurs subjects ij continuassent sans
quelque empeschement en la dicte pescherie , conformement
le droict des gens et de nature.
Remonstra en oultre ladicte Compaignie que depuis leurs
gens ij ont paisiblement jouij de la pescherie, et qu'en l'an
1614 ij firent un accord avecq les Anglois sur l'ordre de
pescher, et que l'annee suivante bastirent a Spitsberge une
loge au service de leurs matelots et a la garde de leurs
harries et instruments, mais que en l'an 1616 lors qu'ils n'ij
furent pas, peschants a une aultre isle, nouvellement descouverte, ladicte loge fut par les Anglois spoliee et entierement destruicte.
D'abondant qu'en l'an 1617 non seulement les Anglois
firent defense aux Biscains de ne servir a ceulx de la Compaignie des Provinces Unies, avecq menaces, mains et pieds
lies de les jetter en mer, mais commanderent aux maistres
de navires de se retirer quant et quant, qu'aultrement les en
chasseroient de vive force; qu'a ces menaces deux navires,
sans avoir leur juste charge, estant retires, un troisieme
auquel commandoit Jan V erelle, se preparant a la mesme
retraicte, fut spolie non seulement de toute sa prinse, mais
aussi de ses instruments necessaires a la pescherie, le traic(2. Serie , 2 DI., 2. St.)
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tants avecq ses gens si indignement comme esclaves, menacants au moindre mot de juste excuse les pendre a la rade;
que ceste si rude et inhumaine insolence se feit principalement par le Vice Admiral, encore fort jeusne homme.
Po ursuivant ladicte Compaignie remonstra les devoirs et
poursuites qu'elle feit a Londres, a cause qu'au lieu d'ij
trouver la reparation , leurs deputez veirent publiquement
exposez en vente au plus offrant les biens de ladicte Compe
comme bonne prise et encore plus que ceste belle action fat
accompaignee de parolles contumelieuses, scavoir que si les
navires des Provinces Unies ij retournassent, qu'on les traicteroit d'une facon bien plus rude.
Que ces menaces l'annee suivante 1618 se commencerent
a esclorre, quand les navires des nostres se rendants a la
rade de Spitsberge et chacun d'iceulx se preparant aux lieux
designez a la pescherie, les Anglois en une certaine baije
reprindrent les erres de leurs violences, defendants aux nostres d'eriger leurs loges et accommoder les chauderons, menacants de les destruire et ij mettre le feu, et enfoncer leurs
navires, s'ils ne se retirassent, sans que toutesfois ceulx des
Provinces Unies de faict ou de parolle eussent donne la
moindre attainte aux Anglois, mais au contraire amiablement
les eussent requis de contracter sur l'ordre commun de la
pescherie paisible ; et bien qu'ils firent semblant d'ij accorder,
neantmoins deschirerent avecq desdain le project du contract
desia soubzsigne et retournans a violence assommerent quelques matelots a coups de baston, tellement qu'on ij laissa la
vie. Confessa neantmoins laditte Comp e que par certain abus
fust esmue par un des maistres de navires, appelle Hubert
Corneille, a l'occasion du chauderon mis par les Anglois, que
ledict Hubert jugea estre le mesme qu'on avoit l'annee precedente 1) a Jean Verelle , estant confirme en ceste opinion
par son masson ij aijant este present, et qu'il ij veist les
1) Hier is het woord osió of prig uitgevallen.
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chaloupes et cousteaux qu'on avoit aussi pris sur ledict Verel ,
et que partant it en demanda et vouloit avoir la restitution;
mais aijant appris sa faulte , quitta sa pretension , tenement
qu'on asseure de n'avoir apporte nul dommage nij destourbier a ceulx de la Compaignie Augloise, jusques a ce qu'ils
receurent nouvelles de Belsont, que leur Admiral en avoit
chasse deux Hollandois. Surquoij estants devenus insolents
et plus fiers, commencerent se mocquer de ceulx des Provinces Unies, les menacants d'une mesme honteuse chasse ;
que les maistres des navires de Zeelande (entre lesquels furent qui l'annee precedente receurent leur ruine par les Anglois) se trouvants derecheff en danger de courir mesme fortune, et de perdre le tout , par necessite furent contraincts
d'appeller a leur secours ceulx de la Meuse, ce que semblablement firent ceulx de Horn et Enckhuijsen, estants chassez
par l'Admiral; que sur les occasions (indict danger estant
consults, et cependant aijants nouvelles que de faict la Jachte
de Zeelande fust spoliee de ses instruments, et qu'ils veirent
levant leurs ijeulx par les Anglois enlever le reste de tonneaux d'huile, Palm& precedente ostez audict Verelle; que
finalement ils resolverent pour prevenir le commun danger
et toucher quelque portion de leurs dommages soufferts, de
se prevaloir contre si violents desseings. Ce que ne se pouvant
faire sans se rendre maistres du Vice Admiral (estant le navire
et le mesme maistre d'iceluij, qui avait Vann& passee partie
chasse, partie pris et spolie les navires Zeelandois), qu'ils
l'admonesterent deux jours de suitte de leur quitter soubz
inventaire et specification sa prinse et ses provisions de
guerre, mais que l'aijant refuse, et declare de les vouloir
combatre et ne se soucier de tous les Flamans, et qu'a dessein it deploia le signal de la bataille et feit sonner les trompettes; que lesdicts navires, apres quelques coups de canon
tirez de part et d'aultre, aborderent et in vestirent ledict Vice
Admiral et prindrent de son navire une partie de tonneaux
de l'huile, certuines pieces a canon de fer fondu , et quel13*
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ques provisions de guerre , et tout cela soubz inventaire et
specification afin de s'en servir sur la liquidation des reciproques dommages , sans qu'en ceste action a faict avise, moil's
au deshonneur de sa Ma te , fut tire dans le drapeau, ou
furent proferees parolles indignes du respect et grandeur de
sa personne roijale; au contraire que ledict Vice Admiral ne
cessa de 'parley contumelieusement de son EXce , iritant aussi
les matelots de beaucoup de parolles iniurieuses.
Sur le subject de tout ce veritable recit ceulx de la Compaignie des Provinces Unies conclurent, qu'a touts les inconvenients , disputes et debats successivement survenus en
ladicte terre de Spitsberge, la Compaignie Angloise en avoit
donne l'occasion , commencement et le progres, ij empeschant
par main violente la libre pescherie, spoliant et chassant leurs
navires, et que mesmes Vann& precedente 1618 leurs gens
furent autheurs des inconvenients et dommages s'entredonnez ,
estants les premiers aggresseurs, donnants la chasse a la baije
de Belsont aux Hollandois avec spoliation d'une Jachte Zeelandoise et la mort d'un matelot, assomme a coups de baton,
la ou au contraire la Compaignie des Provinces Unies tonsjours feit tous debvoirs d'obtenir avecq mutuelle concorde la
libre pescherie aux rades et havres de ladicte terre, sans ij
donner le moindre destourbier a la Comp e Angloise; que la
prince des biens du Vice Admiral leur fust arrachee par la
necessite et l'eminent danger, joinct que les plus justes loix
de nature permettent repoulser la violence, estant aussi de
dure digestion a une nation libre d'estre accablee, et par
main violente, mesmes de ses amis et alliez, ruinee de fonds
en comble, sans en recevoir quelque juste ressentiment.
Finalement, jugeant ladicte Compaignie qu'a plus juste subject et a meilleur tiltre (que la Compaignie Angloise) elle
pouvoit former ses doleances et complainctes, trouva bon de
les repeter avec treshumble instance de reparation d'icelles,
et resolution pour l'advenir sur l'ordre de la libre pescherie, accompaignee de mutuelle concorde et amitie avecq la
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Compaignie Angloise, presentant avec icelle touchant les dommages d'entrer en liquidation et satisfaction reciproquernent.
Naer lecture van de voors. Memorie wierde bij de Heeren
Commissarisen gesegt, dat sij die selve soude communiceren
met haere coopluijden. Wij versochten hun merle te willen
delibereren tegens d'eerste conferentie op eene forme van
accommodatie, alsoo den tijdt van equipagie was aenstaende ,
ende vonden niet geraetsaem over te geven een specificatie
van schade bij den onsen geleden, alsoo wij d'Engelsche specificatie soo exorbitant vonden, dat ons geraetsamer dochte
eerst naerder bericht daer op te hebben, ende versochten
oversulcx bij brieven aen U Ho. ende Mo. soodanich naerder
bericht ofte d'overcompste van iemants van de Noortsche
Compaignie, om 'tselve poinct van liquidatie te vereffenen.
In de selve conferentie namen wij occasie om te spreecken
van de saecken van Oost Indien , ende versochten resumptie
van die resterende articulen, om die selve soo nae te vereffenen als doenlijck, ten eijnde wij aen sijne Ma t souden mogeri rapporteren 'tgene wij niet en conden accommoderen ,
ende sulcx t'samen ende teffens, om eens die saecke ten eijnde
te prepareren. Dan die Heeren Commissarisen excuseerden
haere vordere verclaringe op de andere poincten, soo lange
wij geen verclaringe conden doen op de helfte van de peper,,
seggende dat selffs den Coninck hem niet en soude willen
openen, ende ons die keure laten 'tselve hier nae t'accepteren
off te rejecteren.
Den 25 en Martij lieten ons die Heeren Commissarisen aenseggen, dat wij op den

wederom souden vergaderen over
die saecke van Groenlandt, ende dat sij een antwoort souden
27 en

geven op onse deductie, begeerende dat wij oock eene wilden
vervaerdigen opte haere. Wij gaven ter antwoort dat onse
deductie genoechsaem diende voor antwoort, versoeckende te
willen letters opte maniere hoemen voort toecommende die
visscherie soude reguleren.
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Woensdach den 27 en mette Heeren Commissarisen vergadert
wesende, is bij de selve geen vermaen gedaen van de versochte antwoort, maer wel geurgeert opte restitutie van 'tgene
bij den onsen genomen, ende sonderlinge van de stucken geschuts, roemende seer dat d'onsen op een simpel brieffken
van den heer Caron aen Sir" Thomas Smith , Gouverneur van
hun Compaignie geschreven, aenstont restitutie hadden becomen. Wij presumeerden hier wt dat sij in facto niet en waren geinstrueert, ende onse deductie niet en mosten hebben
gelesen ; verhaelden oversulcx dat d'onsen alleen hadden gecregen restitutie van Brie stucken, die d'Engelschen (crijgende
last van restitutie te doen) noch hadden in de Teems geworpen , om haer die selve vruchteloos te maecken, off soo
costelijck om wederom daer wt te crijgen , als sij in effecte
weerdich waeren. Maer d'andere goederen hadden sij moeten
sien in haer presentie vercoopen, sulcx dat wij van geen groote
restitutie hadden gehoort; dan waren al nosh te vreden dat
ten beijden sijden restitutie geschiede; ende om voort toecommende soodane inconvenienten te schouwen, dat men beraemde
een seeckeren voet van visschen. Waerop in dispute gecomen
sijnde op 't recht ten principalen, ende bij hun geallegeert
haer recht ende sonderlinge dat sij eerst die visscherie hadden
geplant, ende wij ter contrarie dat wij 't landt , sonder 'twelcke
die visscherie niet en conde geschieden, eerst hadden ontdeckt,
versochten sij eijntelijcken van ons een voorslach tot accommodatie. Wij sloegen successivelijk voor , dat men over die
baijen telckens soude mogen lotten, ofte dat men metten anderen in een baije commende, op seeckere accoorden soude
mogen visschen, gelijck voor desen was geschiet, ofte dat men
voor seeckeren tijdt van jaeren een verdeijlinge soude mogen
maecken. Geene van lien conde haer gevallen, dan deduceerden van verre, dat wij t' andere tijden gevischt hadden
bij Jan Maiens eijlandt, ende dat daer oock veel walvisschen
waren, insinuerende tacite, dat wij ons daer mede behoorden
te laten contenteren , daer bij doende dat sij van ons ver-
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wachteden, dewijle wij haer in de Molucques (daer toe sij soo
naer gerechticht waren als wij) hadden gepresenteert 1/5 oft y.,
dat wij oock geen ander portie in Spitsbergen (daer sij alleene
waren gerechticht ende wij niet) souden begeeren t' eijsschen ,
ende dat sij ons aldaer een gedeelte souden inruijmen wt
vruntschap ende ten aensien van onse goede correspondentie,
maer andere natien daer wt te sullen houden; alle 't weicke
bij ons sulcx beantwoort sijnde, dat sij well conden verstaen
onse intentie niet te sijn, van onse recht te wijcken, maer
alleen ordre te stellen om sonder confusie te visschen, hebben sij onse voorslagen geeijscht bij geschrifte, die wij hun
gegeven hebben, gelijck bier naer volgen :
Pour prevenir et d'oresenavant trouver ordre aux inconvenients et malentendus survenus au faict de la pescherie de
baleines, aux quartiers du Nort, entre les subjects de Sa Mate
de la Grande Bretaigne, et de Messeigneurs les Estats Generaulx des Provinces Unies, ij sera necessaire que de commune
main on ij apporte des remedes convenables, consistans au
reiglement en bon ordre faict et accords par consentement et
accommodation reciproque, dont la practicque sera d'aultant
plus aisle qu'elle se peult avancer sans quelque prejudice ou
interest desdicts subjects reciproquement , veu que ladicte pescherie bien reiglee peult abondamment fournir aux prinses
et commoditez requises par les deux Compaignies.
Premierement on pourroit , soubz correction, ainsi reigler
ladicte pescherie, que la Compaignie Angloise octroijee , et
celle des Provinces Unies ij pescheroient avec esgal nombre
des navires, et pour aller separement , tirer par sort, apres
separation esgale, toutes les havres ou baies.
Secondement, sans user du sort ou de la division, que la
pescherie se feit par les deux Compaignies en toutes les
havres et baies communement et librement, avec esgal

hom-

bre de navires estans d'esgale charge et grandeur; et en ce
cas pour prevenir aux disputes, qu'on feit un accord (par cij
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devant quelquefois particulierement practique) sur la maniere
et ordre de pescher, scavoir que l'une des parties ue donneroit aucun destourbier ou empeschement a l'aultre , estant la
premiere a la chasse et poursuite d'une baleine, item qu'estans ij les deux parties concurrentes, que la premiere qui
ficheroit sons harpon dedans la baleine, sans son compaignon,
en obtiendroit la poursuite, tandis que ledit harpon s'ij tiendroit bon et fiche etc.
Tiercement qu'on feroit une division des havres et baies
oceidentales, tirant une droicte ligne au travers du pais de
Spitsberge de l'occident vers l'orient, commencant justement
sur le cape, qui s'appelle en la carte Angloise Cape Could,
et en celle du Paijs-Bas Swartenhouck , au mitan de l'isle
du Prince Charles, ou Longue Isle, et qu'ainsi on tireroit par
sort les quartiers du Nort et Zuijdt, pour ij pescher respectivement et apart, pour le temps de 8, 10 ou 12 annees ,
sans inquieter l'un l'aultre, ou pescher mix baies escheus a son
compaignon, soubs la peine de etc.
Et touchant les havres et baies, qui soot du coste du levant dudict pais de Spitsbergen, comme aussi les aultres terres et isles, desia descouvertes par l'une ou l'aultre Compaignie et qui se descouvriront cij apres, que la pescherie
indistinctement ij sera libre.
Par la troisiesme forme d'accommodement cesseront les disputes qui pourroient estre esmeus sur le nombre des navires,
et la juste charge d'iceulx , et donnera aussi ceste commodite ,
que chacun aijant pour quelques annees ses havres et baijes
assignees et certains, ij pourra laisser ses chauderons et instruments, sans les transporter de temps en temps, comme
on faict a present.
Opte voors. voorslagen hebben die Heeren Commissarisen
den Z en Aprilis wederom vergaderinge geleijt, ende ons aengesegt dat sij die selve geexamineert hebbende, bevonden tegens die gerechticheijt ende verclaringe van den Coninck to
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strijden, ende oversulcx niet verder daer in te connen procederen , sonder voorgaende rapport aen Sijne Ma t , vreesende
soo sij onse sustenue van de vrije visscherie aldaer toestonden,
dat Vranckrijck, Denemarck ende ande natien mede geadmitteert souden moeten werden , 'twelck hun niet doenlicken
noch geraden was. Wij gaven ter antwoort, dat het een andere gelegentheijt was mette voors. natien, als met ons, vermits wij d'eerste inventeurs van 't lant waren , ende die voors.
natien ofte oock d'Engelschen noijt 'tselve te bevoorens hadden gesien , ende niet en twijffelden, off Sijne Ma t soude die
redenen plaets geven , ende sich van onse recht mede laten
informeren.
Ondertusschen hebben wij gewacht nae de compste van
sijne Mat ende middelerwijle niet naergelaten den dienst van
't landt te bevorderen, ende hebben geurgeert bij den Secretaris Nanton d'expeditie opte clachten over 't gegevene octroij
van Been spelden ende stael soo vrij in te breugen als voor
desen. Hebben mede verscheijden visiten ontfangen ende gedaen aenden Viconte d'Ancastre 1), den Grave van Licester,,
mitsgaders aen andere heeren, die wij van onse rencontren
ende onbillicke proceduren van de Engelschen volcomentlijck
hebben geinformeert, ende ten hoochsten 'tavancement van
een poet accoort gerecommandeert. Ende soo die compste
van sijne Mat van dach te dach onseeckerder wierde, vermits desselffs sieckte, die naer die door vande Coninginne
continuelijcken sijne Mat was bijgebleven, hebben wij eijntelijcken te raide gevonden, den Heer Caron bij sijne Ma t te
seijnden, om naer die eijgentlijcke gelegentheijt te vernemen,
ende off die dispositie niet en soude connen toelaten, dat
wij sijne Mat souden mogen spreecken; soo niet, te sonderen
desselffs humeuren ende intentie opt different vande peper,,
soo veel doenlijck soude mogen sijn ; die welcke opten ben
Aprilis naer Roijston gegaen, ende den 9 en weergecomen
1) Dat is Doncaster.
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sijnde ons relateerde den Coninck alnoch seer cranck ende
sulcx gedisponeert gevonden te hebben , dat hij nergens van
hadde connen off mogen vermanen; dan dat de Heeren van
den Raide meest aldaer geweest sijnde, hadden goedgevonden , datte Commissarisen volgende onsen voorslach ende
versoeck in naerder conferentie souden treden om t'accommoderen die resterende poincten, latende het stuck vande peper
open staen tot de reconvalescentie van sijne Mat.
Dese conferentie opten 15 en Aprilis aengestelt sijnde, hebben wij onse consideratien op eenige van de Engelsche articulen gemoveert, die bij de Heeren Commissarisen voort
meestedeel niet vremt wierden gevonden.
Wij hebben daer beneffens die Heeren Commissarisen versocht te willen dencken op een provisioneel accoort over die
visscherie van Groenlant, vermits deur die continuatie vande
cranckheijt van sijne Mat het saisoen van equippagie sulcx was
verbijloopende, datmen die saecke ten principalen niet tijtelijck genoech souden connen affdoen. Sij gaven ter antwoort,
die saecke met haere coopluijden te sullen communiceren.
Den 17 en Aprilis hebben ons die Heeren Commissarisen
verclaert, dat hunne coopluijden hadden gedelibereert opden
provisioneelen voorslach over die visscherie van Groenlant,
maer dat sij yonder den Coninck 't recbt van sijne Ma t niet
en conden veranderen; ende hebben voorts geresumeert die
voors. consideratien bij ons overgegeven, ende die selve meest
geapprobeert, wtgesondert opt 7de artijckel, mitsgaders die
restitutie vande gedane oncosten, die sij seijden niet te meriteren eenich antwoort, als oock 'tgene die forteressen aengaet, daer van sij achteden eenige onnodich te sijn , ende
vande nodige sustineerden sij te moeten hebben die helfte ,
ofte anderen te bouwen tot verseeckeringe van haere personen
ende goederen . niet willende staen oft comen onder onse
protectie, ofte oock ons meester laten wesen van haere goederen, sijnde mede d'intentie van hunluijden , niet te willen
comen op onse contracten, maer vrij te wesen, ende selffs
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contracten to willen maecken. Wij rememoreerden hunluijden , dat wij in de eerste bijeencompste hadden vermaent,
datte forteressen mosten blijven bij derselver possesseurs; dat
sij doen daerin geen swaricheijt hadden gemaect; dat Baer
nae bij hunluijden menichmael was geseght, dat sij alles
souden passeren, in cas wij het derde in de Molucques
ende die helfte vande peper wilden accorderen , ende dat sij
ons genoechsaem met Clare woorden hadden geaccordeert ,
onse project over die fortten. Waerop bij hunluijden gerepliceert sijnde, dat sij haer woort niet en souden wederroepen , ende begeerden oversulcx onse forteressen niet, dan
wilden anderen daerbij bouwen , alle 't welcke bij ons versocht wierde bij geschrifte.
Den 18 en Aprilis hebben die Heeren Commissarisen ons
gesonden dese volgende articulen.
4.
On taschera de reduire par commun advis es Indes touter
marchandises a un prix raisonnable, et en la vente ou debit
qui se fera par deca en ces Roijaulmes et Provinces Unies ,
de celles qui seront acheptees esdites Indes a un mesme
prix et taxe commune, on conviendra de temps en temps
d'un certain prix, au dessoubz duquel ii ne sera licite aux
uns nij aux aultres de les vendre.
Article de Palicate.
Pour le regard de Palicate, si la Corn paignie Angloise ne
trouve expedient de bastir un fort en quelque lieu voisin
sur ceste coste la, pour ij establir son trafficq, elle aura libre
exercice et jouissance de trafficq audict lieu de Palicate, et
portera la moitie de la despense pour l'entretenement du fort
et garnison qui ij est.
7.
Et pour le regard de l'achapt et division desdicts fruicts
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et marcbandises , les principaux commis et facteurs des deux
nations, residents par dela, les achepteront aux prix courant
ou a tel aultre prix que par commun advis et consentement
desdicts commis et facteurs sera cij apres establi, et diviseront respectivement par sort la portion contingente aux uns
et aux aultres.
8.
Et d'aultant qu'un commerce et trafficq si esloigne et si
important ne se peult asseurer sans une vigoreuse defense,
icelle se fera par le fournissement et entretenement de vingt
navires de guerre, moitie de rune, moitie de l'autre Compaignie, lequel nombre (si on le trouve expedient) sera cij apres
augmente ou diminui par commun advis, selon l'exigence des
occasions et occurrences, et seront chacun desdicts navires du
port de 6 a 800 tonneaux, garnis chacun de 150 hommes,
de 30 pieces de canon et aultres munitions necessaires , et
sera la grosseur dudict canon portant bales du poidi de
huict a dix huict livres.
22.
On fera conjoinctement debvoir d'ouvrir et establir le trafficq Libre en la Chine et aultres quartiers des Indes, par
telle voije et moijens que le Conseil commun trouvera estre
expedient.
Wij bevonden bij de voors. articulen eenighe wtgelaten te
wesen , ende deden daerom sir Clement Edmonts versoecken
ons te willen senden alle poincten van de gedane verclaringhen , ende sonderlinge 'tgene was geproponeert nopende de
forteressen, ende die restitutie vande oncosten; dan cregen
ter antwoort, datte selve restitutie meriteerde geen antwoort
ende dat hij ons tegen den avont soude senden haer meeninge vande forteressen.
Opten avont liet hij ons aenseggen, dat het poinet vande
forteressen was geexprimeert bij haere articulen, daer bij sij
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persisteerden. Wij repliceerden dat bij monde verder was gegaen ende geseght, dat sij soo seer niet en begeerden onse
forteressen als nieuwe te bouwen, waer op ons den

nen

Aprilis wierde gesonden dit naevolgende artickel.
D'aultant gull est requis et necessaire que les commis et
facteurs de la Compaignie Angloise , qui front on resideront es Molucques ij aijent protection et seurete, tint pour
leurs personnes que pour leurs biens, (le quoij ils ne pourroient avoir asseurance, si non que la force et les moijens
dont depend leurdict seurete, soijent en leur pouvoir et disposition , it est convenu que les forts, lesquels par commun
advis on trouvera estre necessaire de garder , soient divisez
entre les deux Cornpaignies, suivaut la proportion du trafficq
et dispense de rune et de l'autre, ou bien que ceux de la
Compaignie Angloise pourront bastir pour eulx mesrues tels
forts esdicts Molucques, qu'il sera requis pour la seurete et
defense de leursdicts personnes et bier's contre tons attentats
d'hostilite et aultres injures qui leur pourroient estre faicts.
Den 20 en geresumeert hebbende die toegesondene articulen,
ende gethoont sijnde, dat sij haer verclaringe opt 10 e ende
23 e artijckel niet bij geschrifte hadden gestelt, maeckten semblant niet te weeten, dat sij die consideratien op 't selve gestelt, hadden geapprobeert in de voorgaende conferentie, ende
meenende dat die wtlatinge van 't woort taxe'es int 10 e art.
eenige finesse beduijde, hebben wij om haer te getnoete te
gaen, 'tselve artijckel aldus herstelt: Seront taxe'es selon l'ordonnance du conseil commun de defense et receues par les commis etc.,

waer mede sij doen te vreden waren, gelijck sij oock waren
met die notel op het

23 e

art., als oock dat het redelijck was

naerder verclaringe te geven ende tijdt t'exprimeren (gelijck
wij urgeerden) op haer artijckel van Palicatte. Dan vvilden
evenwel alle 'tselve noch eens communiceren haere coopluijden.
Aengaende die forteressen sustineerden sij, dat sij ten minsten
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eenige souden moeten bouwen, soo wij hun geene van de
onse wilden inruijmen, om in verseeckeringe te mogen hebben
haere persoonen ende goederen ende niet te staen ter misericordie van onse dienders, oock om niet te trafficqueren older
onse protectie tot disreputatie van de Engelschen; alle 'twelcke
wij beantwoordende seijden, dat heure gepretendeerde verseeckeringe niet nodich en was tegens ons, vermits wij quamen
om haer mede te deijlen 'tgeene wij in soo veele jaeree met
soo groote moeijten hadden geconquesteert, zijnde van meeninge haer niet te vernadeelen, maer te beneficieren ende met
hun te houden goede vruntschap ende correspondentie; ende
tegens d'Indianen waren sij genoechsaem verseeckert met onse
forteressen. Oock was bij hunl. altoos geoordeelt 't getall van
onse forteressen te groot te wesen, ende dat die meeste van
dien mosten geraseert werden, sulcx dat onnodich waere nieuwen te bouwen; daer bij doende dat wij eenige plaetsen
t'eenemael hadden geconquesteert van onse vijanden, ende in
die selve forten t'eyschen dat het was onredelijck, 'twelck sij
oock accordeerden ; ende in andere plaetsen, daer wij contracten exclusiff hadden , conden wij 'tselve niet toestaen, om
dat sulcx die Coningen toucheerde, ende die Coningen selffs
conden het oock niet accorderen, vermits het was tegens die
contracten met ons opgericht. Seijden daer bij, dat het niet
tegens die reputatie van de Engelschen was te traficqueren,
daer sij geen forten hadden, anders en souden sij in gheen
plaetse, noch te Bantam, noch te Suratte, noch elders met
rqutatie connen traficqueren; deducerende voorts meet andere
diergelijcke redenen. Dan conden haer niet diverteren van haer
sustenue daer bij sij seer urgeerden, dat wij off onse fortten
mosten raseren , om met hun in gelijcken grade te sijn, off
hun eenige toestaen te bouwen. Sulcx dat wij daerop mosten
verclaren geen apparentie te weesen van vruchtbare handelinge. Ons wierde daerop bij den Heer Digbij geantwoort,
datte Ambassadeurs van Denemercken waren gecomen , ende
dat men mede eenighe verwachtede wt Vranckrijck ende Spaig-
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nen, indien wij van meijninge waren wat goets te doen , dat
wij ons souden moeten haesten , daer bij voegende dat sij in
spijt van ons alien in corten tijdt soo sterek in de Molucques
souden wesen als wij.
Dese rencontre aen die Bewinthebbers gerapporteert sijnde,
ende siende dat ons niet antlers en resteerde als d'equitable
entremise van Sijne Ma t hebben wij beter ende geraetsamer
gevonden aen die selve ons recours te nemen als aff te breecken. Dan vermits desselffs indispositie sulcx nosh niet en was
gebetert, datter apparentie was in corten tijdt audientie te connen hebben; dat mede alle d'articulen genoechsaem ende sulcx
waren geprepareert tot accoort, dat die difficulteijten alleenlijck ende principalijck aenquamen opt derde vande Molucques, Amboina ende Banda, opte helfte van de peper deur
geheel Indien, opte forteressen ende restitutie van de groote
oncosten bij den onsen aengewent, zulcx dat die Bewinthebbers met haer langer verblijff geen vorder proffijt connen doen,
dan veel eer schade, vermits die Engelschen presumeerden
dat sij alleenlijck bleven om van de Engelschen soo veel te
trecken als doenlijck , ende daerinne niet verder connende comen, alles te sullen accorderen, — soo is bij ons samentlijok
geraetsaem gevonden, dat wij die voors. audientie souden affwachten , ende dat de Bewinthebbers souden vertrecken , ende
hebben dienvolgende d'selve Bewinthebbers versocht vergaderinge van de Heeren Commissarisen om haer affscheijt van
de selve te nemen, die nyet eer heeft connen wesen als opten
26 en Aprilis, ten welcken daghe die voors. Bewinthebbers met
ons gereden sijnde bij de Heeren Commissarisen, hebben al-

daer deur heurlieder Advocaet doen verhalen , dat sij om te
thoonen haere groote inclinatie tot een goet accommodement
sich niet en hadden laten verdrieten een geruymen tijdt aff
te wachten, op hope dat deur die conferentie tusschen haer
E. ende ons gehouden soodane equitable conditien souden sijn
beraemt geweest tot accommodatie van de disputen tusschen
beijde Compaignien verresen , dat sij d'selve hadden molten
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rapporteren; maer siende dat boven eenighe noch overtreffende
poincten nieuwe swaricheden waren aenwassende opt stuk van
de forten, die niet accommodabel en waren, dat sij genootsaeckt waren te vertrecken , ende haer Ed. te bedancken voor
die moeijten tot noch toe aengewent. Die Heeren Commissarisen wenschten haer goede reijse, met verclaringe dat sij tot
de accommodatie soo goeden ijver hadden gebracht als van
onse sijde gepretendeert wierde geschiet te sijn, ende dat wij
oock van heure subjecten geen weijniger vrientschap hadden
te verwachten, als die haere van de onsen, daer bij voegende
dat sij aen den Raidt van Sijne Ma t 'tselve louden te kennen
geven. Naer dat hun die Bewinthebbers hadden geretireert,
wierde bij ons aen die Commissarisen opte caerte gethoont
die onbillickheijt van de pretentie aengaende die forten. Dan
den Heer Digbij 'tselve affbreeckende, seijde sulcx onnodich
te wesen, vermits men soo geresolveert was te vertrecken. Die
voors. Bewinthebbers hebben daer nae mede doen versoecken
den Gouverneur vande Engelsche Compaignie, sir Thomas
Smith , te willen doen vergaderen eenige van hun Bewinthebbers, om vande selve mede affscheijt te molten nemen, dan
hebben ten antwoort becomen, dat den Raidt van sijne Mat
was vergadert , daer van sij eerst bescheijt verwachteden.
Tegens den avont sijn twee Engelsche coopluijden bij ons
gecomen wt den name van den voors. Gouverneur, ons mette
Bewinthebbers nodigende op een bancket tegens Maendach
29 Aprilis, alwaer sij seijden mede te sullen wesen die Heeren Commissarisen van sijne Ma t, 'twelck wij geraetsaem vonden niet te refuseren , om geen vruntschap aff te snijden, al
wast dat die Bewinthebbers gemeent hadden te vertrecken,
ende sijn alsoo ten selven daghe seer sumptueuselijck ende
vriendelijck getracteert geweest.
Den 30 en Aprilis sijn. die Bewinthebbers vertrocken, ende
wij en hebben niet naergelaten in de volgende daghen t'informeren ende te kennen te geven die gelegentheijt van de saecke,
den Hertoch van Lennox, den Grave van Penbroeck , den
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Viconte d'Ancastre, den Secretaris Nanton, ende verscheijdene andere Heeren. Hebben mede die visite gedaen ende
ontfangen van die Heeren Cincelaer ') ende Jona Carisio,
Ambassadeurs van den Coninck van Denemarck. Ende soo
sijne Mat opten l en Maij te Tiboults 2) was gecomen, hebben
opten 4 en audientie versocht, die ons geappoincteert wierde
tegens den

Xen.

Den 5 en Maij heeft bij sijne Ma t audientie gehadt die
Grave van Noielle, Ambassadeur vanden Ertzhertoch Alberto,
die opten 25 en Aprilis te Londen was gearriveert om te condoleren die doot vande Coninginne ende te congratuleren die
gesontheijt van sijne Mat , sornen seijde.
Den T en Maij arriveerden te Londen den Heer van Plessen , Ambassadeur van den Cheurfurst Pals, metten welcken
wij gehouden hebben goede correspondentie.
Ende soo wij goet hadden gevonden sijne Mat deur den
Heer Caron t' informeren van den staet ende gelegentheijt
vande resterende difficulteijten, ende alsoo te prepareren onse
audientie, heeft hij sijne Ma t gevonden gepreoccupeert van
den sijnen, nopende 't questieuse poinct vande fortten, cloth
niet soo, off sijne Mat gaff die redenen plaetse, ende seijde
ons te sullen hooren in presentie van sijne Comtnissarisen.
Den thienden Maij gecornen sijnde tho Tiboults wierden
wij bij den Marquis van Buckingam geconduiseert bij sijne
Mat, dien wij vonden geaccompaigneert metten Prince. Wij
condoleerden sijne Mat, in presentie van den Prince ende den
selven Marquis, die doot vande Coninginne ende congratuleerden die selve sijne reconvalescentie, met versoeck te willen
ontfangen d'ouverture vande difficulteijten, die noch resteerden,
in d'accommodatie vande Oost-Indische Comp. ende commercie. Den Coninck gaff ter antwoorde, dat hij hoopte, dat
hem Godt de Heere soude sparen tot welvaren niet alleen
van sijne ondersaten, maer oock vanden staet van U Ho.
1) Sinclair.

2) Theobalds.
(2. Serie, 2. DI, , 2. St.)
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ende Mo. ende dat men in torten tijdt sonde hooren die
groote beneficien, die hij deur ende int Synode aen onse
landen hadde gedaen; dat hem altoos hadde tegen gestaen ,
die leere ende factie van Arminio, ende wel verwondert
was geweest, dat Barnevelt hadde gesustineert dat onsen
oorloch tegens den Coninck van Spaignen niet en was gesproten ende gedreven ter cause vande Religie; dat niemants
pernicieuser maximen hadde mogen wtspouwen; hij noch
Coninck van Schotlant sijnde, ofte oock die Coninginne Elijsabeth zaliger gedachteiiisse, souden noijt onse saecke hebben
gefavoriseert, ten ware geweest die Religie, ende dat wij om
die selve den oorloge hadden gevoert. Opte saecke van OostIndien seijde den Coninck geinformeert te sijn deur den sijnen vande gelegentheijt ende redenen der openstaende dn•
culteijten ende voornamentlijck beroerende die fortten; dat
oock den Heer Caron van onser sijde gelijcke officien hadde
gedaen, ende daerom geraetsaem vont (soo het ons gelieffde)
ons beijde te gelijck op alles te hooren, om rediten ende
verscheijdenheijt van comtnunicatien (die vermits sijne debiliteijt
hem lastich souden vallen) te vermijden; verclarende met geen
voordeel voor den sijnen, off vooroordeel tegens den onsen
tot derselver prejudicie te sullen gaen. Wij en conden 'tselve
niet weijgeren ende, die Commissarisen daerop ingeroepen
sijnde, wierde sijne Ma t bij ons int breede verthoont, dat de
difficulteijten, die de conclusie van onse accoort hadden geretardeert, waren geredigeert tot 3 oft 4 principale poincten ,
waervan 't eerste was die portie inde Molucques, Amboina
ende Banda; het tweede die helfte vande peper deur geheel
Indien, ende 't derde 't stuck vande forteressen , hebbende op
elck poinct gededuceert die redenen ende consideratien daertoe dienende, ende sonderlinge opt stuck vande forteressen
geseijt, datte disputen tusschen beijde Comp en waren verresen
over die commercie vande Molucques , Amboina ende Banda;
dat d'Engelschen opt versoeck vande Nederlantsche Compaignie om te contribueren totte defensie tegen die Spaignaerts
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altoos hadden geantwoort, dat sij gingen in qualiteijt als
coopluijden om te traficqueren ende niet om eenige landen
te conquesteren; dat sij int jaer 1613 selffs in presentie van
sijne Mat hadden begeert, dat wij eenige impositien opte
Molucksche waren wilden stellen , die sij souden betalen,
snlcx dat sij noijt eenige forteressen hadden gepretendeert;
dat oock bij IJ Ho. ende Mo. die minste suspitie niet en
ware geweest van sodane rencontre, ten aensien vanden peijs
tusschen sijne Mat ende den Coninck van Spaignen , ende
vermits men nu te vreden was aen haer te communiceren
een gedeelte van de commercie vande Molucques, enz., ende
dat daermede haere clachten souden comen te cesseren, dat
sij daerom oock behoorden hun daer mede te contenteren ,
daer bij doende dat de forteressen haer expiratie vande jaeren
van accoort souden comen te strecken tot onse prejuditie,
alsoo inde restitutie ofte raseringe van lien lichtelijck swaricheijt soude worden gemaect; clatter mede geen redenen en
waren , haer eenige fortten in te ruijmen in de plaetsen die
van onse vijanden genomen ende bij ons in souverainiteijt
gepossideert wierden, ende in andere plaetsen daer Coningen waren, dat ons niet toe en stonde daerin te disponeren ,
ende dat oock die Coningen scuffs snlcx niet en conden accorderen, ter cause vande contracten exclusiff met ons ingegaen; dat mede Amboina ende Machin , die wij alleene
possideerden in souverainiteijt meer als vijff seste deelen van
de nagelen wtbrachten , ende datte resterende plaetsen nauwelijcx voortbrachten een sestedeel ter cause vande dagelixe
excursien ende hostiliteijten tusschen Spaignen ende ons ,
zulcx dat die fortten ende garnisoenen in geenen deele daer
wt conden gehouden worden, ende dat daeromme in soodane
plaetsen nieuwen te timmeren niet en soude comen te strecken tot eenich profijt, maer alleen om t' oorlogen tegens
Spaignen, deducerende deur beneffens, dat in cas hun all
wierden toegelaten een fort in Ternate in 't gesichte van
Spaignen te bouwen , dat even wel haer gedeelte van nagelen ,
14*
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vallende onder ende omtrent onse forten , niet en soude int
hare getransporteert connen werden ende consequentelijck
souden moeten blijven in onse protectie, soodat oock te dien
aensien hunne redeneri niet en souden comen te cesseren al
hadden sij aldaer een forteresse. Ende aengaende haere redenen dat sij eenige fortten mosten hebben tot verseeckeringe
van haere personen ende goederen, sustineerden wij dat sodanige verseeckeringe soude moeten sijn off tegens ons , off
tegens d'Indianen : tegens ons waer sulcx niet nodich , alsoo
wij geen intentie hadden haer eenige outrage te doen , zouden
andersints haer niet inruijmen soodane groote voordelen ende
communiceren die commercie, die wij als gewonnen hebbende
van Guise vijanden alleene gerechticht waren te houden. Dat
oock zijne Mat ende U Ho. ende Mo. 'tgene geaccordeert
mochte werden souden approberen, garanderen ende haere
respective subjecten 'tselve doen onderhouden, ende dat bij
een artijckel was gestatueert hoemen alle voorvallende questien soude beslichten , sulcx dat alle 'tselve genoechsaem
diende tot verseeckeringe diemen tegens ons soude tnogen
pretenderen. Ende aengaende d'Indianen, daer tegens waren
sij genoechsaem verseekert door onse fortten, die soo sterck
waren, dat hun die Coningen daerop betrouwden , ende sij
scuffs sustineerden datter te veele waren ende eenige van
dien mosten geraseert werden, sulcx dat te meer onnodich
waere nieuwe te timmeren. Ende soo hun sustenue gefondeert waere, dat sij dan te Bantam, Suratte ende op alle
plaetsen daer sij trafficqueerden , souden moeten eenige forteressen hebben, 'twelck absurd soude wesen; allegerende oock
bij occasie de groote oncosten, bij de Nederlantsche Comp e tot
verseeckeringe vande commercie deur geheel hdien , gedragen ,
dat Bantam was ontset, voor Malacca bataillen gelevert, die
galeons van Goa geslagen, den Coninck van Ternate in sijn
lant gestelt, en vivres ende andere necessiteijten onderhouden, Motijr, vande Spaignaerts gedevasteert sijnde, met 2000
menschen gepopuleert, ende diergelijcke meer, streckende soo
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wel tot hun proffijt als ons selffs, alsoo andersints volgende
den last ende bevel vanden Coninck van Spaignen sij ende
wij all lange wt Indien souden sijn gedreven geweest. DU
alles bij sijne Mat met goede attentie ende patientie gehoort
sijnde , verclaerde reden te sijn hier jegens mede den sijnen
te hooren. Den Heere baron Digbij seijde dat het immers
redelijck was d'ondersaten van sijne Ma t inde Molucques,
enz. trafiquerende, voor haer goet ende personen eenige asseurantie souden hebben , andersints gewelt, injurie ofte overlast van den Indianen, Spaignaerts off selffs van den onsen
ontfangende, waer dat sij haer recours ofte defensie souden
vinden ; is geantwoort dat jegens den Spaignaert ende Indianen volcomen asseurantie was in onse fortes; dat int voornaemste der selver den Coninck van Ternate selve sijne residentie ende protectie hadde (zijne Ma t daerop seggende, dat
is wel eenen amen Coninck) ; dat d'ondersaten van sijne
Mat noch ongelijck noch gewelt van den onsen hadden te
verwachten, alsoo het subject van haere voorige droevige dissensien ('twelck alleen in de pretensie vande libre commercie
in de Molucques bestonde) bij het accoort geweert sijnde ,
Diet anders was te wachten als onderlinge vrientschap ende
benevolentie, daertoe d'onsen altijdt hadden getracht. Den
baron Digbij seijde vorders, terwijle wij in de saecke ten
principalen waren getreden, dat sulcx Iran mede geoorloft
was; dat hij derhalven niet conde verstaen met fondament
ende redenen d'onsen conden mainteneren de defensie ende
verboth vande traficque in de eijlanden vande Molucques,
gemerckt d'onsen ten aensien van gelijcke interdictie aende
Spaignaerden den oorloch aldaer hadden aengedaen ende wt
verscheijden plaetsen verdreven , ende die selve geoccupeert,
code gecontinueert haere violente exclusie. Is geantwoort,
dat den Spaignaert door geheel Indien, met sijn gewelt ende
wapenen, met vrije Coningen ende republicken, jae selffs
daer hij geen acces en hadde, alle natien hadde verhindert
te negotieren, Digbij repliceerde 'tgunt den Spaignart int
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geheel heeft gedaen, west bij den uwen in een gedeelte gevolght; dat oversulcx sijn redenen daerdoor wierden geconfirmeert. Den Coninck thoonde hem geheelijck hier door
gemoveert, ende den sijnen gelijck te geven; dan gedupliceert
sijnde dat argumentum a dispari niet en concludeerde; dat
dese saecke tusschen d'ondersaten van sijne Ma t ende der
Heeren Staten Generael, vrienden ende geallieerde sijnde,
veel anders moste werden genomen; dat d'onsen in Indien
jegens den Spaignaert niet alleenlijck hebben geoorlocht ten
aensiene vande voors. generale verhinderinge, maer voornamelijck , dat de Spaignaerden onse vijanden waeren, die sij
luijden daerom in alle quartieren des werelts mochten bevechten ende met goeden titel mochten affnemen haere fortten
ende landen, ende dat soodanige conquesten in voile souverainiteijt den Heeren Staten Generael aenquamen. Den Heere
Digbij insisteerde, dat wij, overmits het tractaet van trefves,
sulcx niet vermochten te doen; dan onderricht sijnde, dat wij
echter in Indien in oorloge altijdt sijn gebleven, heeft gedesisteert, ende sijne Ma t met onse redenen volcomen satisfactie
genomen hebbende, ende sonderlinge vermits wij seijden dat
alle dese redenen nu quamen te cesseren, deurdien wij presenteerden haer een gedeelte in te ruijmen , ende niet langer
te secluderen, heeft den Heere Digbij een nieuwe instantie
aengevangen , dat bij ons niet behoorde de souverainiteijt van
een groot gedeelte vande eijlanden vande Molucques, enz.
noch oock onse exclusive contracten met de Coningen aldaer
gemaect jegens den Engelschen geallegeert te werden, overmits in den aenvanck vande conferentie op de wedersijdige
clachten met gemeijnen advijse goet was gevonden, inde
saecke ten principale niet te treden tot prejuditie van het
gesustineerde dien aengaende vande eene ende d'andere partie;
is geantwoort, dat dit argument jegens haer met recht volcomelijck conde werden getorqueert, gemerckt de pretentie
van eenige forten aldaer notoirlijck infringeerde d'exclusive
contracten vanden onsen, die nochtans waren gefondeert op
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seer bondige redenen van equitcijt, namelijck dat een sou verain Coninck ofte republicque overvallen deur gedurige tijrannicque invasien van sijn machtiger vijandt, aen een derde
de vruchten van sijn Rijcke met bewillinge van sijne ondersaten vercope tot een seeckeren gedurigen prijs, met exclusie
van alien anderen, nochtans met last ende conditie denselven
Coninck ende sijne landen jegens sijne vijanden met maehtiger pant te defenderen. Den Heere Digbij seijde vorders,
dat wij de souverainiteijt hadden geallegeert van eenige eijlanden daer sij mede gerechtieheijt aen conden pretenderen :
voor eerst poseerde Maquian , ten selven eijnde producerende
een gedruckt Journael bij 'twelck poochde te bewijsen, dat
'tselve eijlandt gepretendeert bij den Coninck van Tidor bij
denselven ende den inwoonderen sijne Ma t van Groot Brittaignen was opgedragen. Wij antwoorden sulcx te ignoreren ; dat wij 'tselve eijlant met goeden tijtel possideerden,
als met de wapenen over veele jaren geconquesteert hebbende
op onse vijanden den Spaignaerden. Hij poochde noch van
eenige eijlanden te spreecken, dan went geinterrumpeert van
sijne Mat , die veele redenen van persuasien gebruijckte om
ons te induceren tot accommodatie van dit different ende
sijne ondersaten eenige plaetsen van retraicte ende asseurantie
te accorderen , doeh niet sodanige die den onsen prejuditie
mochten geven, ofte in deffiance ofte achterdencken stellen;
dat gheen reden was, dat den sijnen in eenigen manieren
jegens den onsen souden concurreren in sodanige plaetsen,
die sij luijden met soo veel bloets ende goets hadden vercregen; allegeerde dat mede sijne ende sijner ondersaten reputatie soude wesen, soo volcomentlijck in d'voors. eijlanden
onder onse protectie ende gebiet te sijn; dat daer door sijne
verachtinge rode Indien soude vermeerderen , daer sij doch
alreets door den onsen niet dan te veel was vercleent, ende
verre in macht boven hem verheven den Coninck van Hol1) Hier sehijnt het woord tegen uitgevallen te zijn.
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landt; dat in sonderlinge consideratie behoorde genomen te
werden om ijetwes den sijnen aldaer te accorderen ; dat deselve met gelijcke macht ende cost met den onsen alle d'Indien ende consequentelijck mede d'eijlanden vande Molucques
sullen moeten defenderen ; dat wij doch den onsen wilden
disponeren alle mistrouwen jegens sijne ondersaten wt haer
te werden, terwijie doch sijne meijninge niet was eenige plaetsen met gewelt aldaer voor denselven te becomen; dat hij
oock gedurichlijck ordre sail geven, dat sijne ondersaten sonderling sullen trachten alle vruntschap ende goede correspondentie met den onsen te onderhouden. Den Coninck Bede
groote instantie dat men den sijnen doch eenich contentement
Wilde geven, ende thoonde met woorden ende gelaet een overgroote genegentheijt tot het accoordt, verclaerde, dat hij soude
houden voor de droevichste tijdinge dat dese onderhandelinge
vruchteloos soude wtvallen, daer bij vougende, dat hoewel hij
echter wel verhoopte dat de misverstanden in Indien (die doch
de beswaerlijcxste inconvenienten souden mede brengen) niet
en souden verbreecken sijne alliantie met d'Heeren Staten, dat
evenwel door geheel Christenrijck seer vreempt sonde werden
gesproocken ende tot onser beijder nadeel geoordeelt vande
rupture van dese soo langdurige conferentie, ende voornamelijck dat onsen vijandt den Spaignaert (ick weet niet hoe hij
jegens mij is geaffectioneert seijde sijne Ma t) hier door seer
verblijt sijnde, sijn profijt grotelijcx sail doen met onse gemeene dissensien, ende groote hope geven de dissenteerende
parthijen beijde te verjagen. Brij hebben op alles weder geantwoort, ende sijne Ma t gebeden ernstelijck te considereren
onse gewichtige voor geallegeerde redenen, ende belangende
d'asseurantie van haer volck in de Molucques, dat wij ver.
hoopten satisfactie gegeven te hebben; dat mede seer weijnich
personen aldaer van noode sullen sijn, alsoo een ieder plaetse
daer de vruchten vallen, maer een comis requireert, ende
dat ten aensien vande goederen gheen difficulteijt can werden
gemoveert, soo ten regarde van die aldaer sullen werden ge,
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bracht, als de vruchten die men jaerlijcx heeft t' ontfangen,
alsoo alles met gemeene hant vercocht sonde moeten werden,
ende de vruchten, door beijden commisen onverdeelt ontfangen , in gemeene magasijnen ende aldaer bewaert werden ,
omme naderhant bij lotinge een ieders portie te vinden, ende
alsdan terstont in de respective schepen te laden. Soo veel
belanght 'targument genomen vande gemeene equipagie ende
defentie ter zee, dat sulcx alleen soude dienen tot verseeckeringe vande gemeene negotien van Indien, ende voornameliick
omme deselve te verbreijden ende extenderen in andere Ianden; dat de conservatie vande eijlanden vande Molucques genoech conde bestaen door de menichte ende 't gewelt vande
forteressen. Sijne Ma t continueerde niettemin sijne vorige
instantien, ordonnerende de Heeren Commissarisen sonder
wtstel den Bewinthebbers te belasten, in conformite van sijne
voorige intentie in alle redelijckheijt over dit poinct haer
duijdelijek te verclaren ende te specifieeren, waer sij haere
plaetsen van asseurantie souden eijsschen. Ende hierover bij
den Raetsheere Folcke Grevil secretelijck geemboucheert sijnde, heeft andermael d'Heeren Commissarisen aengesproocken
seggende: opdat ick mijne groote genegentheijt ende begeerte
tot accommodatie van dese saecke naerder explicere, verclare
dat ghij luijden mij geen grooter noch aengenamer dienst
cont doen, als den Bewinthebbers te induceren, dat sij aengaende de versochte asseurantie immers soo weijnich eijschen, dat sij haere vrienden Baer mede geen prejuditie ofte
de minste defiance jegens haer en causeren, 't welck mijn
wterlijcke begeerte is. Soo veel aengaet het poinct vande
gepretendeerde portie in de commercien vande Molucques,
heeft sijne Mat geseght te betrouwen, dat sijne ondersaten
sulcx sail werden geaccordeert. Daer naer bij der hant genomen sijnde bet stuck vande peper sijn daerover gemoveert
de gewoonlijcke debathen; dan eijntelijck heeft sijne Mat tot
accommodatie voorgeslagen, dat de gemeijnschap van het incopen van den peper soude gerestringueert worden aen het
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eijlant van Java Major , de resterende landen van Indien blijvende bij de generale liberteijt van commercien. Wij moveerden dien aengaende, dat in alien gevalle het artijckel,
spreeckende vande gemeenschap vande peper, naerder diende
verclaert aengaende het stellen van den prijs over het incopen, voornamelijck dat een ijder vrij soude sijn, sijne gelegentheijt sulcx vereijsschende, t'allen tijclen te mogen cooper),
mits aen sijn Compaignon presenterende daervan de helft.
Den Coninck thoonde hierinne geen difficulteijt te maecken,
dan wiert geinterrompeert ende gepersuadeert sulcx aen den
coopluijden te remitteren. Eijntelijck int scheijden recommandeerde sijne Mat seer ernstelijck de saecke van Carel Michel,
seggende bij coninckelijcke woorden seer wel te weeten ende
verseeckert te wesen, dat denselven Michel wt Oost Indien
wilde comen ende sick in Engelant off Schotlandt neersetten ,
begeerende oversulcx dat hem contentement mochte worden
gegeven, 'twelck met een cleijn gedaen sonde connen werden.
Ten selven daghe hebben wij van U Ho. ende Mo. ontfangen dese naervolgende brieven.
Die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.
Edele, erentfeste, hoochgeleerde , vrome, seer voorsichtige
Heeren. Alsoo wij verstaen vande Gedeputeerden vande Oost
Indiscbe Compaignie, wt Engelant wedergekeert, de difficulteijten die in de besoignes aldaer nieuwelijck voorgevallen
sijn, Baer van wij dienen bericht te werden bij U L. overcompste alhier elide derselver rapport , soo hebben wij tot
dien eijnde datelijck ordre gegeven, dat een schip van oorloge
naer Engelant sail werden gesonden wt de Mase ofte Zeelant, omme U L. met Godes hulpe over te brengen; is oversulcx ons begeeren , dat U L. desen ter handen gecommen
sijnde, van sijne Co. Mat van Groot Britannien ende die
Heeren Raeden van sijne Ma t mette beste gratie ende beleeftheijt hun affscheijt ende verloff sullen nemen (sonder
nochtans anders de handelinge aff te snijden) ende hun her-
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waerts vervoegende, den Almogende biddende, dat hij U L.
voorspoedige overcompste wil verleenen ende bewaren in sijne
heijlige protectie. Vuijten Haghe den iiij en Maij 1 619 , was
geparapheert V. Sloet v t elide onderteeckent C. Aerssens.
Diewij1 sijne Mat begeerde, dat bij den sijnen naerder explicatie ende specificatie soude werden gedaen opt stuck van
de forten, ende oversulcx die handelinge continueerde, gelijck bier vooren verhaelt ; dat merle die Bewinthebbers int
scheijden van ons hadden begeert, dat wij die handelinge
niet en wilden affbreecken, in ens sijne Mat volcomelijck
vande forten niet en wilde desisteren, maer die besoignes
gaende te houden ter tijdt ende wijle sij ons naerder hadden
geadverteert vande intentie vande Comp e , soo hebben wij den
inhout vande voors. missive niet aenstonts connen te wercke
stellen, maer eerst moeten affwachten die voors. explicatie,
waertoe ons vergaderinge geassigneert was tegens Dincxdach
den 14en Maij, maer wtgestelt totten 15en.
Ondertusschen is opten li en Maij te Londen gearriveert
den Marquis van Treignel, extraordinaris Ambassadeur van
Vranckrijck, met een aensienlijcke groote suite. Wij hebben
van denselven bij reciproque visiten groote courtoisien ontfangen ende communicatien van verscheijdene imporlante saecken , vindende denselven seer genegen tot den Staet van U
Ho. ende Mo. ende grootelijcx estimerende derselver alliancie
met Vranckrijck, presenterende sijne entremise tot accommodatie vande Oost-Indische disputen tusschen ons ende d'Engelschen.
Op Woensdagh den l5 en Maij mette Heeren Commissarisen
vergadert wesende, wierde bij deselve geresumeert die voorgaende disputen over die forteressen, haer gelatende te willen restitueren d'oneosten van 't bouwen vande forten, die
wij hun souden inruijmen. Wij resumeerden Baer tegens
onse voorgaende redenen, ende deduceerden dat soodane restitutie vande aerde van een bolwerck op te werpen in desert
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in geen consideratie conde comen , versoeckende hunluijden ,
dat sij volgende den last van sijne Ma t haer begeerte naerder
wilden esclairceren, daertoe wij waren vergadert. Waerop sij
proponeerden, dewijle de vruchten van Ternate ende Tidor
hadden geextenueert tot een sestedeel, dat sij hun souden
tevreden houden met 'tselve sestedeel , ende aen ons laten
d'andere plaetsen die vijff sestedeelen op brachten. Wij seijden al wast dat Ternate, Tidor , Motir ende Batzian een
sestedeel van de nagelen tegenwoordich opbrachte, dat evenwel die selve insulen tot geen sestedeel vande Molucxe eijlanden conden geextenueert worden. Eijntelijck naer verscheijdene debatten, wierden bij Foulcke Greville, Cancellier vande
Eschecques geeijscht een fort in Ternate ende een in Tidor,
waerin den Baron Digbij miscontentement nemende , seggende
bij hun coopluijden noijt sulcken voorslach gehoort te hebben ,
wiessen onder haer eenige contentien, ende soo wij versochten in geschrifte te mogen hebben baere wterste meijninge,
wierden drie coopluijden ingeroepen, waermede die Heeren
Commissarisen geconsulteert hebbende, gaven ons voor bescheijt, dat sij alle die coopluijden tegens morgen souden
doen vergaderen, ende alles 'bij geschrifte stellen, ende 'tselve
met sijne Mat eerst gecommuniceert hebbende, ons te sullen
leveren op Saterdach toecommende.
Donderdach den Hen Maij verstaen hebbende, dat de coopluijden souden vergaderen, is eene van ons gegaen bij den
Cantzlier vande Echequer, om te recommanderen corte expeditie ende te versoucken, dat sij regard nemende opten langen
tijdt die wij hadden geemploijeert, doch alles bij geschrifte
wilden stellen, sonder ijets te vergeten , opdat wij niet Langer mochten opgehouden worden, ende in specie merle te
willen letten opte consideratie bij ons gemoveert opte voorgeslagene accommodatie van zijne Mat nopende die peper.
Ende nae dat een langh discours aldaer was gehouden in
presentie van den Secretaris vande Latijnsche spraecke, heeft
den voors. Cancelier geeijscht bij geschrifte onse meeninge
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over die peper, waerop wij hem gesonden hebben dit naervolgende.
Memoire.
Sur l'accommodement propose par sa Mate touchant l'achapt
du poivre, a este meue ceste consideration, que le cas advenant, le commis de l'une ou de l'aultre Compaignie ne vouldroit acheter du poivre, soit pour la cherte ou quelque aultre
consideration , et la commodite et charge de l'aultre requerroit
d'en achepter, qu'il seroit necessaire de luij permettre l'achapt
de telle quantite que bon luij sembleroit, moiennant qu'il
offre a son Compaignon la moitie dudict poivre a mesme prix.
Vrijdach den li en heeft ons den Cancelier vande Eschecques deur den voors. Secretaris vande Latijnsche tale gesonden dit naervolgende geschrifte.
Quum antea animadversum sit difficulter induci vos, ut
mercatoribus nostris jus propugnaculi concedatis in Insula
Tidore, an id permissuri sitis in alijs insulis, ut in Ternate
et Motire, ut responso vestro ad mercatorum collegium relato
tandem inter partes (si fieri possit) aliquo modo conveniat.
Quod si omnino stat vobis sententia, nullum nobis in Molucis insulis propagnaculum ad negotiationis securitatem permittere , an turn velitis concessa nobis tertia parte Molucensium aromatum, et dimidia piperis in Java Majore, nos
liberare a sumptibus conferendi vobis auxilij et decem navium
promissarum.
Quod attinet ad nuperam illam conditionem articulo piperis
a vobis adjectam, respondent ea nihil esse opus, quum parati
sint quicquid demum eveniat dimidium in Java quotannis
emere, at vel maxime cum damno suo id aliquando esset
conjunctum.
Wij seijden denselven Secretaris to verwachten vande En-
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gelschen, dat sij scuffs haer wtterste meeninge bij geschrifte
wilden stellen ende niet van ons eijsschen in wat plaetse
wij haer eenige fortten souden accorderen, alsoo sij wel moisten bij ons genoechsaem verclaert te sijn, dat bij U Ho. ende
Mo. off bij de Comp e noijt eenige gedachten van desen eijsch
waren geweest, sulcx dat wij oock daertoe niet en waren gelast. Ende alsoo wij merckten, soo wt het voors. geschrifte,
als wt het discours van den voors. Secretaris, dat met voordacht ende studieuselijck van Amboina elide Banda was verswegen , om daer naer dienaengaende nieuwe pretensien te
maecken, versochten wij haere wterlijcke meijninge t'samen
ende op alle poincten te gelijcke te mogen hebben; daerbij
vougende, dat wij over Tidor geen meerder difficulteijt hadden gemaeckt, als over Ternate, dan in genere gerefuseert
die forten soo wel in d'eene als in d'andere plaetse, sijnde
naer ons beduncken bij de Engelschen in 't voors. geschrift
Tidor wtgelaten, niet omdat wij daerin meerder swaricheijt
hadden gernaeckt als over d'andere plaetsen, maer omdat sij
aldaer meerder difficulteijt souden vinden, den Spaignaert
daer naer meester wesende, ende wij weijniger forten hebbende als in d'andere plaetsen.
Tegens den avont, alsoo den Secretaris, volgende sijn beloften , niet en was weergecomen , hebben wij om onse meeninge, die men scheen t'apprehenderen, claer genoech te verstaen te geven, aen de voors. Cancelier gesonden, dit geschrifte.
Puis qu'es precedentes conferences on n'a pretendu n'ij
parle des forteresses, et que Messeigneurs les Estats Generaulx et ceulx de la Compaignie des Provinces Unies, pour
beaucoup de raisons, n'ont jamais attendu telle pretension,
avons souventefois declare et declarons ingenuement de
n'avoir nulle charge d'en traicter ; neantmoins n'avons faict
difficulte d'entendre une ronde et particuliere explication de
1) Ives : nicer.
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ce qu'on en demande es Isles de Molucques, Amboina et
Banda, afin de pouvoir faire rapport au plus favorable que
nous conviendra, et prions partant que la resolution en
puisse estre prise sans niterieure remise au plustost qu'il
sera possible.
Hierop heeft ons op Saterdach den H en Maij den voors.
Secretaris gebracht dit naervolgende geschrifte.
Ut apparent Anglos fraterno foedere in sinceram societatem
receptor, concedendum esse illis a Belgis amice et benevole,
ad negotiationis et mansionis securitatem, jus aedificandi et
muniendi se, primo in tribus Moluccarum, Ternate, Machin
et Motire, deinde in duabus Bandanarum, Pullerone, quamantea suo firmarunt praesidio, et in ipsa Banda, quod ad
Amboinarn attinet, rogare se , ut ibi quoque uno vel altero
loco jus domicilij et propugnaculi habere possint: alias fieri
non posse ut fraterno foedere videantur admissi, sed potius
peregrinorum more ibi vivere et mercenarium 1 ) Belgis operam
locare.
Petunt deinde ut quicquid terrarum nut privilegiorum ullibi
in India Orientali quaesitum fuerit, posthac a Belgis quocunque titulo sive belli sive pacti id ut fidissimis soeijs ex
aequo fiat commune.
Tvoors. geschrift gelesen hebbende, seijden wij den voors.
Secretaris, dat sij hoe 'anger hoe meerder reculeerden , eijsschende nu seven forten, daer sij te voorens eer wij audientie
bij sijne Mat gehadt, niet dan vijve hadden begeert, te weeten een derde van alle forten , wesende sesthien te samen;
dat merle wij selffs Been forten en hadden in Banda; niettemin dat wij daer van souden rapport doer. Ende sonden
voorts naden grooten Camerlinek om audientie bij sijne Mat,
1) lees: mercenariam.
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die welcke geexcuseert wierde voor eenige daghen, vermits
andere occupatien , ende dat die Coninginne opten 23 en soude
begraven worden. Ondertusschen heeft ons den voors. Secretaris wederom aengedient die saecke naerder ende sulcx geexamineert te wesen, dat sij geen fort en begeerden in Banda ,
ende souden ons oock laten houden Amboina, mits hebbende
een fort in Poulewaij. Ende op Vrijdagh den 24 en Maij is
den Cantzelier vande Eschecques selffs bij ons gecommen
metten selven Secretaris om in sijn prive naeme ende als
voor hem selffs, met ons vande saecke te confereren , seggende
nae verscheijden discoursen redelijck ende billick t'achten dat
sich d'Engelschen behoorden te contenteren met een fort in
Ternate, een in Motir, ende een in Pouleron. Wij antwoorden onbillick te wesen oock een fort te eijsschen , hadden
evenwel niet willen weijgeren aff te wachten die verclaringe
ende naerder specificatie, die sij dienaengaende bij geschrifte
souden willen doen. Ende vermits wij d'selve nu ontfangen ,
dat wij daervan souden rapport doen. Waerop hij repliceerde
die selve verclaringe aen ons gesonden te hebben wt sijnen
name ende particulier te wesen. Wij Baer tegens, ons bij den
Secretaris t'elckens als hij die geschriften gebracht, verclaert
te sijn, dat de meeninge vande Compaignie in deselve was
vervath, ende dat sulcx oock den context ende 'tgene op
't eene ende 't ander gevolcht, genoechsaem was medebrengende.
Eijntelijcken heeft hij geseght mette Comp e te sullen communiceren sijne voors. meninge , ende wt derselver name ons
deselve doen hebben. Hierop hebben ons den voors. Secretaris ende Robert Bell eene vande Engelsche coopluijden op
Saterdach den 25 en Maij gebracht dit naervolgende geschrifte.
Domini delegati Ordinum Belgicae ex Regis voluntate petiverunt ut mercatores Angli negotiantes in India Orientali
unanimi consensu et scripto significent , quot minimum propugnaculis futuri sint contenti in Moluccis et Bandanis insulis, respondent: in Moluccis quidem duobus, uno in Ternate,
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altero in Motire; in Bandanis vero poseunt sibi restitni propugnaculum, quod antehac possederunt in PuIlona i), et ut
retineant quod jam habent in Pullerone, aut, si forte vi Belgarum ablatum sit, at restituatur. Actum in Collegio mercatorum Indiae Orientalis, Londini 15 a Maij, 1619.
Wij hebben aenstont hierop audientie doen versoucken bij
sijne Mat , die ons geassigneert wierde tegens den 27 en Maij ,
ten welcken daghe wij sijne Ma t te Groenwits 2) wesende, hebben verhaelt, dat wij wel geen last en hadden te handelen
opt stuck vande forteressen, vermits U Ho. ende Mo. om
verscheijdene redenen niet gemeent, dat ons over die selve
eenige swaricheijt soude sijn voorgecomen ; evenwel dewijle
sijne Mat den Heeren Commissarisen hadde gelast dienaengaende off niet t' eijsschen, off immers soo weijnich als doenlijck soude sijn om den onsen geen prejudicie off ombrage
van defiance te geven, ende dat sij een billicke verclaringe
Baer over souden doen, dat wij gheen swaricheijt hadden
willen maecken, die selve verclaringe aff te wachten, om met
ons rapport te seconderen, ende dat wij dienvolgende ruette
Heeren Commissarisen in conferentie waren geweest (verhalende 'tgene aldaer gepasseert, gelijck hier vooren aengeroert),
ende eenige geschriften hadden ontfangen, niet alleene tegens
d'onse, maer oock tegens die goede meijninge van sijne Mat
selffs, inhoudende een eijsch van seven forten, ende alsulcx
grooter als die selve was voor die laetste audientie. Doch
aengewesen. sijnde 'tselve exces, dat wij eijntlijck een geschrifte hadden ontfangen voor die laetste ende wterste meninge van die Comp e, waer in wij geen weijniger iniquiteijt
en vonden, vermits Polowaij ende Motir bij ons gepossideert
wierden in souverainiteijt ende onbillick was aldaer forten
t'eijsschen; verhalende voorts (lie gelegentheijt van Pouleron ,
ende 'tgene tot vorder wederlegginge diende, versoeckende
1) lees: Palloun ,

d. i. Palo way.

2) Greenwich.

(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
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sijne Mat denselven eijsch te willen modereren , diewijl die
vande Compe verclaerden niet naerder te connen comen , ende
ons te licentieren om daervan ende van onse andere besoignes
rapport te doen, te meer omdat wij bij U Ho. ende Mo,
waren gelast onse affscheijt te versoecken ende rapport te
comen doen van 'tgeene opt stuck vande forteressen ons was
bejegent, daerbij vougende, dat wij niet en souden naerlaten
sorge te dragen , dat sijne Mat deur den Heer Caron metten
eersten soude werden geinformeert vande resolutie van U Ho.
ende Mo. Den Coninck gaff ter antwoort, dat hij wt bet
geproponeerde genoechsaem conde vernemen , dat wij op alle
'tgene bij den sijnen was versocht, redenen van excuse wisten
t'allegeren, t'eene met dese, Vander met andere redenen debatterende ; dat de sijnen Baer tegens souden moeten gehoort
worden ; dan vermits wij verclaert hadden geen last te hebben desen aengaende te tracteren, ende dat hij niet geerne
soude sien dat een saecke van soo groote importantie niet en
soude tot effecte gebracht werden , dat hij daerom een expedient hadde bedacht, 'twelck hij versochte dat wij wilden
overschrijven, wesende die selve dese, dat men soude procederen tot conclusie vande andere articulen, die commercie
ende defensie vandien raeckende, houdende die dispute van
de forteressen voor den tijdt van twee off drije jaeren in
surcheance , ten eijnde die Heeren Staten Generael, wesende
tegenwoordich te veele geoccupeert met andere domesticque
saecken, middelerwijle tijdt souden hebben om die saecke
rijpelijck t'examineren ende te dispicieren met hoeveel forten
men d'Engelschen soude willen contenteren , ende in wat
plaetse sij die selve souden mogen bouwen. Wij irersochten
daerop een weijnich te vertrecken ende met den anderen gedelibereert hebbende, verclaerden aen sijne Mat te twijffelen
off wij 't geproponeerde expedient wel hadden begrepen ; bij
aldien de meeninge van sijne Mat was, dat, naer expiratie
vande twee off drije jaeren , d'Engelschen eenige forten souden mogen bouwen, ende dat alsdan niet en soude resteren
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als die plaetsen te designeren , dat daer mede die questie,
off d'Engelschen forten souden hebben ofte niet, soude sijn
gedecideert ende wij van nu aff gecondemneert die selve
t'accorderen , 'twelck sijne Ma t we] conde oordeelen tegens
onse last te wesen. Sijne Ma t verclaerde hierop sijne meeninge te sijn, datte surcheantie soude sijn sirnpel ende puijr,
Bonder eenige prejudicie d'eene off d'ander daer mede aen te
doen, off dat d'onse souden sijn geobligeert, maer dat, naer
expiratie van den voors. tijdt, die geheele questie ende dispute soude werden geresumeert, niet twijffelende, indien die
Heeren Staten alsdan met hem wilden procederen met gelijcke integriteijt ende affectie, off die selve dispute soude
lichtelijck t'accommoderen sijn , hopende dat ondertusschen
die verresene defiance, waer deur die difflculteijten werden
vergrootet, souden comen te cesseren, ende die verbitteringen
ende animositeijten door mutuele correspondentie verandert
in goede vrientschap ende eenicheijt. Wij moveerden tegens
die voors. generale surceantie mede dese difficulteijt, dat het
voor den onsen beter was nu te disputeren die questie vande
forten, als naer expiratie van den voors. tijdt, wanneer aen
d'Engelschen die commercien souden sijn gecommuniceert;
presenteerden niettemin van den voors, voorslach te sullen
doen favorabel rapport, versoeckende tot dien eijnde gelicentieert te wesen ende affscheijt te mogen hebben. Dan sijne
Mat begeerde, dat wilden blijven ende U Ho. ende Mo. denselven voorslach overschrijven, om derselver antwoort metten
eersten daerop te hebben, 'twelck alsoo wij niet en conden
goet vinden t'excuseren, dede sijne Ma t die Heeren Commissarisen met eenige vande Bewinthebbers binnen comen, ende
verhaelde in onse presentie den voors. voorslach aen ons gedaen te hebben, om aen hunluijden denselven oock smaeckelijck te maecken. Eenige presupponeerden ende vraechden
int Engelsch, off niet de meninge van sijne Ma t en was,
datmen van nu aff verstonde haer eenige forten toe te staen,
maer hoeveel ende waer, dat sulcx wierde wtgestelt om over
15*
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twee off drije jaeren Baer van te handelen. Sijne Ma t antwoorde wederom int Engelsch, 'twelck wij soo wel niet en
conden verstaen ; waerop sij acquiesceerden , doch soo ons
dochte, hun niet ten besten genougende. Ende soo sijne
Mat ons seijde sijnen voorslach den sijnen aengenaem te wesen, vragende off wij dan denselven oock noch aennamen,
wierde bij ons geantwoort, dat wij niet en souden naerlaten
die selve over te schrijven , ende met onse debvoir te seconderen , in sulcker voegen als ons die selve bij sijne Ma t was
geproponeert, dan niet gelijck ons dochte dat den Heer Digbij
ende eenige vande anderen hadden gepresupponeert, sijnde
onse meeninge, dat men die geheele questie vande forten
sonde houden in surcheantie, ende als niet gemoveert. Waerop
sijne Mat ons antwoorde sijne intentie te wesen conform
d'onse, datte geheele questie soude werden gesurcheert als
vooren.
Vindende alsoo sijne Mat in goede humeuren, ende spreeckende vant goede succes vant Sijnode Nationael, hebben wij
die selve wt den name van U. Ho. ende Mo. ten hoochsten
bedanckt voor die goede ende groote diensten bij sijne affgesondene Theologanten daertoe gecontribueert, ende voorts occasie genomen te spreecken van 't houwelijck van Spaignen:
'tselve wierde versocht ter contemplatie vande landen van U
Ho. ende Mo. om die selve wederom te brengen onder sijne
slavernije, waertoe geen beter expedient conde gevonden worden als ons te separeren vande alliancie ende gunste vande
Croone van Engelandt, deur 't middel van 't versochte houwelijck. Versochten daerom sijne Ma t niet te willen toelaten,
dat deur sodane middelen ijetwes wierde gepractiseert om te
separeren ende tasschen de gemoederen van sijne subjecten
ende vande ondersaten van U Ho. ende Mo. eenige vervreemdinge te causeren. Sijne Ma t 'tselve seer well nemende, seijde
daerin niet verre geavanceert te wesen, ende 't gepasseerde
altoos aen den Heer Caron gecommuniceert te hebben, 'twelck
oock voortaen soude werden gecontinueert, alsoo sijne meij-
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ninge niet en was ijetwes te doen tot prejudicie van sijne
geallieerden. Wij vouchden daer bij U Ho. ende Mo. aengenaem te sullen wesen die renovatie vande vrientschap met
Vranckrijck , die wij gesien hadden deur d'overcompste van
den Marquis van Treignel, 'twelcke hope sonde geven, dat
de tractaten voor desen gehouden over een houwelijck met
Vranckrijck souden werden geresumeert, om deur suleken
middel beijde Croonen naerder t'allieren tot ruste ende verseeckeringe vande geheele Christenheijt ende van den Staet
van U Ho. ende Mo. int particulier. Den Coninck antwoorde
niet geweeten te hebben, dat in Vranckrijck noch een dochter
was, ende dat hij duijsentmael ') met Vranckrijck soude allieren als met Spaignen, maer dat sick Vranckrijck al te precijs
hadde gethoont, soo int stuck vande religie, willende een
publique Capelle hebben ende besondere begraeffenis voor
de dooden, als in de restitutie vande dote in cas van versterff binnen jaers; item in die renunciatie van alle successien , scuffs die Croone van Vranckrijck niet aengaende , alle
'twelcke bij Spaignen wierde gepasseert; loch dat het soo
vreempt bij ons niet en was gemoveert, ende dat het noch
t'eenigen tijden soude connen geschieden.
Dijnsdach den 28 en Maij hebben wij den voors. voorslach
aen haer Ho. ende Mo. overgeschreven, ende versocht , die
selve amplecterende, anstonts te willen resolveren opte andere
articulen bijde Bewinthebbers overgebracht, ende ons in haeste,
sonder aen die qualijck geaffectioneerden tijdt te geven van
vorder contramine, t'adverteren van derselver intentie, om
sonder vorder rapport tot finale conclusie te mogen procederen, ende hebben tenselven daghe oock ontfangen U Ho. ende
Mo. brieven van den 23 en deses hier geinsereert.
Die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.
Edele, erentfeste, hoochgeleerde, vrome ende seer voorsich1) Hier schijnt het woord never uitgevallen.
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tige Heeren. Wij hebben U L. missive van den lien deses
opten xxen wel ontfangen ende gesien in wat staet U L. bij
de laetste communicatie met sijne Ma t gehouden, de onderhandelinge vande Oost-Indische seecken gelaten hebt. Ende
gemerckt wij t' sedert verstaen hebben , hoe twee schepen van
Oost-India in Engelant van onse geoctroijeerde Compaignie
gearriveert sijn, soo hebben wij ten dienste van den lande
epde derselver Compe goetgevonden U L. bij desen expresser
t'adviseren, bij alle mogelijcke middelen ende goede debvoiren
daer sulcx soude mogen comen te vereijsschen, te helpen bevorderen, dat deselve schepen haer herwaertscompste mette
eerste ende beste gelegentheijt mogen spoedigen; ende sullen
van U L. verwachten naerder advijs opte articulen bij die
vande Engelsche Comp e tot verseeckeringe van haere negotie
in India over te leveren. Ende is onse ernstige meijninge,
dat U L. van daer Diet en sullen vertrecken, voor dat ghijluijden opt selve U L. advijs, 'twelck wij verwachten, van ons
daerop nader antwoort suit hebben becomen; vertrouwende
dat middeler tijdt alle goede occasien bij U L. sullen waergenomen worden, omme de onderhandelinge van 't suck van
d'Indien met reputatie volgens den welgenomen voet daerinne
bij U L. genomen, ten dienste van den lande sulcx te dirigeren, clatter eijntelijek ijet vruehtbaerlijek , ist doenlijck ,
mach getroffen worden, 'twelck Godt geve, den welcken wij
bidden U L. te houden in sijne heijlige prptectie. Wt den
Hage den xxiij Maij, 1619. Ende was geparapheert H. Muijs
van Holij vt. Onderteeckent C. Aerssens, 1619.
Den 29 en Maij vergadert wesende mette Heeren Commissarisen, alwaer sich lieten vinden den Gouverneur met eenige
Bewinthebbers vande Comp e , sijn geresumeert die noch openstaende question vande peper ende vant artijckel nopende
den prijs vande Moluxe waeren, waerin siA 4'Enge1schen
seer diffidl gethoont. Wij proponeerden, dat deur 'tstellen
van een precijsen prijs opte peper ons die hanclen souden
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gebonden sijn niet te coopers , als d'Engelschen den gestelden
prijs niet en wilden excederen, elide versochten, dat t'eijndens
van haer ingestelde artijckel, nopende den incoop vande peper,
mochten bikevoucht werden dese woorden: Neantmoins le cas
advenant , que le commis de Pune ou l'aultre Compaignie ne
trouveroit bon d'en achepter, soil pour la cherte, on quelque
aultre consideration, et la necessia et charge de l'aultre requeroil d'en achepter,, l'achapt luij sera permis , moiennant qu'il
ofre a

Compaignon la moitie du poivre ainsi achepti a
mesme prix. Die Heeren Commissarisen schenen eerst 'tselve
80,3

billick t'achten, fuer wierden gediverteert bij de Bewinthebbers, sustinerende 'tselve te dienen om den prijs van den
peper niet te verminderen, als sij sochten door dese combinatie te doen maer om te verhogen ende tegens malcanderen
op te jagen, Baer bij doende dat sij hun souden sterck
maecken altoos die helfte vande peper te trecken , waer mede
sij seijden onse redenen te cesseren. Deur 't artijckel van den
prijs vande Moluxe waren bij hun ingestelt, seijden wij geinfringeert te werden onse contracten, ende daerom beter te
wesen 'tselve wt te laten off soo te stellen, dat ons geen
prejudicie wierde gedaen. Sij repliceerden, dat sij oock haer
selffs niet en conden prejudiceeren ende opentlijck approberen onse contracten exclusiff, die sij althoos gesustineert
hadden tegens recht ende redenen te vvesen. Ende hebbende
over die voors, twee poincten een tijdt lanck gedisputeert,
sonder den eenen den anderen contentement gegeven te hebben, sijn eijntlijck gecomen tot het poinct vande forteressen ,
waerin die Commissarisen disputeerden d'intentie van sijne
Mat , sustinerende die selve van nu aff te verstaen dat hun
eenige forteressen souden werden geaccordeert. Waer tegens
wij 't gepasseerde in die laetste audientie verhaelt, gelijck
'tselve hier boven is geparticulariseert. Eijntlijck naer veele
disputen sijn wij versocht bij geschrifte te willen stellen, soo
als bet artijckel na de intentie van sijne Ma t sonde werden
gecoucheert, 'twelck wij repliceerden haer werck te wesen;
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dan sij wilden daer merle niet te doene hebben, latende
eeniger mate blijcken haer den voorslach 'niet aengenaem te
sijn. Dienvolgende hebben wij 'tselve aengenomen te doen,
loch om niet t'incurreren 'thasard van hunluijden disputen,
soowel over 't ingestelde als over die meeninge selffs, hebben
te rade gevonden te concipieren een verbael, ende daer wt
te formeren het versochte artijckel, ende beijde te presenteren
deur den Heer Caron aen sijne Mat om verseeckert te sijn
d'selve ingestelt te wesen conform desselffs intentie. Sijne
Mat vonde die selve wel ende ingestelt nae die meijninge
van den gedanen , voorslach , adderende alleenlijek die woorden in margine gestelt et en quelles places, ende sijn 'tselve
verbael ende artijckel geweest, als volcht.
Verbael.
A la derniere audience les Commissaires de Messeigneurs
les Estats Generaulx, aijants deduict au long leurs raisons et
difficnitez contre la demande de bastir der forteresses es
isles des Molucques etc. faicte par la Comp e Angloise, et
entre aultres de n'avoir nulle charge d'en traitter, et pourtant aijants treshumblement demande, suivant la charge expresse de leurs superieurs , d'estre congediez, sa Ma te (continuant en la bonne affection d'accommoder un affaire de si
grande importance) a propose pour expedient, qu'on procederoit a la conclusion de touts les articles desja projettez,
touchant le commerce et la defense d'iceluij, et qu'on tiendroit la dicte demande des forteresses en surcheance pour
quelque temps, afin que cependant les Estats Generaulx (estants maintenant trop empeschez en leurs affaires domesticques) en puissent meurement deliberer, et alors resouldre en
quelles places la Compaignie Angloise seroit admise de bastir
des forteresses; que la dessus les diets Commissaires aijants
demande reces pour deliberer sur !edict expedient propose,
et s'estans derechef presente a sa Ma te declarerent de se
trouver en doubte sur !'intention de sa Ma te demandans si
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elle entendoit que le terme de la surcheance estant expire ,
seroit permis a la Compe Angloise de bastir quelque forteresses, et qu'alors it n'en resteroit que la designation des
places, et que (si sa Mate l'entendoit ainsi) la Comp e du
Paijs Bas seroit des maintenant condamne en tout ce qui
concerne la dispute principale des forteresses, sa Ma te declara , que ladicte snrchance seroit pure, sans inferer la moindre prejudice a rune ou a l'aultre des parties, touchant
ladicte demande, ou que les nostres en seroient obligez; mais
que le terme de la surcheance estant expire on reprendroit
les arres de ladicte demande, disant sa Ma te de ne doubter
au cas que Messeigneurs les Estats vouldroient alors aller en
test affaire avec luij en mesme rondeur et integrite, que la
dispute se trouveroit de facile acommodation, et d'aultant
plus que sa Mate esperoit que les aigreurs et animositez par
bonne correspondence entre les deux Compaignies cependant
se changeroient en mutuelle amitie et concorde, et cesseroient
les reciproques deffiances qui rendent pour lors les difficultez
plus grandes.
Art. 20.
Les forteresses demeureront es mains de ceulx qui les possedent presentement.
Art. 21.
Et puis que la Compaignie Angloise pour la seurete de
leurs gens et biens a demande de bastir quelques forteresses
es Isles des Molucques et Banda, et la Compaignie du Paijs
Bas pour beaucoup de raisons a faict difficulte de l'accorder,
it a este convene , qu'on tiendroit ladicte demande et pretention
en surcheance pour le terme de deux ou trois ans , afin que cependant les aigreurs, animositez et deffiances, causees par les
precedentes dissentions, se puissent envieillir et convertir en
amitie et bonne correspondence, et reverdir la sincere concorde entre des amis et voisins si estroictement alliez, et
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par ce moien ladicte difficulte alors rendue moins considerable
ou aisement acommodable ; aussi que durant ledict terme
l'affaire se puisse meurement examiner avec deliberation qu'elles
et combien de forteresses et en quelles places seront d'oresenavant necessaires et utiles de conserver et entretenir, pour
tant mieux donner contentement Fun a l'aultre.
Middelerwijle vereerde ons den Coninck opten 29 en Maij
met een wilt, latende daer bij seggen 'tselve selffs gejaecht
ende 't eerste te wesen, dat hij nae sijne cranckheijt bij sijne
gerecupereerde dispositie hadde gevangen.
Den Nen Maij hebben wij die visite ontfangen van den
Marquis van Treignel , dewelcke sijn affscheijt van ons nemende, als gaende wederom naer Vranckrijck , onder anderen
verhaelde, dat hij den Coninck gedissuadeert hadde 'thuwelijck van Spaignen , ende ter antwoort becomen, daer in niet
geconcludeert te sullen worden Bonder eerst die conditien te
communiceren met Vranckrijck , U Ho. ende Mo., Venetien,
Savoien ende andere geallieerden , om te verstaen off die selve
oock eenige prejuditie daerin souden vinden.
Den len Junij hebben wij aen de Heeren Commissarisen
gepresenteert 'gene bij ons was ingestelt opt stuck vande
forteressen, ende daer bij verclaert 'tselve aen sijne Ma t gethoont ende bij deselve geapprobeert te sijn. Dies niettegenstaende hebben die Heeren Commissarisen met groote hevicheijt daer tegens gedisputeert, sustinerende als vooren, die
meeninge van sijne Mat te wesen van nu aff hun eenige
forten toe te staen, ende dat alleenlijck gesurcheert soude
werden die questie hoe veel ende in wat plaetsen sij die
selve souden hebben, versoeckende oversulcx copie vant artijckel bij ons ingestelt om met sijne Ma t te communiceren.
Eenige volgende daghen sijn gepasseert met het feest van
St Joris te prepareren, 'twelck gehouden is opten yen Junij
tho Groenwits, alwaer wij merle geweest ende geplaceert sijn
int oxatorie van den Coninck, om de ceremonien te sien ,
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ende daer nae geconduiseert bij sir Thomas Edmonts ende
Sr Ifenrij Careij in de earner van den Raedt, alwaer wij
statelijck siju getracteert, ende sijn daernae deur d'selve geconduiseert sijnde, sijne Mat gaen salueren, ende volgens den
Prince ende d' andere Heeren van der Ordre, sooals d'selve
aent banquet waren sittende, 'twelck sijne Ma t seer aengenaem houdende, discoureerde met ons int lange over die
outheijt, ceremonien ende andere notable consideratien vande
Ordre, dat veele wtheemsche Heeren d'selve ambieerden, maer
aen niemants geconfereert te wesen als aen den Coninck van
Denemarck, ende desselffs broeder den Churfurst Pals ende
den Prince van Oraengien, met wiens persoone d'Ordre meer
was vereert, als hij mette Ordre, vermits in 500 jaeren geed
vaillanter Capiteijn was geweest, als hij, neffens den overleden
Coninck van Vranckrijck Henrij le Grand.
Den vien Junij wederom vergadert wesende, hebben die
Heeren Commissarisen all wederom gesustineert, dot sij van
nu aff behoorden verseeckert te wesen van eenige fortten
te sullen hebben; begeerende oversulcx, dat wij die laeste
woorden vant geprojecteerde artickel wilden aldus stellen :
necessaires et utiles d' estre du nouveau bashes et distribudes
pour le contentement commun et reciproque des uns et des aultres.
Waer tegens wij gedemonstreert, dat met soodane correctie
soude gedecideert ende niet in surcheance gehouden werden die questie off sij forten souden hebben ofte niet.
Ende naer lange disputen hebben sij ons gegeven dit geschrifte, met verclaringe 'tselve te wesen conform die meeninge van sijne Mat:
Comme ainsi soit qu'on auroit este longuement en dispute,
touchant les forts des isles des Molucques et de Banda, it a
este trouve bon et accorde de sursoir ceste question pour
l'espace de deux ou trois annees, esperant que ce traicte
produira de si bons effects, ne sera besoin d'avoir auGuns forts en ces quartiers la; mais si par le weeps du traf-
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ficq ii est cij apres trouve expedient d'ij en tenir quelques
uns, lors on advisera quels forts it fauldra garder de ceulx
qui soot ja bastis, ou bien en duel lieu it sera bon d'en
bastir de nouveau pour le bien du trafficq, et quels it sera
expedient d'abatre, et aussi on advisera lors ce que sera a
resouldre de laditte question, maintenant sursise, et sera la
chose tenement accommodee qu'elle puisse estre au contentement commun et reciproque des uns et des aultres.
Wij bevonden 'tselve geschrifte intricaet ende thoonden,
dat het was van meerder swaricheijt als 't voorgaende, versouckende diewijl die meijninge van sijne Ma t claer was, dat
sij ons met geen duijstere ende prejudiciable woorden wilden
ophouden. Waer sij seijden, dat niemants van den Raedt ons
gelijck conde geven in dit stuck vande forten ; dat oock die
coopluijden , soowel als sij, liever die handelinge souden hebben
affgebroocken, als geen plaetse van verseeckeringe te hebben;
dan vermits sijne Ma t goet hadde gevonden die surcheantie,
dat sij deselve oock souden aennemen, sonder nochtans desselffs meijninge geweest te sijn, sich aen onse ingestelde ende
gethoonde woorden te binders, daer in sij groote difficulteijten
vinden; onder anderen dat sij daerin wierden gestelt als supplianten, die van ons permissie mosten versoucken om forten
te bouwen, 'twelck alsoo te stellen in publicque contracten
tegens haer reputatie soude sijn, sulcx dat wij 't voors. artijckel hebben moeten veranderen, ende naer lange disputen
hebben wij 'tselve aldus ingestelt :
Art. 20.
Les forteresses demeureront es mains de ceulx qui les possedent presentement.
Art. 21.
Et puffs qu'il a este esmeue question touchant le bastiment de quelques nouvelles forteresses, que la Compaignie
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Angloise a soustenu leur estre .necessaires pour la seurete de
leurs gens et biens, a este convenu que laditte question demeureroit en surcheance pour le terme de deux ou trois
ans , afin qu'apres information prise, combien forteresses,
quelles et en quelles places seroient d'ici en avant necessaires, alors laditte question se puisse resumer et tellement accommoder, qu'elle puisse reussir au contentement commun et
reciproque des uns et des aultres.
Ondertusschen dat wij 't voors. artijckel concipieerden , waeren die Heeren Commissarisen ende die vande Compaignie
mede besich ende concipieerden het volgende.
Et puis que la Compaignie Angloise pour la seurete de
leurs gens et biens a jugs necessaire de bastir encores quelques aultres forts es isles de Molucqnes et de Banda, dont
on n'a peu convenir pour le present, it est accords qu'on
tiendra ce poinct en surceance pour le terme de deux ou
trois ails, afin que cependant les deffiances , causees par les
malentendus precedents, puissent estre assoupies et converties
en bonne amitie et intelligence, et qu'aussi durant ledict
temps on puisse denement recognoistre et adviser combien
de forts de part et d'aultre et en quels lieux it sera necessaire et expedient au bout du temps de reserver et de bastir
de nouveau, comae diet est, ce qui sera resolu et effectue
au contentement commun et reciproque des uns et des aultres.
Wij bevonden 'tselve wederom prejudiciabell ende demonstreerden, bij aldien wij van nu aff consenteerden in nieuwe
fortten te bouwen naer twee off drije jaeren, dat sij daer
mede obtineerden haer begeerte, vermits 'tselve bouwen alleenlijck op haer soude connen geduijdet worden, ende niet op
ons, die niet nodich achten nieuwe fortten te bouwen. Eijntlijck wierde die saecke in advijs gehouden tot des anderen
dages. Den T en Junij hebben die Heeren Commissarisen geinsisteert op haer voors. artijckel, daer bij noch willende adde-
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ren dese conditie, dat bij -aldien t'eijndens vande twee off
drije jaeren faun geeh forten wierden geaccordeert, 't geheele
tractaet alsdan nul ende van geender weerden sonde tiresen.
Doch sijn geinduceert daer van te desisteren , ende hebben
eijntlijck aengenomen onse voors. geconcipieerde , stellende
alleenlijck apres avoir deuement recognu et advise par ensemble,
in plaetse van apres information prise. Waeinae wij getreden
sijn tot het artijckel vande peper ende geurgeert daer bij te
molten hebben onse versochte additie bier boven verhaelt.
Dan hebben 'tselve niet connen obtineren. Int stollen vant
artijckel nopende den prijs vande Moluxe waren, hebben wij
contentement ontfangen, gelijck oock in eenige andere articulen noch openstaende; ende sijn voorts gedeputeert sir
Clement Edmont ende Beaulieu, om met ons d'articulen te
revideren ende te stellen in forme van tractaet, 'twelck gedaen sijnde opten 8 en Junij hebben die selve opten 9 en bij
expressen gesonden aen U Ho. ende Mo. ende die Compaignie, ten eijnde eenige vande Bewinthebbers willen overcomen
om 't contract te teijckenen, ende opte executie van dien
te delibereren mette Engelschen als mode om te hebben aggreatie van U Ho. ende Mo.
Ten selven daghe hebben ons die Heeren Commissarisen
gesonden dit volgende artijckel om geinsereert te worden int
contract.
Toutes les Isles et places qui seront

acquires
conquises

esdicts

l'industrie et succor commun des deux Compes
les forces communes
seront esgalement divisees entre elle g , commie aussi le traf-

quartiers par

ficq et proffit qui en proviendra.
Wij vonden het voors. artijckel sich vorder t'extenderen
als totte forten, elide hebbende in de volgende conferentien
'tselve daertoe gerestringeert, hadden oock geerne die Moluxe
forten geexcipieert vande deijlinge, ende niet connende obti-
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neren, die selve deijlinge vande forten geerne gelimiteert,
naer rate van elcx portie rode commercie , in voegen 'tselve
bij 't volgende artijckel is gestelt.
Et pour le regard des places et forteresses qui seront acguises en quelques quartiers des Tildes par l'industrie et forces
communes des deux Compaignies, elles seront esgalement
possedees et gardees joinctement par des garnisons des uns
et des aultres en esgal nombre ; mais touchant les forteresses
qu'on pourra acquerir es isles des Molucques, elles seront
possidees, gardees et entretenues selon la rate et portion du
traficq cij levant accorde.
Opten xien Junij vergadert wesende met eenige vande Heeren Commissarisen ende vande Bewinthebbers om te resumeren ende provisionelijck te concluderen die geprojecteerde
articulen , hebben wig niettegenstaende alle onse persuasive
redenen tvoors. artijckel niet anders connen obtineren als
hier naer volcht:
Quant aux forts qui seront acquis es Molucques on en
aucuns aultres quartiers des Indes par l'industrie et forces
communes des deux Comp es , ils seront esgalement possedez
gardez et entretenus conjoinctement avec des garnisons de
l'une et l'aultre Comp e qui ij seront en nombre esgal, ou
bien ils seront partagez egalement entre les deux Compes
selon l'advis du Conseil de defence estant par de Ia.
Voorts wierden eenige andere swaricheden doen mede geaccommodeert, ende onder anderen die questie over die negotie van Palicate, hebbende d'Engelschen verclaert aldaer te
sullen negotieren ende betalen die helfte vent onderhout vant
fort ende garnisoen Baer inleggende. Ende alsoo in den aenvanck vande conferentien bij 't eerste artijckel gesurcheert
was totte conclusie vant tractaet, die questie over die resti-
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tutie vande geinfonceerde schepen ende goederen, mitsgaders
vande deterioratie vande gheene die noch in esse sijn, conform die laetste woorden vant voors, eerste artijckel, luijdende
aldus: Mais touchant la question des navires enfoncez et deteriorez d'une part et d' aultre ou la valeur d'iceulx , tout sera
reserve a la conclusion de ce present traicte, soo is die selve
saecke geresumeert ende hebben die Commissarisen ende die
vande Compaignie eijntlijck daer van gedesisteert, ende begeert dat men tvoors. eerste artijckel int tractaet soude insereren tot aen die voors. woorden , latende die reste wt, vermits sij daervan desisteerden. Wij urgeerden dat bet dan
nodich ware die voorgaende woorden vant artijckel, spreeckende van restitutie vande genomene schepen ende goederen,
wat claerder te specificeren ende te restringeren totte goederen ende schepen. noch in esse wesende, ten eijnde naer
desen niet gesustineert en mochte werden die geenfonceerde
mede begrepen te sijn onder die genomene; dan ons wierde
rondelijck verclaert , haere meijninge te sijn geen andere
restitutie te begeeren als vande schepen off goederen in esse
wesende ende dat sij t' eenemael vande voors. pretentie desisteerden, begeerende dat men met veranderinge van woorden
te doers, in geen vorder dispute wilde treden. Dat alles gepasseert sijnde, hebben wij geproponeert, dat onse Bewinthebbers even hart insisteerden om te hebben restitutie van
haere groote oncosten, naer rate ende portie vande commercie die d'Engelschen wierde ingeruijmt, sonder geinduceert te
connen werden daer van te desisteren; maer dat U Ho. ende
Mo. ons hadden gelast, 'tselve t'accommoderen met een surchance, opdat deur vorder empcschement die conclusie vant
accoort niet en wierde geretardeert, twelck d'Heeren Commissarisen ende Bewinthebbers was aengenaem. Ende is alsoo
het contract bij provisie ende op behagen voltrocken, ende
opten

n en Junij reciproquelijck gewisselt, ende voorts ten

selven daghe bij ons overgesonden, ten eijnde U Ho. ende
Mo. ende die Compe d'articulen goet vindende, 'tselve wilden
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approberen ende die Gedeputeerden vande Compaignie laten
overcomen om te teijckenen, mede brengende acte van ratificatie soo van U Ho. ende Mo. als vande Compaignie.
Middelerwijle hebben wij niet naergelaten den dienst vant
landt te bevorderen, ende specialijck mede geurgeert op de
resolutie nopende die saecke vande spelden ende stael, waerin
alto° wij verstonden dat bij de Heeren van den Raedt wierde
gesustineert, dat bij oude statuten vant parlement was verboden 't inbrengen van wtheemsche spelden, ende dat oversulcx het gegevene octroij niet en was strijdende tegens de
entrecoursen , vermits bij alle tractaten specialijck waren geeximeert die wetten vande landen ende statuten vande parkmenten , soo hebben wij Baer tegens eenige int prive geinformeert vande verscheijdene disputers, die successivelijck waren
gevallen, over tgeene tegens t' inbrengen vande spelden was
geresolveert, ende dat oock t'elckens d'interdictien hadden
gecomen te cesseren, soo niet bij openbare revocatie, ten
minsten bij conniventie. Ende soo den Heer Secretaris Nanton
daerover van ons begeerde een memorie bij geschrifte, hebben wij hem gegeven dese navolgende :
Memoire touchant le transport et vente des espingles
estrangeres et de l'acier.
Bien que depuis longtemps , mesmes durant le regne du
Roij Henrij 8 e de treshaulte memoire, it ij ait eu tousiours
de disputes touchant l'observation des concordats sur la liberte
du commerce et de l'entrecours entre ces Roijaulmes et le
Paijs-Bas , et que de faict . plusieurs fois par la resolution du
parlement defence ait este faicte sur le transport et vente
de beaucoup de sortes de marchandises dudict Pais-Bas, si
est ce qu'on a juge necessaire et utile pour ces Roijaulmes,
par resolution expresse ou bien par seure connivence, d'ij
permettre la vente des espingles estrangeres. Bien est vraij
qu'en l'an 34 et 35 du Roij Henrij 8 e les manufacteurs des
(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
16
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espingles en pbtinclrent une expresso interdiction et exclusion; rpais deux ans apres ells fust solemnellement reyoquee
par resolution audict parlement , a cause qu'on trouva de faict
non moins impossible qu'inutile que les diets manifacteurs
suivant 1) leur prom.esse ,et fourniront suAsamutent aloc , spbjects de ces Boijaulmes. En suite de quoi,j, soubz le tresheureux regne de la Roijne Elisabeth de tres excellente mernoire,
le commerce des espingles estrangeres a este lave et peT,13*
a ses

subjects, comme entre pultres it qppert par resolution

Indict parlement, datee de la

Ve

annee de , son rogue, et

depuis plusieurs fois confirmee et en continuee la practique
jusques a SOD trespas. Au premier an du regne lu t,respuissant Roij de 14 Grande Dretaigne, aujourdbAij betlreusement
regnant, le parlement a faict reiterer Is resolu ition prinse au
de la oij n e 1lijsabeth, portant la defense du co,mmerce
de plusieurs marchandises estrangeres sans que ledict , payle-

5e

ment, en exceptast ou fist mention de la li4erte (14 CP.Puperce
desdites espingles, ainsi que stir mesrne subject avoif este
faict au temps de ladicte Roijne Elijsabeth, ce qui causa
diverses difficultez et disputes, et que les rnarc114nts et subjects de sa Mate continuellement furent ingu,iptez au regard
Audit commerce, tellement que Messeigneurs du Conseil de
sadite Mate prenants pleijne cognoissance dudict affaire par
leur resolution du 4 e de Febvrier, 1617; declarerent et ordonnerent que (veu la necessite et l'nti4te dudict commerce
des espingles estrangeres) le transport et 14 vente en sergjent
permises saps quelque ulterieure molestation ou empeachemeat; considerants sagement lesdits Seigneurs du Conseil ,
que leur permission n'estoit pas aontraire a ladicte derniere
et generale resolution du parlement , veu que par *Ile Ile
fust expressernent revoquee la liberte dudict commerce des
espingles formelement accordee par la feu Roijne Elijsabeth.
Depuis ladicte ordonnauce de Messeigneurs du Conseil les
I) 1pes: suivent of suivrunt
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dictes difficultez et empeschements furent tolerables jusques
a ce que quelques uns en Vann& precedence 1618 obtindrent
des patentes, par lesquelles fust ordonne que nulles espingles
estrangeres se vendissent en ces Roijaulmes ninon aux porteurs desdites patentes, avec exclusion totale de tous aultres
acheteurs, ce qui a cause non seulement l'aneantissement du
commerce, mais aussi produit beaucoup des incommoditez et
dommages a tous subjects de sa Mate , le prix des espingles
depuis quelque mois en ca non seulement extant hausse Bien
pres au cincquiesme du total, mais aussi la manifacture en
9ualite du tout deterioree. Partant veu que lesdictes patentes
obtenues par subreption manifeste se trouvent formelement
contraires aux concordats dudict entrecours et de la liberte
du commerce, si dommageables par un prix monopole, et
diminuantes notoirement les impositions et coustumes du
Roij, esperons que sa Ma te pour redresser ledict commerce
tant utile que necessaire, et de faict prevenir si notables incommoditez, par sa tressage conduicte et prudence, trouvera
bon d'aneantir lesdictes patentes au soulagement et profit de
ses subjects et contentement de ses bons et fideles alien,
comme aussi fera cesser l'empeschement donne au transport
et commerce de l'acier.
Ende om noch claerder te thoonen d'outheijt vande liberteijt vande vrije handelinge ende datte statuten vande parlementen verbiedende 't inbrengen van spelden veel jonger
waren alst tractaet van entrecours, daer aen eenige schenen
te twijffelen, hebben aen eenige van den Raedt gegeven dese
naervolgende memorie.
Memoire.
En l'an 1304 Edward le premier donna aux estrangiers
la liberte du commerce par un escrit qui s'appelle Charta
Mercatoria, leer permettant l'apport et la vente de toute sorte
de leurs merchandises , tent aux estrangiers qu'aux inhabitans
16*
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de ce Roijaulme. Ceste Charta Mercatoria a este confirmee
par les Rois Edwart le troisiesme, Itichart le deuxiesm. e ,
Henrij le sixiesme et Eduwart le quatriesme.
Et extant un peu restreinte cette ditte liberte du com•
merce soubz le Roij Richart le troisiesme en l'an 1485, qui
voulut que la vente se fist seulement aux habitans de Londres , ce que causa plusieurs disputes, elle a este restablie
en Pan 1495 par le Roij Henrij le septiesme, qui fit conclure
avec les Commissaires de Philippe d'Austrice, duo de Bourgoigne , le traicte de l'entrecours, par lequel la liberte du
commerce fust entierement restituee et continuee jusques au
temps du Roij Henrij le huictiesme.
Soubs lequel les manifacteurs des espingles de ce Roijaulme obtindrent tine interdiction expresse des espingles estrangieres, mail elle fust deux ans apres revoquee.
En la' cinc'quiesme annee de la Roijne Elijsabeth, de tresheureuse memoire, furent defendues plusieurs manifactures
du Pais-Bas et entre aultres aussi les espingles, ce que causa
une contraire defense de quelques manifactures Angloises au
Pais-Bas, et enfin une generale et reciproque interdiction
des marchandises de part et d'aultre.
Mais cela fust par apres redresse par le Conseil de sa
Mate et l'Ambassadeur Don Diego Gusman de Silva, qui en
l'an 1564 le 24 e Decembre accorderent que toutes loix faictes
des deux costez depuis la premiere annee du regne de la
Roijne Elijsabeth, restreinguantes aucunement la liberte de
l'ancien entrecours, seroient suspendues, ce qu'au colloque
de Bruges, lequel ensuivist l'an 1565 et 1566, fust continue,
et en apres semblablement confirms en un traicte tenu a
Bristo, l'an 1574.
En l'an 1582, qui estoit la 27 e an de la Roijne, fast
renouvelle ladicte defense de la cincqniesme annee, hors mis
les espingles, dont l'apport et la vente fust expressement
accords.
An premier an du regne du trespuissant Roij, aujourdhuij
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heureusement regnant, le parlement a faict reiterer la resolution prise au cincquiesme an de la Roijne Elisabeth , sans
excepter les espingles, ainsi comme it avoit este faict en le
27 e an de ladicte roijne.
Ce qu'aijant cause nouvelles plainctes , Messeigneurs du
Conseil de sa Mate par leur resolution du 25 du. Janvier
1606 et du 4e du Febvrier 1617, firent cesser l'empeschement et destourbier en l'apport et vente des espingles estrangeres.
Contre ceste nouvelle resolution contre les entrecours et
la liberte du commerce puis que les manifacteurs des espingles ou quelques aultres font des nouveaux destourbiers en
la liberte de la vente des espingles, Messeigneurs du Conseil
sont priez d'ij vouloir remedier.
Neffens die voors. memorien hebben wij mede gesonden
copien vande geallegeerde resolutien vande jaeren 1606 ende
1617, die wij hadden doen lichten, ende hebben mede die
saecke gerecommandeert aen de Heeren Commissarisen ende
voorts successivelijek aengehouden om te mogen hebben corte
expeditie.
Opten Zen Julij is tusschen die Heeren Commissarisen ende
ons geresumeert die conferentie over die visscherie vande
walvischen bij Spitsbergen ; ende bij ons geproponeert sijnde ,
dat wij verwachteden haerlieder resolutie op eene vande drije
middelen van accommodatie, bij ons voor desen voorgeslagen ,
off sodanich ander middel als sij souden goetvinden, om met
ordre ende sonder dispute met malcanderen die visscherie
te continueren , hebben die Heeren Commissarisen verclaert,
dat sij over dese saecke niet anders met ons en conden tracteren, als bij forme van admissie, ten ware hun den Coninck
anders Taste, tot welcken eijnde sij met sijne Ma t souden
spreecken, stellende t'onser keure off wij 'tselve oock wilden
doen.
Wij vonden daer op geraetsaem audientie bij den Coninck

246
te versoucken, meer otn sijne Ma t t'induceren tot eenich accommodement van scuffs te doen, als om de Commissarisen
daertoe te lasten. Dieselve wierde ons geassigneert tegens
den ben Julij te Groenwits. Ten welcken daghe derwaerts geconduiseert sijnde bij sir Louwijs Luijckenaer, meester vande
ceremonien pan sijne Mat , vonden wij sijne Mat t'eenemael
gepreoccupeett. Nauwelijcx hadden wij beginnen te spreecken; off sijne Mat ons interromperende , seijde te conhen gedencken, met wat voegen wij bij Spitsbergen pretendeerden te visschen, nademael sijne 'subjecten eerst die
visscherie aldaer hadden geplant, groote 'onCosten gedaen
ende die visscherie in train gebraeht, ende alle qselve *gedaen sijnde, dat daernae die van Vranckrijck , Spaignen,
Denemarck, den Ertzhartoch ende eijntelijcken oock wij gecomen waren om van gelijcken te visschen, 'twelck in geene
redenen conde bestaen, waer over oock die voors. andere
t'samen hadden gedesisteert, 'twelck wij mede behoorden te
doen. Wij gaven ter antwoort, dat Vranckrijck, Spaignen
off iemant antlers in desen niet en conde met ons concurreren, vermits sij niet en vonden pretenderen tlandt eerst ontdeckt te hebben. Ende aengaende die disputen tusschen
sijne subjecten ende ons, dat dieselve daerin bestonden , off
d'Engeiseheri eerst tlandt hadden gevonden int jaer 1553
deur Hugo Willigbij, dan off die inventie Bade ontdeckinge
eerst bij den onsen was geschiet int jaer 15'06 , 'twelck wij
seijden wel het apparentste ende seeckerste te wesen , thodnende voorts op de caerte , dat Spitsbergen was gelegen van
76 tot 80 grader, elide dat Hugo Willigbi niet hooger was
geweest als op een eijlandt, 'twelck nae sijnen niënie genoemt
werdt, liggende Op 72 grader. Item dat denstiven Willigbi
rant selve eijlandt gaende ende sijnen cours nemendb Noortoost, niet ei1 hadden connen comen op Spitsbergen, vermits
'tg bltre vant voors. eijlant gelegen was West liToortwest, daer
1) Hier lassche men in:

hit woordje
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bij doende , dat Richart Hackluijt ende Eduwart Wrigt, Engelsche scribenten, in haere gedruckte boecken claerlijeket.
schreven, dat Spitsbergen eerst bij de Hollanders gevonden
ende ontdeckt was. Sijne Ma t seijde hierop, die questie niet
te bestaen in de eerste inventie off ontdeckinge vant landt,
maer wie eerst die possessie hadde genomen vande visscherie,
asseurerende 'tselve geschiet te wesen bij den sijnen. Wij
seijden daertegens, dat d'onsen daerdoor niet en conden geexcludeert werden, ende beter te wesen, datte saecke wierde
gevonden bij accommodatie, immers bij provisie, eude son
lange tot datte redenen ten beijden sijden naerder sonde wesen geexamineert. Sijne Ma t seijde dat Vranckrijck , Spaignen
elide anderen t' ooghe daerop hadden geslagen om sich te
reguleren naer 'tgene d'onsen soude werden geaccordeert,
ende dat hij in suleken regarde niet en 'hadde willen accorderen met sijn broeder den Coninck van Denemarek (die andersints het apparentste recht wel scheen te bebben , sustinerende dit lant te wesen een appendentie van Groenlant,
('twelck hem toequatn) eude door een groote peste gedepeupeleert te sijn), om daer door geen consequentie te geven
aen de anderen, soodat Spaignen niet anders en hadde gedesisteert als met expresse conditie, dat hij die visscherie
alleene voor sijne 8ubjecten soude houden , sonder iemants
anders t'admitteren, ende in specie niet die subjecten van U
Ho. ende Mo,; doch dat hij dies niettegenstaende die selve
wt vrientschap ende bij tonniventie wel soude adMitteren in
de visscherije. Wij seijden te verhopen, dat sijne Ma t niet
en sonde willen toelaten, dat ons eenich prejudicie soude

warden gedaen sonder kennisse van saecken off ongehoort ,
ende versochten sodanige aecommodatie te willen doen, die
ten principalen geen prejuditie conde leggen. Waerop wij ter
antwoort cregen naerder opte saecke te sullen letten metten
sijnen, ende dat den Heer Caron op Vrijdach naestcommende
t'Otlandt sotide volgen om bescheijt te hebben, gevende goede
hope van ons' contentethent te sullen doer,. hebben. Wij re-
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commandeerden voorts aen sijne Mat die saecke van de spelden ende stael , verhalende dat wij menichmael bij den Raidt
hadden geurgeert om expeditie, dan d'selve tot nosh toe
niet en hadden becomen. Sijne Ma t niet wel nemende 'tselve
retardement, belooffde daer in te sullen remedieren, ende
recommandeerde ons int scheijden die saecke van den Colonel
Baclouch.
Sijnde daernae den Heer Caron op Olandt zijne Ma t gevolcht , heeft vande selve dese verclaringe gecregen, dat sijne
Mat die saecke wtstelde voor den tijdt van drije jaeren, te
reeckenen naer desen zomer, om als dan deselve te resumeren , ende dat middelerwijle d'eene d'ander geen verbinderinge
sonde doen, maer paisibelijck laten visschen.
Ondertusschen sijn opten xi en Julij binnen Londen wederom
gearriveert die Gedeputeerde Bewinthebbers, tot voltreckinge
vant geprojecteerde accoort, gelijck bij ons was begeert, ende
loo wij vande selve verstonden, datte Seventhien voor desen
wel hadden gepasseert procuratie op hunluijden conform den
last van U Ho. ende Mo. aen die selve gegeven, ende dat
sij evenwel doen niet goet hadden gevonden d'selve herwaerts
aen hun te senden , ende nu oock niet nodich hadden geacht, die selve mede te geven, vermits sij albereijts d'articulen bij ons beraemt hadden goetgevonden ende geaggreert,
ende daerover die voorschreven procuratie gecasseert ende
een ander gepasseert om te treden totte executie vant tractaet, 'twelck ons dede vresen voor nieuw delaij ende retardement. Zoo is nochtans die saecke om geen tijdt te verliesen
met nieuwe procuratien te passeren, daer mede geaccommodeert, datte Heeren Commissarisen ende wij souden overgeven
onse respective commissien ende datte Engelsche Bewinthebbers souden volstaen mette brieven van sijne Ma t aen hunluijden gegeven, ende d'onse mette brieven van credentie van
van U Ho. ende Mo. t' harer eerste overcompste mede gebracht, al wast dat wij wel verstonden sulcx naer forme van
besoignes niet wel te connen bestaen „, ende oock eenichsints
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te strecken tegens ordre, dat wij souden exhiberen ende overleveren formele commissie . ende die Gedeputeerden vande
Compaignie simpele brieven van credentie. Ende sijn dienvolgende d'articulen ten beijden sijden geteijckent, besegelt
ende 't accoort geslooten op den Yn Julij, gelijck 'tselve hier
volght geinsereert ').
S'ensuit la teneur des commissions.
Jacobus Dei gratia Magnae Britanniae , Franeiae et Hiberniae Rex , defensor etc. Omnibus ad quos praesentes litterae
pervenerint, Salutem. Quum inter subditos nostros ac inter
Prepotentinm Dominorum Ordinum Provinciarum Unitarum
Belgij quaestiones et controversiae quaedam obortae fuerint
circa liberum commercium in Indijs orientalibus exercendum , quas in primis sopitas et compositas utriusque nostro ')
interesse judibamus , ne forte, neglectu 3) earundem initijs , amicitiarum nexus (quos volumus firmos et perpetuos esse) tandem aliquando labefactari possent, quumque praedicti Ordines
ad tractandum et expediendum hoc negocium ad nos delegaverint Clarissimos viros Johannem . de Goch, Consulem civitatatis Zutpbanienses, Ewoldium vander Dussen, Consulem civitatis
Delphensis et Joachimum Liens, Consiliarium et Pensionarium
civitatis atque insulae Tholensis , una cum domino Noello de
Caron, equite aurato , legato dictorum Ordinum apud nos ordinario , ut conjunctis communicatisque consilijs cum subdelegatis mercatorum Belgicorum in Indias orientales negociantium , res tandem ad optat eam finem et exitum perduceretur.
Nos etiam ne nobis nostrisque in bac parte defuisse videamur, de fidelitate , prudentia et industria Consiliariorum nostrorum Johannis Digbij, equitis aurati , baronis Digbij de

I) t)aar het traktaat te vindeu is bij Aitsema, Saken van staet ende
ooriogh, I, bl. 206--208, zoo is onnoodig geoordeeld , ' het hier te laten
afdrukken.
2) lees : nostrum.

3) lees : neylecti8.
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Sheiborn, procamerarij nostri ; Thomae Edmonds , ec iuitis au
rati, Thesaurarij Hospitij nostri; Henri Careij, equitis
contrarotulatoris Hospitij' nostri ; Fulconis GreViF, equitis
Cancellarij et Subthesaurarij nostri scaCcarij; Jalij Caesaris, equitis aurati, eustodis rotulorum nostroruni , et Eduardi
Coke, equitis aurati, plurimum confidentes, eoSdeth nOstros
viros et legitimos procuratores et commissarios nominavimus
fecimus et constituimus, et per presentes nominamus , facinius et constituimus, dantes et concedentes illis omnimodum ')
potestatem et authoritatem nomine nostro et conjunctis itidem
communicatisque consilijs cum subcommissarijs societatis mercatornm nostrorum Anglorum in predictas Indian orientales negociantium conveniendi, tractandi et concludendi super
questionibus et controversijs praedicte Indicae negotiationis
et commercij, sub illis modis, pactis et conditionibus quae ad
firmandam et corroborandam amicitiam nostram, ipsis commissariis nostris cum assensu dictorum subcommissariorum
socidtatis Anglicae predictae exped. atque ex re, usu et
dignitate nostra esse videbuntur, caeteraque omnia faciendi
et expediendi, que circa praemissa necessaria fuerint , seu quomodo libet oportuna, etiamsi mandatum de sui nature magis
exigent speoiale. Promittentes in verbo regio, nos rata et
firma habituros omnia et singula , quae dicti Commissarij nostri in premissis au 2) eorum aliquo 3) egerint et concluserint.
In quorum fidem has nostras literas patentes menus nostrae
scriptione signavimus et magni sigilli nostri appensione muniri fecimus. Datum apud Palatium nostrum Westmonasterij,
quinto die Julij, anno regni nostri Maguae Britanniae, Franciae et Hiberniae decimo septimo. Signe a hault James R.
et en bas Copper , et scene de cire jaune en queue de
parchemin.
Les Estats Generaulx des Paijs-Bas Unis a tons ceulx qui
1) lees : omnimodam.

2) ités aut.

3) lees : artqlffit.
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ces presentes verront ou orront salut, scavoir faisons, comtne
ainsi soit, que depuis quelques annees enCa plusieurs 'questions et differents se sont esmeuz d'entre les subjects du
Roij de la Grande Bretaigne et les nostres, tant aux Indes
orientates, que au Groenlande et Spitsbergen, et que icelle
sa Mate et nous desirous et soubaictons grandement, que
semblables differents et malentendus par traictez et interpOsidons amiables puissent estre assopis et accordez, de tant plus
que, n'estant en leur naissance et commencements apprehendez
et remediez, its pourroient facilement rompre ou affoiblir le
lien d'amitie (lequel nous desirous en toute maniere qu'il
deineuie tousiours ferme et irrefragable), et que pour taht
mieulx acheminer et avancer ledici traicte, nous aijons trouve
bon de deputer du Corps de nostre Assemblee et envoijer
vers sa Roijale Mate les Sieurs de Goch , bourgemaistre de
la vale de Zutphen, E*out vander Dussen, vieu bourgemaistre de la vine de Delft, et Joachim Liens, conseiller et
pensionaire de la vale et paijs de Tholen, et d'ij joiridie le
Sr Noel de Caron, Chevailler, Sr de gehonewalle, Ambás4adeur ordinaire pres de sa Ma te , pour avec les Commissaires
a commeitie par sa Mate aijder a conduire lesdictz traiciez
fentre les commis des Comt• e ti des Indes Otientales, Wit
d'Aiagleterre et des Paijs-Bas, que aultrement, a une bonne
et desire fin. Si est it que nous confians a la fidelite, sagesse et experience desdicts seigneurs no's deputes et nostre
Ambassadeur ordinaire , nous aeons commis et constituez,
commettons et constituous par cestes iceult nos deptitez
legitimes, leur donnants plein pouvoir, authorisation et mandement general et particulier pour de nostre part et en lit*:
tre nom avec les

Srs

Commissaires de sa Mate (aijants a cela

aussi d'icelie plein pouvoir, authorisation et mandement suffisant) commuiiicquer, negocier et traicter stir toes lesdiets
differents et malentendus, a scavoir touchatit la uavigatioh,
negociation et trafficqUe es Indes Okientales, Groenlande et

Spitsbbrge, re'speetivethent, etlembl

tbtis aultteS, et 6haLp
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cun, grieffs, plainctes et pretentions que de part et d'aultre
touchant iceulx seront proposez, pour les accorder,, determiner et resouldre en telle maniere et avec telles conditions et
conventions, comme pour l'assopissement desdicts differents
et l'affermissement de mutuelle amitie nosdicts Commissaires
trouveront convenir et a nous estre duisable , et d'avantage
faire et expedier tout cc que sera necessaire et pourra servir
a tout ce que dessus, jacoit que les cas requisassent mandement plus particulier et special en si ample maniere et forme ,
comme nous ferions et effectuerions, si nous mesmes ij estions
presens. Promettans en bonne foij d'avoir et tenir pour bon ,
forme et stable tout ce que dessus ou aulcun poinct d'icelluij
sera faict et conclu. Donne en nostre Assemblee a la Haije.
Et en tesmoing de cc, nous avons ces presentes faict parapher,
seeler de nostre grand seel, et signer par nostre greffier, le
xiij de Feburier 1619. Paraphe A. v. Matenesse n t. Et sur
le repli estoit escript par l'ordonnance desdicts Seigneurs
Estats Generaulx , signs C. Aerssens 1619. Le seau de cire
rouge, pendant en double las de soije blanche.
Feaulx , et bien aimez. Les Estats des Provinces Unies,
aijants uaguerres envoijez very nous certains Commissaires,
quelques uns de , leur propre corps et aultres deputez, pour
la Corape des traffiquants de leurs Provinces es endroicts des
Indes Orientales , ausquels ils ont commis et limitez (selon
leur respective quality) plusieurs affaires a traicter ici , lesquelles dependent encores controvertables d'entre leur estat
et nostre, nous estants pareillement desireux de nous conformer, en tant que peult subsister avecq nostre honneur,, a
leur dictes limitations, comme nous avons desia nomine et
appoincte quelques uns de nostre Conseil prive, pour traicter
et correspondre avec ceulx qui sont venus du corps de cest
estat; aiusi maintenant aijants confidence de voz fidelitez et
suffisanceff, avons appoincte et constitue , et par ces presentes
appoinctons .et constituons nous tous ou aulcuns cincq de
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vous, pour conferer, traicter, accorder et conclure en presence
et soubs l'adveu de ceulx de nostre Conseil prive ou d'aulcun
trois d'iceulx avec les susdicts Commissaires deputez pour la
Compe desdictes Provinces Unies, traffiquants es endroicts
des Indes Orientales, pour et coucernant une amiable reiglement et establissement de ce commerce que pour touter
aultres choses qu'ij en dependent, donnants a vous ou a
aulcuns cincq de vous tout plein pouvoir et authorite qu'ij
peult estre requis , et reservants a nous comme it appertient la finale conclusion et approbation de tout ce qui sera
traicte et accorde d'entre vous. Donne a nostre court de
Whitehal, le 8 e de Janvier 1618 1). Signe au hault James R.
et seelle du signet ou petit seau de sa Mate.
La superscription estoit. A nos feaulx et bien aimez
Thomas Smith.
Lionel Cranfield.
Dudleij Diggs.

Chevaliers.

Henrij Martin.
Clement Edmonds.
Livinus Munck.
Maurice Abbot.
William Harrison.
Robert Bel.
Humphreij Handford.
Et deux jours apres la date de ceste lettre sa Ma te felt
entendre qu'il vouloit que le S r Richardt Weston, Chevailler,
et Guilliaume Holidaij, senateur de Londres , fussent adjoustez au nombre desdicts Commissaires de la Compaignie.
Sire.
Les inconvenients et malheurs qui se vont accroistre aux
Indes Orientales par les occasions des differents et dissentious
1) lees: 1619.
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survenus entre les subjects de vostre Ma te et les nostres
nous ont induicts d'ordonner a nostre generale Compaignie
des bides Orientates, de nommer derechef quelques uns de
leur dicte Compaieie , pour avec celle de vostre Roijaulme
renover leur premiere conference, et accorder de leurs diffe•
rents. A quoij s'estans accommodez, its opt requis les Sr
Thiderij Bas, Chevailler, bourgemaistre de la ville de Amstelredam, Jacques Boreel, .Bourgemaistre de la ville de Mid.
delborch, Arnolt Jacobsz. Lodensteijn, du Conseil de l'admiraulte de Zeelande, Aelbert Zonck, vieu Bourgemaistre de la
ville de Hoorne, et conseiller du Conseil d'Estat, Andrieu
Rijckaerts, administrateur de l ii dicte generale Compaignie des
Indes et Mre Guilliaume Boreel, docteur es droicts, advocat
d'icelle Comp e. Lesquels nous avons commis, authorisez et
expressement enchargez de s'emploijer pour convenir de tout
ce que la raison , conserOation et augmentation de la navigation et traffieq esdicts Indes Orientates, joinctement l'ordre
et provisions necessaires entre toute hostilite, destourbier
et empeschement qui en pourroit estre faict, requerra. Et
partant, Sire, supplions bien humblement vostre Mate que
pour failiter le succes d'une si bonne oeuvre, it vous plaice
commander a ceulx de la Compaignie de vostre Roijaulme,
de se rendre traictables et se contenter de la raison, et de
ce qui la nature et condition de ce commerce peult souffrir.
Et nous prierons Dieu, Sire, pour la grandeur, prosperite
treslongue et tresheureuse vie de vostre Ma te. De la Haije
le 27 de Novembre 1618. Desoubz estoit escript: De vostre
Mate bien humbles serviteurs, les Estats Generaulx des PaijsBas Unis. Et plus bas : Par l'ord9nnance d'iceulx, signe
C. Aerssens.
Over die saecken vande spelden ende stael sijn verscheijdene vergaderingen gehouden bij de Heeren vandei Raedt,
ende eijntelijck is ons bij den Secretaris Nanton opten 17en
Julij aengedient, dat nopende die spelden die Heeren vanden

goo
Raedt onse deduction ende mepprien wel hadden geexamineed, maer evenwel niet en laadden connen finalijck resolveren, soo ten aensien dat sij int getall swack waren geweest,
als merle omdat eenige seer insisteerden opte statuten ode
wetten van den laude, die sij sustineerden bij alle tractaten
?iereserveert to wpso, ende oversulcx lie saecke wederoni
wtgestelt te hebben, om bij gelegentheijt zijne Ma t daervan
te spreecken.
Aengaende tverbot van gees stael in te brengen seijde den
voors. Secretaris Nanton, dat het patent ofte octroij bij sijne
Mat aen een 1delman tot suleken eijnde onder 't groote zeegel van Engelant gegeven, niet en conde gecasseert ofte te
niete werqen gedaen, anders als bij forme van Justitie, ende
fig oversnlcx die Heeren vanclen Raedt hadden last gegeven
den Murner ') (wesende fiscus regius) om den voors. Edelman tegens den eersten terme tot eassatie ende annullatie

aen

vent geobtineerde octroij in de miner vanOe echequier te roepen , niet twijffelende , off ons soude als clan volcomen contentement gedaen ende 't voors. octroij gecasseert werden, verWO die conditien van 'tselve octroij , als dat het landt
gepouchsaem sonde versien werden quantiteijt ende qualteijt van goet stael, ende dat oock ie costuijmen deer deur
niet en souden vermindert werden, niet en waren volbracht.
Endo soo wij daernae van anderep ver4onden, dat een forrgele rerlutie daervan was geteijckent, hebben deselve doen
lichten.
Translaet.
Withal den Z en Julij 1619; present:
Den leer rtabisschop van Cantelberch.
Pen Grave van Worcester.
Den Bisschop van Winchester.
Den Baron Carew.

1) d.

.tittorney.
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Den Heer Secretaris Wanton.
Den Heer Camelifer vande Finantien.
Den Meester vande Bonen.
Sr

Eduward Coke.

Die Gedeputeerden vande Heeren Staten Generael van-

de . Vereenichde ProvinCien, hier residerende , instancie aen
zijne Mat gedaen hebbende nopende die interruptie
vrijen handel teens het tractaet ende transactien tuischen
zijne Mat ende deselv' e Heeren Staten, specialijck in de ne-

gotie . van stael , door occasie van een patent aeii S r Basil
Brooke, ridder, vergunt om stael binnen den ConinckrijOke
van Engelant te maeckem, met prohibitie van vreemde stael
in te brengen, de Heeren door bevel van zijne Ma t de saecke
in consideratie nemende (alsoo diversche clachten tegens 't pa-

tent gedaen sijn geweest, door de gheene die in stael wereken) hebben desen dach geordonneert om de saecke te hooren , ende hebben order gegeven, dat soo wel sommige vande
wercklieden, residerende binnen Londen, als oock S r Basil
Brooke oft zijne Gedeputeerde met haeren geleerden Raide
(hij selffs wt de stadt sijnde) souden present wesen , dewelcke
dienvolgende comparerende, ende de Heeren in examinatie
vande saecke tredende, de wercklieden van alle de ambachten
die stael . gebruijcken, present sijnde, maer specialijcken de
mesmaeckers, claechden dat het stael die S r- Basil Brooke
maeckt, onbequaem ende niet dienstbaer en is, ende thoonden veele preuven ende instancien om heurlieden allegatien
goet te maecken. Ende hoewel eenige voor tpatent stonden ,
nochtans sij en hebben op de goetheijt vant stael, die tegenwoordichlijck gemaeckt worth, niet geinsisteert, dan seijden
dat sij hoopten het soude beter ende beter gemaeckt worden, ende bekenden met een datse Nederlantsche stael vermengelden met het stael van Sr Basil Brooke, dat sij wrochten. Op welcke consideratie als oock van 'tgene dat van
beijde de parthijen verder geallegeert wierdt, de Heeren naer
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veele debatten ende consultatien hierop gehadt, ordonneerden , in vervolch van een voorgaende order van den Raedt
van November lestleden, nopende de clachten van wercklieden in dese nature, dat sijns Ma ts procureur generael sonde
een spoedich ende reael tours nemen bij wech de quo waranto, om 't voors. patent te vernietigen , ende int vervolch
daervan in den Hove vande Financien naer rechte te procederen ').
Wij outfingen oock den 17
gende missive van den

1 7 ell

en

Julij U Ho. ende Mo. vol-

Junij.

Die Staten Generael der Vereenichde Nederlanden.
Edele, erentfeste, hoochgeleerde, vrome ende seer voorsichtige Heeren. Wij hebben seer geerne verstaen wt U L.
missiven van den iX en ende Xli en deses maents Junij , in wat
voegen deselve de handelinge tusschen deser landen OostIndische Compe met die vande Oost-Indische Compaignie in
Engelant gebracht ende gedresseert hebben in forme van een
volcommen tractaet , welcke forme U L. ons met eenen overgesonden hebben , die wij naerder mette Bewinthebbers vande
Oost-Indische Compaignie alhier sullen examineren, ende voorts
met alle doenlijcke debvoiren ende middelen helpen bevoorderen ende beneerstigen 'tgene dat tot een finael ende volcommen besluijt vande voors. handelinge meer vereijscht ende
nosh gerequireert wordt, volgende U L. begeeren tot weeringe van alle voorder contreminen, vastelijck vertrouwende
dat dese landen de verwachte effecten ende voordeelen vande
voors. handelinge sullen genieten. Dat de Almogende Godt
ons genadelijck wil gunnen , U L. bedanckende voor haere
moeijten ende goede gedaen debvoiren om de saecken daertoe te helpen brengen.

1) Deze zinsnede draagt de blijken , dat zij letterlijk uit het Engelsehe
edict vertaald is.
(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
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Wij vinden ons seer becommert ende beladen in de sendinge bij sijne Ma t gedaen van den persoon van Millordt
Heij, etc. 1)

tot accommodatie vande saecken in Bohemen,

beducht wesende, dat het respect vande interventie van zijne
Mat de Stenden van Bohemen sail brengen tot gehoor naer
eenich tractaet, daerdoor dat sij affgeleijt souden mogen werden van haeren jegenwoordigen goeden toestant , mannelijcke
courage ende genomen resolutien met derselver Geallieerde
totte hanthoudinge door Godes hulpe ende de assistentie
van haere vrienden vande Christelijcke Gereformeerde Religie,
mitsgaders van derselver liberteijt ende privilegien, door dien
dat haere vijanden door 't voors. gehoor de deure geopent
sail werden om met practijcquen, correspondentien ende corruptien de voors. Stenden in haere jonge aengevangen regieringe ende inexperientie van saecken te intimideren ende
in scheuringe onder den anderen te brengen ende alsoo haer
proffijt ende voordeel daeronder te wercken, geiijck de dagelixe ervarentheijt dat leert, namentlijck , dat den Spaignaert ende desselfs adherenten daertoe alleene arbeijden om
deur scheuringen te onderdrucken de Staten ende landen
van alle Coningen, Princen ende Republijcquen, die haere
vrij- ende gerechticheden trachten te mainteneren, hetwelcke
notoirlijck rode Nederlanden is gebleecken, als hij bij de voorgenomen vredehandelinge tot Coelen door d'interventie van
verscheijden geestelijeke ende wereltlijcke Princen te wege
gebracht heeft het affwijcken van soo veele Provincien vande
gemeene Unie vande Nederlanden, ende dat hij daernae de
resterende naerder Vereenighde Provincien met alle gewelt
ende macht heeft mogen aentasten, om die oock onder sijne
subjectie te reduceren. Sullende voor eerst de vijanden dit
licht te wege kunnen gebrengen , dat door de voors. interventie van zijne Mat alle de vrunden van de voors. Stenden
in haere resolutien van assistentie suspens sullen gehouden
1) Burggraaf Doncaster.
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woIden, sonder haer te dorven verclaren in de onseeckerheijt
vande wtcornpste vande handelinge, wt vreese van vijantschap
op heuren hals te laden , daer en tusschen dat die van Bohemen haer in costen sullen commen te consumeren ende te
vervallen in de wterste confusion ende verloop van haeren
staet ende saecken tot nadeel ende prejuditie van het geheele
Christelijcke wesen, dat ons Godt soo schoon ende heerlijck
opdoet, am dat geheelijck tegens desselffs gemeijne vijanden
te verseeckeren ende mainteneren, bij soo verre als de defensie van de saecke van Bohemen met gemeene resolutie
ende macht voorgenomen ende wtgevoert werdt, gelijck soude
behooren. Ende is oversulcx ten voors. regarde ons seer
ernstich begeeren, dat U L. van onsentwegen de voors,
onse beduchtsaemheijt ende consideratien met alle gevoechlijcke middelen bij goede occasie zijne Ma t sullen voordragen ,
daertoe voegende alsulcke andere meer als U L. sullen kunnen bedencken ende versinnen, al waert selffs de handelinge
beslooten tot Xanten, ende derselver 1) sien te bewogen, ten
eijnde hem gelieve sijne gegeven instructien aen den voors.
Milord Heij , etc. sulcx te modereren ende distingueren, dat
de voors. apparente inconvenienten voorgecotnen ende die
Stenden van Bohemen met derselver geallieerde lantschappen
ongeprejuditieert ende bij haere goede resolutie stantvastelijck
mogen blijven gemainteneert, tot verseeckeringe van haeren
staet, vorderinge vande ware Christelijcke Gereformeerde Religie ende den dienst ende welstant vande getneijne Christenheijt, daerdoor de geinteresseerde Princen, Stenden ende Republicquen int generael ende particulier te meer bewogen
werden, sonder achterdencken de Stenden van Bohemen met
haere hulpe, raidt ende daet bij te springen ende assistentie
te leijsten , hetwelcke wij U L. op het alderhoochsten recommanderen , den Almogenden biddende, dat zijne Goddelijcke
Majesteijt daertoe sijn segen wil verleenen, ende U L. te
1) Dat is deselve zijne Majesteit.
[7*
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gesparen in gesontheijt, lanck salich leven. Wt den Hage
den xixen Junij 1619. Ende was geparapheert N. Bouchorst
vt. Onderstont : Ter ordonnantie vande hoochgemelte Heeren
Staten Generael, onderteijckent C. Aerssens, 1619.
Op alle welcke incidenten ende mede om te verstaen die
intentie van zijne Ma t opte reciproque restitutie van den
traen bij Spitsbergen den eenen den anderen affgenomen ,
vermits wij begonden te vernemen, datte Heeren Commissarisen van onser sijden wilden restitutie vorderen , sonder
datte selve soude geschieden reciproquelijck; mitsgaders oock
om te presenteren aen zijne Ma t d'acte van ratificatie van U
Ho. ende Mo. over 't accoordt van Indien, vonden wij geraetsaem audientie te versoucken, die ons wierde geassigneert
tegens den 24en Julij te Tibouts. Sijne Mat dede daer bij
d'eer aen U Ho. ende Mo. van ons deur den Meester vande
Ceremonien Sir Louwis Luijckenaer solemnelijcken te doen
nodigen ter maeltijdt; ende sijnde ten voors. daghe van den
24en Julij deur denselven Meester vande Ceremonien nae Tibouts geconduiseert, wierden wij door den Grave van Licester geleijt in de prive tamer, alwaer gedeckt was om te
eeten. Ende sijnde den Coninck daerin gecommen bij ons
gesalueert ende aen die taeffel geseten, wierden wij mede
daer aen geseth. Sijne Ma t dede aenstonts decken, ende
moveerde verscheijdene proposten van onse kerckelijcke disputen , van Vorstio ende vande wtgewesene veerthien predicanten , thoonende hem seer liberalijck ende courtoiselijck , dronck
mede staende ende met ongedeckten hooffde, eerst opt welvaren ende prosperiteijt van den Staet van U Ho. ende Mo.
ende 'tredres van derselver saecken, ende daer nae die gesontheijt van zijn EXcie den Prince van Oraengien.
Nae den eten wierden wij door den grooten Camerlinck
wederom` gebracht bij sijne Ma t ende hebben doen gedaen
dese volgende propositie.
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Sire.
L'advertissement qu'avons donne a Messeigneurs nos superieurs du tressage accommodement propose nagueres par vostre Mate touchant l'important affaire des Indes Orientales et
particulierement la question des forteresses , a este si agreable a Messeigneurs nos superienrs, qu'ils en ont receu nouvelle et infaillible asseurance de la sincere affection que vostre Mate porte a l'amitie et bonne correspondence entre les
subjects de part et d'aultre, et ce d'aultant plus que ceste
si celebre action d'entremise de vostre Ma te a conserve le
traicte d'une malheureuse rupture, a laquelle it s'alloit visiblement precipiter. Pour seconder ceste vertueuse et tressage
intention de vostre Ma te leur Seigneuries se sont esvertuez
a retrancher toutes les difficultez qui se trouvoient par leurs
merchants trafficquants aux Indes es aultres articles au regard
de leurs interests particuliers, les aijants tellement accommodez , que les disputes ') de la Compaignie , s'estans retournez ,
en ont poursuivie la conclusion , et que Messeigneurs nos
superieurs nous en ont pourveu de leur ratification pour
la presenter avec autant d'humilite et remerciement qu'il
convient a des personnes tellement obligees a vostre Mate
comme leur Seigneuries confessent de l'estre. Et puis qu'il
ne reste a ceste heure rien, ninon que vostre Mate donne l'accomplissement par sa ratification, ainsi qu'elle a donne l'estre
au traicte par son entremise, nous la prions bien humblement d'ij vouloir aussi apporter son aveu et consentemerit
afin que puissions avec conge de vostre Mate partir avec l'entier et total accomplissement de ce traicte. Quant a l'affaire
de Groenlande, nous avous bien este aises d'entendre de
Monsr de Caron, qu'il avoit plea a vostre Ma te de l'accommoder aussi par une surceance de trois ans sans prejudice du
droict, mais veu que nulle mention a este faicte de la resti.
1) lees: deputes.
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tution des prinses, faicts de part ct d'aultre, nous en entendrons aussi l'intention de vostre Ma te , soit qu'elle sera aussi
sureee, ou qu'elle se face incontinent, moiennant que cela
s'entende de part et d'aultre selon ceste memoire (laquelle
luij presentames). Sire, ces deux actes d'entremise et d'accommodement tant en Groenlande qu'aux Indes Orientates sont
d'aultant plus obligatoires et louables qu'elles procedent de
vostre propre movement, sans ij estre pousse par raisons
d'aucuns contracts cij levant faicts, ce que nous faict tenir
pour indubitable que vostre Ma te espandra aussi sa bonte a
l'observation des entrecours, si solemnellement contractez
entre le Roijaulme de vostre Mate et le Pais-Bas. Les responces receues de vostre Ma te en nos precedentes audiences
sur nos plainctes touchant l'empesschement que les nostres
recoivent en la vente de leurs espingles, nous en ont donne
grande esperance. Mais, Sire, puisque nostre poursuite aupres
de Messeigneurs du Conseil, ausquels vostre Ma te renvoia
l'affaire, a este sans fruict, et qu'il nij a aussi aucune apparence d'ij obtenir l'effect de vostre intention et de la nostre,
la necessite et la nouvelle charge qu'avons receu depuis peu
de jours enca de Messeigneurs nos superieurs, nons pressent
de reprendre nostre recours a vostre Mate et la supplier biers
humblement de ne vouloir permettre qu'une si vive attainte
soict faicte a l'observation des contracts si solemnels. II
semble que Messeigneurs du Conseil se hettrtent aux statuts
du parlement qui auroient defendu les espingles estrangieres;
mais, Sire, s'il ij en a quelques uns, its ont commence soubz
le Roij Henri huictiesme , longtemps apres nos entrecours,
ce qu'aijant este successivement remonstre contre les empeschements qu'alors et du depuis se faisoient, le commerce a
tousjours repris sa liberte par diverses resolutions de Messeigneurs du Conseil de vostre Mate.
Sire, nous ne pouvous passer de communiques a vostre
Mate que les affaires domestiques de nos superieurs en ceste
constitution sont fort grands et difficiles, mais leur Seigneuries

sachant que leur repos consiste aussi en la seurete de leurs
voisins, ne laissent pas de jetter aussi l'oeil sur le commun
affaire de la Chrestiente reform& et notamment stir l'estat et
la guerre des Bohemiens, la on it ne s'agit seulement de leur
conservation et maintien de leurs droicts, privileges et de la
vraije orthodoxe religion par eux profess& mais quant et quant
de la liberte, lustre, seurte et repos de ce tresillustre corps de
tous princes. II ij a quelque temps que Messeigneurs nos superieurs ont receu avec grand contentement le fidele rapport
de la magnanimit6, ferme resolution , bon ordre et tresgrandes forces desdicts Bohemiens, et qu'en oultre Dieu les a
fortifiez de la confederation de plusieurs et trespuissants de
leurs voisins, tous moiens et seures barrieres pour contrequarrer les pernicieulx et sanglants desseins de leurs adversaires, qui ne butent qu'a leur totale ruine et a la subjection de toute 1'Allemaigne; mais ce que nos superieurs craignent en cest affaire est, que quelque cessation des acmes
pour entrer en conference avec leurs ennemis leur fera perdre
touts ces beaux advantages et les fera indubitablement tomber
en tant d'inconvenients qu'ils ne pourront finalement eviter
leur ruine. Car si leur mal sage credulite les faict choisir
ces termes de pourparler , it est a craindre que ceulx qui
se sont desia declarez pour eulx , et aultres qui en ont conceu
l'envie , se refroidiront, de sorte qu'ils quitteront la lice, craignants l'indignation et la vengeance de la partie. En oultre
les longs dilais et remises du traicte, practiques ordinaires de
l'Espaignol, les reduiront en si dangereuses extremitez, qu'ilz
trouveront leurs finances espuisees, et que les gens de guerre
non paijez enfin mutineront ou quiteront le champ. Cependant leurs adversaires, se preparants et fortifians de toute part,
prendront loisir par indues practicques , secretes correspondences et sales negotiations d'esbranler et intimider le nouvel
estat des Bohemiens, et ij faire semer des discordes et divisions, a quoij se joignatits lesdicts iuconvenients et necessitez,
par soudaine rupture de la conference seront aisement acca-
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blez par la force des armes ou forcez d'accepter des conditions
iniques et malseures, qui les meneront avec leurs bons allies
a leur perdition et ruine. Que ces et semblables artifices , Sire,
sont ordinaires a la Maison d'Austriche, les malheureux exempies observez parmij tons Roijs, Princes et Republicques de la
Chrestiente en font foij. Le roij d'Espaigne voijant l'impossibilite de forcer par ses persecutions les Paijs-Bas, practiqua
l'entremise de plusieurs Princes, qui s'assemblerent a Coloigne,
pour traicter la paix. Mais luij, ne pensant rien moins qu'a
la pail, ij sema si aecortement le feu de division que les
plus fortes provinces quiterent ladicte Union , et luij s'estant
recreu et fortifie, assaillit a l'impourveu les aultres de telle
roideur et force, qu'elles se trouverent aux abois et bien Ares
de leur ruine. Vos roijaulmes , Sire, n'ont faith d'avoir leur
tour et part en ces machinations espaignoles, quand en Pannee 1588 on practiqua le traicte de paix a Boloigne, et
cependant on arma ceste taut renommee et redoutable fiotte,
et avec icelle costoia ces grands Roijaulmes, avec intention de
les envahir. Les ruses et illusions usees au traicte de Xanten
sont encores bien fresches et font croire que les traictez des
Espaignols servent plus a leur gaigner de temps qu'a procurer
la paix ou l'execution d'icelle. Tellement que Messeigneurs
nos superieurs croient fertnement que I'Estat de Boheme doibt
beaucoup plus craindre les frauduleux traictez avec la Maison
d'Austriche que non pas ses forces et armes ouvertes, qui
trouveront asses de resistence par le secours de touts princes
et estats reformez qui ne mancqueront (le s'esvertuer au maintien de ceste cause, comme estant le dongeon de leur commun
salut et conservation. Pourtant Messeigneurs nos superieurs
nous ont donne charge expresse de prier bien humblement
vostre Ma te , que selon sa tresgrande sagesse et prevoiance
luij plaice d'ordonner a Mons r le viconte d'Ancastre de vonloir bien meurement examiner cest important affaire avec les
considerations ij requises, et tellement moderer et mesnager
son entremise, que les Bohemiens avec leur associez puissent
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eviter les inconvenients et dangers susdicts, et se maintenir si
sagement et vertueusement , qu'ils puissent par la grace de
Dieu franchir toutes leer difficultez, et trouver une heureuse
et souhaitable issue qui les face jouir de la saincte liberte de
conscience et de leurs anciens droicts et privileges.
Volcht die overgegevene aggreatie.
Les Estuts Generaulx des Paijs Bas Unis, a tous ceulx
qui ses presentes lettres verront on lire orront, salut. Comme
ainsi soit que le 7 e jour de Juillet l'an present 1619 un
traicte ait este faict et accords a Londres entre les Seigneurs Commissaires du Conseil price de treshault, tres excellant, tres puissant Prince Jaques, par la grace de Dieu
roij de la Grande Bretaigne , France et ',Mande , et la
Compaignie d'Angleterre, traficquante aux Indes Orientales,
d'une part, et nos Commissaires du corps de notre assemblee et de la Compe de nos Provinces, d'aultre part, dont
la teneur s'ensuit:
Comme etc.
Nous, aijants pour agreable ce qui a este conclu, avons
icelluij traicte ratifie, approuve et confirms , le ratifions, apde
l'accomplir et faire accomplir et observer tons et chacun de
prouvons et confirmons par ces presentes, promettans

ses poincts, entant qu'il nous teuche ou a la Compaignie
de nos Provinces, sans ij souffrir quelque contravention directement ou indirectement en quelque sorte et maniere que
ce soit, et mesmes que durant le temps de ce traicte nous
n'erigerons aultre Compaignie qu'une seule laquelle pourra
trafficquer aux Indes Orientales. En tesmoing de ce nous
avons faict seeler ces presentes de nostre grand seel, parspher et signer par nostre greffier. A la Haije le
Juillet, 1619.

xxij e

de
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Volgbt de gepresenteerde memorie.
Comme ainsi soit que le different survenu entre les subjects de sa Mate de la Grande Bretaigne et des Seigneurs
les Estats Generaulx des Provinces Unies au regard de la
pescherie des baleines, qui se faict aux environs et costes
de la terre de Spitsberge, n'ait peu entre accommode et finalement terrine, comme requerant une plus meure et ulteriore indagation, a este trouve bon et propose par sa Mate
pour expedient provisionel, et accepte de la part desdicts
Seigneurs les Estats, que ledict different soit tenu en surcheance pour le temps et terme de trois ans, commencant
de l'annee 1620 a venir, et que cependant on ij fera cesser
reciproquement toutes voijes de faict, destourbiers et empeschements en ladicte pescherie, et tout ceci saes prejudice ou
interest du droict et de la cause principale. Et touchant les
biens a cause du susdict different effectuellement saisis et
profitez par les uns sur les aultres mutuellement , que la
restitution s'en fera ou de la valeur d'iceulx estime du
temps de la prinse, et qu'a cent effect la liquidation s'en
fera icij dedans le terme de trois mois par des deputez des
parties interessees reciproquement.
Sijne Mat antwoorde dat hem seer lieff was die saecke van
Oostindien soo verre gebracht te wesen, vermits de verbitteringe van sijne subjecten tegens de ondersaten van U Ho.
ende Mo. zoo groot was geworden als sij noijt was geweest
tegens die Spaegnaerts, alle 'twelcke nu was versachtet door
het getroffene accoort, gelijck hij seijde dat wij scuffs conden
mercken deur die bancquetten die ons deur die selve wierden
gedaen, ende sonde daerom oock niet laten aen sijner sijne
'tvoors. accoort te ratificeren in qualiteijt als Coninck van
Engelant, niet wel connende den Schotten eenig prejuditie
aendoen. Wij seijden dat de landen van U Ho. ende Mo.
bestonden in seven distincte Provincien ende dat elck een

267

van deselve wel sonde willen een Compagnie oprichten , maar
dat U Ho. ende Mo. beter vonden alle deselve te reduceren
tot eene generale Compe. Waarop sijne Mat antwoorde , oock
wel te connen verstaen, soo daer meer Compagnien waren
als eene, dat d' eene den anderen soude bederven, ende daerom
te arbeijden dat de Schotten onder d'Engelsche Comp e zouden
geredigeert ende in eene gebracht werden , ons belovende
sijne aggreatie te zullen doen hebben. Opte saecke van
Groenlandt seijde sijne Ma t sijne rneijninge te wesen , datte
saecke ten principalen ende 'tgene de dommage ende interesse
belangende l), soude werden wtgestelt, maer vondt yet datte
restitutie soude geschieden van 'tgene effectuelijcken was

ge-

Tamen ; waerop wij urgeerden reciproque restitutie. Ende
tot lien eijnde gelesen hebbende onse voors. memorie , seijde
sijne Mat d'selve te wesen conform sijne intentie , loch zich
niet te binden aen die woorden, ende dat wij morgen mette
Commissarisen souden vergaderen om te concluderen. Aengaende die spelden seijde sijne Ma t, dat sijnen Raedt voor als
nosh geen formeel rapport hem hadde gedaan , maer wel verstaen te hebben dat sij eenige difficulteijt maeckten ten aensien van eenige statuten van 't parlement, daerin hij haer
geen gelijck sonde geven, alsoo (lie selve statuten moslen
verstaen werden deur het entrecours daer op gevolcht, gederogeert te wesen. Wij voechden daer bij: soo dese statuten
jonger waren , dat sij mede niet en conden bestaen , als wesende tegens 't contract van entrecours ende in prejuditie
van 'tselve gemaeckt. Waerop sijne Mat seijde, dat wij hem
daermede souden laten gewerden: hij soude ons contentement
doen geven, al soude hij een geheelen naermiddach daertoe
emploijeren, orn die saecke te hooren ende doen examineren.
Op de saecke van Bohemen gaff den Coninck ter antwoordt,
dat hij, tot d' entremise vande Bohemische geschillen van
wedersijden versocht sijnde, niet en hadde connen laten alle
1) lees: belangede,
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sijne debvoiren tot accommodatie vande selve aen te bieden,
waertoe door sijn Conincklijck woordt verplicht sijnde, in
geenen gebreecke wilde blijven sulcx getrouwelijck te presteren ; dat oock sijn naturel tot pacificatie ende bevredinge
altijdt was geinclineert, ende voornamelijck van soodanige
misverstanden ende oorlogen, die ontstaen waren tusschen
Coningen off Princen ende derselver ondersaten. Voorders
dat hij in geenderhande manieren de continuatie van den
oorloge aldaer door sijne entremise soude willen foveren ,
niettemin dat hij sijn Ambassadeur met soodanige instructie
hadde voorsien, dat lichtelijck d' inconvenienten, bij ons geallegeert , souden werden voorgecomen. Dat hij mede niet
en soude toelaten , dat die van Bobemen tot inique ende onseeckere conditien souden ingeleijt werden , ende geensints
sonde willen verstaen , dat deselve haer souden ontwapenen
voor de onderhandelinge van vrede, als verachtelijck van den
Hartoch van Savoijen was begeert. Wij hebben eijntelijck
zijne Mat bedanckt voor sijne Conincklijcke faveuren, soo int
accommoderen vande Oost-Indische ende Groenlantse questien
als andersints, tot ruste ende welvaren van U Ho. ende Mo.
bewesen , ende van deselve versocht continuatie, met verseeckeringe vande oprechte ende ongeveijnsde vrientschap van U
Ho. ende Mo., conform derselver alliancie met zijne Ma t opgerecht. Waerop zijne Ma t ons seer vriendelijck en courtoiselijck licentieerde, ende nemende het swaert van den grooten
Camerlinck confereerde ons in presentie van veele Heeren
van den Raide ende anderen die eer ende ordre van ridderschap.
Wij namen voorts onse affscheijt van den Prins mede te
Tibouts in sijn quartier wesende, die groote affectie thoonde
tot den Staet van U Ho. ende Mo. ende aengenaemheijt over
't getroffene accoordt.
Den 25en Julij mette Heeren Commissarisen vergadert wesende opte saecke van Groenlant, wierde bij deselve geseijt,
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dat zijne Mat die selve saecke ten principalen oock hadde
geaccommodeert met een surcheantie, maer latter nu te delibereren stonde opte restitutie van 'tgeene was genomen,
waertoe sij seijden d'onsen gehouden te sijn ende niet den
haren, vermits sij commissie hadden gehadt van zijne Mat
ende d'onsen hadden sonder commissie off last van U Ho.
ende Mo. haere goederen genomen , ende oversulex geprocedeert als piraten , die sij in haer lant souden doen hangen.
Wij antwoorden, dat d'onsen genootsaeckt waren geweest haer
te defenderen ende daertoe suffisante commissie hadden gehadt; dat wij niet en conden verstaen tot eenige restitutie,
ten waere dieselve geschiede reciproquelijck om geen prejuditie te leggen in de saecke ten principale. Dat oock zijne
Mat die saecke sulcx verstaende, hadde verclaert onse ingestelde memorie te wesen conform van zijne intentie. Eijntelijck naer vele disputen versochten wij haere meijninge bij
geschrifte, om ten minste schriftelijcke acte te hebben vande
surceantie over de saecke ten principale. Dan sij en wilden
daertoe niet verstaen, genoechsaem te kennen gevende haere
intentie te weesen, die saecke daertoe te dirigeren datte surceantie over die saecke ten principalen soude verstaen werden conditionelijcken, ende in sulcken cas als haer van onser
sijde restitutie wierde gedaen. Doch presenteerden met zijne
Mat daerover te spreecken. Waernae wij met haer gegaen
sijn ter maeltijdt, die bij de Engelsche Compaignie van OostIndien seer sumptueuselijck geprepareert was, waertoe oock
genodicht waren die andere Heeren van den Raidt ende die
principaelste vande stadt.
Ende ten eijnde deur 't gespreck vande Heeren Commissarisen metten Coninck geen veranderinge mochte vallen in
de voors. memorie ende verclaringe van zijne Ma t, vonden wij
geraden die saecke te recommanderen aen den Marquis van
Buckingam, met die volgende missive.
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Monsieur.
Nous n'avions faict nullement estat , qu'apres avoir receu
nostre conge, vostre

}.1X ee

recevroit ceste surcharge de nos

importunitez, mais quelques difficultez bier rencontrez en la
conference avec Messieurs les Commissaires de sa

Ma te

tou-

chant raffaire de Groenlande nous ont forcez de requerir
vostre Ex ee a ce dernier debvoir d'entremise. Et afin qu'elle
snit servie de la cognoissance du subject, en voicij le resit.
Apres quelques conferences tenses sur test affaire , Messieurs
les Commissaires declarerent de ne se trouver nullement authorisez d'entrer en dispute touchant la cause principale ,
scavoir le droict exclusiff que sa Ma te croft ij avoir, et
qu'ainsi la dispensation et l'accommodement en debvoit estre
poursuivie de sa Ma te . Ce renvoij nous en faict parler au
Roij , qui (par sa tresgrande prudence et integrit6 accoustumee , aijant envie (Poster aussi le reste des inconvenients qui
troubloient ramitie et bonne correspondence entre ses subjects et les nostres) nous promit de penser serieusement a
quelque expedient, et voulut que Mons r Caron dedans certains jours vint a Otlant, pour en recepvoir l'ouverture.
Quoij suivant, sa Ma te declara de trouver bon que ledict different seroit tenu en surceance pour le terme de deux ou
trois ans, sans prejudice du droict; mais y en que ladicte
declaration ne feit mention de la restitution des dommages
entrereceuz, a nostre derniere audience trouvans bon de
faire exhibition a sa

Ma te

d'un memoire dont la copie est

ici joincte, pour apprendre surtout son intention et bon
plaisir, la lecture en estant faicte, sa

en approuva le
contenu, et nous renvoia a Messieurs les Commissaires pour
Mate

de commune main en faciliter la conclusion, qui neantmoins
sur le poinct de la restitution des biens reciproquement saisis feirent difficult& soustenans puisque les nostres sans autborite publicque feirent leur prise, et que mesmes les biens
prix ou une partie d'iceulx se trouvent encore sequestrez es
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mains publicques, que la restitution s'en debvroit faire (pour
le mains de sequestrez), et que le reste du different de la
restitution seroit tenu en souffrance. Nous repartismes nos
raisons au contraire , mais sans succes de trouver la conclusion. Et puis que cest affaire est un des principaulx subjectz de nostre charge , et que pourtant sommes pressez d'en
exhiber a nos superieurs quelque acte publicque de nos debvoirs, nous requerons bien humblement vostre Exee de nous
honorer en ceci de sa conduicte que puissions obtenir de sa
sacree Mate une surceance tant du different que de ladicte
restitution des biens reciproquement , ou bien que la restitution se face suivant le project ici joinct, approuvee par sa
Mate. Et en cas (ce que nous n'esperons pas) qu'il plaira a
sa Mate de rejetter les deux moiens et expedients precedents,
puis que nostre charge nous astraint et a la restitution reciproque , et qu'aussi de presser les nostres seuls a restitution
ne se pourroit faire sans notable prejudice de la cause principale, prions d'estre honorez levant nostre partement (qui
sera Dieu aidant merdi prochain) de quelque resolution par
escript.
Monsieur puis que la necessite nous a enhardis de franchir
les barrieres de la trop grande familiarite, nous prions vostre
Exee de nous pardonner cest exces , et de croire que la
preuve de vostre bienveuillance et tresbonne affection envers
nostre Estat nous ij a convict. Nous ne ferons faulte par nostre veritable rapport d'esveiller la gratitude de nos superieurs
a la deue recognoissance de vos bienfaicts. A ceci pourrions
joindre la presentation treshumble de nos offices et services
particuliers, ne fast qu'ils ne se trouvans aucunement considerables au regard de vostre qualite, it convienne que nous
nous contentions (apres avoir baise treshurnblement vos mains)
de prier le createur , Monsieur, qu'il vous conserve en prosperite et longue vie, et face jouir du fruict de vos vertueux
desirs. A Londres, le

16 e

de Juillet, 1619.
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Wij prepareerden ons mede tot onse vertreck ende sonden
van dach tot dach to hove om onse despesche ende om
schriftelijcke resolutie nopende de saecke van Groenlandt ende
vande spelden, nemende middelerwijle onse affscheijt van den
Ertzbisschop van Cantelberch, van den Cantzelier, die ons
daernae sonde een missive aen U Ho. ende Mo., hier nae geinsereert, ende van verscheijdene andere Heeren van den
Raide, mitsgaders van den Ambassadeur van Savoijen. Wij
wierden oock in onse logement wederom gevisiteert van denselven Ambassadeur, van den Marquis Hamilton (die ons
wt den name van den Coninck wederom recommandeerde
die saecke van den Grave van Baclouch) 1), van den Grave van
Penbrouck , grooten Camerlinck , van den Grave van Arondel,
Grave van Licester, ende van den Secretaris van Venetien.
Den 29 en Julij wierde

ons

gebracht deur Sir Clement Ed-

monts die ratificatie van den Coninck over 't tractaet van
Indien, luijdende aldus :
Jaques par la grace de Dieu, Roij de la Grande Bretaigne ,
France et Irlande, Defenseur de la foij etc. A tous ceulx
qui ces presences lettres verront au lire arrant, salut. Comme
ainsi soit que le septiesme jour de Juillet de l'an present
1619, un traicte ait este faict et conclu en nostre ville de
Londres entre certains Commissaires de nostre Conseil prive,
a ce specialement par nous deputes, et aultres de la Cornpaignie et societe de nos marchants d'Angleterre, trafficquants
aux Indes Orientales, d'une part, et les Commissaires de
Haults et Puissants Seigneurs les Estats Generaulx des Provinces Unies des Paijs-Bas, noz bons amis et allies, estants
du corps desdicts Seigneurs Estats, et aultres deputes de la
Compe desdictes Provinces, trafficquants es dictes Indes Orientales, d'aultre part, duquel traicte la teneur s'ensuit:

1) De Graaf verlangde de betrekking van Kolonel bij een der Schotsche
regimenten in ooze dienst.
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Comme, etc.
Nous aijants leu icelluij traicte, veu et pleinement entendu ,
avons le tout approuve, confirms et ratifie, approuvons, con&mons et ratifions par ces presentes. Promettans de l'accomplir et le faire accomplir et observer en tout et chacun de ses
poincts, en tant qu'il nous touchera , on a la Compaignie de
nos marchants d'Angleterre , sans ij faire nij souffrir estre
faict aulcune contravention directement on indirectement, en
quelque sorte et maniere que ce soit, et mesmes acquiescons
au contenu de l'articule vinght et huictiesme. Nous promettons que durant le temps de ce traicte nous n'erigerons aultre
societe que celle qui est desja erigee, pour s'immiscer au
trafficq et en la navigation desdicts Indes Orientales. En tesmoing de ce nous avons signs ces presentes, et les fillet
seeller de nostre grand seel. Faict a West-Munster ce seixiesnie de Juillet, 1619, et de nostre regne le dixseptiesme.
Estoit signs Jaques R. Plus bas Fr. Carew. Le seau de cire
jaune, pendant en double las de soije blanche et rouge.
Tenselven daghe namen die Gedeputeerde Bewinthebbers
van zijne Mat haer affscheijt te Tiboults, ende den Heer
Caron hunluijden aen den Coninck addresserende, Bede aldaer
nieuwe instantie om onse voors. depesche. Die selve wierde
ons wel belooft bij den Secretaris Calewerdt 1), daer den Coninck vertrock tenselven daghe op sijn progres 2). Ende soo
ons die selve niet en wierde gesonden, vonden wij geraden
den Hen Julij een expressen in poste te doen volgen. Ende
ten selven daghe ontfingen wij die schriftelijcke resolutie nopende die saecke van Groenlant, waer bij ons wierde geseijt, dat 's daechs daeraen volgende die Heeren van den
Raide merle souden resolveren op de saecke vande spelden
Oils wierde oock gebracht die missive van den Prins, hier
nae geinsereert. Ende die Bewiuthebbers van de Engelsche

1) Calvert.

2) d. i. reize.
(2. Serie , 2. Dl., 2. St.)
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Compaignie vereerden ons met eenich silverwerck van omtrent 500 oncen.
Den 31 en Julij wierden wij van den Coninck deur den
Juweelmeester vereert met eenich silverwerck vergult van
omtrent 500 oncen gewichts.
Ende ten selven daghe vertrocken wij naer Gravesende
ende ontfingen aldaer die resolutie nopende die spelden,
ende die missive van den Coninck, gelijk die selven bier
volgen geinsereert :
Resolutie opte saecke van Groenlandt.
Le 15 e de Juillet, 1619, Messieurs le Baron Digbie et les
aultres Commissaires du Roij feirent entendre a Messieurs
les Commissaires des Seigneurs Estats Generaulx des Provinces Unies, en prennant conge d'eulx en la sale des marchants tailleurs a Londres, apres disner, que l'intention et
volonte de sa Mate estoit, que les differents qui concernoijent
la pesche des baleines sur la coste de Groenlande , aultrement appelle la Terre neuve du Roij Jacques, fussent tenus
en surceance l'espace de trois ans, tant pour ce que touch
le poinct du droict de sa Mate a ces Helix la , que pour les
destourbiers qui en aulcune facon ij pourroient arriver pendant ledict temps. Et d'aultant que ce qui a este cij levant
pris par les Anglois sur les Hollandois en la coste de Groenlaiide a este pris par la permission et authorite du Roij, et
qu'au contraire ce qui a este pris par les Hollandois sur les
Anglois en Nun& 1618 sur la mesme coste, fut faict par
voije de depradation et sans auntie adveu de leurs superieurs, sa Mate declare et entend qu'il soit seulement donne
trois mois de temps pour la restitution de toutes les choses
qui furent prises par les Hollandois sur les Anglois en ceste
annee la, et le terme de trois ans pour la satisfaction des
dommages. Et ladicte satisfaction estant faicte au bout des-
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dicts trois annees, alors sera faicte restitution par les Anglois
des chases par eux prises stir lesdicts Hollandois.
Resolutie opte saecke vande spelden.
Tot Withal! den xxien van Julij 1619.
Present : d'Heere Ertsbisschop van Canterburie; de Heer
Chancelier; de Heer Prive Segel, Grave van Arondel ; de
Heer Baron Winton ; de Heer Digbie; Mr Secretaire Naunton ;
Mr Chancelier vande Exchequer; M r vande Rollen, Sr Eduward Coke.
Alsoo sijne Mat belieft heeft ter instantie vande Gedeputeerden vande Staten Generael vande Geunieerde Provincien ,
bier residerende, te versoucken haere E. in consideratie te
nemen de saecke vande spelden ende specialijck een acte nu
onlancx gepasseert aen seeckere personen , verbiedende de
inbrenginge van utheemsche spelden, contrarie die tractaten
van vrijen handel ende coopmanschap tusschen zijne Ma t ende
die Provincien, haere E. deselvige genomen hebbende in
debat, ende volcomentlijek alles gehoort, hebben om veele
wichtige consideratien ende volgens den gracieusen wil ende
bevel van zijne Mat, geteijckent in dat regard tot Theobaldes,
op Sondach lest den 18 en van desen , hebbende volgens lien
geordonneert dat zijne Ma ts Procureur Generael ter naester
terme sail overleveren een geschrift ofte van quo waranto ,
ofte feire facias in zijne Mats hoff van Excheequer, tegen de
voors. ac've, ende procederen bij eenen wettelijeken tours tot
het expedieren ende vorderen Baer van. Ende was onderteeckent Ex 1. C. Edmondes.
Brien' van den Coninck.
Messieurs ces Gentils hommes les Srs de Goch, vander
Dussen et Liens, vos Ambassadeurs et Commissaires, s'en
retournans rnaintenant vers vous, apres le long sejour qu'ils
18*
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ont faict par deca, nous n'avons pas voulu mancquer de les
accompaigner de nos lettres, pour vous renouveller les asseurances de nostre bonne amitie et bienveuillance en vostre
endroict, et vous tesmoigner le contentement que nous avons
de la bonne et heureuse conclusion du traicte, qu'ils ont
negocie icij de vostre part avecq nous et nos subjects, a la,
commune satisfaction des uns et des aultres, pour l'esperance que nous avons que ce sera un moien valide de fortifier de nouveau l'atnitie et bonne correspondence qui est
entre nostre Couronne et vos Estats, laquelle de nostre costs
nous desirons et tascherons en taut qu'en nous sera, d'entretenir et estraindre de plus en plus, ainsi que nous avons
prie ces Messieurs de vous faire plus particulierement entendre de nostre part, lesquels nous vous pouvons asseurer
s'estre comportez en ceste negotiation avec toute la prudence,
discretion et suffisance, que Pon eust peu attendre de sages
et fidelles ministres. Et sur ce prians Dieu de vous avoir
en sa saincte garde, nous demeurerons tousjours
Vostre bon amij.
Signe Jacques.
A nostre palais de Theobaldes ce 19 e de Juillet 1619.
Superscription: A Haults et Puissants Seigneurs nos bons
amis et alliez, les Estats Generaulx des Provinces Unies du
Pais-Bas.
Brieff van den Prince.
Messieurs.
Selon la vostre qui m'a este presentee par Messieurs vos
Ambassadeurs, j'aij faict tout ce que m'a este possible pour
l'advancement de ce que m'avez recommandez , et ce d'aultaut plus volontiers pour ce que j'aij trouve que le Roij,
mon treshonore Seigneur et Pere, ij estoit fort ports, l'exemple duquel me fournira de raisons pour me conformer a tout
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ce que peult servir a l'affermissement de la bonne intelligence et correspondence avec vous, ce que vous trouverez
en tout ce que peult concerner ou vostre Estat ou les vostres. Ce que vous priant de croire , asseurez que je demeureraij tousjours, Messieurs,
Vostre tresaffectionne amij.
Signe Charles P.
De Theobaldes, ce iS e de Juillet, 1619.
Superscription : Aux haults et puissants Seigneurs, Messieurs les Estats Generaulx des Provinces Unies des Pais-Bas.
Brieff van den Cantzlier.
Messieurs.
J'aij bien voulu sur le retour des Sieurs de Goch, vander
Dussen et Liens, Gentilshommes discretes et bien qualifies,
vous saluer par mes lettres, tant pour m'acquiter ea vostre
endroict, aijant esgard a vos lettres, dont it vous a pleu
m'honorer a leur venue par deca, qu'aussi pour vous declarer que je seraij tousjours prest sur les occasions qui s'en
presenteront , d'exprimer la bonne volonte, que j'aij par mes
Conseils aupres de sa Ma te en tous aultres bons offices ,
d'entretenir et nourrir la bonne amitie et correspondence
entre le Roij MOn souverain et vostre Republique, fondant
mon jugement sur l'esperance, que raisons d'Estat seront
assez fortes pour accommoder les differents que pourront entrevenir sur le poinct du profict. Et ce n'estant a aultre
fin, et je prieraij Dieu, Messieurs, de vous tenir en sa saincte
guarde. De ma maison de Yorck, Londres, le 20 e de Juillet.
Vostre tresaffectionne amij a vous servir.
(Signe) Fr. Verulam , Can.
Superscription: A Messieurs, Messieurs les Estats Generaulx des Provinces Unies des Pais-Bas.
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Den l en Augusti sijn wij te Gravesende t' seijl gegaen,
ende opten derden tegens den avont gecomen in de Mase,
ende voorts alhier in den Hage.
Alle 'twelke het principaelste is, dat ons in die voors.
langdurige legatie is wedervaren , ende bij ons wtgerecht
heeft connen werden. Ende versoucken , dat U Ho. ende Mo.
gelieve ons debvoir te nemen ten besten. Aldus gerapporteert ende overgegeven, den ix en Augusti, 1619. Bij ons
onderteeckent J. van Goch, E. van der Dussen , Joachim
Liens.

RAPPORT VANT GEBESOIGNEERDE
TOT

TUNIS EN ALGIERS,
INDE JAREN 1622 EN 1623 ').

Rapport aende Hooge Mog. Heeren Staten Generael
gedaen, bij Doctor Cornelis Pijnacker van sijne legatie tot Algiers ende Tunis.
Omme de gepremitteerde jnstructie 2) vande Hooge ende
Moogende Heeren Staten Generael deser Vereenichde Nederlanden, mitsgaders alle poincten van commissie mij daer naer
geiniungeert, naer mijn beste vermogen ende soo veel eenichsints doenlijek was, vuijt te voeren ende naer te coomen ,
hebbe mij op den vij en Julij anno sestienhondat twee ende
twintich vuijt den Hage begeuen op Rotterdam , omme van
daer met seecker toegeseijt schip van orloge op Calais in
Vranckrijck ouergevoert te werden.
Dan, alsoo mij aldaer gecoomen sijnde bij den K Heeren
1) Zie over dit Gezantschap mijne voortzetting van Arend ,
Desch. des P (uteri. D.

iilgem.

III, St. III, bl. 724-729, en de daar aangehaalde plaats van Aitsema. W.G.Br.
2) Deze wordt Diet gevonden bij bet handschrift van het Prov. Utr.
Archief, van hetwelk wij bier een afdruk leveren.
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vande Admiraliteijt aengeseijt wierde, dat het geordineerde
schip van oorloge al naden Briel was gegaen , zijn mij bij
den gemelten Heeren twee cleijne bootgens, ijder ontrent de
dertich lasten, toegestelt.
Weleke bootiens des volgenden daeghs tegen den avont
voor den Briel gedreven sijn, omme van daer metten eersten
de Mase vuijt te loopen.
Deshalven den ix en Julij met mijne suite vuijt den Briel
te schepe gegaen ende voorbij Seelandt gecomen wesende, den
elffden Julij tegen den nacht was opgeresen sulcken storm
ende tegenwindt, dat het niet wel moogelijck was mette twee
gemelde bootjens zee te houden, dan was geraden ende genecessiteert weder te keeren ende inde Wielinge in te loopen.
Desen tegenwint ende storm wel acht dagen sonder intermissie gecontinueert hebbende, ende wesende dat mijne reijse
spoedicheijt was vereijsschende, heb mij geaddresseert aende
Heeren van de Admiraliteijt tot Middelburch ende vanden
selven geobtineert tot mijne voors. ouervoeringe een goet vast
schip van oorloge, ende daerjnne gegaen op de stroom voor
de stadt Campveer 1) den xxj en Julij.
Den xxiijen Julij voor Calais gecomen wesende tegen den
avont, hebbe aldaer den meestendeel van mijne suite, mitsgaders verscheijden passagiers, den welcken mijne qualiteijt eenichsints bewust was, vuijt den schepe aent landt doen gaen ,
omme mij tot Parijs weder te vinden, ten eijnde ick secretelijcken ende onbekent volgens mijnen last soude mogen passeren ; ben daeroine voort geuaren tot op Bologna, ende
hebbe mij daer vuijt laten setten opden xxiiij en Julij.
Van daer mij gespoedicht nae Parijs, eensdeels te poste
eensdeels te coetse, ende mijne suite weder gevonden hebbende tot Abbeville, hebbe euenwel mij affgesondert, en ben
tot Parijs gecomen den xxix en Julij.
Aldaer mij geheel onbekent ende bedeckt houdende, ben
1) Onde naam der stud Veere.
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den XXXen Julij te coetse gegaen tot op Lion, passerende
door veel troupen van des Conincx soldaten , die met verscheijden volerien ende assassinementen den wech dagelijcx
waren infesterende ').
Tot Lion aengecomen den xien Augusti, aldaer scrupuleuselijcken ondervraecht sijnde van mijne qualiteijt ende namen
van mijne geheele suite, seijde dat mijnen naem was Cornelius Jcarius , en dat ick pedagogus was van eenige jonge
duijtsche edelluijden, die van meeninge waren door Italien
ende misschien nae Jerusalem te reijsen, tot welcken eijnde
ick met mij hadde eenen Grieck vuyt Negroponte, denotereft
Ali, een Argierees, die in Hollandt eenige maenden gevanckelijck was geweest, ende nu met mij gegaen mile tot Argieri ouergeleuert te worden, volgens mijne commissie.

Van Lion gescheijden den xij en Augusti $ecundo flumine
Rodano tot op Baltasaro hide Principaute van Oranien, pas-

serende dagelijcx met het leper vanden Cooninck twelck nae
Montpillier geleidet werde door de conestable de France,
hebbe wel eenige dangereuse rancontren gehadt, dan mits
dat wij seijden den Co. te willen dienen int expugneren van
Montpillier, alsoo wij allegader seijden soldaten te wesen
vuijt Nederlandt, onbeschadicht gecomen in Oranien binnen
den derden Bach dat ick te schepe was gegaen.
Binnen Oranicn hebbe mij geaddresseert aenden Heere van
Valckenburch, Gouverneur vande Castele ende Principaute
van Oranien, ende van hem versocht door last van den
Prince van Orangien, hoe dat ick behoorde voort te reijsen
omme onbecornmert door het condaet 3) van Avignon te passeren tot op Marsilien, off het van nooden was eenich convoij,
dat hij mij tselue sonde doen hebben.

1) 't Was een

dat 's Konings troepen op de been waren tegen de

oproerige Protestantsche gewesten zijns Risks.
2) d.
Nederlandsche.
3) Graafschap.

282
Den gemelten Heer Gouverneur heeft mij ende alle mijne
suite met een groote courtosie ende beleeftheijt ontfangen ,
ende voor justructie gegeuen , dat ick anders niet soude seggen als dat wij soldaten vanden Prince van Orangien waren.
Ende hebbende den voors. Heer van Valekenborch mij met
gegeuen eenige van sijne peerden tot op Avignone, sijn aldaer
wel aengecomen, ende, gevraecht sijnde, doorgaens geantwoordt , dat wij waren genie del Principe d' Oranie sijn wij
met een onverwachte beleeftheijt inde stadt van Avignone,
als doort geheele condaet ontfangen en geeert geweest.
Den xviij en tot Marsilia wel aengecomen sijnde, hebben
datelijeken doen vernemen off eenige Nederlantsche schepen
van oorloge aldaer inde Baia waren, en verstaen vuijt de
Nederlandtsche coopluijden, dat twee schepen van oorloge,
daer Capiteijnen op waren Aucke van Hoorn en Jorien van
Cats, aldaer voor veerthien dagen gearriveert waren , ende
lagen inde Baia bij Masarges twee mijlen bouen Marsilia.
Hebbe aldaer verstaen vuijt den gemelten Nederlantschen
coopluijden, dat de matroosen aen landt comende gedivulgeert
hadden, dat sij daer waren verwachtende eenen Ambassadeur
vuijt Hollandt, omme in Argier ouer te vaeren, die om de
verlossinge vande Nederlandtsche slauen van wegen de Hooge
en Mogeh Heeren Staten Generael daertoe was gecommitteert.
Welcke geruchten gecomen wesen tot kennisse vande magistraet van Marsilia, hadden sij eerst de voorri matrosen de
prattica ofte entrada ontseijt, onder pretext dat de schepen

vuijt Barbarien quamen, ofte datse ten minsten met eenige
andere Nederlanders vuijt Barbarien comende, daer de pest
schrickelijcken grasseerde, geconvoijeert, ende met denselven
conversatie gehadt hadden.
Welcke pretexten bij mij geoordeelt wesende gesocht te
wesen omme mij eenich empeschement te doen, hebbe gebeden eenige Nederlanders, aldaer mijne confidenten, datse souden willen vernemen wat doch de magistraet met dese machinatie meende vuijt te richten.

283
Ende daechs daeraen ben onderrichtet, dat den President
vant Parlement tot Aix aende Burgemeesteren van Marsilia
met sijne missive verstandicht hadde, dat hij wiste dat eenen
Ambassadeur vuijt Nederlandt in haer stadt soude comes,
omme van daer voorts op Argier in Barbarien over te varen ;
dat soo haest den gemelden Ambassadeur in haer stadt aengecomen soude sijn, zij alsdan met aller haest den voors.
President souden verwittigen , omme op hem te versoucken
van wegen den geseijden Parlarnente mede eenigen last ende
commissie binnen Argier voor eenige Franchoisen aen te nemen ende te willen vuijtvoeren.
Sorgende dat dit mochte tenderen tot verachteringe van
mijne commissie, hebbe mij des volgeh daechs smorgens vrouch
alleen doen leijden door eenen onbekenden eft extraordinaris
wech nae Masarges, twee mijlen bouen Marsilia, alwaer de
schepen voors. inde Baia leggende waren, ende int schip van
Aucke voorn mij latende settee, hebbe denselven als Commanduijr vande twee meergeseijde oorloch schepen behandicht
de missiuen van sijne vorstelijcke Gen. den Prince van Oranien, ende hen den last vanden gemelte Heere Prince aengeseijt, dat hij de schepen wat wijder vant landt ende buijten schoot vande castelen soude doen leggen, omme buijten
alle perijckel vande capricieuse Marsilianen te wesen.
Sulcx dat de schepen wat wijder van landt, ontrent anderhalf mijl, tusschen het eijlandt Cagastraccia ende Capo Cruciata geanckert hebben.
Twee ofte drie dagen daer na eenige van mijne suite mede
aen boort comende, ende vuijt denselven verstaen hebbende
dat seeckere twee cavallieri de Malta, bij Bich hebbende eenen
Scrivano ofte Secretaris vanden Grand Maestro della sacra
militia Hierosolimitana in Malta, hebbe goet gevonden een
vande twee missiuen aenden gemelten Grand Maestro houdende, vande Hog. ende Mog. Heeren Staten mij mede gegeuen omme van Argier op Malta te beschicken (raeckende
de gemelte twee missiuen de ontslaginge vande twaelff Turc-
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ken van Argiers, daer mentie van werdt gemaeckt int xxiije
articule van mijne instructie) 1), aenden selven Scrivano te behandigen, omme bij hem deselue voortgesonden te werden
in alle versekerheijt.
Gelijck den voors. Secretaris aengenomen ende wel besorcht heeft, hebbende ick daer nae verstaen, dat de gemelte
missiue op den vij en September daer aen in handen vanden
Grand Maestro Alberto Wignancourt 2) is ouergegeuen, ende is
bij hen 3) ordre gegeuen , dat de gemelte Turcken zoo haest
de Hooch Mo. Heeren Staten oorloch schepen in Malta gearriveert soude wesen, ouergeleuert souden werden, als hier
naer breder aengewesen sal werden.
Ende alsoo die Capiteijnen vanden schepe van orloge,
mitsgaders mijn schoonsoon Capiteijn Moons inde stadt ende
aent landt besich waren met verscheijden nootwendicheijden
tot sulcken wijden reijse ende in Barbaria te besorgen, wel
vijff ofte zes dagen, sijn ten laetsten alle mijne suite aen
boort gecomen den xxix en Augusti.
Den xxx en Augusti naden middach 't seijl gegaen, ende
des volgenden daegs door grooten storm ouervallen sijnde,
1) Zie de voortzetting van Arend, t. a. pl. bl. 727. De missieve,
welke Pijnacker thans overhandigde , kan slechts eene beleefde kennisgeving bevat hebben van zijne reize , iets wat de Grootmeester toch van
elders ter oore moest komen. Evenwel de geheele correspondentie met
den Grootmeester vond hare aanleiding in de omstandigheid , dat hij die
twaalf gevangenen onder zich had. In zoo verre kon Pijnacker hier
zeggen , dat de beide missieven het ontslag Bier Turken raakten. De
Staten hadden gevreesd , dat de Grootmeester het ontslag der gevangenen
zon weigeren ; doch hij beschaamde deze vrees , daar hij , zoo het schijnt ,
ongevergd , alleen op het hooren , dat een Nederlandsch gezant te Algiers
aan zou komen, verzocht dat de gevangenen zouden afgehaald worden.
2) Pijnacker was nog niet gansch goed onderricht. De Heer de Wignacourt had eenen opvolger gekregen , met name 1). Luis Mendez de
Vasconcello , zoo als hem later bleek: evenwel heeft hid op deze plaats
zijn rapport niet verbeterd.
3) Lees: hem.
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sulcx dat ongeraden tusschen Minorca en Majorca, twelck de
rechte streeck was , door te loopen, nederwaerts gedaelt , ende
tusschen Maiorca ende lvica geseijlt, ende den derden Septemb, op den middach gecomen hide Baia voor Argieri , sonder
eenich belet van Spaensehe ofte vianden schepen , noch oock
eenich schip oijt gesien te hebben, duijrende de gemelte reijse.
Aldaer inde Baia ontrent Capo Monte Fuso 1) meer als een
uijr roeijens vande castelen gesettet, de witte vanen opgesteecken, heeft ijder schip vijff canons gelost.
Waer nae meer als een uijr gewacht ende geen antwoort met
canon van eenige vande castelen van Argieri vernomen hebbende, hebbe daerouer geinterpelleert den meergemelten Ali
Janitsar van Argieri, die met mij vuijt Hollandt met genomen
was, ende gevraecht wat dit bediede, dat die van Argieri niet
eens antwoorde : off tselue een teecken was van affsegginge
van aengeboden vrientschap, ofte wat wij anders mosten doen.
Heeft mij den voor Ali Janitsaro voor antvvoordt gegeuen,
dat het geen gebruijck bij de Argierisen was, ijemandt te
groeten met geschut vuijt haere castelen, wie dat het oock
ter werelt mochte wesen.
Deshalven noch een voile uijre gewacht hebbende, ende
siende dat Wijenant de Keijser, Consul aldaer, noch Johan
Maurijques, noch ijemandt van harentwegen aen boort quam ,
als ick wel verhoopte, sorgende dan off den gemelten Consul
en Mauriques ofte vande peste ouerleden , ofte vuijt vreese
vande selue, vuijt de stadt geweecken mochten wesen, goet
geuonden eenen uijt mijne suite mette boote, ophebbende de
witte vane, aen landt te senden.
Doch alsoo tot Marsilien mij aengeseijt was, dat Argier
bij naest geheel vuijtgestorven was vande peste , datter geen
vijffthienhondert menschen inde stadt waren, ende dat mede
weijnich roocx bij mij, als tegen den avont gaende, gesien
werde, wesende de geseijde weijnicheijt van roock overmits
i) Kaap Matifu (P).
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in Argier geen schoorsteenen sijn ende dat aldaer tgebruijck
is met houtscolen te coocken, hebbe beginnen te dencken ,
dat het geseijde tot Marsilien wel een schijn van waerheijt
hadde, hebbe daeromme mijnen affgesonden belast dat hij
aen landt geset wesende, rich inde stadt poorte soude begeuen, ende siende menschen op de straten, dat hij alsdan
voort soude gaen ten huijse vanden Consul, ende van hem
vernemen , hoe dat het stonde mette contagieuse sieckte, ende
hoe dat ick mij voorts moste dragen in aen landt te comen.
Waerop mij met missiue vanden Consul bericht gedaen is ,
dat de peste door de hitte vande sonne meest gecesseert was ,
datter nu weijnich perijckels was , dat ick mede met al mijn
volck sonder sorge aen landt mij mochte begeuen, ende inde
stadt ongemolesteert in comen.
Welcke missiue door mijnen affgesonden mij behandicht is,
ende deselue gelesen hebbende, mits mijn last was met alle
voorsicht te handelen, ende mijne persoon niet temeraire aen
landt te begeuen, hebbe goetgeuonden eene missiue int Italiaens
te concipieren, ende aenden Basia ende Diwana deselue te
senden, schrijvende mede aenden Consul, dat hij de gemelde
missiue soude ouerleueren ende antwoordt daer op solliciteren.
Den inhouden vande voorschreuen missiue was in substantie dusdanich praemissa salulatione et fausta adprecatione.
Den Ambassadeur van doorluchtichste ende mogenste Heeren, den Heeren Staten van Nederlant, dat geunieert ende
vijant vanden Spangiaert is , comet, uijt crachte van verscheijden missiuen aende hoochgedachte Heeren van Nederlandt
van uwer E.

Den , met uwer E. E. te handelen ouer een

vernieuwinge ende solemnele bevestinge van vrede eh vruntschap, mitsgaders ouer beslichtinge van eenige controversien
ende misverstanden, daer door den paeijs gelabifacteert wierde;
versouckt daeromme met eerbiedicheit, dat hem blijcke met
publicque acte van uwer E. E. goeden wille ende permissie
omme in uwer E. E. stadt te moogen comen met sijn persoon ende suite in alle sicuriteijt ende verseeckertheijt.
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Dese missiue geslooten zijnde , is door eenen vande mijne
aen Consul behandicht, ende hem belast deseluen aenden Basia
ende Diwana ouer te leueren, ende antwoort te solliciteren.
Den Consul heeft de gemelte missive ten seluen daege ,
wesende den vierden Septembris, aen Basia ende Diwana
ouergegeuen, die deselue met de vuijterste eerbiedinge ontfangen hebben, gelesen hebbende ouerluijt, ende, den inhonden wel verstaen, hebben geantwoordt, dat het gebruijck van
salvos condottos te geuen al uijter tijt was, ende niet meer
gepractiseert met ijemanden; dat de Spaniaerts, haere capitale
vijanden, in haer stadt vrij mochten comen ; dat de onderdanen vanden Heeren van Nederlandt des grooten Heere
vrunden waren ; dat daeromme de stadt van Argieri voor haer
open stonde, jae datse haer eijgen toequam; datse vrunden
en broeders waren; datse seine nu meniehmael geschreven
hadden in haere brieuen, dat hare woorden haere woorden
waren , dat daeromme cloth de witte vanen vande schepen
affgedaen souden werden, dat het eenige diffidentie was
maeckende mette witte vane te comen, en veel meer diergelijeke redenen.
Waer tegens den Consul insisteerde, seggende dat hij het
ernstich versoeck vanden Ambassadeur niet anders en conde
voldoen, dan met hem te doen hebben eenich pnblijcq geschrifte van permissie omme in hare stadt te coomen; dat
het oock tegens de digniteijt was van een Ambassadeur van
Nederlandt buijten publijcque authoriteijt in de stadt te gaen ,
ende meer andere.
Den Basin bemerckende de ernstige instantie van Consul,
heeft hem medegedeijlt omme aen mij te behandigen seecker
geschrifte in Turcx, twelck hij noemde in franeo een salvo
condocto, ende is van woorde tot woorde aldus luijdende
Aen eenen vanden Christen gelooue, eenen Ambassadeur
vuijt Nederlant, die gecoomen is in onse haven van Argieri ,
ende heeft versocht dat wij hem souden verlenen een salvo
condotto (als wij eertijts plegen te doen), hebben wij belooft
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bij het gelooue,, dat Godt door onsen profeet Mahemet ons
verleent heeft, dat wij aen sijn Signorie, noch aen sijn volck ,
noch aen sijn schepen , noch aen sijne goederen geen beleth
ofte becommeringe sullen laten geschieden, mits dat hij tot
ons come in oprechticheijt. In Argieri op den 27 en vande
maent Schewaal des jaers Mahemets 1031. Was onderteijckent
Ossain Basia, hebbende iu dorso een Tappa 1).
Pit salvo condotto ontfangen hebbende, ende de interpretatie door des Consuls Turgeman mij gegeuen sijnde in Lingua.
Francoo 2), hebbe metter diet de witte vanen van beijde schepen en de booten doen affnemen.
Ende hebbe mij des volgenden daegs smorgens, wesende
den ven September, inde boote begeuen, ende mij inde molo
ofte haven vande stadt Argieri aen landt doen setten. Alle
de stucken wierden afgelost van beijde de schepen, waer ouer
veel menschen van alle soorten , hoorende bet ongewoonlijck
geluijt van soo veel metale canons, vuijt de stadts poorte gecomen sijn, ende sich op de mole met grooten hoopen versamelt.
Den Consul Wijnandt Keijser, vergeselschapt met eenige
Nederlanders, heeft mij vuijt de boot tredende de handt gereijckt, ende eerbiedich welgecoom geheeten, gelijck mede
met groote blijschap gedaen hebben de Nederlanders, die aldaer in arreste gehouden wierden.
Ontallijeke veel Turcken van qualiteijt staende rontsomme
mij, neigende hare hooffden met een Turcxe eerbiedinge, riepen met tamelijcke luijden stemme : ben venito, ben venito, Signore Amba,sciator Fiamenco , hebbende dusdanigh welgecomen
heeten gecontinueert de gansche strate doorgaens tot dat ick
in des Consuls huijsinge ben ingetreden.
Onderwege hebben verscheijden oordelen gehoort in Lingua
Franca vanden Turcken. Sommige spraken : .411g fede de Dio
it Ambasciatore porta bella gente. Andere hoorden ick seggen :
1) d, i. een zegel , zoo als Pijnacker zelf, beneden , mededeelt (zie bl. 307).
2) Lees: Franca.
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jl Ambasciatore e judo come Soliman Baia, denotereti den
Basia, die het eerste accordt metten. Nederlanders anno 1617
gemaeckt hadde, wesende een renegado van Venetien, ten
tijde van sijne regieringe wel tnegentich iaren van Arabien
oudt, den aldergerechtichsten, diese oit gehadt hebben, ende
soo sootier van leuen, dat bij hem (als de Turcken mij Baer
nae verclaert hebben) des daegs niet weer als twee oliven,
een weijnich broots, ende wat waters genuttet wierden.
Ander seijden onder haer: Buono it Ambasciator : ha mucha

barba, adderende voorts een ander : mucha barba, mucha fede.
Andre spraecken, dat des Ambasciatoors volck veel schoonder ende fraijer was als des Engelschen Ambassadeurs, die
onlancx aldaer was geweest, om de vreede te herstellen.
Het schijnt dat de gemeene Turcken van opinie waeren,
dat Nederlandt antlers geen volck hadde als een hoop ongemanierde, bepickte ende verhicterde 1) bootsgesellen.
Int huijs vanden Consul gecomen wesende, ende sittende
ter neder, hebbe hem gevraecht, off de Turcken geen gebruijck en hadde eeniger Princen ofte Potentateri Ambassadeurs solemnelijcken te ontfangen , di in haer stadt te hales.
Voor antwoordt heeft mij den Consul gegeuen, dat hij
vanden Caia (dat is den lieutenant vat Basia) aengesproken
was ten tijde als mijn brieff ouergeleuert werde, dat deselue
het excuijs gedaen hadde, ende geseijt dat hij wel wiste behoorlijck te zijn , dat den Ambassadeur vande alderdoorluchste
ende mogenste Heeren van Nederlant met een solemnele pompe
begroetet ende ingehaelt soude werden; dat hij van meeninge
hadde geweest tselue inde Diwana te proponeren, dan dat
hij euenwel dit nagelaten hadde om redenen, dat het een

1) Dit is blijkbaar eene font van den afschrijver,, die het woord, dat
er stond, niet verstaan zal hebben. De Teuthonista heeft het woord verhillicht , dat bier zeer goed past, daar het uitgemergeld (fatigatus, extenuatus) beteekent. Dit verhillicht komt van hillich, hyllich (merle in den
Teuthon.), huwelijk, en schijnt dus een euphemisme te zijn.
(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
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nieuw manier soude geweest sijn, ende dat de propositie van
hem als sijnde een renegado (want hij was een geboren Provenzal) niet al te wel soude misschien affgenomen sijn geweest, als nosh sucht ende genegentheijt, meer als behoorde ,
tegen den Christenen te dragen, ofte dat hij met eenige
giften alreede gecorrumpeert was geweest, waer van de Turcken malcanderen lichtelijcken suspecteren , ende publijckelijcken crimineren, sijnde een vande grootste jnfamien en impedimenten int aennemen vande digniteijten , als geobjicieert
werdt : to hai mangiato.
Des volgenden daechs heeft den Bassa ons betoont teijckenen van vruntschap ende goede affectie, mits sendende aen
ijder schip van oorloge een osch, ses schapen , twee hondert
vijftich brooden , aen mij een geslacht schaep, sestich brooden, ende somtijts eenen esel met vruchten geladen, waerjnne
hij tegens mij heeft gecontinueert den geheelen tijt, dat ick
daer getracteert hebbe.
Den sesten Septembris metten Consul ende mijne suite in
competenten getale ende ordre mij vervoucht ten huijse van
Basia, aen hem gepresteert de groetenis vande Hoge ende
Mog. Heeren Staten Generael van Nederlandt, als mede van.
sijn Excie den Prince van Oranien, ende alle behoorlijcke complimenten, ende daer naer ouergeleuert de missiue vanden
hoochgemelten Heeren Staten ende Prince van Oranien, die
hij met de gewoonlijcke ceremonien heeft aengeraeckt, seggende dat hij de interpretaetie sonde laten doen, ende dat
den Heeren van Nederlanda als de beste vrunden vanden
Grooten Heer ende dienvolgens van alle sijne onderdanen
waren; datse al souden obtineren 't geene sij waren desidererende, maer dat wij met oprechticheijt mosten comen ende
met den Spangiaert geen collusie ofte vruntschap houden.
Waer tegen ick geseijt hebbe , dat de Hooge ende Mogende Heeren van Nederlandt voor alien dingen de oprechticheijt ende hare beloften naequaemen, ende haere gegevene
woorden waeren houdende; dat voor de vruntschap metten
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Spaniaert geen sorge en conde zijn; dat zijne tirannie onlijdelijck was; dat hij veel duijsent menschen in Nederlandt
hadde doen omme het Leven brengen , alleene om oorsaecke
datse geen houten beelden ofte houten cruijcen hadden willen
aenbidden ; dat de Nederlanders haer veel liever onder de
protectie van grooten Heer den Turcxschen Keijser souden
begeuen , als onder de tijrannicque en jdolatrijeque regieringe
van Cooninck van Hispanien, met veel meer andere redenen
ende verhalinge van geschiedenissen, waer aen hij een goet
contentement genomen heeft, ende bethoont alle beleeftheijt
ende vruntschap.
Den vij en Septembris gegaen aen Aga (dat is de President
vande Diwana) ende hem als vooren ouergegeuen mijne missiuen, ende voorts van hem audientie rode Diwana versocht,
als merle van Basia terstondt daer nae , welcke audientie mij
toegeseijt is tegens den volgenden saterdach , wesende haer
gebruijck dat de solemnele Diwana , daer gewichtige saecken
gehandelt werden, alle saterdage ordinaris te samen comen ,
bestaende dese hebdomadale Diwana, als sij ten vollen is, vuijt
eenen Aga, die het hooft ofte president is, twee maenden in
sijn dienst continuerende regulariter; daer nae eenen lieutenant vanden Aga, die genoempt werdt Caia; daer nae comen
de Mansul Agi, dat zijn expresides, in getale meer als 600 ;
Boluckbassi sijn colonnellen , hebben een geseth getal van
duijsent; Odabassi zijn capiteijnen, haer bestempt getal is 424.
De Bassuidae sijn votorum collectores et referendarij niet meer
als 4.
De dagelicxe Diwana is van 24 Jaiabassi, 18 Jolucbassi
ende vier Bassudae.
Den toegeseijden saterdach , wesende den thienden September, gecompareert int Koff vanden Bassa, alwaer hij op de
voorste plaetse onder den blooten hemel de Diwana hadde
doen comen. Dan alsoo de saecke getracteert werde van Chien
personen vande voornaemste vuijt de Diwana te deputeren
nae Constantinoplen, om den Bassa ende Diwana van Argieri
19*
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te verdedigen bij den grooten Heere tegen de clachten ende ellminatien vanden. Engelschen Ambassadeur, tot Constantinoplen
resideren, aende Porta vanden grooten Heere gedaen, is desen
dach met de gemelte deputatie te ordonneren doorgegaen.
Den elffden Septembris ontboden int hoff vanden Bassa,
omme audientie te hebben ende mijne begeerte voor te stellen, ben derwaerts geleijdet door mijnen Turgemaen, wesende
eenen Astur renegado. Nauwlijcx den voet ouer den dropel
vande voorplaetse vant hoff vanden Bassa geset hebbende,
sach de Janitsaren vande Diwana met een ordentlijcke solemniteijt ende graviteijt staeli, en quam mij onverwacht inde
ooren een affgrijsselijck gecrijt, waer vande woorden waren
Sara Alla , tot menichmalen tselue werdende gerepeteert met
iammerlijcke stemmen , hebbe mij gewendet omme te sien van
wien ende van waer 't voors. geschreij henen quam ; hebbe
als doers gesien dat eenige vrouwen op Turcx gecledet ende
bedect, tot vijfthien ofte sestien in getale, int eijnde vande
galerije , bij de welcke langs de Heeren vat- Diwana stonden ,
plat tegen de aerde aen saten ; verstonde datelijcken, dat dese
waren de vrouwen ofte bloetverwanten vande meergemelte
twaelff Turcken , die in Malta aenden Grand Maestro gedepositeert waren.
Ende geleijdet sijnde ter sijden aff op een ander tweede
plaetse, is bet voors. gecrijt gestilt, op welcke plaetse ick
eenigen tijt moste verbeijden, tot dat verscheijden andere
saecken bij de Diwana gehandelt ende getermineert waren.
Eenigen tijt daer naer ben door eenen Schiaus geropen ,
omme voorden Bassa te comen ; ben alsoo geleijdet midden
door de ordines vanden Boloucbassen, ende Odabassen, van
onder op tot bouen toe, staende deselue op linie rechte ordines met een interstitie van ontrent twaelff voeten, onder
den openen hemel, buijten de ordre vande pilaren van gallerien, welcke galerien int viercant de geheele plaetse omcingelt. 'Recht tegen otter dit interstitie was den Bassa geseten
op een banck, die inde muijr vast was, ende daerbeneffens

293
heenen ginck tot aent vuijt eijnde van die sijde vande galerije, staende deselue galerijen op marmoren pilers.
Bijden Bassa te sitten heeft niemandt tinders permissie als
den Mufti, den Admirael ende den Schiaus van Constantinopolen, indien daer eenigen is, als Bier tijt eenen was.
Aende rechte sijde vanden Bassa was een tabulaet, vervullende
den eenen viercanten houck vande eck piler aff tot inde viereantige samenvouginge vande galerije, ontrent anderhalff voet
hooch vander aerden met biesen matter belegt. Daerop stonden den Cain vanden Bassa ende de Hoggis vande Diwana.
Nederwaerts recht buijten de pilaers stonden alle de Odabassi
tot aent vuijterste eijnde vande meergenomineerde plaetse, die
ontrent sestich treden lang was.
Aende linckerhandt stondt dicht aende Bassa onder de
galerie den Aga, ende aen sijde rechterhandt sijnen Caia;
achter hen eenige Massulagi, voorts nederwaerts stonden de
Bolucbassi op twee ofte drije dubbele aengedructe rijgen.
Mijne suite volchde mij , wesende wel veertich ofte vijftich
personen, tot dicht aende Bassa, welcke manier (hoewel den
Consul deselve seijde sulcx te wesen) bij mij is affgeschaffet,
ende hebbe daer nae de suite aent onderste eijnde doen stille
staen, alsoo eenige vanden Boluckbassen, tot mijnen huijse
comende, dagelijcx mij hadden aengeseijt, dat mijn voick
haer inden wech stonde, datse mij daerom niet bequarnelijck
hooren conden, te minder alsoo onse natie niet gewent en is
sulcke graviteijt ende stilheijt te houden in eenige vergaderinge als de Turcken gewoon sijn te observeren.
Te weten, dat soo lange als ijemant bouen sijn woordt
doet, al duijerde bet al vrij wat lange, sal niet eenen Turck
sich reppen, maer blijuen staende recht op mette bander
voor ouer den anderen, sonder corchen, hoesten, kniesen,
ofte int minste eenig geluijt ter werelt te moueren, twelck
ick met een admiratie bemerckt hebbe, siende soo veel statige,
nude ende meest grijsgebaerde mannen soo patientelijcket)
sonder eenig mouement als statuen op de benen staen.
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Door de gemelte ordines vanden Boluckbassen ende Odabassen passerende, ben met graviteijt ende neijginge vande hooffden aengesproken : ben venito Signor Ambasciatore , antlers bij mij
niet wesende gedaen als het hooft te neijgen sonder den hoet
te lichten, haer bedanckende ende goeden Bach wenschende.
Dicht aenden Bassa gecomen wesende, die gecledet was
met een groenen satijnen caffetan, twelck is eenen langen
rock op zijn Turcx, hebbende opt hooft een breden platten
tulipan van wit fijn cattoenen doeck, hebbe de complimenten
gedaen met vrij wat laech mij te buijgen, ende sijne rechterhandt geraeckt, omme deselue te kussen; dan heeft sijne
handt, met dat ick daer nae aenquam met mijn aensicht,
haestich wechgeruckt, ende met deselvige mij den linckerwange soetelijck aengeraeckt, voorts opgerichtet, mij geneijcht
tegens den Aga ende Caia ende ander daer ontrent staende,
voorts rontsomme mij geneijcht.
Mijnen Turgemaen heeft nae mij de pant geraeckt vanden
Bassa, ende deselue gekusset; de meeste van mijne suite
hebben mede de handt aengeraeckt.
Den Bassa heeft dadelijcken belast, dat ick neder soude
sitten op 't gemelte tabulaet, twelck van sijne rechterhandt
nederwaerts sich was streckende, hebbende gelijcke hoochte
mette banck, daer den Bassa op was geseten, sonder den
Consul ofte ijemanden meer van mijne suite te doen sich
neder setten.
Terwijle dat dese complimenten geabsolveert wierden , waren de voorgeseijde vrouwen gecomen achter dicht aende
suite, roupeii met ongeschickten gecrijte als vooren : Sara Alla,
werpen sich met het gesichte plat tegens de aerde, ende
slaende met haer handen tegens de aerde met een wonderlijck gebeerde, dat het was omme te doen verschricken eenen
die niet bewust vande gelegentheijt, gelijck waren sommige
van mijne suite, dewelcke meenden, dat de vrouwen steenen
wilden opgrijpen ende ons daermede grieven.
Doch soo haest als ick begonde te spreecken is den vrou-
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wen belast stil te wesen ende wech te gaen, waerinne zij
met een ogenblijck hebben geobtempereert.
Aenvangende mijne propositie hebbe mij ouereijnde gesettet
omme te beter gehoort te mogen worden , ende geneijcht
hebbende eerst tegens den Bassa, ende voorts rontsomme,
hebbe geperoreert in Lingua Franca, vervateii de substantie
int cort ende wel geknocht (alsoo de Turcken mere lacones
sijn) den inhouden vande xe , xie, xije, xiije, xiiije, xve, xvie,
x.xe, xxe, xxie, xxije ende het eerste lilt vast
Ivije, XVilje,;
xliiij e articulen van mijne instructie.
Nauwlicx geeijndicht hebbende, heeft eenen die sat aende
linckerhandt vanden Bassa , wesende een Schiaus van Constantinopolen , als ick daer nae verstaen hebbe, met een dare
heldre stemme geroupen ouerluijt: Signor Ambasciatore Milo
quello de V. S. ha dello , a buono , ma niente hai detto de Malta,
geuende daermede te kennen, dat ick niet gementioneert
hadde de wederleveringe vande twaelff Argieresen, die binnen
Malta aenden Grooten Meester gegeven waren , als vooren is
aengeroert, ende daer van ick volgens het xxiije articule van
mijne jnstructie int minsten geen mentie ofte occasie van
mentie toe geuen soude.
Ick hier op niet achtende, als vanden Consul, die aen mijn
sijde stonde, onderricht werdende dat den gemelten Schiaus
daer niet en hadde te spreken; dat het was een entrarnectido
sonder eenigen last, soo hebbe datelijcken aenden Bassa ouergeleuert mijne voors. propositie int Turcx gestelt, ende versocht dat deselue ouerluijt gelesen mochte werden, ten eijnde
een ijder Heere vande Diwana duijtelijcken begrijpen mochte
mijne meijninge ende verstaen dat mijne Heeren met goeder
trouwe ende gerechtichbeijt begeerden te handelen, ende de
aengegaen accorden te onderhouden, als de expresse wille
was vanden grooten Heer, wiens mandamenten ick in de
handt hebbende, willich was te vertonen, ende hebbe met
eenen opgeheffet met eenige ceremonien twee mandamenten
vanden grooten Heere Sultan Osman Cham, door den Am-
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bassadeur Haga van Constantinopolen op mijn begeerte door
missiue vuijt den Hage verwitticht aen mij tot Algiri gesonden.
Welcke mandamenten, ouermits sij wat hart gingen aen
Bassa , als seggende eenige reijsen, dat hij hem wachten
soude mette dieven gemeenschap te houden, ende om sijn
eijgen proffijten wille op de dijverijen vande corsaren te conniveren, hebbe niet sonder sorge deselue geoffereert, dan bij
eenige Bouluckbassen geropen wesende : savemo todo , savemo
todo , Sigr Ambasciador,, hebbe mijne mandamenten met blijschap
weder achter gehouden. Het was bier vuijt wel aff te nemen,
datse vande gemelte mandamenten al verwitticht waren geweest van Constantinopolen.
Den Basia hebbende mijne propositie, als vooren geseijt is,
aengenomen, heeft deselue ouergegeuen aen eenen Hoggi vande
Diwana, dewelcke deselue eerst bij hem stilstaende hebbende
doorgelesen, heeft gewenckt eenen Schiaus vande Diwana omme
bij hem silentium ouer de Diwana geimponeert te werden.
Den gemelten Schauws heeft sich gestelt int midden tusschen de ordines ende heeft opgeheven een affgrijsselijck geluijt,
wesende tselue geluijt van een ofte twee woorden. Dadelijcken is geweest een wonderlijcke stilte ende staticheijt, een
ijder stonde in sijne voorgementioneerde statuale positure, ende
heeft den voors. Hoggi met luijder stemme mijne propositie
int Turcx voorgelesen. Soo haest bet lesen was geeindicht,
hebben die Heeren vande Diwana geropen, tutto e buono, buono,
buono, sta pace, pace, pace, doch seijden daer bij dat de
saecke van Malta in mijne propositie niet en was geroert ende
affgemaeckt.
Waerop bij mij promptelicken is gededuceert tgeene int
xxiij e articule van mijne jnstruetie vuijtgedruckt staet, als
mede 'tgeene mij in mijne naerder memorien articulo tertio
was geinjungeert bij hare Ho. Mo., welcke last vande Ho.
Mo. Heeren Staten Generael ick alsdoen op nieuws belooft
hebbe te sullen naecomen.
Ende is bier mede soo veel te wege gebracht, dat de
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vrouwen bouen gementioneert voorden Bassa ontboden ziju,
ende eenige weijnich woorden bij den Bassa haer aengeseijt
zijnde , hebben sij betoont goet contentement te nemen, doende
een vreemde maniere van dancksegginge ende submissie aenden Bassa met op de aerden neder te vallen , ende de voeten
te kussen, gelijck mede aeii Aga , ende aen mij gedaen is ,
sijn van daer gesamentl. gegaen , ende vuijt de Diwana gescheijden.
Alsoo ick ernstich insisteerde, dat (nademael mijne propositie geapprobeert wierde) ick daeromme mochte werden geexpedieert ende het geproponeerde op nieuws bij den Bassa
ende Diwana solemniter getekent, ende inden Athamant gestellet soude werden tot eeuwiger memorie, heeft den Aga
mij geantwoordt, dat de peijs tusschen den Bassa mette Diwana , ende den Heeren van Nederlant goet ende vast was;
dat de Nederlanders haer beste vrunden waren, dan dat in
mijne propositie veel articulen ende clausulen waren , die
meerder aendacht meriteerden, dat deselue waren van swaren
gewichte, en met geen precipitantie behoorden getracteert te
wesen, aengesien de Campen (twelck de troup vande Janit '
-sareni,dvujtgomecnribuvatghle
rijck in te halen met wapenen) vuijtwaren, ende dat deselue
alle uijren weder inde stadt verwachtet wierde, soude het
best wesen deselvige mede daer bij ende ouer te nemen, op
dat alles oock tot mijnen voordeel met rijpe deliberatie ende
solemnele vergaderinge geconfirmeert mochte werden ; dat ick
op den naestcomenden saterdach een finale affhandelinge op
alles becomen soude.
Dese weecke is antlers niet vuijtgerichtet als bij mij verscheijden Boluckbassen aide Odabassen aengesproken ende
gesolliciteert datse loch de handt daer aen souden willen
houden op den toecomenden saterdach , dat de saecke wel
geincorporeert ende affgedaen mochte werden onderrichtende
dagelijcx verscheijden Turcken van qualiteijt ende grooten
gesage in de Diwana vande gelegentheijt van Nederlandt,
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dat onder den Ho. Mo. Heeren Staten was en oorloch voerden metten Spanjaert, tot welcken eijnde ick haer vertoonde
de caerte vant geunieert Nederlandt, mitsgaders alle de forteressen , die hare Ho. Mo. in Oostindia sijn besittende, met
aenwijsinge van getal van geschut ende macht van soldaten,
waerjnne de gemelte Turcken een sonderlinge geneuchte namen, sulcx dat sij van mij gaende, andere tselue aengeseijt
hebbende de eene voor den anderen met halue ende heele
dosijnen tot mijnen huijse quamen ende versochten eerbiedich
te verstaen 'tgeene den voorgaenden Heeren was aengewesen
ende bij mij vertoont.
Daerentusschen de Campen meest al weder inde stadt gecomen wesende, als ick onderricht wierde, hebbe mij op den
toegestemden saterdach, wesefi den xvij en Septembris, vervoucht inde Diwana, die als vooren int Koff van Bassa was
versamelt, ende is alsdoen andermael nae eenige woorden ,
tenderai tot voltreckinge van mijne petitie, de voors. propositie vuijt het Turcx ouerluijt voorgelesen, ende terstont met
meest alle de stemmen geropen als vooren: todo buono , sta pace.
Ende alhoewel ten selven dage geene vrouwen (als te vooren) inde Diwana verschenen waren, soo heeft des niettegenstaende den Bassa gemoueert mentie vande twaelff Turcken
tot Malta, seggende dat hij alle articulen van mijne propositie accepteerde, mits dat ick op mijn booft (opt hooft nemen
is bij den Turcken obligati° sub sua persona) sonde nemen de
effectuele restitutie vande meergemelte Turcken.
Waer tegens ick geseijt hebbe, dat dusdanige beloften van
effectuele restitutie impossibel was, als sijnde de alterius facto
namentl. datse stonden in handers van eenen Spangiaert, die
nu was Grand Maestro di Malta, die onse natie vijandt was,
ende niet en conde bij mij gedwongen werden.
Dat de Heeren Staten genouch deden, belastende mij met
haere ernstige missiue ende metten schepen van oorloge te
gaen met groote moeijte ende costen nae Malta, omme de
gemelte twaelff mannen te eijsschen, ende deselue becoomen
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hebben, waer toe ick seijde goede hoope te wesen, met de
voors. schepen in Argier te brengen.
Dat het ongefundeert was mij meerder last op te leggen ,
aengesien de gemelte mannen waren verouert tempore justi
belli , als zijnde genomen met seecker schip, twelck zij den
Nederlanders onlancx daer te vooren ontweldicht hadden.
Den Bassa wiste niet veel te repliceren , dan seijde dat de
gemelte mannen met gelt te coop waren, zijnde waerachtich
dat ijder op vijff hondert sultanijnen ofte Vngersche ducaten
(doende tot Algier 11- mat ende Brie Aspers) gerantsoent
was, dat den derthiensten het rantsoen gemaeckt hadde , ende
daeromnie vuijt Malta tot Argier al was aengecomen.
Hebbe hier op gedupliceert, dat ick mijne last van haere
Ho. Mo. moste volbrengen, dewelcke was omme met missiuen
en schepen nae Malta te gaen en de Turcken te eijsschen
vuijt vruntschap, niet met offerta van eenige penningen.
Ende sijn veel ende menichfuldige voorslagen geproponeert
tot decisie van dese questie, die te lange ende te tedieux
soude wesen omme hier te verhalen, sulcx dat den geheelen
dach daermede es geconsumeert geweest; evenwel met dese
verclaringe gescheijden, dat de Paeijs tusschen haer ende
den doorluchtigen Heeren van Nederlandt goet vast ende
bondich was, dan dat haere Nederlanders die tegenwoordich
wel vrij in haer stadt waren, niet mochten vertrecken voor
ende aleer de dickgemelte Turcken vuijt Malta gelevert soude
wesen, seggende: sta tagliato , sta tagliato nella Diwana, dits
soo veel geseijt: het is gedecreteert en besloten.
Eenige Nederlanders van middelen hebbende verstaen , dat
alle moeijte ende retardementen veroorsaeckt wierden om haer
vrijen wechgangh, hebben mij bewillicht omme aenden Bassa
te presenteren duijsent Spaensche matten voor een geschenck,
ende daermede te obtineren hare ontslaginge absolutelijck
sander conditie van op die leuerantie van die van Malta te
wachten.
Weshalven des volgenden daegs mij vervoucht aenden
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ende met veel redenen van gewichte gesolliciteert finale expeditie , ende dat mij merle gegeuen mochte werden alle de
Nederlanders; dat het selve was streckende tot een vaste
verclaringe van goede vruntschap ende vreden metten hoochgedachten Heere van Nederlandt; dat ick tot een teecken
van dancbaerheijt aen hem een geschenck wilde doen van
duijsent stucken van achten , indien hij mijne petitie voorschreuen bij de Diwana conde ten effecte brengen.
Den Bassa heeft dese presentatie aengenomen , ende belooft
sijn vuijtersten vlijt, mits nochtans stipulerende dat sijnen
Caia in cas van obtentie , begiftiget soude werden met een
somme van hondert sultaninen.
Daerentusschen is bij mij neffens den Consul wel vijff ofte
ses dagen continuelijcken alle vlijt aengewendet omme door
eenige goede bekenden, die (alsmen seijt) een stemme inde
Diwana hadden, te wege te brengen, dat mijne voors. petitie
gefavoriseert en gefaciliteert soude werden ten dage dienende
inde gemelte Diwana.
Ende alhoewel deselvige, soo menich als ick geinterpelleert
ende geprehenseert hadde, mij weijnich moets ofte hoops
gauen om redenen dat sij seijden getailleert ofte geresolueert
te wesen inde Diwana, dat geen Nederlanders en mochten
van Argier vertrecken voor de datelijcke restitutie vande
twaelff Turcken vuijt Malta.
Hebbe ick deses niettegenstaende op den xxiiij en Septembris mij vervoucht inde Diwana int Koff vanden Bassa, omme
hem te urgeren, dat hij mijne voors. petitie soude willen
proponeren ende effectueren.
Dan alsoo ten seluen dage de Diwana geoccupeert was
met het examineren van seecker priester vuijt Yrlandt, die
drie dagen van te voren met seker Spaensch schip genomen
ende ingebracht was, ende doende waren metten seluen priester leuendich ten vier te condemneren, om oorsaecke dat een
wilt ende noch onseecker rumoer in de stadt quam , dat de
Spaniaerts seecker cleijn scheepken vande Argieresen verouert
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ende alle de renegaden daerjnne bevonden leuendich int vier
geworpen hadden, is desen dach in mijne saecke niet gevordert , sulcx dat ick ben genootsaeckt geweest tot op den
naestvolgenden saterdach te wachten.
Doende daerentusschen alle neersticheijt int demulceren van
verscheijden Boluckbassen ende Odabassen, omme tot expeditie te geraecken , ell mijne Nederlanders met mij te mogen
wech voeren.
Den eersten Octobris wesende saterdach ben gecompareert
inde Diwana ende hebbe met goede redenen geproponeert,
dat de Nederlanders tot een teecken van voltrocken vruntschap ende vrede mij behoorde te volgen , dat ick met mijne
belofte vande mannen selffs vuijt Malta te halen di hier te
brengen behoorde te volstaen.
Den Bassa mijne redenen secunderende heeft met eenen
treffelijcken ijuer op de beenen staende de sake ende ontslaginge vande geseijde Nederlanders gedreven, staende de gansche Diwana met een groote attentie ende wonderlijcke stilte.
Daer nae de stemmen door de Basjuden vergadert sijnde ,
is mij bescheijt gegeuen, dat Been Nederlander van daer en
mocht vertrecken voor ende aleer de dickgemelte twaelff mannen vuijt Malta gehaelt ende in Argier gerestitueert soude
wesen; dat evenwel de paeijs paeijs was, ende in alle poincten mette Hooge ende Mo. Heeren van Nederlandt veraccordeert.
Hebbende ick dan genouchsaem gespeurt, dat tegen stroom
was het eijsschen van Nederlanders, hebbe eerbiedich versocht publijcque acte vant geene aengaende de vrede op
nieuws was gehandelt, omme mijne besoingen aende Ho. Mo.
Heeren van Nederlandt te mogen vertonen.
Twelck mij toegeseijt is bij de geheele Diwana. Hebbe mij
derhalven vervoucht aenden vishoggi ofte oppersten Secretaris
vande Diwana, Sedi Amuda genoempt, op hem versouckende
eli een erkentenisse toeseggende , dat hij dock mijne propositie duijdelijck soude stellen ende de Diwana wel instrueren,
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dat de saecken mochten bij haer ingenomen ende tot expeditie gedreven worden.
Tot welcken eijnde mede des volgenden daegs gegaen ten
huijse vanden Bassa ende met alle eerbiedicheijt versocht, dat
mij mede gedeelt mochte werden publijcque solemnele acte
vant geene bij mij ende sijne EXeie den Bassa mitsgs. mette
Diwana was gehandelt, omme mij te mogen spoedigen nae
Tunis ende Malta.
Den Bassa gaff mij bescheijt, dat ick hem eerst duijsent
stucken van achten sonde aentellen, dat hij mij aisdan expeditie sonde doen hebben, ende bij gebreecke vande selue
aentellinge, dat ick geen schriften soude becomen, dan dat
hij evenwel bevel soude geuen aende raiseu '), datse der Nederlanders schepen souden mogen visiteren, ende jngevalle
datse haer daertegen stelden , datse goede prinse ende binnen
Argier gebracht souden werden.
Waertegens ick gaff voor antwoorde, dat ick niet gecomen
was om de vreede te copen, maer omme deselue als goede
vrunden betaempt, te confirmeren , evenwel presenteerde voor
expeditie drie hondert stucken van achten, ende voor den
Caia een hondert gelijcke stucken, seggende dat ick niet gevoelen conde in hem meer gehouden te wesen, ouermits alle
mijne Nederlanders mosten blijven , en bij mij groote moeijten
ende oncosten gedragen werden int becomen ende in Argier
te doen brengen de twaelff voors. mannen.
Heeft mij hier op geseijt, dat onse Nederlanders groote
courtosie was geschiet, datse geen slauen waren gemaeckt,
gelijck alle andre natien gedaen waren, dat hij daervan de
oorsaecke was, dat tselue behoorde erkent te worden , dat
ick aen hem een geschenck ofte present al te cleijn voor

Salameilic ofte goeden dach wenschinge gedaen hadde, co1) Raijs beduijt hooft ofte capiteijn , dan went alleen bier genomen
voor capiteijnen te water, werdende te lande genoempt odabassi , die regeerders vande Compagnien zijn (Aanteek. v. Pijnacker zelven).
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mende van soo groote ende machtige Heeren, als de Heeren
van Nederlandt waren, dat hij wilde continueren in sijne
goede genegentheijt tegens de Nederlanders , bruijckeri veel
meer redenen van gelijcke stoffe, alle tenderende omme noch
een goede somme gelts te hebben.
Sulcx dat ick zijn Ex cie bedanckeii voor alle dese goede
gunsten ende officien, verclaerde voorts dat wij tot alien tijden vruntschap ende behulp gedaen hadden aen den onderdanen vauden grooten Heer int ouerleueren van eenige die
vaii. Spangiaerts slauen gemaeckt waren, als dat noch onlancx
mijnen schoonsoon Capiteijn Moons , die daer tegenwoordich
stonde, vier ende 't zeventich Turcken, bijde Nederlandtsche
oorloch schepen genomen , selffs met sijn schip van oorloge
vuijt Hollandt tot alhier binnen Argier ouergevoert ende op
den wech wel getracteert hadde, dat noch met mij eenen
Ali te landt was ouergebracht, die mij wel acht hondert
doubles gecost hadde, dat daeromme de eene vruntschap
meriteerde de andere.
Waer op hij seijde, dat het hem geen prouffijt is de gevangenen weder te leueren, alsoo hij alsdan gehouden was
alle de achterstallige paga (twelck de gagie vande Janitsaren
is) op te leggen en te betalen; dat het hem meer proffijts
ware geweest, datmense inde zee hadde geworpen; dat hij
sijn oorbaer behoorde te soucken, als getelt hebbende aenden
grooten Heer voorde pacht vande entraden vande stadt ende
rijcke van Argieri 't negentich duijsent sultaninen; dat hij
betalen moste alle twee maenden precijs ouer de 'tsestich
duijsent soldaten, ende in cas van prompte betalinge hij in
perijckel stonde van gemassacreert te wesen ende alle zijne
goederen geplundert te werden bij den Janitsaren; dat hij te
Constantinopolen weder gekeert wesende, wel twintich duijsent
doubles') moste spenderen omme vrienden aende Porta van den
grooten Heer te maecken tegens alle aenclachten ende trim i1) Double, Z/9 van een mat, compt 5 sty. (Aanteek. van Pijnacker zelven).
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natien, daer mede de Bassas ordinarie belast wierden; dat
hij om dese ende meer andere redenen van ons moste genieten eenige proffijten, als die niet soo simpel en waren ofte
wij conden met vruntschap vanden grooten Heer hondert
duijsent mael meer winnen als wij spendeerden, ende dat
wij antlers niet souden comen om vreede, ten ware dat wij
evident proffijdt sagen; dat ter contrarie den grooten Heer
niemandt van doen en hadde, dat sijn landt was gebenedijt
ende gesegent van alles dat tot onderhoudt ende wellust der
menschen was dienende ofte gewenst conde werden. Seijde
voorts, dat indien ick meende geen proffijt te hebben met
sijne vrede ende vruntschap, ick mochte gaen alst mij belieffde , hij gaff mij ende mijne schepen licentie met een absolute resolutie mij dit aenseggende.
Bemerckende dan wel dat ick sonder etwes te schencken
geen expeditie nae mijnen wille soude connen obtineren ,
hebbe hem met raedt ende aduijs vanden Consul, die neffens
mij compareerde, gepresenteert alle dienstbaerheijt, ende voorts
tot een present geoffereert als vooren vier hondert matten
ende voor sijn Caia hondert matten.
Hier op heeft den Bassa met een grooten lach vuijtberstai
verhaelt, dat wij den pantalonen van Venetia gelijck waren,
dewelcke (alsmen, seijde hij, daer van vertelt tot Constantinopolen) op seecker tijt willende haren. Bucentoro van landt inde
zee doen trecken, daer voor spanden een miere, willende alsoo
met een cleijne hulpe een groote saeck vuijtgerichtet hebben.
Daer mede affscheijt van Bassa voor dien dach genomen ,
ende nae de middach gecompareert op de paga, alwaer in
presentee vande Aga sijnen Caia veel Masulagi, Jaiabassi
ende Boluckbassi de twee maentlijcke betalinge aen Janitsaren gedaen werdt, met een solemnele magnificentie.
Aldaer op nieuws weder verhaelt den corten inhouden van
mijne propositie, ende versocht dat het ouergegeven schrift
bij haer mochte besegelt werden, omme te mogen vertonen
aen mijnen Heeren den Heeren van Nederlandt.
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Den Aga met alle de andere hooffden vande militia hebben
mij met een ouermatige beleeftheijt beiegent , spreeckende tegens mij sonder Turgeman in Lingua Franca , twelck haer
wel is geoorlooft te doen als geen solemnele Diwana vergadert is, verclaerden dat sij de commandementen vanden grooten Heer , wiens slauen zij waren , willich wilden gehoorsamen ; dat sij daerjnne haren Godt, die hemel ende aerde
geschapen heeft, ende haren grooten Heer den Keijser van
Turckien aengenaemheijt deden ; datse de vreede metten doorluchtigsten ende mogensten Heeren van Nederlandt met strenge
bevelen soude doen onderhouden ; dat het haer ten hoogsten
leet was dat eenige ongerechticheijden bij haren raisen gepleecht werden ; datse daeromme deselue al te samen vuijt
de Diwana geexcludeert hadden , ende 't recht van stemmen
geheel haer hadden affgesneden ; dat sij vande corsaren niet
waren genietende ; datse daermede niet antlers als den toorn
hares Godes, ende de disgratie vanden grooten Heer ende
sijner goeder vrunden op haren hals waren ladende , ende
voorts een verachtinge ende disreputatie bij de gansche werelt
sick concilieerden ; datse daeromme mij wilden doen hebben
alle mijne ouergegeuen articulen bij haer besegelt, dat ick
mij op saterdage aldaer inde Diwana soude presenteren.
Daerentusschen hebbende besorgt, dat den oppersten Hoggi
mijne articulen in Turcx soude stellen , hebbe deselue becomen , ende weder in Franco doen ouersetten door eenen Vishoggi twee Bolucbassen , twee mijne Turgemans, ende bevonden

dat de ordre geheel was genegligeert, dattet al was gestelt (als
de Turcken seggen) alla babyla (dat is confusanee) ende bij
naest noch slot noch wal, als men seijt, en hadde, ben geheel
te onvreden geweest, clagende dat soo veel costen om niet
gedaen ende nu int water geworpen waren.
Des niet achtende de gemelte interpretes, uijt wiens monden
ick selffs genootsaeckt was te schrijuen de ongeregelde Lingua
Franca, seijden alte samen eenstemmich, dat ick al mijne
wile hadde, vuijtgenomen het wechgaen van mijne Neder(2. Serie, 2. 01., 2. St.)
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landers ; dat de visitatien genouch verboden waren met de
weynich woorden, datmen ons geen becommeringe aen souden
doen. Euenwel ick mij niet contenterende, hebbe mij vervoucht
aen hedi 1) ilmuda , den hoochste schrijver vande Diwana, ende
ernstich versocht met offerta van erkentenis , dat eenige poincten ten minsten wat duijtlijcker gestelt soude werde, ende
alle mijne woorden (wast mogelijek) vuijtgedruckt. Hij gaff
mij voor antwoordt, dat de Turcken cort gingen in alle haer
jnstrumenten, dat haer manier niet en was noch haer religie
toeliet der Christenen stijl te volgen.
Doch hebbe geobtineert, dat bier ende daer eenige woorden ende regulen geinteriecteert werden, waermede ick noch
niet ben gecontenteert geweest, doen al mijne voorige clachten van oleum et operam perdila ease.
Dan alsoo eenige Boluckbassen vande grootste ende gequalificeerste vande Diwana, die mij altijts groote faueur bewesen
hadden, als een Doud liaguseo Mural Francese , 111i Colole ,
Murale Corso ende meer diergelijcke mij op haer trouwe toegeseijd, dat de Diwana sonder arch de articulen soo cort
hadden gestelt; datmen geensints meeninge hadde mij te circumvenieren ofte capteren; datse bare hooffden ende sielen
daer vooren te pande wilden geven, dat hare woorden hare
woorden waren; dat de Turcken recht uijt gingen ende niet
captieus waren ende gelooffbreeckich als de Christenen ; datse
geen deucht meerder achten , die Godt aengenamer was als
waerheijt en trouwe, hebbe mij laten eenichsints contenteren ,
ende int net hebbende laten affschrijven, hebbe tselue behandicht aenden Bassa, ende met hen voorts veraccordeert voor
expeditie op ses hondert matten, ende voor sijnen Caia 125.
Sulcx dat hij mij toegeseijt heeft , dat hij de Diwana op
saterdage naestcomende in sijn voorhoff wilde doen vergaderen.
Den viijen Octobris, wesende den bestemden saterdach, gecompareert inde Diwana, dan niet gevordert ouermits de
1) lees : sedi of sidi.
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Diwana was doende metten Aga te deporteren, die eenige
missiven des voorgaenden avonts geintereipieert, denselven
dach niet ouergegeven hadde, sulcx dat melt de surrogatie
van eenen anderen, waerouer aldaer in mijne presentie veel
wonderlijcke disputen vielen, den geheelen dach geconsumeert wierde.
Daeromme den ixen Octobris wedergecomen inde Diwana,
die in competenten

eh*

solemnele getale vergadert was int

voorhoff vanden Bassa, ende werdende ten selven tijde geventileert de saecke van seeckere negen Janitsaren , dewelcke
int comen vuijt de Campo nade stadt, vanden onderdanen
van Coninck Coucos ouervallen ende doetgeslagen waren,
mitsgaders de condemnatie totte Gancia (dat is totten ijseren
haeck) van seker Spaens renegaet, die de bouen gemelte
brieven meende wech te dragen, is den selven daechs mede
niet vuijtgerichtet.
Den thienden gecompareert inde Diwana, dan is soo veel
te doen geweest met seecker Spaensch priester , die geseijt
wierde de meergemelte missive geschreven te hebben, met hem
daeromme levendich ten vier te condemneren, dat ick geen
tijt hebbe connen crijgen.
Daerentusschen aen particuliere vande Diwana mijne confidenten dagelijcx gesolliciteert, dat mijne saecke mochte geeijndicht worden; datter de stadt van Argier mede veel was
aengelegen , datmen voortginge met onse saecken, als wesende
deselue meest gedirigeert tot castigatie van Spangiaert, waerjnne haer een notoir voordeel te wachten stonde.
Den xven Octobris inde Diwana gecomen wesende, ende
met eerbiedinge versocht expeditie , is aen mij bij den Aga
ouergegeven een ingerolt papier,, daerjnne het nieuw accordt
in Turcx geschreven was, onderteijckent met den name van
Cotzuc Hamet Aga, ende voorts ondergedruckt de Tappa
vanden gemelten Aga. Tappa is een Segel , daer de naem in
staet vanden Aga, werdt met jnckt gedruckt.
Den Bassa was aldaer tegenwoordich, ende heeft mij aen2 0*
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geseijt dat hij mede gereet was; dat ick naden middach tot
sijnen huijse soude comen ende mede nemen gelijcke bevestinge van accord van vrede.
De meeninge vanden Bassa wel verstaefi, nirnirum dat ick
de toegeseijde penningen niet vergeten soude aen hem te
tellen, hebbe met mij genomen den Consul ende eenen Kiskas
joots coopman , omme tvoors. gelt te dragen en wel aen te
tellers, ende ben gegaen int huijs van Bassa ter plaetse daer
hij ordinarie ter audientie sit, ende hem getoont de sack
met gelt; hij daerentegen woes mij het contract, doch stack
het in sijnen bosem , ende hebbeii op seecker groot corduaens
leder op de vloer gespreijdt penningen door den gemelten
Kiskas ende een van sijne rentmeesters doen tellen , toetsen
ende wegen, ende alles goet ende vol bevonden, heeft vuijt
sijnen bosem getrocken het ingewentelde contract in Turcx ,

hij hem Ossambassa ondergeschreven , ende met sijn Tappa
daer order gedruckt.
Den xvi en Octobris gegaen aenden Bassa , van hem mette
gewoonlijcke complimenten affscheijt genomen, eenige sijne
missiven aen Issuffo Dai, protecteur vanden rijcke Tunes, ende
aenden Bassa aldaer ontfangen , doch voort schrijven aenden
Hoggi ijder brieff met thien matten moeten betalen , heeft
mij geseijt, dat de gemelte missiven ten hoogsten tot mijnen
faueur ende vorderinge mijner saecken waren, met groote
vriendelicheijt eft beleeftheijt mij geluck gewenscht op de reijse ,
versocht dat ick sijne gebiedenisse inde beste forme soude
doen aende doorluchtichste ende mogenste Heeren de Heeren
van Fiandra, ende aen den hoogen Vorst Conte Mauritio ,
den grootsten Capiteijn vande werelt; dat dese Heeren sijne
alderbeste vrunden waren; dat haer volck alle behulp in Argier
souden genieten ; seijde dat hij tot ververschinge eenige victualien aen mijne schepen gesonden hadde , waer voor ick hem
opt hoochste was bedanckende, en presenteerde alle diensten
aen sijn Ex eie eft onderdanen vanden grooten Heer , ende alsoo
de ordinaris complimenten gepresteert hebben affscheijt genomen.
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Te huijs gekeert wesende hebbe verstaen, dat hij aen ijder
schip van oorloge gesonden hadcle twee ossen , ses schapen,
twee hondert vijftich brooden , twee esels geladen met freuijten als auransien , granaten, limoenen, druijven ende andere
groene vruchten, hadde mij merle geschoncken eenen slaeff,
die van Constantina 1) mette Camp was gebracht, wesende eenen.
Abraham ValckentOorch van Amsterdam, factor van eenige Liornoijsen, ende was voor twee jaren gevangen geweest op de custe
van Estora ende van daer bij de Moren te landewaert ingevoert
ende vercocht aenden Caita 2) van Constantina, vanden welcken
slaeff ick daer nae genoten hebbe veel goede diensten, alsoo
hij wel conde Arabis (twelck sij aldaer moors noemen) spreecken , ende veel vande gebruijcken der Turcken geleert hebbende.
Den xvij en Octobris inde voorplaetse vant het hoff vanden
Bassa mij vervoucht aenden Aga, die aldaer met veele hooffden vande Militia ende Diwana vergadert waren , omme de
betalinge als vooren is aengeroert, te voleijndigen, die mij
met een onvuijtspreeckelijcke submissie hebben beiegent eii
gebeden dat ick alles ten goeden souden duijden ; dat mijne
expeditie wat hadde getardeert; dat ick den Heeren van
Fiandra alle hare diensten soude presenteren, hebben mij
voorspoet gewenscht op de aenstaende reijse, geassicureert
dat ick met die van Tunis geen moeijte soude hebben, datse
niet en dorsten tegen de Accorden van Argier een sillabe opposeren. Seijden voorts, dat indien de twaelff hare mannen
bij mij vuijt Malta gecregen ende in Argier gelenert eonde
werden, datse mij de hoochste eere bewijsen wilden, die sij
oijt eenich Ambassadeur aengedaen hadden (te weten) datse
mij inde voile solemnele Diwana metten goude laeckenen caffetaen wilden tot vereeringe cleeden , ende met solemnele
pompe te huijs leijden.

1) Constantina nunc, olim Cirta, regia Jubae, twee dachreijsen van zee

te landewaerts in (Aanteek. v. Pijnacker zelven).
2) caita is tollenaer oft datiarius (Aant, v. denzelfden).
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Ick hebbe haer voorde singuliere gunste bedanckt ende
belooft mijn vuijterste best te doen , met hoope van goet
succes, tot de gemelte leveringe vande twaelff Muselmannen.
Den xviij en Octobris des morgens te schepe gegaen , ende
denselven dach seijIgetnaeckt met eenige adieu schoten de
castelen vereert, met tamelijcken goeden whit geseijlt voor bij
de bergen vant Coninckrijck Coucos, voorftj Bona, Callo 1),
Estora, Zizeri, Biserta, sijn gecomen des morgens den xxviijen
Octobris lode Baia van Cartago, ende hebben gesettet ontrent
vier Italiaensche mijlen van Goleta dicht onder Cartago.
`Bonder aldaer de Witte vane op te steecken als tot Argier
gedaen was, sijnde 'tselue nae het seggen van Johan Mauri-

ques onnoodich; dan ijder schip hebbeti gelosset vijff canons,
hebben die van Goleta met een stuck geantwoordt, ende onlancx daer nae sijn eenige Janitsaren wachters vant casteel
Goleta in een barcxken aent schip gecomen, ell geroepen
ben yenta° Signori Framengi , seggen datse van onse comste

al voor langen tijt verwitticht waren geweest; dat wij tot
Tunis veel meer obtineren souden als binnen Argier gecregen
hadden , vraechden ons off wij eenig dinck van nodes hadden , wij souden slechs een woort spreken.
Wij hebben haer voor de groote beleeftheijt bedanckt, en
versocht datse eens ouer souden willen comen in onse oorloch schepen, excuseerden zij sick, seggende datse op haer
wacht mosten wesen, ende rapport doen aenden Gouverneur , wat wij gebreck hadden omme 'tselue datelijck te
verschaffen.
Den volgenden dach hebbe goet gevonden eerst Johan Mauriques aen landt te doen gaen mette boote varende voorbij
Goleta door het lac van Tunes wel sestien Italiaensche mijlen,
bebbende hem last gegeuen omme aen Issuffo Dai te gaen

1) lees : Collo. Met Zizeri schijnt Giyelli aangeduid , hoezeer men erkennen moet, dat pier de plaatsen niet in de orde worden opgenoemd , in
welke zij op de kust gelegen zijn.
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ende van mijne comste hem te verwittigen, en voorts mij
van huijsinge en intochte te voorsien.
Desen dach was inde geseijde Baia mede aengecomen een
galeije van Constantinopolen medebrengende (als wij daer nae
verstonden) den nieuwen Bassa van Argieri, ende alsoo ick
oordeelde behoorlijck te wesen, dat ick den toecomenden
Bassa soude congratuleren, ende voorts de gemeene saecke
van vrede recommanderen, ende dat deselvige congratulatie
niet anders en conde dehite verrichtet werden dan met eenige
geschencken neffens een bequaem Turgeman, is de gemelte
galere, aleer dit alle gereet was, voortgetroeken van daer
nae Biserta , ornme voorts nae Argier te comen.
Incomen inde stadt Tunes.
Den eersten Novembris mette twee bootee , daer in mijne
suite ende bagagie, nae landt doen setten ende comende ontrent Goleta heeft seecker coopvaerdij schip ons welcom geheten met alle sijn geschut aff te schieten , twelck wij daer
nae verstonden te wesen eenen Paolo Porili Cosso l), Christen
coopman woonende binnen Tunes mijnen toecomeri patron
du casa 2).
Mijne schepen van oorloge hebben meest al haer geschut
affgelost, ende sijn wij met groote moeijte ende arbeijt aen
landt gecomen, ouermits het lac van Tunes geheel ondiep is
deurgaens, noch effen onder water, hebbende vervallen gebouwen van huijsinge ende pompeuse timmeragie.
Opt lant getreden sijnde heeft eenen mij welcom geheeten
in nederduijts, een schoon man ende net gecledet in Turcx
habijt, die ick terstont verstaen hebbe dattet Fendi Saban was,
een Amsterdammer, naesten raedt en toerustmeester van Issuffo Dai, hebbende bij sick noch eenige Nederlanders renel) lees: Corso.
2) lees; di casa.
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gaden ende verscheijden Nederlandsche coopluijden, die mij
al te samen met een vrintlijcke eerbiedinge ontfangen ende
welcome geheten hebben.
Dadelijcken hebbe mij door behulp van S r Claudio Servet,
Consul vande Fransche natie binnen Tunes, voorsien van eenen
Turgeman ende becomen eenen Assain Romano Renegado ,
dewelcke mij met het voors. geselschap hebben geleijdet van
buijten tot inde stadt Tunes, ende voorts inde huijsinge van
Sr Paolo Poriti Corso bouen gementioneert.
Welcken Paolo Poriti sijne geheele huijsinge met eenige
noodige huijsgeraet mij ouergegeuen hadde, wesende hij gegaen in een ander huijsinge.
Ten seluen dage vernomen hebbende, dat Issuffo Dai vuijt
de stadt op de jacht was gereden, ben genootsaeckt te wachten tot den vierden Novembris, en als doen door Fendi Saban ontboden, omme tot Issuffo voorri te comen, hebbe met
mij genomen alle de missiven soo vande Ho. en Mo. Heeren
Staten Generael, als van sijne vorstelijcke genade den Prince
van Oranien, mitsg. de brieven vanden Bassa van Argieri, ben
alsoo geleijdet door mijnen voorgenomineerden Turgeman ende
geconvoijeert met Saban en mijne suite tot inde galerie vanden huijsinge vanden voorii Issuffo Dai.
De gewoonlijcke complimenten gepresteert hebbende, ende
gelast wesende omme rechts tegen hem ouer te sitten, Bonder
dat eenige andere personen als sijne schrijvers ende nod)
eenen Mami Ferrarees, mede toerustmeester, daer tegenwoordich waren, hebbe opt cortste geproponeert, waeromme dat
de Ho. eh Mo. Heeren Staten van Nederlandt mitsgs. den
doorluchtigen ende hoochgeboren Vorst , Conte Mauritio di
Nassau, mij aldaer gesonden hadden, hebbe alsoo dadelijcken
alle mijne missiven ouergegeuen, die hij met een solemnele
eerbiedinge ontfangen ende terstondt doen lesen heeft.
Daer naer heeft mij self's in Lingua Franca verclaert, dat hij
vrundt was metten doorluchtighen Heeren van Fiandra, en met
Conte Mauritio, den alderclouckmoedichsten eii. valliantsten
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crijchsman vande geheele aerde; dat de geheele stadt ende rijck
van Tunes haer eijgen was; dat hij meer vergunnen wilden dan
die van Argiers vergundt hadde; dan seijde mij dat hij soldaet
ende capiteijn vande militia was, dat ick mij aenden Bassa
moste addresseren, ende met hem alle mijne saecken handelen.
Den yen Novembris heeft Issuffo Dai mij eenige schapen
te huijs gesonden , oock eenige schapen voor de schepen van
oorloge, met een groote quantiteijt van vruchten.
Tenselven dage hebbe ick een vande twee oorlochschepen
gesonden mette missive vande Ho. ende Mo. Heeren Staten,
als merle met mijne missive aenden Grand Maestro di Malta
omme de meergemelte Argierisen van daer te halen.
Den vien Novembris gegaen aen Bassa ende aen hem behandicht de missiue vat" hoochgedachte Heeren Staten mitsgaders vaii. Bassa van Argiers, die deselvige missiue terstont
heeft gelesen, ende mij betoont een singaliere courtosie , meer
als ijemandt te vooren mij bewesen hadde; hielde een magnificentie bouen maten, alle zijne huijsgenoten stonden in
grooten getale rontsomme gecledet in lange fluwelen ofte satijnen caffetanen, van purper, groen, peers ende andere couleuren; Bede mij tegen hem ouersitten ell dadelijcken eenen
grooten porcellanen wijden cop met goeden serbet (twelck
een dranck is van water, suijcker, sap van limoenen, ende
eenig amber ofte muscus) geuen ; daer vuijt gedroncken hebbende, moste alle mijne suite tweemael denselven cop vuijtdrincken, heeft mij toegeseijt dat hij metten capitane , denoterende Issuffo Dai, wilde communiceren, de Diwana doen in
sijnen huijse vergaderen; dat hij mij vande ure vande vergaringe wilde doen verwittigen, ende effectueren dat ick goet
contentement soude hebben, veel meer als ick selffs conde
wenschen; daermede afscheijt genomen.
Den vij en Novembris des morgens vrouch is eenen dienaer
van Issuffo Dai tot mijnen huijse gecomen met een present
van wegen zijnen heer van twaelff groote visschen, dewelcke

Girapza aldaer genoempt ende voor de delicaetste gehouden
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worden , werdende deselue alleen mense Novembris inde riviere
van Biserta gevangen, ende heeft mij aengeseijt, dat ick bij
sijnen patron soude willen comen.
Ende alsoo geen uijr geseijt was omme mij te vervougen
aende patroon, hebbe gesonden mijnen Turgeman Assain Romano omme te eijsschen die uijr die bequaem was omme
mij te sisteren. Dan heeft Issuffo Dai met schandelijcke scheltwoorden den gemelten Turgemaen ouergehaelt, seggende dat
hij niet gequalificeert was omme een Ambassadeur van soo
groote Heeren van Nederlandt te dienen, heeft rnij door denselven doen aenseggen, dat ick Fendi Saban soude nemen
bij provisie tot mijnen Turgeman.
Ten huijse vanden Saban gesonden en verstaen, dat hij buijten
de stadt was op sijn hooue omme te saeijen , ende dat hij noch
wel Brie dage vuijt de stadt ofte langer soude moeten blijuen.
Den thienden Novembris des avonts is Fendi Saban tot
mijnen huijse gecomen , ende alle sijne diensten gepresenteert
hebbende, heeft mij verwitticht, dat de patroon mij op den
dach Baer aenvolgende wilde hooren , op alle tgeene is ') was
begeerende, ende heeft geseijt dat hij tot mijnen huijse vrouch
wilde comen, omme mij te leijden ende mij te assisteren.
Den glen Novembris des morgens met den dagen is den
gemelden Fendi Saban mij comen aenseggen , dat het voor
dien tijt niet te pas quam met mij bijden patroon te gaen ,
om redenen dat de patron denselven avont een jonge vrouw
wilde trouwen, wesende een slavinne van Genua, thien iaren
out, ende dat de gemelte slavinne dien dach eerst de Mahometsche religie moste aennemen.
Den xij en ende xiij en heeft de patron (dat is Issuffo Dai)
hem doen excuseren , dat hij niet en conde vaceren vuijt
saecke dat hij met sijn nieuwgehoude buijten de stadt in
sijn speelhuijs hem wat vermaecken wilde.

1) lees ik.
2) d. i.: nieulogehuzode.
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Den xiiijen Novembris ist geweest feestdach , genaempt Hassora , was den thienden vande maent Micharrin , ingestelt ter
eeren ende gedachtenisse vanden twee sonen vande dochter
van Mahemet, met namen Hassan ende Ossain , werden alsdan de aelmissen gegeven, te weten den derden penning van
alle incomen des voorigen jaers, als mede geschiet op desen
dach de besnijdinge van veel kinder ; sulcx dat desen dach
niet heeft connen gedaen werden.
Den xven Novembris weder gesonden aen Fendi Saban ,
omme te vernemen wanneer het gelegen sonde comen met
Issuffo Dai te communiceren ; dan hebbe weder moeten te
vreden wesen met eenige gesochte retardementen.
Den xvien is wedergecomen het oorloch schip Sampson, dat
in Malta gesonden was mette missiuen van hare Ho. Mo.
aenden Grand Maestro, omme de twaelff Argiresen te eijsschen ende mede te brengen, ende hadde den Gran Maestro
de gemelte twaelff mannen met vruntscbap ouergegeuen ende
missiue aende Ho. ende Mo. Heeren geschreuen, midtsgaders mede een missiue int Italiaens aen mij, waer van den
teneur was :
Mijn sijn behandicht de missiue van doorluchtige ende
hoogen Heeren Staten Generael vande geunieerde Nederlandtsche Prouincien, ende uijt deselue verstaen hebbende
de ernstige instanti van hare Ho. Mo. omme vrij te hebben
de slauen, dewelcke Sigr Cornelio Pauw, hooft Consul van
Aleppo, absolutelijcken sonder etwas daer aen te reserveren
heeft geschoncken aende Serenissimo Wignancourt, mijnen predecesseur , hebbe met raedt van mijn eerweerdich consistorie
goet geuonden deselue slauen te laten volgen, ende weder
laten gaen met uwe schip van oorloge, opdat de meergeseijde
doorluchtige ende hooge Heeren (aende welcke mette eerste
gelegentheijt mijne missiuen sullen gaen) als mede V E. mogen sien met wat een gewillicheijt ick condescendere tot het
geene haer wel gevalt ende aengenaem is, sonder eenigen
acht te nemen op eenigen jnteresse ofte vermindering vande
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middelen van den ouerleden Sere mo Grand Maestro, wesende
sulcx dat met dese slauen gaen aen V E. 6500 zechini , alrede
geaccordeert tot proffijt vande religie. Ick houde mij versekert,
dat de voors. doorl. ende hooge Heeren in danck sullen aennemen dese mijne goede genegentheijt, ende datse daeromme
sullen besorgen, dat Pietro Zamit ende Thomaso Scattaseretici,
mijne Vasallen , metten eersten gelibereert ende mij toegesonden sullen werden met hare schepen , schippers ende gocderen, ende daerenbouen met vergoedinge van alle schaden
ende interessen, die zij zulleu geleden hebben.
Nadien de schuldige plicht vereijscht , dat mij van gelijckett
met weldaet verschuldiget werde etc. Di Malta, opden 9en
Novembris 1622. Was onderteijckent Vasconzelo.
Don Lois de Mendez Vasconzelo,
Grand Maistro della sacra Militia
Hierosolim Rana,
Ten selven dage was tot mijnen huijse gecomen den meergemelten Saban, bootschappende van wegen Issuffo Dai, dat
hij mij geerne wilde spreecken, dan dat hij niet wel te passe
was; dat ick daeromme noch eenigen tijt moste patientie
hebben, waer op ick tegens Saban seijde, dat hij sijn patroon
sonde willen aendienen, dat ick gecomen was omme met hem
te spreecken ende niet ornme met hem te worstelen.
Fendi Saban is met dit bescheijt van mij gescheijden, ende
eenige uijren daer naer weder tot mijnen huijse gecomen
wesert, heeft mij laten weten, dat ick op morgen mij gereet
soude houden, omme ontboden weseff , alles met den patroon
int lang en breet aff te handelen.
Deshalven ick met raedt vanden gemelten Saban de presenten gereet hebbe gemaeckt, wesende twee webben purper
damast van Venetia, drie webben hollanda ofte hollandts lijwaet, een grooten schoonen sapphijr int gout geset tot Parijs
gecocht, ende hebbe daermede capiteijn Moons, geleijdet door
den voorri Saban, laten gaen aen Issuffo Daij, omme te be-
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handigen ende te versoucken dat hij de cleijne giften in
danck wilde annemen.
Dewelcke hij met een sonderlinge danckbaerheijt heeft outfangen, ende hem bij Saban aengeseijt sijnde, dat capiteijn
Moons was een cape van Conte Mauritio, heeft hij hem een
singuliere ende extraordinarie courtosie bewesen.
Ende van desen tijt aen heeft hij hem geheel tractabel
gedragen, sulcx dat hij mij tegens den volgenden dach ontboden heeft tot sijnen huijse, omme te proponeren alle 'tgeene
ick begeerde.
Hebbe daeromme den xvij en Novembris mij vervoucht tot
sijnen huijse, ende alles voorgedragen int fang ende breet
'tgene mijne jnstructie ar ks x tot den xxij en toe inclusive
mitsgaders articulo xxiiij gecomprehendeert is, weseft aldaer
present een Caita del Campo 1) een wijs bedaecht statich man ,
hooffden van Diwana
ende veel meer heeren

a

Dan alsoo de articulen van mijne propositie wat veelvoldich waren, heeft Issuffo Dai op mij begeert, dat ick deselue,
in Lingua Franca geschreven, soude aen hem ouerleueren
omme met sijne Heeren te communiceren.
Twelck dadelijcken gedaen hebbeff., was des morgens tot
mijnen huijse gecomen Mamij Ferfarees, raet ende toerustmeester vande voorff Tssuffo Daij , seggende dat hij gesonden
was vanden patroon omme te examineren de articulen van
mijne propositie , off die al wel geordonneert waren in sulcker
forme als sij des voorigen daeges met monde waren voorgedragen, in presentie mede van hem Mamij.
Deshalven ick int aenhooren vanden gemelten Mamij mijn
schrift ouerlesende, ende hem belast hebbende met aendacht
op ijder woordt te letten, hij Mamij alles gehoort hebbende,
geseijt heeft tutto a justamente come vuol it Padrone.
Daeroname geraden gevonden deselue in Turcx te doen
ouersetten , ende den xviijee November mette selue gecompa,.........■. ■.........■.1.1.....

1) Dat is den pachter van contributien (Aanmerk. v. Pijnacker zelven),
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reert ten huijse van Issuffo Dai, ende door eenen Hoggi doen
ouerluijt voortsaen, heeft alles den geseijden Issuffo ende alien
andren Heeren goet gedocht, ende is geapprobeert in alien
poincten.
Sulex dat Issuffo Daij mij belastede twee alleens luijdende
schriften int Italiaens te schrijven, dat ick het eene soude
onderschrijven ende besegelen ende aen hem behancligen , het
tweede soude de Diwana segelen en mij ouergeuen.
Twelck ick naergecomen hebbende, ben gecompareert den
XXen Novembr. inde vergaderinge vet grootste vande Diwana,
en is het ouergegeuen contract door den Franschen Consul,
die des patroons leser ende schrijver is, int Italiaens gelesen,
ende gecomen zijnde int derde articule int eijnde : ibi : el menire de li .Fiamengi, heeft Issuffo Dai den leser geinterrum-

peert , ende tegens mij geseijt, dat die clausule impertinent
ende onredelijcken was, want (seijde hij) en souden mijnen
soldaten niet mogen cornea inde Nederlanders schepen, soo
en souden zij nimmermeer eenige goederen van mijne vijanden connen becomen , noch oijt eenigen beut crijgen.
Waer tegens ick seijde, dat de Nederlanders voortsaen geen
goederen vanden Spanjaerts noch van Italianen, die vrunden
zijn metten Spaniaerts, en sullen moeten voeren, ende datse
met eerie sullen moeten belouen 'tselue niet te contravenieren.
Sijnde hint inde veel heftige woorden gevallen ende veel tij ts
geconsumeert, is ten lesten dit door tusschenspreecken vanden Consul der Fransche natie geaccordeert, 'tgene inden
principalen accorde staet vuijtgedruckt.
Gelijck denselven Consul mede heeft gesprokcn tot beslichtinge vande achtste artijckel, alsoo Issuffo Dai groot rumoer
maeckte ouer 'twechnemen vande Vlamingen , roupende met
luijder onordentlijcker stemme, dat ick quam om hem te bedriegen , connende 'tselue daeruijt evidentelijcken blijcken, dat
ink alle de Nederlanders Wilde wechnemen , sonder den welcken alle sijne schepen gedisarmeert waren, efl ten eenemael
vruchtloos ende niet bequaem omme inde zee te gaen, ende
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claechde dat hij een arm soldaet was , dat hij alle siju incomen ten besten gaff voorde gemeente , als hebbeii een fonteijn
van goet water inde stadt van verre doen leijden , die wel
40000 goude cronen gecost hadde ; dat hij noch twee moscheen
op sijne caste dede bouwen , ende dat hij dagelijcx alles ten
besten gaff aende soldaten; dat hij de Nederlanders was
hebbende voor sijne kinderen, ende haer gelts genouch was
subministrerende, ende beter onderhoudt was besorgende, als
sij in haer Vaderlandt mochten hebben ; dat ick wilier' de
tegenwoordige Nederlanders met mij nemen omme hare vrouwen ende kinderen te gaen sien , dat ick dan andere inde
plaetse soude laten, opdat nij den gemeenen vijandt daermede
te beter schade zoude doen.
Gaff voor tegenbericht, dat mijn last niet was voor dese tijt
eenige Nederlanders te laten , maer was gecomen omme de
selue wech te nemen ende te ontslaen vande slavernije , als
moetende alle nachten noch inde Bagnarts gesloten werden,
gelijck andere slauen die van vijanden natien sijn.
Waer op hij mij promptelijck bescheijt gaff, seggende dat
hij tselue dede tot bewaringe en bescherminge vas): Nederlanders, die hij wilde bewaert hebben voor ongeval als sijne
kinderen, sijnde sulcx, dat (als hij seijde) de Vlamingen wat
genegen waren tot den dronck , eh alsdan droncken sijnde
questie waren maeckende op de straet, en alsdan in perijckel
raeckten van gequetst ofte dootgeslagen te wesen, alsoo hij
seijde mede veel mariolen ofte deuchnieten inde stadt Tunes
te wesen, en veel meer andere diergel, redenen, dewelcke ick
loch niet conde approberen, tegenwerpende mijne gewichtige
ende onbeweechlijcke argumenten.
Nae lange discoursen heeft Issuffo Dai mij een ander voorslach geproponeert, seggeri: ick bemercke dat gij sijt een man
di grand intendimento , di grand cervello et massimente di Buono
Lengua, alsoo ick ben een arm soldaet, niet hebbende omme
van te leuen , cont gij bevorderen dat ick xl duijsent cronen
des jaers outfange, thien duijsent vande Italihnen , thien duij-
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sent van Franschen ende Engelschen, thien duijsent vande
Spaniaerts, ende noch thien duijsent van uwe Nederlanders ,
ick sal alle mijne schepen van corsaren op staende voet inden
brant steecken ofte aen u ouergeuen.
Ick hebbe geantwoordt voor zoo veele mijne Nederlanders
aenging ende de Hooge ende Moogende Heeren van Fiandra
ende den Doorluchtigen Hoochgebooren Vorst Conte Mauritio, datse mij gesonden hadden aen sijne Extie Issuffo Dai,
niet om datse voor hem vrees hadden , maer veel meer datse
nu oorloge hebbende metten Coninck van Spangien, ende wel
met drie hondert schepen groot ende cleijn gewapent tegen
den Spaniaert daegelijcx mosten varen , sorchden datse sijn
Exeie Issuffo Dais onderdanen soude schade doen, en daermede beschadigen de vruntschap vart. grooten Heer, wiens
vrunde ende bontgenoten de Nederlanders sijn, ende daeromme mede willen vruntschap houden met alle ondersaten
vant rijck vanden grooten Heer.
Issuffo Dai dese mijne redenen ofte niet verstaende, ofte
niet wel nae sijn gusto sijnde , is soo verstoort geworden ,
dat hij met een furie is opgestaen, ende gelopen inde deur
vant vrouwenhuijs; sijn mede met een haesticheijt alle de
andere Turcken sonder ordre wech ter poorten vuijtgedrongen , latende mij int midden staen, anders geen geselschap
bij mij blijvende als eenen Murate Hoggi, geadopteerde soon
vaii. voorrl Issuffo Dai, de meergemelte Mamij Ferrareez ende
Fendi Saban; loch nae eenigen tijt ontrent van een halff uijre
is hij weder vuijtgecomen, ende geseijt dat ick op morgen
soude mij presenteren , ende wij souden malcanderen wel verstaen , ende soude mij contentement doen hebben.
Den xviij en Novembris gecompareert ten huijse van Issuffo
Dai ende hem behandicht het accort bij mij geschreven, onderteijckent di met een opgedruckt signet beuestiget; dan heeft mij
belast aenden Bassa te gaen, ende te relateren alle mijn wedervaren, te seggen dat hij de Diwana soude doen versamelen omme
het accordt to examineren ende te confirmeren met hare Tappa.
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Den xixen den aengenomen last vuijtgeuoert en mij geaddresseert aenden Bassa , aenseggende ende doende tgene mij
bij Issuffo Dai was bevolen.
Den Bassa nemende het geschreven accord inde hant zonder tzelue te leesen ofte doen lesen, heeft gemoueert controversie ouer het wechgaen vanden Nederlanders, sustinerende
datse behoorden te blijuen inden dienst vaii Capitaneo Issuffo
Dai: allegeerde alle de motiven van Issuffo Dai, hier bouen
aengeroert, alleen daer bij doende dat de Nederlanders wel
getracteert wierden en weer privilegien hadden in Tunis, als
eenige jngeboren Turck mochte genieten; dat het suspect was
dat ick quam omme die geene wech te nemen, daer mede de
vijanden vanden grooten Heer aldermeest gecastigeert en beschadicht wierden.
Nae dat ick met goet fundamentael tegenbericht alles wederlegt hadde, heeft hij goet contentement genomen, ende
toegeseijt mijne begeerte te willen later' toecomen inde Diwana.
Tenselven dage is tot mijnen huijse gecomen eenen Beij
van Constantinopolen, genaempt Hoggi Chassun Beij, gesonden
wesende met de galeije omme eenen nieuwen Bassa tot Tunes
te installeren. Dese heeft mij gegroetet van wegen den Ambassadeur Haga ende ouergegeuen sijne brieven, daer mede
gingen de mandamenten vat. grooten Heer aeli. Bassen eff.
Diwanen van Argier en Tunes, de mandamenten van Sultan
Osman Cham, mette confirmatie der seluer in solemni forma
van Sultan Mustafa Cham, tegenwoordich regierende grooten
Heer, sijnde de gemelte confirmatie gedateert int laetste van
de maent Giamasilachir, anno Mahemedes 1031.
Gesien ende wel geexamineert hebbende den jnhouden derseluer, verstonde wel datse tot groot voordeel waren van
mijne expeditie, ende hadde wel gewilt, datse drie ofte vier
dagen eer dat ick getekent di ouergegeuen hadde, mij behandicht waren geweest.
Euenwel nademael den Bassa ende Diwana noch niet geapprobeert ende bevestiget hadden het aengegaen accord, ge(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
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raden gevonden, dat ick mij aenden Bassa soude vervougen
ende hem aenseggen, 'tgeene bouen verhaelt is, heeft mij
toegeseijt, dat hij de Diwana wilde in sijn hoff op morgen
doers comen, ende de mandamenten met behoorlijeke solemniteijten voorlesen, ende alles te willen naercomen, 'tgeene
den grooten Heer was bevelende.
Derhalven den xxij en Nouembris gecompareert int hoff vanden Bassa ende geleijdet in seeckere groote sale, in de welcke
de Heeren vande Diwana soo dicht op den anderen gepackt
stonden , datmen mij met gewelt moste door drucken, ende
met den arm doortrecken, omme bouen aen bijden Bassa
nedergeset te werden, ende bij mij aen handen vanden Bassa
de gemelte mandamenten gepresenteert sijnde, heeft deselue
met de gewoonlijcke Turcxsche ceremonies aengeroert ende
ouerhandicht aen eenen Hoggi, die int midden staende, daer
weinich ledige plaets was , heeft deselvige met een Clare
stemme gelesen.
Gelesen sijnde, hebben alle de Heeren vande Diwana met
hare hooffden te mijwaerts geneijcht ende geroupen ouerluijt:
Buono, buono, Buono, gli Fiamenyi sono amigi nostri. Den Bassa

heeft mij aengeseijt int openbaer, dat bij hem ende alle Heeren van tegenwoordige Diwana voorsiohtigen acht genomen
soude werden opt geene den grooten Heer (wiens slauen,
seijde hij, hem ende de Diwana te wesen) commandeerde , dat
ick (laeromme op morgen mij wilde sisteren hide ordinaris
Diwana, ende aldaer mijne articulen van accord, met Issuffo
Dai gehandelt ende gecontracteert, ouerleueren ende de behoorlijcke confirmatie ende bevestinge daer van vorderen, dat
ick soude hebben tgeene ick desidereerde.
Den xxiij en gecompareert, ende alsoo ick eerst proponeerde
de saecke van eenige Nederlanders, met name lange Thijs van
Rotterdam ende Jacob Gerritsz. van Medenblijck, schippers,
dewelcke mense Augusto voorleden bijden galeijen van Tunes
-ouervallen waren op de Custe van Massar Charees, alias Bastion de Francbesi, met alle haer volck genomen, tot slauen
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gemaeckt ende op de galeijen gecondemneert waren, sustinerende ick datse mede int accordt van ten minsten vrij te
mogen gaen ende buijten ketenen ende mede buijten de galeijen mochte wesen, ende mij bijde Diwana aengeseijt wierde,
dat ick daervan met Issuffo Dai ende Sta Murat, Admirael
vande galeijen moste spreecken, is dien Bach door gegaen
sonder etwas meer vuijtgerichtet te bebben.
Den xxiiij en Novembris vuijt last van Diwana geinterpelleert
Issuffo Dai vuijt saecke vande gemelte schippers ell haer
bootsgesellen, ende bij denselven gedisputeert datse ontslegen
behooren te werden eh- getracteert als de andere Nederlanders
tot Tunis; dat tot Argiers Jan Cornelisz. Knaep met al de
zijne op deselvige custe aengegrepen sijnde, evenwel vrij sonder eenige slavernije wierde bewaert totte comste vande twaelff
mannen van Malta, welcke twaelff mannen ick seijde nu int
schip te bebben en metten eersten meende voort te brengen
Gaff mij promptelijcken voor antwoordt, dat de gemelde
schippers niet alleen op verboden custen ende contraband()
hadden gehandelt op havenen, daer geen tol betaelt werde bij
den rebellen vant rijck, maer datse sick met wapenen geweert
hadden, quetseff veel van sijne luijden, ende onder anderen
mede door den arm schietende Sta Murat den Admirael vande
galeijen; dat daeromme dese saecke verscheijden was vant
gene tot Argiers geschiet bij mij wierde geallegeert.
Den xxv en November aenden 1-3assa gegaen omme te versoucken ontslaginge van gemelte Nederlanders, die mij met
gelijcke redenen als Issuffo Dai heeft beiegent, doende daerbij
noch veel andere middelen , waeromme dese luijden niet en
behoorde voor dese mael ontslegen te werden.
Den xxvien in d'ordinaris Diwana gecompareert, ende ()tiergegeuen bet accordt int Italiaens geschreven. Den Aga heeft
tselue sonder te lesen ofte laten lesen met zijn tappa onderdrnckt, heeft voorts mij een Turcx geschrifte met sijn tappa
gesegelt ende merle gegeven; seijde noch datse mij wilde
laten toecomen missiue aenden doorluchtige Heeren van Fian-
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dra, mitsgnders aeff Doorluchtichsten ende Hoochgeboren Prince
Conte Mauritio (le Nassau. Ick hebbe de missiven niet gevordert, omme de costen te vermijden, moetende ordinaris
thien ofte twintich matten getelt werden aenden schrijver voor
ijder missiue.
Den xxvijen , xxviij en was Issuffo DM vuijtgereden om eenige
wilde swijnen te jagen, die groote schade deden inde oliuen
ende ander vruchten , sulci dat de Moren daerouer hadden
comen clagen err versocht dat deselue verdreven mochten
werden.
Den xxixen Novembris heeft Issuffo Dai des morgens vrouch
te huijs gesonden veel vierendeels van wilde swijnen, ben
deshalven (verstaende sijne wedercomste) gegaen omme affscheijt te nemen, voor alles bedanckt, di behoorlijcke complimenten gepresteert, heeft mij gevraecht wat ick meer begeerde ,
ick soude spreecken; hebbe eenige slauen geeijscht, greijnen 1)
te mogen vuijtvoeren, peerden te mogen ouerbrengen , alst mij
gelegen was; heeft mij alles geconsenteert eh belast sijne
gebiedenisse te doen aende Heeren van Nederlandt a aen
Conte Mauritio, den grooten capiteijn, dat het rijck di stadt
Tunes open stonden voor haer als eijgen ; heeft mij toegeseijt
eenige missiven te willen met geuen.
Den xxx en inde Diwana gecomen err affgescheijt genomen,
met aldaer geuseerde ceremonien , die mij met singuliere en
extraordinare courtosie beiegent hebben, ende belast hare
mogelijcke diensten aende Doorluchtige ende Mogende Heeren
van Nederlandt te presenteren , goede voorspoet gewenscht,
err int wech gaen al de Heeren van Diwana hebben geropen
bon viaggio illmo Sigr Ambasciator, geduerende de acclamatie

door de gantsche Diwana tot op de straet door den Schiausen ende diener van Diwana continuerende.
Den xxxjen Novembris aenden Bassa gegaen , omme adieu
te seggen ende hem te bedancken voor alle sijne dienstbaer1) d. i. granen.
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heden, hebbe met hem verscheijden malen serbet moeten drincken, ende veel discoursen gehat, soo van Nederlandt, van onse
oorlogen ,

val.

Heeren, vanden Prince van Oranien, vanden

Ambassadeur Haga, den weecken hij seijde sijn beste vrient
te wesen, ende den meest geachten Ambassadeur vande Christenen inde Porta tot Constantinopolen, dat Haga oorsaecke
was, dat hij tot Tunes Bassa was, ende veel meer saecken.
Den j en Decembris des morgens vrouch belast mijne suijte
inde bootee te gaen , ende aent schip te varen, ben met twee
Turgemans te peerde gegaen ouer Cartago naer Goleta.
Den tweeden ende derden, alsoo de Capiteijnen noch waren
geoccupeert met eenige victualie te schepe te brengen, deselne
daghen geimpedieert omme de ruiners en de gelegentheijt van
Cartago te besichtigen ell aff te trecken.
Den vierden t' seijl gegaen, eerst twee dagen goet weder
gehadt hebbende, hebben door storm

eft

onweder moeten op

ancker leggen aen Pianora 1) tusschen Corsica ende Elba; daer
naer weder t' seijl gegaen, ende een grooten storm gehadt tot
Eres 2) in Provence, daer nae tot Tolon aengecomen den xxijen
Decemb., wesende het andere oorloch schip van Hoorn versteecken ende inde Baij van Marsilia ingeloopen, ale ick eenige
dagen daer nae verwitticht ben door de coopluijden van MarsiliaDenselven avont gesonden aent casteel van Tollon, ende laten weten dat eenen Joan Borges, treffelijck coopman binnen de
stadt Tollon wonende , daer aen ick te vooren bijden Nederlanders van Marsilia was ten hoochsten gerecommandeert, verwitticht mochte werden , dat ick gecomen was vuijt Barbarien.
Den Gouverneur heeft dadelijcken tselue laten weten aen
Monsieur de Bourges, die deshaluen noch des avonts geheel
doncker sijnde aen boort is gecomen, el" gevraecht off wij
wilden aen landt wesen, antwoorde ick jae, ell dat ick goede
patenten hadde vanden Consul Claudio Herbet 3) tot Tunes,
dat de peste aldaer voor eenige weecken hadde opgehouden ,
I) lees : Pianosa

2) H.Ores?

3) Vroeger is hij Servet genoemd,

326
dan datse noch was inde bergen van Tunes, sulcx dat ick genootsaeckt ben geweest inde purga te gaen en quaraniena te houden.
Den xxiij en Decembris gegaen inde

purga in

seecker Bastide

inde Baia van Tollon, ende alhoewel ordinarie veertich dagen
de gemelte purga gehouden moet wesen met een scrupuleusen
opsicht, soo is nochtans mij deselue vermindert op twee ofte
Brie en twintich dagen door importune ende instante sollicitatien bij mij sent parlement tot Aix gegaen, CI voor d'andere
van mijn geselschap, als mede voor den mede gebrachte slauen, die in Argieri ende Tunis ontslagen ofte mij geschoncken
waren, wesen ontrent de sestich personen, op negen en twintich dagen , vande welcke sestich personen eenige

tae

Italien

van daer sijn vertrocken, wesende wider deselvige eenen Capitaneo Pellegrino, coopman van Venetien, een out statich
man, die tot Tunis geredimeert was, ende mij gebeden hadde
omme ouergevoert te werden aen Christen landt , twelck ick
niet hebbe connen weijgeren, nademael Issuffo Dai 'tselue op
mij met vruntschap begeert hadde, voor rantsoen hebbende
binnen iaers getelt thien duijsent sechinen , nu de tweedemael
sijnde gevangen, door mijne intercessie gelibereert op duijsent.
Den xiijen Januarij 1623 vuijt de purga gevoert tot inde
stadt Tollon, alwaer de magistraet met solemnele pompe gecledet met bare caproenen mij heeft welcom geheeten, ende
hare diensten gepresenteert aende Doorluchtige en Hoochmogende Heeren Staten van Nederlandt, mitsgaders aen Doorluchtigen Furst ende Heere, Graue Maurits Prince van Oranien , hebben mij met haere wijnen, die se daer noemen
muscatello de Ci';idad beschoncken, haer trompetters ende
speelluijden gesonden. Den bisschop heeft tweemael alle sijne
sangers ende choralen tot mijnen huijse doen comen, veel
treffelijcke edellieden hebben mij comen visiteren, eh een onvuijtspreeckelijcke courtosie bewesen, die veel te lange ende
tedieux soude wesen te verhalen. Onder alle mede Mons. de
Bourges een treffel. coopman heeft mij alle dienst en behulp
bewesen, Bonder eenige recompense te willen genieten, seg-
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gende anders niet dan dat hij slaeff was van Heeren Staten
van Nederlandt ende dat ick hem soude recommanderen.
Den xxij en Januarij sijn alle de Nederlanders vuijt de purga
ontslegen, ende sijn de schepen t' seijl gegaen naer Algieri
omme de slauen, vuijt Malta gehaelt,. aldaer te leueren aeri
Consul di bij den Consul aende Diwana, tot welcke eijnde
ick aende Consul, volgens het xxv en articul van mijne jnstructie , schriftelijcke confirmatie met den gemelte schepe van
oorloge hebbe toegesonden van sijn consulaet.
Den xxiijen Januarij van Tolon gereijst op Aix, omme aldaer den president te interpelleren ouer 't arrest van seecker
schip van Courten, coopman tot Middelburch , twelck in perijckel was omme geheelijcken geconfisqueert te wesen , ende
is door mijne jntercessie noch ontslegen geweest.
Van daer voorts ouer Oranien, alwaer weder een Bach opgehouden bij den Heere van Valckenborch , ende van daer op
Lion , voorts ouer Parijs op Diepe, aldaer met een goet geluck gevonden hebbende een schip van oorloge vuijt de Javes
gecomen , den xxj en Martij inden Hage met Godes genade
clouck ende gesont.
Ben op het wederkeeren door Vranckrijck meest al bekent
geweest, ende hebbe mijne qualiteijt niet connen secreet hou.den , doordien de Nederlanders die tot Argier ende Tunis
waren ontslagen, dagelijcx op den wech ontrent mij waren,
ende eenig subsidie waren vorderende, eh- sulcx in alle herbergen den eenen ofte anderen mij comes navragen , altijt
mijne qualiteijt ontdeckt hebben.
Vicit iter durum Pietas.
Rapport vande saecke van Jan Cornelisz. Knaep van
Medenblijck , schipper,, gevangen op de Custe van
Stora , int rijcke van Argier.
Den xien Octobris binnen Argier is mij behandicht ouer
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Liorne de missive vande Ho. ende Mo. Heeren Staeten Generael vanden tweeden Septembris anni 1622, met sich hebbende de requeste, die gebeel subreptijff ende obreptijff was
van Alijtgen Sijmons dochter, huijsvrouwe van gemelten Knaep,
ende alhoewel de saecke bij mij Aucken Claes, Commandeur
van

twee oorloch schepen , was gerecommandeert , ende bij

mij met grooten ijver inde Diwana gedisputeert, sonder nochtans 't obtineren tot voordeel vanden gemelten Knaep , soo
hebbe deses niettegenstaende vuijt saecke vanden expressen
last van hare Ho. Mo. mij weder vervoucht aenden Bassa,
ende op nieuws met veele welgepremediteerde redenen geurgeert de ontslaginge vande persone ende schepe met den
volcke vanden meergeseijden Knaep , seggende tegens den
Bassa , dat hij mij goede fondamentale antwoordt ende bericht moste geuen , omme daervan goet en pertinent rapport
bij mij gedaen te mogen werden aeri Doorluchtigen ende
Mogenste Heeren van Nederlandt.
Heeft den Bassa mij verclaert, dat het niemandt ter werelt
geoorlooft was op de Custen van het rijcke Argier te handelen, al wart oock eenen onderdaen van grooten Heere, sonder
te hebben licentie van Bassa ende Diwana, en dat hij aentellen moet voor deselvige Licentie duijsent doubles, mitsgaders noch twee duijsent doubles op affcortinge vanden thol
der waren , die hij coopen ende laden sal, tot welcken eijnde
hem mede gegeven werdt missiue aenden Caita vande plaetse
daer hij handelen wil, medebrengende deselue missiue dat
den toeuoer op reeckeninge getelt heeft de voors. somme
ende dat den Caita ontfangen sal 't geene meerder sal beloopen ; die autem versuimpt dese licentie in deser vougen te
jmpetreren, werdt nae de constitutie des rijcx van Argier levendich int vier geworpen, ofte ten alderminsten vercocht
als slaue met verbeurte van schip ende goet, sulcx dat noch
een extraordinarie genade geschiet is, als hij Bassa seijde ,
aenden meergemelten Knaep, die alleen met verlies van sijn
schip Bonder eenige vordre beswaringe ontslegen werdt, ende
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vrij gebleven is; seijde voorts, dat ick dit aldus mijne Heeren en meesters sonde willen aenseggen.
Voorders seijde, dat ick weeten moste, dat de gemelte
licentie gegeuen werde aende handelaers, die op de Custe
wilden handelen at waer scalen waren, dat is Baer een Caita
ofte tolontfanger vanden rijcke Argieri staet; dan tot Estora
ofte Callo 1) werdt geen licentie gegeven, alsoo de jnwoonders
aldaer geen Caita willen lijden ende rebellen zijn vant rijcke.

1) d. 1. Collo.

............--

(2. Serie, P. Dl., 2. St.)
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BEKNOPTE HISTORIE
VAN DE

VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN OP CEILON ,
SEDERT DE KOMSTE VAN DE EERSTE NEDERLANDERS ALDAAR IN DEN JARE

1602,

EN VERVOLGENS VAN HET

ETABLISSEMENT DER EDELE MAATSCHAPPIJ TEN
ZELVEN EILANDE TOT DEN JARE 1757.

--.--...QXOCColo—..--.

Het eiland Ceilon was langen tijd eene paarl in de kroon
der Bezittingen van de Nederlandsche Oost-Indische Comp.,
met zoo veele andere edelgesteenten ging zij in het laatst
der vorige eeuw onherstelbaar voor de Comp. verloren.
Bekend gesteld te worden met een kort overzigt der voornaamste gebeurtenissen, die er onder ons Bestuur op dat eiland
hebben plaats gehad, zal ook nu nog wel niet van belang
ontbloot kunnen geacht worden. Zoodanig overzigt is vervat
in het volgende stuk getiteld :
„Beknopte Historie van de voornaamste gebeurtenissen op
„Ceilon , sedert de komste van de eerste Nederlanders aldaar
„in den jare 1602 en vervolgens van het Etablissement der
„Edele Maatschappije ten zelven eilande tot den jare 1757."
Het werd te Colombo uit de aldaar op de Secretarie van
Politie berustende gedrukte staken en geschreven memorien
opgemaakt in het jaar 1760, en in 1762 naar het vaderland
gezonden.
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Het Handschrift wordt gevonden, onder de papieren der
voormalige Oost-Indische Comp. op het Rijks Archief te 's Hague,
en wend mij, nu een paar haren geleden, welwillend door den
Heer Rijks-Archivaris ten gebruike afgestaan.
Mogt het Bestuur van bet Historisch Genootschap kunnen
goedvinden het in hare werken op te nemen, dan wordt het
daartoe bij deze aangeboden, met de verzekering der hoogachting van haren Dienaar
's Huge 1862.

KORT SUMMIER

P. A.

TAUPE.

OP HET HISTORIA.AL VAN HET

ETABLISSEMENT DER EDELE MAATSCHAPPIJ TEN
EILANDE CEILON.

Komst van den zeevoogd Spilbergen in Candia , zijn eere bij
den Koning en de geschenken aan hem gegeven, met permissie om een casteel te mogen aan leggen.
Deszelfs vertrek, en arrivement van den Vice-Admiraal Sebalt
de Weert , welke een contract gesloten hebbende, na Atchiii
stevend.
Zijn komst met 7 schepen op Baticaloa en 's vorsten misnoegen tegens hem , met zijne daarop gevolgde gruwelijke
massacre.
Ziekte en dood van den Koning, die opgevolgd (wordt) door
zijn stiefbroeder, welke weder der Nederlanders vriendschap
zoekt en met wien Boschhouwer een contract sluit.
Boschhouwers vertrek, na 't bedienen van veel eerampten, na
Mazulipatnam , om de bij contract beloofde hulpe tegens de
Portugeesen te bevorderen, voorzien van ampele credentialen
van Zijne Majesteit.
Zijn retour na het vaderland, alwaar hij met Heeren Bewindhebberen in oneenigheid raakt en tot de Deenen overgaat.
Koning Adakyn sterft en wordt opgevolgd door zijn jongste
22*
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zoon Raja Singa Raja°, die aan den Heer Cormandels Gouverneur assistentie verzoekt tegen de Portugeesen.
Zijn Majt brief aan Haar Hoog Edelens gezonden, welke daar
op 2 personen na de Oust laten vertrekken.
Aan wien den Heer Cormandels Gouverneur, de brief door Zijn
Ed. aan den Candiasen vorst geschreven, ter hand steld.
Inhoud van die brief.
Komst van de voorm. Gecommitteerdens in Candia, hunne
audientie bij en gehoudene conferentie met den Koning.
Hun vertrek na Goa met 's Konings zendelingen en een brief
aan den Admiraal Westerwold.
Inhoud van die brief.
Zeeslag tusschen de Nederlanders en Portugeesen voor Goa.
De Henriette Louisa van Batavia en 's Hertogenbosch met den
Vice-Commandeur Coster nit Souratte gearriveert.
Welke door de Heer Westerwold met 3 schepen na Ceilon gezonden werd, om den Koning van de aankomende verdere
magt te verwittigen , in het belegeren van deze of Beene
sterkte dienst te does en de onderstaande brief over te
leveren.
Zijn arrivement voor Trinconomale en beraadslaging op wat
wijze Baticaloa aan te tasten.
Komst van de Heer Westerwold op Baticaloa en verovering
van het fort.
Die een contract met den Koning sluit, hetwelk met twee van
Zijn W. Gezanten na Batavia gezonden werd.
Leverantie van 400 balen caneel &') in mindering der gedane
kosten.
Verovering van Trinconomale door de Heer Caen.
Nigombo door de Heer Lucaszoon.
Gale door de Heer Coster.
Welke laatste na Candia gaat, dock zonder eerbewijzing weder moet vertrekken.
En wordt omtrent Baticaloa komende, vermoord.
Een slegte belooning voor 's mans beweesene diensten aan
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den Koning, welke de Nederlanders gantsch niet genegen
schijnt , dat oorzaak geeft tot verlies van Nigombo.
Het geen de Heer Caron stormenderhand weder herwind.
's Konings slegte meening met d'E. Comp e die geen swarigheid
maakt hem de wapenen aan te bieden.
Verscheyde staaltjes daarvan beschreven.
Misgunt de Nederlanders de 7 corles en spant heimelijk met
de Portugeesen aan, waar op de Heer Thyssen hem den
oorlog declareert &°.
De Heer Maetsuycker zoekt met zijn komst het voorgevallene
te redresseren en schrijft ten dien einde aan Zijne Majesteit.
Nader schrijvens van zijn Ed. om Z. M. de quade opinie te
benemen.
Hetgeen geen ingang vied, gelijk bleek aan de behandeling
van de Heer van der Stel en de zijne.
De Heer Maetsuycker schrijft daar weder over aan Z. M. met verzoek te declareeren of genegen was de vrede te onderhouden.
Dog de Koning vaart voort met ons alle afbreuk te doen,
gelijk consteert bij de onderstaande brief.
Missive van den Koning aan den Heer Maetsuycker.
Des laatstens antwoord daarop.
Nader schrijvens van de Heer Maetsuycker aan den Koning.
'T geen de Koning met veinzen en stilzwijgen b'antwoord en
de Heer Maetsuycker beweegt de nevenstaande brief te
coucheren.
Kragtige doleantie van de Heer Maetsuycker over bet niet
b'antwoorden zijner brieven, met verzoek om een paspoort
voor den Commissiant Afaerschalck.
Die eindelijk een brief van den Koning bekomt en zijn Ed.
replyk op dezelve.
Zijn Ed. notificeert den Koning bet vertrek van voorn. Cornmissiant.
De Koning begeert der Nederlanders mening te verstaan over
der Portugeesen aanzoek tot vreede , met de Heer Meetsuyckers antwoord daarop.
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Zijne Edele schrijft aan H. H. E. dat men nooit een confidente vreede met Ragia te verwachten heeft.
Communiceert aan Z. M. , van de Portugeesen vernomen te
hebben , dat met hem vreede gemaakt had en voornemens
was ons te b'oorlogen.
Hetgeen echter door de Portugee8en was g'inventeert, hebbende Z. M. besloten Maerschalck met de gevangen Nederlanders of te zenden , waarvoor den Heer Maetsuycker
Z. M. bedankt en Z. M. een paard aanbied.
Zijne Ed. doleantie aan den Koning over desselfs Dessave en
de verhinderingen in den caneel inzaam.
Die twee jaren door de Porlugee8en was geschild, hetwelk
zijn Ed. door zijn leger zoude beletten , waarvan den Koning preadverteerd.
Betuigd deszelfs verwondering aan den Koning, die niet begeerd dat er iets in Nigombo gebragt wierd.
En verzoekt dat de Pittigal corle weder mag bewoont mil
de caneel magtig te kunnen worden.
Bedankt teffens voor de concessie om een leger in 't veld te
mogen brengen tot dekking der Chaliassen en de vergunie
passagie der Nederlandere door Z. M. landen , zoo merle voor
de beloofde hulpe in cas van schipbreuk in 's Konings
havenen.
Vergunning om een vaste Ambassadeur aan het Hof te mogen leggen, dat ten eersten stolid te geschieden.
Gesebenken van Zijn M. aan den Heer Maetsuycker, die met het
voorschr. paard en een Holl. zadel gerecompenseert worden.
Retour van Maerschalck met twee aanzienlijke man nen van
Z. M. en de voorwaarde der vreede, met de remarque van
de Heer Maetsuycker ten opzigte van den caneel, die hij
met de Gezanten en twee 's Comp e bedienden na boven tend.
De Heer Maetsuycker bedankt den Koning voor de aangestelde
Dessave van Mature en draagt na tijds expiratie van deesen
daartoe eenen Camholt voor, zendende Cox als Commissaris
na 't Hof.
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Zijn M. versogt ons in 't bezit van Nigombo te laten , tot dat
wij Colombo mede aan hem zoude gelevert hebben.
Wat antwoord daarop gevolgt is kan men niet ontdekken,
maar wel dat de Heer Maetauycker met een ring en een
getande elephant beschonken ziinde , versogt heeft dat de
geschilde cancel in de 7 corles mogt gelevert worden.
Den Gezant Cox reverteerd met de vreedens voorwaarden en
eenige gevangenen etc.
De Heer Maetsnyoker sehrijft na Batavia, dat men Rajas quade
gangen niet zoude kunnen ontwennen , maar hem door geweld tot reden moeten brengen.
Bedankt Z. M. voor het toegesonden borstjuweel , en bedeck
de komste van zijn vervanger de Heer Kittendeyn.
Vertoond ook aan den Koning, dat onse beweesene getrouwe
diensten niet meriteeren indier voegen behandelt te worden.
Zijn Ed. vertrek, nalatende aan zijn vervanger eene Instructie ,
die aantoond dat Z. M. het daarop toeleide om de caneellanden te verwoesten.
Waarom men best oordeelde dezelve onder ons gebied te neemen, gelijk geschied is, zonder egter het contract te breeken.
De oorlogs verklaring van de Heer Thij8800n tegens den Koning
gaf aanleiding tot het verlies en de verwoesting der 7 corks.
Twee poincten door de Heer Maetsuijeker vastgesteld.
Met recommandatie aan zijn Ed. vervanger, om te waken tegen
de listige aanslagen op 's Comp e forten en landen.
De Heer van Kittensteyn verzoekt den Koning om een Dessave
nit onze natie te benoemen , en tend een schip na Balicaka ter afhaal van onze zieke gevangens.
Doleert aan den Koning over den Adigaar Rampot , die hij
aanmerkt als de oorzaak van Z. M. misnoegen.
Die verder bescbreven word als een schadelijk en dangereus
subject.
Welke vervolgens uit de landen van Mature opontboden is ,
om zig over het verschil met den Heer Maetsuycker te verantwoorden etc.
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Zijn Ed. bedankt den Koning voor de beweesene hulpe aan
bet op Ca4)etty gestrande schip Lie Haen en de largatie van
4 der van dien bodem aangehoudene persoonen.
Hebbende zijn Ed. van onsen Commissaris vernomen , Z. M.
geneigtheid om of te komen ten einde met zijn Ed. over
een zaak van veel belang te handelen, met belofte jaarlijks
een goede quantiteit caneel en elephanten to leveren.
De Heer van Kittendeyn had Z. M. verzogt onsen Commissaris
wat meerder vrijheid en teffens gelegentheid te geven tot
het herwaards zenden der brieven.
Eenige geschenken aan Z. M. gezonden, met communicatie
der van Batavia ontfangene.
Welke laatste zijn Ed. na boven zend en Z. M. beleefdelijk
reprocheert, dat met den naam van God wilde genoemt
worden.
Schrijft aan den Koning over de aangegane aliantie met de
Portugee8en, waaraan zijn Ed. meende eenig geloof te moe•
ten defereren.
Vertrek van Z. M. Gezanten na 't Hof met de pro dato gerequireerde Europeesdie lijfwagt etc.
De Heer van Kittendeyn ontfangt een brief van Z. M. en verzoekt in antwoord , dat de tardance in 't veroveren van
Colombo, in de beste vouw mogt geschikt worden, met verzekering dat ons noyt een voet van Z. M. land wilde toeeigenen enz.
Ontslag van den Heer Kitten8teyn, die gesuccedeerd werd door
de Heer van der Meyden, welke daarvan aan Z. M. kennis geeft.
De Heer HuVI verschijnt met een magtige vloot, die Caliture
veroverd en toestel maakt tot het beleg van Colombo.
Blijdschap van Z. M. over de komst van die vloot, die betuigde, dat de Heeren Kitteneleyn en van der Meyden hem
wei belooft hadden Colombo te leveren, dog dat zig daaraan niet kreunde, wanneer men hem maar de eere der
overwinning gaf.
Betnigd nog nailer desselfs genoegen over de komst van den
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Heer Hu ft en het innemen van Caliture , en dat reeds order
gegeven had tot het bijeenbrengen zijner krijgsmagt.
Besluit om Colombo stormenderhand te attaqueren, dog werd
met groot verlies term geslagen en genoodzaakt dit werk
tot nailer te staken.
Intusschen werd weder alle y tot een naderen aanval in 't werk
gesteld en van 't slegt succes Z. M. kennis gegeven, die in
gebreke blijft met zijne krijgsmagt.
Des de Heer Hulft voorneemt een Ambassadeur af te zenden
om de intentie van Z. M. te weten.
Dog geeft daarvan alvorens kennis aan de Dessaves van Seregam en de 4 conies:
Hartman als gezant na Candia gezonden , waarop de Koning
besluit af te komen, om met den Heer Hulft te aboucheren.
Z. M. recommandeert de Heer Bulft op hoede te weesen tegen
alle quade menees en verzoekt bij voorkoming van eenige
duisterheid in desselfs brieven, zulks ten eersten te bedeelen ter preventie van alle misverstand etc.
Op het verzoek van Z. M. om een voornaam persoon, Godskens tot hem gezonden; die reverteerd en rapport doet, hestaande in mondeling antwoord op 5 aan Z. M. gezondene
brieven.
Onder andere dicteerende de hoogagting en genegentheid voor
den Heer ['Wt.
Z. M. verzoekt onderrigting hoe, na Colombos verovering, Jaffanapatnam en Manaar te bemagtigen.
En tend zijne Dessaves af om de Heer Hulft na boven te
vergezelschappen, met twee brieven door zijn Ed. gecoucheerd, in antwoord op die der Portugeesen.
De Heer Hulft onderneemt de reise en word met ongemeene
eere geadmitteerd.
Zijn M. volhard op den voorstel van de Heer Hulft bij het
de Heer Westerwold gesloten verbond.
Verdere onderhandeling van zijn Ed. met den Koning.
Zijn Ed. retour van het Hof en ongelukkige flood,
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Waarvan de Heer van der Meyden den vorst kennis geeft, die
daarop zijn Dessaves en Adigaar afzend, om den rouw te
bekiagen en na de oorzaak van dat sterfgeval te vernemen.
Z, M. betuigd nader desselfs leedweezen daarover en inclinatie
om met de Heer van der Meyden te spreken; begeerende
dat de aan den Heer HuVi geschonkene juweelen aan zijn
Ed. vrienden in Nederland gezonden, mitsgaders hem verder
berigt werd, hoedanig men Colombo meende te bemagtigen.
Schrijft aan den Heer van der Meyden, dat vertrouwde van
de Nederlanders veele getrouwe diensten stond te genieten
en van meening was zulks na Nederland te schrijven.
En begeert van de genoomen besluiten in tijds kennisse te
hebben enz.
Z. M. had ook aan den Sabandhaar te Gale gelast te zorgen,
dat de misslagen in zijne brieven door de Heer van der
Meyden ten beste geduid wierden.
Ps Godaken aan Z. M. gezonden welke met drie holingen

terug komt, met bescheyd dat Z. M. gaarne zag dat met
den storm gesupercedeert werd tot den 30 April.
Welke men besluit de nagt op den 27. volgende te wagen ,
dog gesurcheert blijft tot den 7 May, wanneer den aanval
wierd gedaan op St. Jan, welk bolwerk veroverd werd.
De Prince vlag op bet zelve geplant, en articulen van accoord
met de Portu,ieeaen gemaakt waarop Colombo's overgave volgt.
Schrijvens van Z. M. ontfangen, herinnerende de door den
Heer HWY gedane belofte.
Z. M. gramschap en het afkeeren van desselfs Dessaves aan
't Pas Naklegam, 't welk de Heer van der Meyden en Raad
voor een grout misverstand aanzien.
Met last aan den daar liggende corporaal Z. M. volkeren 't overkomen niet te beletten.
Z. M. gramschap neemt toe, blijvende sterk aandringen op de
overgave van Nigombo en Colombo.
En schrijft dat hij geen blaauwe bloemtjes verstoud en meet
veTwagten zoide,
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Verdere klagten van Z. M. over het niet nakomen van het
accoord.
Antwoord van den beer van der Meyden aan den vorst , die
in de groolste bitterheid, ja zelfs verraad tegens de Nederlanders uitborst.
Hetgeen van dadelijke vijandelijkheden gevolgd word.
Ook in 't beletten van toevoer en het bewijzen van gehoorzaamheid aan de onse te Mature, alwaar zij zig van atlas
meester maakten.
Waarop die van Gale drie Compe detacheren tot securiteit van
de onzen en om de Candianen aan te seggen nit onse Ianden to blijven.
Terwijl het scheen dat de Hoofden met den Koning in verbintenisse waren.
Hetgeen uit een onderschepte ola nailer ontdekt word.
In de Pasdum cork en te Caliture was het niet beter gesteld,
gelijk bleek uit een andere ola.
Brengende de Candianen op Caliture alles in beweging en regtende veel moedwilligheid aan, waarop 200 militairen te
Bentotte geplaatst worden.
Op Nigombo was 't ook slegt geconstitueerd , alwaar ook een
ola ontdekt wierd.
Besluit om Zijn M. desselfs snoode strooperijen voor oogen te
stellen , met verzoek van alle vijandelijkheden af te zien en
onze landen in vreede te laten bezitten.
Versoek om een spoedig antwoord en 't zenden van eenige
Gezanten , terwij1 Nigombo ter af brake zoude werden ingeruimt, maar Z. M. toegestaan wat redelijk en niet tot ons
nadeel strekkende was.
Antwoord van den vorst hierop dog hetwelk niet ter zake diende.
's Konings toenemende verbittering noodzaakt de onse op alles
een wakend oog te houden.
Z. M. had eenige Portugeesen met aanzienlijke dorpen besehonken , terwiji de Candianen de post op Hakman attaqueerden ,
dog waren genoodzaakt af te trekken.
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Bij onse voornaamste Singaleesen resideerdc de grootste ontrouw.
Ben sergeant, 4 soldaten vrouwen en eenige inwoonders op Mabolle opgevat en gevleugeld bij den Dessave der 7 corks gebragt.
Twee agterhaalde spions op Bomboele de kop afgeslagen.
De Portugeesen weder een magt zoekende bijeen te brengen ,
werden 2 ii, 300 man gedetacheert om de Candianen vrees
aan te jagen.
Sestien scheepen en 700 man onder den Heer van Goens als
Commissaris van Batavia na Ceilon gesonden.
Verovering van Tutucoryn, Manaar, , Hammenhiel en Jajanapatnam en het ontdekt verraad ter laatstgemelde plaats.
Den Koning gelaat zig nu en dan of na vrede haakte , dog
laat diet of de beneden landen te ontrusten.
De haven van Calpetty aan Z. M. ingeruimt, door H. H. E.
g'improbeert.
Met last om indien vreede houd, hem bij provisie daar in
te laten.
De Heer van Goens tot Gouverneur verkoren in steede van
den Heer van der Meyden , welke eerste Cochim veroverd.
Dat Raja Singa zig gedurende die expeditie stil hield , is aanmerkelijk.
Z. M. houd de aan hem gezondene Nederlanders alle gevangen,
waarom H. H. E. begeeren, dat in den aanstaande, Inlanders
aan hem zullen gezonden werden.
De Heer van Goens verlost en vervangen door den Heer Hustaerdt , onder wiens bestier de Engelsen vrugteloos tragten
voet in 't land te krijgen.
En continueeren de zaken in een vreedigen toestand.
Gelijk ook onder de regeering van de Heer Roothaes.
De Heer van Goens komt als Super-Intendent, Admiraai en
Veldoverste en aanvaard 't Gouvernement.
Conspiratie tegens het Candiase Hof, waar nit de Koning gelukkig echappeert, verzoekt assistentie van d'E. Compe.
Die hem met eenige troupes te hulpe komt, welke 15 Frovintien in bezit nemen.
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H. H. E s hiervan verwittigd, recommanderen 't gevaar te out-

wijken en wat na beneden of te zakken.
Die ordre geven van de havens van Baticaloa, Coetjaar en
Trinconomale in possessie te nemen.
Van gevoelen zijnde, dat once legers de bovenlanden moesten
verlaten , om te minder aanstoot te geven in 't occuperen
van Trinconomale.
De Heer van Goens sustineert, dat het tegendeel meest met
's Compe belang quadreert.
Hetgeen H. H. Es eindelijk ook advoueren en noodzakelijk
oordeelen op Calpetty een klein fortje aan te leggen.
Mitsgaders Chilauw te besetten en Nigombo te fortificeeren.
Raja Singa schijnt zig in 't geheel na d'E. Compe te schikken , laudeert het in bezit nemen van Trinconomale en communiceert een brief door de Engelsen aan hem geschreven.
Die men in erkentenisse de geregtigheid van den Arreek na
Colombo afkomende, schenkt.
Calpetty raakt in handen van d'E. Compe, met een Ambassade door den Koning aan de Engelsen te Madras gezonden.
Waaruit bleek , hoe weinig men zig op dien vorst verlaten kan.
Baticaloa in bezit genomen.
En op Coetjaar post gevat
Terwip men niet raadzaam oordeeld de 7 conies in te nemen ,
nog caneel benoorden de rivier van Caymelle te schillen.
De Mendecaduale en Attekalan codes door de Singaleesen
g'invadeert, hetwelk door een uitgezonden corps van de
onsen gewrooken werd.
Men besluit te probeeren of men de door d'E. Compe verlatene landen niet kan behouden.
Het welk geen effect schijnt gesorteerd te hebben , blijvende
de havenen en de vrije vaart voor den Koning open, tot
dat weder een violenten opstand ontstond.
Versoek bij den vorst om largatie van ons gevangen yolk.
Dog niets volgende, werd de vaart op Coetjaar, Baticaloa
en Calpetty geslooten, waarop eenige hovelingen afkwa-
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men , die voorgeven , dat alles door quaadwillige gefabriceert was, enz.
Deplorablen toestand van den vorst en 't gevolg van dien , zoo
mede de ziekte van Z. M.
Die genoegzaam als belegert was, dog zig in een berg verschanst had.
De bovenlanders beginners weder op nieuw hostiliteiten te
plegen.
Verschijning van een talrijke France vloot op Trinconomale
onder twee Admiralen, die voorgeven door Raja Sinya geroepen te zijn.
Waarop goedgevonden wordt, eenige detachementen te doen
uittrekken, waar door diverse corks weder onder 's Compe
gehoorzaamheid gebragt wierden.
De mesures door de Heer van Goens genomen, om de Francen van Trinconomale te doen delogeren, waren van dat
gevolg, dat zij de retraite namen.
Raja Singa'e verzoek om die natie te verdrijven is remarquabel , om reden zij van 's Konings wegen in hare procedures gestijft waren.
De g'occupeerde posten in bezit gehonden en aan veele oproerige pardon verleend.
Dos bleef de Coinpe in 't gerust bezit, tot dat A°. 1675 weder een algemeene inval geschiede.
Vertrek van de Heer van Goens, en het bestier bij zijn Ed.
zoon overgenomen.
Bibligam zoodanig g'attaqueert en bezet , dat de onze genoodzaakt waren voor de overmagt der Candianen te bukken, enz.
De grootste trouwloosheid van 's Compe onderdanen bij die
attaque gebleeken , gelijk ook in 't Nigombose district, hetwelk door haar verlaten wierd.
Den Dessave der 7 conies met de gantsche magt en allerley
gereedschappen noord waarts opgetrokken zijnde , werd eenige
versterking na CaOletty gezonden.
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Op Mature was merle alles in beweging en gevaar.
Zendende na Baticaka ook een menigte yolks af, daar d'inwoonders begonden te revolteren.
Werdende alle de buiten posten ingetrokken , en begaf den
Heer Gouverneur zig in persoon na Sitavaque en Matura,
hetgeen van goed succes was.
Jaffanapatnarn met 100 koppen versterkt , en Aripo in staat
van defentie gesteld.
Den Dessave der 7 conies bedugt voor de tirannij van den
vorst , komt tot ons over , die protextie verleend wordt.
Verzoekende de inwoonders dier corks om gelijke reden ook
onse beseherming en dat door haren Prins mogten worden
geregeert.
Waarop den Heer van Goens besluit , den gepretendeerden
Matuleesen Prins met zig na Nigombo te nemen , om deswegens eenige nadere informatie te nemen.
En indien de inwoonders haar verzoek renoveerde , met eenige
magt tot Doenagaha op te trekken.
Geresolveert die post en Sitavaque in bezit te nemen.
De Heer van Goens ontfangt een brief van H. It E s diete.,
rende, om de sedert 1665 in bezit genomen landen den
Koning in handers te stellen.
Missive daar over aan Z. M. geschreven.
Besluit om bij 't niet aannemen deser genereuse aanbieding ,
daar tegens te protesteren , en zulks niet helpende Sitavaque,
de Kolona en Happittigam conies te defenderen.
Verslag aan de Hofsgrooten, wegens de receptie van H. H.
E. brief, Welke op Sitavaque van Capitain van der Pod
overgenomen werd.
Onder te kennen geeing,' dat men om Z. M. te vergenoegen
en tot het afsenden onser gevangenen te disponeren eenige
van de beste paarden aan hem moest vereeren , invoegen
ook 2 Persiaanse den vorst aangeboden werden.
Op gerugt, dat de meeste Dessaves met al bun yolk verzamelden , wierd van der Poet met soldaten en lascaryns
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voorschr. paarden na Sitavaque gesonden om 's Konings
magt te wederstaan.
Gevolg van dat gerugt en gepleegde vijandelijke actien.
Van der Poel gelast de impotenten of te zenden en boven
ook ziektens grasserende , met de overige rnilitie , boven
het noodige guarnisoen van Sitavaque, te volgen.
Mits daarvan en van de moorderijen der bovenlanders aan
't Hof kennis gevende.
De Heer van Goens de Jonge verlost en vervangen door den
Jajfanapt Commandeur Pijl.
Een Perriaansche leeuw,, paarden, tijgers en valken met Mierop
na het Hof gezonden , nevens de overige op Sitavaque verbleven geschenken , waarmede men verhoopte de verlossing
der gevangen Nederlander8 te erlangen.
De Koningse mishandelde de chaliasen en verbranden de geschilde caneel, terwijl Z. M. zig tegens de onse steeds
minnelijk toonde . en alles ontveinsde.
Dog in 't volgende jaar 1682 de chaliasen in vreede schillende, wierd den vorst met een expres geschenk onder een
caressante brief vereert.
Het tiranniseren van den Koning omtrent de zulke die hem
te magtig scheenen heeft politique insigten.
Zullende den jongen vorst bij aflijvigheid van zijn varier, de
Compe. meer spels maken.
Zijnde de Singake8en in 't gemeen boos en verraderlijk van aard.
Hoedanigheden van den ouden vorst en blooheid van de benedenlandse krijgers , in tegenstelling van de bovenlandse.
De caneeloogst was in 1683 vreedig afgeloopen en had 8400
balen opgebragt; maar de gezant Mierop bevind zig nog op

Ave, zonder apperentie om eerlang na boven te komen, om
reden als in den text.
Lamswaerde en Barn als vrijwillige met een brief door H.
H. Ed. aan den Koning gezonden, ten einde Z. M. tot vreede

te bewegen , dog slagen ongelukkig in hare commissie.
De Hofsgrooten emanciperen zig binnen de gravetten van de
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E. Comp e . te treden en onder voorwendsel van daartoe

last te hebben.
Waarvan men goedvind den Koning in der minne kennis te
geven.
Terwijl ged. Hofsgrooten ook eenig yolk in diverse corks zonden en dezelve opeischten , besloot men de Nederlandse
magt bij een te houden.
Mierop ter audientie g'admitteerd en zeer minnelijk ontfa n gen.
De op Sitavaque staande geschenken met Capitain Slegt na
't Hof gezonden.
De Koningse zig op Ampe zeer versterkende, wordt het ordinaire convoij van 't gezantschap met 500 man versterkt.
En 2 schouwen, onder pretext dat ter eere van de geselienken diende , met 2 veldstukken na Rouanelle gezonden.
De chaliassen zig te Nigombo wat hooger op begevende, daar
abundantie was, werd de geschilde caneel aangehouden,
Zeggende den Koning dat de Comp e, verlegen zijnde Z. M.
om caneel kon verzoeken, wanneer genoeg leveren, dog
qualijk nemen zou, dat die buiten de limieten zonder zijn
voorweten geschild wierd.
Men verzoekt den Koning excuus en krijgt de aangehouden
caneel terug.
De rust en vreede continueert en werd een geschenk na 't Hof
gezonden; ziekte en sinneloosheid van Mierop.
De caneelschillers verrigten gerust bun werk en kunnen jaarlijks 8400 pakken leveren.
Vier hovelingen komen uit Candia en communiceren Z. Ms . welstand , onder verzekering van zijn goede wille.
De Koningsen occuperen weder eenige districten, dog doers
d'inwoonders geen leed , zoo dat men ze begaan liet.
Mierop komt uit Candia terug, beschonken met een elephant
en wes meer.
Ook Lamswaerde en Ram, maar van de gevangenen verneemt
men niets.
(2. Serie, 2. Dl., 2. St)

23

346
De rust houd nog aan , terwijl de Koning de Compe, steeds
flatteerd met de hoop van vrede.
Het fortje Hangwelle opgebouwt, een project gemaakt om Nigonzbo te fortificeren en Caliture verbeterd.
Omtrent Raja Singa's levee of dood, verseert men in gestadige
onzekerheid.
Den Oandiaschen Hoogenpriester komt den Gouverneur bezoeken en werd met groote statie ingehaald etc.
's Gouverneurs conferentie met denzelven over des Konings
intentie omtrent de Compe. en zijn vertrek enz.
De largatie onser gevangenen werd door de iustigatie der
Francen en Portugeesen verijdelt, dog men tragt den Koning met geschenken te complaiseren.
De caneelschillers nit de Pittigal corle verdreven.
Eenige bovenlandse Hoofden en Dessaves om haar tirannicque
regering gedecapiteerd.
De bewegingen der Koningse in 't Matureese gestuit.
De Koning met een valk beschonken , die aangenaam schijnt
en gevolgd word van de afkomst der gevangenen.
Het vertrek van den Heer Pyl na Nagapatnatn, om met den
H. Ed. Heer Commissaris van Rheede te aboucheren , baart
veel ongerustheid en argwaan aan 't Hof en persuadeert
Zijn Ed. spoedig te retourneren.
Remarques van ged. Heer van Rheede op de consideratien van
den Heer Pyl, aangaande het vreede werk met het Hof.
Vervolg
Nader vervolg.
De Heer Pyl zoekt van dit systema , bij de afkomst van een
gezantschap gebruik te maken, dog te vergeefs.
Presenteerd ingevo }fie H. H. Eds. qualificatie aan de Hofsgrooten , alle de corles anno 1655 in bezit genomen, die dezelve niet wilden accepteren.
Dood van Raja Singa, waarover men den rouw aanneemt.
Successie van den jongen Prins Mahattane tot den throon.
Waarover men vreugde bedrijft.
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Den Secretaris van Staat, berigt het overleyden en verbrand en des ouden Konings, aan wien de gehoudene lijkstatie
en het zenden van een Ambassadeur aan den nieuwen vorst
gecommuniceert word.
Komst van eenige hovelingen die ter ordre van den vorst twee
ola's overleggen.
Dicterende de laatste, dat Z. M. het groote dorp Belligam
aan den Basnaike had gegeven.
Ampel raisonnement van de Heer Pyl met de Gezanten over
die ola.
Vervolg.
Nader vervolg.
De Gezanten worden na 2 dagen weder g'admitteerd bij den
Heer Pyl.
Wanneer weder op nieuw over die ola g'aboucheerd werd.
Vervolg.
Nader vervolg.
De Heer Gouverneur reitereert bij een nadere admissie, desselfs doleantie over het schillen van caneel in de Piiiigal
corle, waarop de Gezanten tot nog 14 dagen na haar vertrek patientie verzoeken te oefenen.
Die dan ook van onze zijde belofte krijgen, om na 't executeren van de haare , een schip te zullen obtineren , tot afhaal van een Bisschop van Arracan.
Gemelte hovelingen proponeeren of den Koning , van Putulang
geen 3000 amms . arreek zoude mogen vervoeren.
En ook 4 a 500 pakken caneel voor Z. W. rekening met
onse schepen na Nederland zenden.
Welk een en ander op een beleefde wijze ontsegt werd.
De Hofsgrooten hebben bij den jongen vorst vrij weer te
zeggen als bij den ouden, dat geen verandering ten goede
voor de Compe. is.
Subite afkomst van den Secretaris van Staat te water, met
een boodschap dat den jongen vorst eerlang als Keizer
stond te worden g'intituleerd.
23 *
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Vreugde door ons dies wegen vertoond.
En schielijk vertrek van den Gezant.
Secrete conferentie van den Gouverneur met hem , wanneer
zeide, dat indien de Comp e . vreede begeerde, eerst al de
landen sedert 1665 beslagen , aan den Koning ingeruimt
en (le havens opengelaten werden.
Op Welk eerste lid hem gezegd werd , dat (len Koning (lie
landen al overlang waren aangeboden , maar nog niemand
verschenen was om ze overtenemen.
Den Gezant laat zig verluiden , dat 't best zoude wesen dat
de Compe . die landen in stilte verliet.
Consideratien aan den zelven te gemoet gevoert over 't openstellen
der havenen , waartoe men zonder qualificatie niet treden kan.
Beslooten een concept contract te formeren, en illebos pl. benoemt om den nieuwen Koning te gaan complimenteren.
Welke met eenige aanzienlijke geschenken vertrekt..
De Heer Pyi,doet van deze bezending en 't voorgevallene met
de Candiase Gezanten , verslag aan den H. E. Heer van
Rheede , welke daarop eenige remarques na Colombo zend.
Zijn H. Ed . aanmerking op der Singaleesen gepretendeerde NB.
Executien van conditien van vreede.
Het verlaten der forten aan de zee gelegen.
En de vrije vaart van die plaatsen.
Zoo mede die der buitenlandse handelaars.
Dat men zig in de onderhandeling van vreede, kloekmoedig
moest toonen.
En dat een goede vreede voor d'E. Comp e. zeer voordeelig
••

zou zijn.
Retour van Alebos sonder iets praeliminairs omtrent de vrede
uitgerigt of de verlossing der overige gevangenen verkregen
te hebben.
Den 1)ewekare Mahamotiaar verschijnt te Colombo met 9 gevangenen en maakt 's Konings huldiging tot Keiser bekent,
zoo mede de verleende permissie om in de boven corles,
vrij caneel te mogen schillen.
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's Konings huldiging door de once statiglijk gevierd.
Aleboa gaat ten tweeden male na 't Hof om den vorst te congratuleren en 's Comp'. wegen te beschenken; met een ampele instructie om over den vrede te handelen , volgens
't onderstaande concept contract.
De particuliere discoursen van den Gouverenur,, met den Dewekare Mahamotiaar nopens de vreede, hadde weinig klem
op Glen hoveling , die zig tegens de raadspersoonen zelf
zeer vermetel uitliet.
De genegentheid van 's Comp e inwoonders tot coelys incluis ,
was grooter voor de vorst als voor de E. Compe.
Terugkomst van Alebos zonder in zijne commissie geslaagt te
wezen.
Zijne conferentien met de Hofsgrooten over de vrede beschreven.
Desselfs tweede conferentien met de ged. grooten aan 'I Hof.
Hunne remarques op eenige artikelen, vervat in 't bovenstaande
vredenscontract.
Antwoord van den Gezant op dezelve.
Vervolg, belangende de 2 poincten in 't 3 en 5 articul gem.
Nopens de gemaakte bait op Gale.
d'Agtergelaten schatten op Raigarnwalte.
De inkomsten en geregtigheden der landen.
Onder verdere verklaring dat zig nopens het overgeven van
eenige landen en steden bij het contract vervat, niet kon
declareren.
Zijn antwoord op het poinct, concernerende de seclusie van
alle natien in de traffique en het geslooten houden van Z.
W. havenen.
En dat zoo Z. M. genegen mogt wezen, een vaartuig of twee
na elders te zenden om rariteiten of benoodigdheden, zulks
niet zou belet worden enz.
Van al hetwelke de Hofsgrooten zeiden , den vorst rapport te
zullen doen , die daarop gunstiglijk zou disponeren.
Einde dezer conferentie.
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Den Gezant verklaart , bemerkt te hebben , dat de contracten
van 1638 en 1649 aan het Hof niet waren, en dat ze ook
geen kennis scheenen te hebben , van de brieven in 1640
enz. door Z. K. M. na Colombo geschreven.
Krijgt berigt dat des anderen daags zijn afscheid stond te
erlangen, en dat den vorst in alle de poincten had geconsenteerd exept het overgeven der landen, ook dat de Edele
Heer Gouverneur met een certitul stond gehonoreert te
worden, met de overgave van zekere provintie.
Hetgeen geheel antlers uitviel , willende Z. M. op de overgeleverde poincten nog niet disponeren , van voornemen zijnde
na beneden te komen, om de Ed. Heer Gouverneur te ontmoeten en dan in alles te vergenoegen.
Den Gezant beklaagd zijn noodlot, die ten antwoord krijgt,
dat hij zig de allergelukkigste moet rekenen, om de bewesene eere.
De oorzaak van deze schielijke verandering was presumtief
zekere ola door den Basnaike van Colombo geschreven.
Ola van de Hofsgrooten ontfangen, waarbij zeer doleren over
het ongelijk Z. K. M. aangedaan enz.
Apart rolletje daarbij ontfangen.
Dies inhoud.
Verandering van zaken ten nadeele van d'E. Comp e. na de
flood des Konings.
Bij Wiens tijd men 's Comps. regt, op de naam van conquest
tegen alle Europeesen veel beter kon mainteneren.
De boven corks verlaten, die de Koningse in possessie nemen en Hoofden daar over stellen , excepto de drie conies;
terwijl het optrekken van 's Comps. ingesetenen , om eertituls nog al continueerden, 'twelk van quaad gevolg was.
Eenige Hovelingen brengen twee ola's af, bedeelende de eene,
dat Z. M. na beneden stond te komen, om met den Heer
Gouverneur te contracteren, waarop gerescribeert is, dat
Zijn Ed. die eere niet zou kunnen genieten, dewiji van
Colombo niet gaan mogt.

351
De andere clicteerde om vrijheid van religie voor de Singaleesen
en het openstellen der havenen.
Ordre na 04etly gesonden, om het versenden van een vaartuig met arreek van Putulang te beletten.
De Heer Pyl doet in 't breede verslag van 't voorgevallene,
zoo voor als na de bezending van Alebo8 , aan den H. E. Heer
Commissaris, welke daarop largo zijne aanmerkingen maakt.
Ontfangt weder een seer aanstootelijke ola van de Hofsgrooten , die Zijn Ed. het nevenstaande antwoord toepast.
De na boven geweekene onderdanen, komen weder van zelfs
afzakken, ziende den Ed. Heer Pyl klaar, dat zijn inlandse
bediendens en speciaal den Basnaike de verrader was.
De Singaleesen meenen het tegen hare grootheid te strijden ,
als zij de redelijkheid volgen , waarom het beter is als men
haar wat minder toegeeft.
Zijn Ed. sustineert dat de landen in 's Comp s bezit , haar niet
behooren overgegeven te worden, maar dat men integendeel
de Pitligal corle moest zien te bedwingen.
De zaken blijven nog zoodanig continueren, zonder apparentie
om met Candia tot een goed accomodement te komen, daar
men volgens gerugt gezind was de Compe. in 't geheel te
verjagen.
Brouwende de Francen Ambassadeur daar veel quaad , de
Hofsgrooten aanzettende, om nog een vaartuig met arreek
te versenden.
Zijnde reeds aan een ander met 200 amm s , een pas na Cormandel verleend.
Zeker vaartuig met drie vlaggen en roode leeuwen daar in,
op

Calpetty aangehouden.

Arrive van een vaartuig met curieusheden van de cust voor
den Koning, hetwelk na ligting van de particuliere lijwaten
passagie verleend wend.
Met het jaarlijks zenden van een geschenk , behield men het
vrij schillen van caneel, hoewel de Sivalee8en ons slepende
hielden,
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Den Koning begeert, dat den Heer Pyl in de regeering zal
blijven continueren , of dat antlers tot geen vreede zoude
treeden, maar in dat geval met zijn Ed. contracteeren.
Zijn Ed. besluit daar op te blijven ter bevordering van de
vreede.
Desniettegenstaande viel er niets met de Hofsgrooten te verrigten.
Erlangende eenelijk het vrij schillen van den caneel, enz.
Het opgezondene blijft onderwegen leggen, zendende den Koning verscheidene na bovengeloopene lascoryns en onderdanen af; die zig g'affronteerd hield om dat bij het geschenk
geen Nederlander was gezonden.
De Heer Pig verlost en vervangen door den Heer van Rhee;
onder wiens vijfjarig bestier het land in rust bleef en de
caneel vreedig geschild wierd.
Except het vlugten van een groot gedeelte der chaliassen ,
die wederom gesonden, met de grootste assurantie voor den
Gouverneur verschenen.
Den Heer de Roo wordt Gouverneur, dog sterft op Souratte,
zoo dat de Heer van Rhee continueerde tot de komst van
den Heer de Heere.
Continuatie van de harmonie met het Hof, wordende een
parthij weggeloopene lascoryns teritg gesonden, waarvan
vijf der principaalste in de ketting geklonken wierden.
Schillende de chaliassen de cancel zoo diep in 't land als ooit.
Nieuw bewijs van der Hofsgrooten quaadaardigheid, die twee
impertinente Olassen aan den Gouverneur zenden.
Welke in ernstige termen worden b'antwoord en beslooten het
geeischte contract niet te zenden.
Een verspreit vals gerugt, dat de Comp e. den Koning den
oorlog zou aan doen, baart groote alteratie aan 't Hof.
En geeft oorzaak tot aanhouding der zendelingen , die met
het geschenk na boven waren gesonden.
Welke na een jaar terugkeerende rapporteeren, dat Z. M. veel
betuigingen van vriendschap aan den Gouverneur liet doen,
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welke 4 gevlugte belhamels overzend , met verzoek om pardon voor deesen.
123 successive g'aufugeerde chialiassen en 6 barer belhamels
uitgelevert.
De gravetten ter ordre van Z. M. gesloten , die gehoden had
na Putulang te gaan negotieren.
Groote schaarsheid aan levensmiddelen daardoor ontstaan, met
verval van den arreeks en zouthandel.
De bovenlanders quamen wel weder in 's Compe. gebied , dog
bragten niets te koop; blijvende den Ambassadeur van 't jaar
bevorens nog boven.
Zeker Modliaar in 't Matureese district loopt met familie en
al na Candia over.
Den voorschr. Ambassadeur reverteerd uit Gandia, alwaar zeer
beleefd was onthaald; werdende van de Hofsgrooten ook
een zeer vriendelijke ola ontfangen.
De Heer de Heere sterft, blijvende het bestier aan den Politiquen Raad.
Die door den Hofs Adigaar en 4 andere Hoofden dies wegen
werd gecondoleert.
De gravetten weder g'opend en levensmiddelen afgebragt, dog
bleef Putulanq den stapel van de arreeks negotie.
Arrive van den Heer Gouverneur Simons, die het bestier overneemt.
H. H. E. ordre tot het sluiten der havenen werkstellig gemaakt, en Z. M. daarvan kennis gegeven, onder pretext
zulks om de wille der Francen geschiede, met wien den
staat in oorlog was.
Daar zig het Hof volgens uitterlijke blijk, weinig aan gelegen liet.
Gelijk zig bet Hof in 't volgende jaar 1704 ook steeds gerust hield.
Z. M. kennis gegeven met een Ambassadeur, van de verkiezing van een nieuwen Gouverneur-Generaal.
De arreeks negotie wierd nog Diet hersteld.
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Retour van den Ambassadeur, die rapporteerd dat er aan het
sluiten der havenen zoo veel niet gelegen was, als er maar
voor de arreek zoo veel werd betaald als te Colombo.
Vertrek van eenige grooten na 't Madurees Hof, om een Princesse voor Z. M. uit het zoogenaamde Some geslagt te halen , waartoe scheeps occagie vergunt werd enz.
Ziekte van Z. M. en verkiezing van een Kroonprins, die gevolgd wordt van Z. M. dood.
Waarop een Ambassadeur na bovengaat om het rouwbeklag
of te leggen en den nieuwen vorst te gratuleren.
Die door den Koning beleeft was onthaald.
De havenen ten eenemale gesloten en dies wegen een reglement g'arresteerd.
De Heer Simons geeft bet bestier over aan den Ed. Heer Becker, terwijl alles in rust bleef.
Conspiratie tegen 's Konings leven mislukt, en de schuldige
met de dood gestraft.
Besloten een aanzienlijke Ambassade te zenden, ten einde Z.
K. M. 'met zijn krooning en aangenomen eertitel te gratuleren.
Alles continueert in rust en vreede en is men zeer voldaan
over het minnelijk gedrag van den jongen vorst.
Dog begonnen de Hofsgrooten weder alle practijcq te oeffenen
tot het openstellen der havenen, waarvan den Dessave en
Modliaar der porta, de voornaamste stookebranders waren.
De Heer Gouverneur onderschept een ola, door eenige grooten
op de cult aan de Hoofden der caneelschillers gezonden,
waarbij aangezet wierden tot nadeelige ondernemingen , (lie
door het dimoveren der trouwloose gestuit wierden.
Onbescheiden en brutaal gedrag van onsen opgesonden Ambassadeur, waar over het Hof excuus versogt zijnde, scheen
daarin genoegen te hebben, alzoo de vreede bleef duuren.
Maar in 1716 wierden de gravetten gesloten, waarvan Z. M.
betuigde niets te weten , onder belofte van openstelling.
Den Heer Becker vervangen door den Heer Rumple.
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Den Koning begeert het openstellen der Puiulangse haven en
werden de gravetten g'opend.
De afgekomen Hofsgrooten urgeren sterk op 't openstellen
slier haven , hetgeeri ontsegd werd.
De Kilkaree$e Mooren , omtrent Koedremale en Moddergamme,
een handelplaats willende oprigten tot den invoer van lijwaten in 's Konings land , werd daar in door verscheide
middelen voorzien.
Het heduiken der Miamian parel-rheeven door de Candianen
met een kruisser belet.
Zoo mede de gemaakte bewegingen door de Hofsgrooten in
de Maanboel corle, door 't senden van een Comp e . militairen op MOddergamme.
Dood van den Heer Bumph, vallende het bestier aan den
E. Mol en Raad, tot de komst van den Heer Hertenberg ,
welke overleden zijnde, bleef het interregum aan den E.
Schagen en Raad, tot de arrive van den Heer Vuyst, die
het 1729 overgaf aan den Heer Versluys.
Slegt on thaal van den Ambassadeur op 's Konings limieten,
en 's Compe. brieven tussehen Batticaloa en Trinconomale
opgehouden, met verhindering van den nely inkoop, enz.
Ruste, gepaard met vriendschap aan het Hof.
Vertrek van eaen Heer Verduys, 't bestier aan d'E. Wouiersz.
en Raad, en komst van den Heer Commissaris Pielat.
De gravetten geslooten.
De gestelde staken uitgernkt, als een affront voor d'E. Compagnie.
Klagten over het sluiten der havenen en het verminderen der
geschenken , en dat de gravetten niet zouden werden g'opend
voor het openstellen der Putulangse havenen.
Het openstellen der havenen ontzegd en 's Konings dispens
arreek op C4etty ontfangen.
De rebellen in de tuna corle tot haren pligt gebragt.
De Heer Pielat vertrekt en geeft het hestier over aan de
Reer Domburg.
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Twee Gezanten komen met eenige oproerige gevlugte lascoryns en verzoeken pardon voor dezelve, mitsgaders passagie over den Matureesen Iandweg naar Colombo.
Hetgeen gedeclineert zijnde, trekken zij weder terug.
De gravetten g'opend en een menigte van arreek afgebragt.
Opstand der chialiassen in de 7 conies, begeerende dimotie
van hun Vidaan , wanneer weder cancel zouden schillen.
Waartoe Z. M. reeds de nodige ordres gegeven had en hem
zulks nog zoude doen aanbeveelen.
De chialiassen blijven in hare hartnekkigheid persevereeren ,
waarin zij door het Hof gestijft wierden.
Hun opsiender en tolk uit den dienst en andere in hare
plaatsen gesteld.
Hetgeen weinig baat.
Halende de andere, die nog in de bosschen werken, tot haar
over, terwijl die van Gale en Mature ook dienst weigerden.
Krijgen op hun verzoek hun vorige opzigter en tolk weder
en beloven in den kleinen oogst, het agterstal van de
grooten te leveren.
Opstand in de Salpitty,, Raygam en Hewegam codes en gepleegde moedwilligheden aan de getrouwe inwoonders.
Klagten der oproerige over de caneelschillers en de vexatien Naar aangedaan.
Wordende vermaand van diergelijke baldadigheden af te zien.
Hun antwoord daarop en verzoek om van eenige fasten te
werden ontheft.
Werden van de Wattebaddoe bevrijd en nevens de te zaam
gerotte van de Him en Pasclum corks, geadhorteerd van de
oproerige actien af te zien.
Dog blijven even hartnekkig en plunderer verscheide thuynen in 't dorp Pilgore met meer andere feitelijkheden.
Waaruit door een detachement militairen werden verjaagt enz.
Twee olassen van de rebellen ontfangen , waarbij haar vorige
verzoeken reitereren en een reeks van klagten, insteerende
om den E. Hoofd Administrateur bij haar te senden.
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Besluit daarop genomen.
Waarvan bun advertentie gegeven zijnde, bleeven niettemin
dienst weigeren , excepto die van de Raygam, Podum,
Wallawitte , Aloetcoer en Happittigam corks, item Oaliture
en Nigombo.
Den Heer Gouverneur schrijft een ola na 't Hof en krijgt van
Z. M. ten antwoord, dat de revoltes toe te schrijven waren
aan de gepleegde onregtvaardigheden der Hoofden.
Haar Hoog Edelens versogt om 300 Boeginezen, en Baliers.
De oproerige gaan in de Hina en Salpitty corks van quaad
tot erger over.
Slaande de Gale corle , Gangebadde Pattoes en Belligam, ook
tot rebellie over.
Den Ed. Dessave en nog twee leden met een Comp e. Grenadiers na Hangwelle gezonden , ter onderzoek van taken en
aanhooren der klagten, om daarop regt te doen.
Gelijk ook eenige gecommitteerdens met 50 militairen na de
chaliasse dorpen.
Zoo mede de noodige ordres na Gale.
Item eenige gecommitteerdens met 48 militairen na Calane,
met ordre om de geplante Eden (9) uit te rukken.
En voorts op Malwane en Attenegale post te doen vatten.
De fortjes op Malwane en Attenegale door de Candianen overvallen , ons yolk verdreven , 't geschut en ammunitie veroverd
en de fortjes gedemolieert etc.
Over welkers opbouw,, de Hofsgrooten onder een smal geschenk
versogt werden , Z. M. te vreden te stellen en het retour
van den Gezant te bewerken.
Dood van den Heer Domburg en 't bestier aan d'E. Macare
en Rand.
Het misrioegen van het Hof oorspronkelijk uit het Diet admitteren in 't Maturase van twee Gezanten , met een ola
wegens de klagten der inwoonders.
Dat tot een gevolg had gehad, bet ophitsen van 't yolk tot
muiterij door 't publiceren van een ola.
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En de te samengerottene hun best gedaan , om die geweigert hadden de ola te teekenen , daartoe te dwingen,
Het verlaten van de voornoemde veldschansen had (le Candianen vrij stouter gemaakt, die .Pelgore in bezit namen.
De inwoonders van de Happittigam en Aloetcoer corle pretendeerden ook onder Z. M. te staan.
H. H. Es . om assistentie van yolk verzogt alsoo de Koningse
een openbare heerschappije voerden.
Arrive van den Heer Imhof op

Colombo , die 't

bestier over-

neemt, wanneer het overal stil wierd.
Bedeelt zijn komst aan 't Hof en verzoekt een spoedig retour
van den Ambassadeur.
Vermaand de ingesetenen bij een mandaat ola, om zig stil
in hunne dorpen te !louden.
Diverse pagten afgeschaft, gaande de caneelschillers aan 't werk ,
met permissie om in 's Konings land te schillen.
De Heer Gouverneur schrijft een brief aan den Koning, om
de overgave der vier hoofd rebellen, satisfactie wegens
Alangacon en de schade van Attenegale ge . met permissie
tot het caneelschillen en het vervoeren der elephanten.
Z. M. verklaring omtrent de troubles.
En publicatie van een nadere mandaat ola.
't Welk de inwoonders van de Hina , Happittigam en Aloetcoer
corle finaal beletten.
Die met een uitgesonden commando tot reden gebragt werden en de belhamels vogel vrij verklaart.
Alles geraakt in rust en vrede en wierd den Ambassadeur
minnelijk ontfangen.
De Heer van Imhof

is bedugt dat de maximes van 't Hof
te eeniger tijd nog sterker zouden eclatteren, tot nadeel
van d'E. Compe.

Dood van den Koning en opvolging van een ander, Wiens naam
&. niet bedeeld werd , waar over den Gouverneur en Raadsleden zig in den rouw kleeden.
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De Heer van Imhoff vertrekt en werd vervangen door den
Heer Bruynink.
't Hof weigert permissie tot het afbrengen van den geschilden caneel, zoodat de scheepen zonder caneel vertrekken.
Den Ambassadeur verboden het voordragen eeniger poincten
van doleantie.
De materialen tot het hermaken der darn op iittenegale door
de Koningsen verbrooken , met verbod om met dat werk
voort te varen.
Plunderende drie huizen in het dorp Galepitty,, Mandeme, enz.
Die van de Coerewitty corle eigenen zig diverse landen op
's Compe. territoir gelegen toe.
Klagten van den Ambassadeur dies wegen en 't antwoord aan
't Hoff.
't Welk den aanbouw van een kerk in de Happittigam corle
weigert.
Over al 't welk men goedvond zig niet gevoelig te toonen .
De Heer Bruyninck gnat na Batavia en geeft 't bestier over
aan den Heer Overbeek.
Die een trotse brief ontvangt van den Dessave der 3 en 4
corles , waarbij verzoekt om twee geschriften met 's Compe.
yolk na Arracan en Siam te senden , welk adres verleent
werden na Nagapainam, enz.
De Heer van Gollenesse neemt het bestier over van den Heer
Overbeek , die na Batavia gaat.
De Candianen veranderen de limietscheiding der Hina corle
en nemen de Comp e. negen dorpen af, 'tgeen door inlandse
gecommitteerdens onderzogt wordt.
Hun rapport dierwegens en schrijven van den Heer Gouverneur aan de Hofsgrooten , wordende de zaak bij afkomst
van een Gezantschap geredresseert.
De Candianen continueren het sluiken en plegen van morn.
ha ndel.
Zeggende den Rijks Adigaar dat met het openstellen der Putulangse haven, het sluiken van zelfs zou ophouden.
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En hadden de Putulanyers zeer qualijk genomen, 't weygeren
om 15 thonys l) met arreek etc. na Kilkare te laten vertrekken.
Mitsgaders zekeren Naiker, den Jeanapainainsen stalmeester
en coraal met 5 paarden g'arresteerd , benevens den Mantoisen Vidaan met de tamme elephanten.
Werdende die van Calpitty gelast daarover bij de Pululangse
hoofden te protesteren; ontziende zig voorm. Naiker niet , den
Matureesen Gaginaik met de beesten op te houden , waarom
hem de passagie na de overwal finaal geweigerd wordt.
Doleantie bij het Hof, op het arresteren der elephanten , op
hetwelk ordre tot largatie gesteld had.
Zeggende dat d'E. Comp e. ook groote font had begaan aan het
ophouden van den Naiker.
Waarop men urgeerde op correctie der geene, die oorzaak
van de aanhouding der eliphanten waren.
't Hof brengt alles in beweging om haren morshandel voort
te zetten , gevende den Naiker te kennen , dat indien zijn
2 vaartuigen geen passagie kregen, het overvoeren der Jaffenase brieven beletten zou , gelijk reeds den toevoer van
levensmiddelen verboden had.
Die aangekondigt word om binnen 8/d. na Manaar te vertrekken.
Dog vaart in zijn kwaadwilligheid voort, gelijk den text doceert.
De uitgesette posten voor 't vlugten der chialiassen weggejaagt
en wagthuisen afgebroken.
Het schillen van caneel in 's Konings landen, kan door geen middel verkregen worden, egter , kwamen veel gevlugte chialiassen terug en vertrokken 200, meest jagerero's, na de bossen.
Het ongenoegen tegens den Naiker ontveinst en aan hem gelaten te vertrekken werwaards wilde, met afgeving eeniger
geschenken en 2 g'arresteerde thongs.
De chialiassen aan 't muiteu slaande , wierden 3 comp s Europesen en 10 randjes lascoryns naar hunne dorpen gezonden , dat van goed succes was.
1) Zeker soort van vaartuigen.
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Het Hof had niet veel goeds in zin, field de Gezant 3/tn onder
weeg, doende den Dessave der 3 en 4 conies veele onbillijke verzoeken en liet veele huizen en thuinen in de Bina
corle ruineren.
Terwijl hij aan den Gouverneur liet weten , dat 't Hof met
d'E. Comp e. in opregte vriendschap leven.
En te dien blijke eerlang met een aanzienlijke Gezantschap
afkomen zoude.
Mitsgaders permissie brengen tot het vrij caneel schillen en
vervoeren der elephanten etc.
Met verzoek tegens dien tijd een schip in gereetheid te brengen tot het overvoeren van eenige hovelingen na Pegu.
Zijn verschijning met een ola ten dien einde gerigt.
Het Hof daarin niet belieft zijnde, verdubbeld hare buitensporigheden en scheen daaraan het uiterste te wagen.
Hier over in ininnelijke en ernstige termen geschreven en beslooten des noods geweld met geweld te keeren.
Waardoor de geweldenarijen cesseren en den Gezant terug komt
met permissie tot 't caneel schillen en den vervoer der
elephanten.
Door 't g'accordeerde verzoek om eenige grooten transport na
Batavia te verleenen , ter afhaal der Priesters, scheen het

Hof in een goede luim, werdende den E. Heer GouverDeur eenige geschenken gedaan enz.
Dood van den Koning, die opgevolgd word van den oudsten
broeder zijner laatste gemalinne.
De inlandse hoofden woelen sterk tegens het verpagten der
landen, dog werden de revolten gesmoort.
't Hof continueert in zijne welmeenentheid , onthalende den
Ambassadeur zeer beleefd, dog kan in hare verzoeken om
paarlen en 3 merrys niet gedient warden.
Om de uitlevering der gevlugte caneelschillers houd men te
vergeefs aan.
Dolerende de Gezanten bij hunne komst over 4 onderseheide
poincten.
(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
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Het antwoord daar op.
Het Hof scheen weder onder allerley frivole pretexten questie
te zoeken.
Apparent om de visitatie der parel-streken tusschen Chilauw
en Caymelle.
Gelijk 't dan ook met 21 thonys 2 a 3 dagen op Chilauw liet
duiken , dog vrugteloos.
Een zeker Opper- komt met 32 Onder-Priesters en groot gevolg af, om door Holl. Meesters geneesen te worden en
neemt zijn logies bij Z. M. gezanten.
Die verzoeken dat hij op Calanie verblijf mogt houden.
't Geen onder pretext geweigert word , zijnde zijn ziekte geveinst.
De Hofsgrooten continueren in hun schadelijk gedrag, except
den Dessave der 3 en 4 corles, door wiens adjude het
Hof zig ten goede veranderde.
De Ed. Heer van Gollenesse gaat als Directeur-Generaal na
Batavia en werd vervangen door den Ed. Heer Vreeland.
Blijvende de vreede duren tot na zijn Ed. dood, wanneer 't bestier kwam in handen van de Ed. de Jong en Raad, van Wien
den Ed. Heer Loten de regering overneemt.
Der Candianen misnoegen over de te wijde visitatie der parelbanken in Caymelle, waartoe in den aanstaande Z. M.
permissie zoude versogt worden.
't Hof urgeert sterk om in den elephants handel te participeren , waarover na Batavia geschreven en den Dessave den
3 en 4 corles verzogt wend Z. M. te disponeren , om het
antwoord daarop af te wagten.
Eenige Candianen ter ordre van Z. K. M. om 't leven gebragt,
en reclame van eenige onder 's Comp e gebied gevlugte onderdanen.
Capitain Castelein als Gezant na boven getrokken zijnde,
vroeg den Dessave der 3 en 4 corles , na 't antwoord omtrent den elephants handel, scheinende 't geschr. na Batavia
in twijfel te trekkers, enz.
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Den Mohotiaar aan de Porta, Leander de Saram , cen gonde
ketting met de titul van Moedianse toegevoegt.
Wordt Maha Modliaar aan 's Gouverneurs Porta, hebben de
H. H. Ee . het voorm. verzoek omtrent den elephants handel gedeclineert.
Hetwelk aan den Dessave der 3 en 4 corks te kennen gegeven zijnde, bleef deze daar op desniettemin sterk aandringen.
De baldadigheid door de Tambleglimmers bij Trinconomale aangeregt gestuit.
De klagten der caneelschillers en Hoofden der Ilahahadde
is ongefundeert.
Klagt ola bij den Lieutenant Dessave Keller uit de Hina
corle ontfangen.
De Gezanten reItereren hun verzoek omtrent den elephants
handel, hetgeen beleefdelijk wordt ontzegt, dog de nova
herhaald en gedeclineert, onder belofte Haar Hoog Edele
daar over te onderhouden , etc.
Insolentien door zekeren Naiker op Jahranapatnam gepleegd.
De caneelschillers in 't verrigten van hun dienst verhinderd
en mishandeld , en den geschilden caneel verdistrueert en
weggenom en.
A ntwoord van H. H. E. om het Hof van 't voorm. tweeledig
verzoek te doen afzien.
Verlossing van den E. Heer Loten na Batavia, die vervangen
stond te werden door den E. Heer Schreuder.
Het afgezonden Gezantschap herhaald bun verzoek omtrent
den elephants handel en vervoer van arreek na Putulan g ,
en het antwoord der Heeren Gouverneurs daarop.
Wordende H. H. E. van die conferentie kennis gegeven.
Vertrek van den Ed. Heer Loten, die 't bestier overgeeft aan
den Ed. Heer Schreuder , onder wiens regering de revolutie
in 1760 uitgeborsten is.
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De eerste Nederlauder die op dit eiland verscheen, was den
Zeevoogd Joris van Spilbergen, dewelke den 30 en Mey 1602
op Batticaloa aankwam, om den Keizer van Candia, Don Joan,
de vriendschap van de Nederlandsche Oost-Indische Maatschappye aan te bieden. 't Gunt door Z. M. en deszelfs Grooten of Hofs-Edelen zoo wel opgenomen wierd, dat men niet
alleen aan voormelden Spilbergen alle uitdenkelijke eere bewees, en de toen ter tijd in 's Konings land vergaderde caned]
en peper schonk , maar ook de Heeren Staten en zijne Doorl.
Hoogheid, den Heere Prince van Orangie en Nassauw,, vrijheid
gaf om na eigen geliefte in Z. K. M. gebied een casteel te
molten aanleggen , met bijvoeging van de volgende woorden :
„Ik, mijn Keizerinne, Prins en Princesse, zullen de steepen,
kalk en andere bouwmaterialeu op onze schouderen dragen ,
zoo de Heeren Algemeene Staten en den Prince een vesting
in mijn land begeeren te bouwen." Den Zeevoogd Spilbergen
dus zijne commissie volbragt, en het kenteren van de mousson
hem niet permitterende langer te Batticaloa te vertoeven, zoo
ondernam hij de terugreize, met achterlating van eenige brieven , tot narigt voor den gedurende zijn aanwezen in 's Konings land te vergeefsch ingewacht hebbende Vice-Admiraal
Sebalt de Weert, die ook kort daaraan op Ceilon arriveerde.
Doch na het maken van een contract met den Candiaschen
Vorst, van welkers inhoud echter nergens iets aangeteekend
gevonden word, ten eersten naar Atchin stevende tot bet bijeen brengen van een grootere macht, om de Porlugeesen aan
te tasten. Een vloot van zeven schepen vergaderd hebbende ,
spoede gemelde De Weert zich naar Batticaloa, en aldaar aan-

365
gekomen zijnde, gaf hij van zijn arrive') ten eersten kennis aan
den Candiaschen Vorst, den welken op den ontvangst Bier
tijding terstond tot hem afkwam, om met denzelven het noodige te beramen. Doch Z. M. verstaande, dat even genoemde
De Weert, eenige Portugeesen, uit vier door hem intusschen
genomene vaartuigen, op vrije voeten gesteld had, betoonde
dierwegens eenig misnoegen , het gunt zoo door kwade informatien van 's Konings Gezant, dewelke ineergenoemde De
Weert op de reize verzelt had, als door zijn eigen onvoorzichtig gedrag zoodanig wierd vermeerderd, dat Z. M. eindelijk in eenen ziedende thorn gelaste , om de dikwerf genoemde
De Weert te binder). Maar hij zich daar tegens stellende en
naar zijn zijdgeweer tastende, wierd van achteren gevat en
met een breeden sabel bet hoofd gekloofd, waardoor denzelven zijn leven op een gantsch onverwachte en moorddadige
wijze moest besluiten.
Pit gruwelstuk nu gepleegd en niet te redresseren wezende,
dorste niemand daarvan aan Z. M. kennisse geven; loch eindelijk verstoute zich den Prins van Oeva om zulks te doen.
Z. M. hetzelve hoorende, ontstelde dierwegens wel in het
eerst, maar wanneer men zich zoo goed doenlijk verontschuldigd had, wierd zulks niet alleen als een gedane zaak gepasseert , maar Z. M. gelaste ook teffens, om de manschappen
dewelke Sebalt de Weert aan strand gelaten had, merle dood
te slaan en dus gelijken loon met hunnen meester te geven;
het gunt ook ten eersten aan de geene die niet met zwemmen ontkwamen, ter executie gelegd wierd.
Na deze massacre, waarover den Candiaschen Vorst zich
sedert en wanneer het te mat was, nog al dikmalen beklaagt
heeft, verviel even gemelde Majesteit in eene gevaarlijke ziekte ,
aan dewelke hij ook in het jaar 1604 overleed. Werdende na
eenige voorafgegane onlusten in het rijk, opgevolgd door zijnen stiefbroeder Cenewieraat Adass,yn 2), die zoo dra zich daar

1) Lees: arrivee.

2) Zie aanteekening a.
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in bevestigd vond , weder de vriendschap der Nederlanders
zocht , ten einde met dezelve in een gemeen verbond tegens
de Portugeesen te treden, cloth waarinne dezen nieuwen Vorst
door de Nederlanders voorgekomen wierd. Want H. H. M. de
Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, omtrent
die zelfde tijd of in A° 1609 met den Aarts-Hertog Alber€us
en de Infante van Spangien, Isabella Clara Eugenia, een treves
of bestand van vreede voor den tijd van 12 jaren gesloten,
en daarbij teffens bedorigen hebbende, dat zulks merle it indien zoude plaats vinden , zoo verzochten de Heeren Bewinthebberen , ter verder uitbreidinge en vastmakinge van haren
Stant, eenige brieven van voorschrijvinge aan alle Oost-Indische
Koningen , Princen en Potentaten, en onder anderen ook aan
den Keizer van Candia. De Welke ook aan dezelve door welgemelde H. H. M. en zijne Doorlugtige Hoogheit, den Heer
Prince van Orangie en Nassauw, van zoodanigen inhoud verleend zijn, als de beschrijving van Ceilon, door Baldeus 1),
p ag. 23, 24 en 25 te zien, met 't jacht de Hazewindi gedepecheert, en vervolgens aangebragt en besteld wierden op Chormandel, aan den voorzitter van wegens de E. Compagnie, aldaar d'E. Joan van Wesile. Die goedvond gemelde brieven met
den onderkoopman Marcelles de Boschhouwer naar Ceilon te
zenden , gelijk denzelven ook op den

B en Maart

1612 bij Z. M.

in de hoofdstad Candia verscheenen is, de meergedachte letteren overgeleverd en daarna op den

li en

Mei des gemelden

jaars met Z. M. gesloten heeft het bij Baldeus ') op pag. 26 ,
27 en 28 geinsereerde contract.
Na het sluiten van dit verbond, verzogt den voorgenoemden
Boschhouwer verlof om weder naar de kust te mogen vertrekken , ten einde van zijne verrigtingen aan den voorzitter aldaar verslag te doen. Maar zulks wierd hem onder veelerhande voorwendselen geweigerd en hij daarentegen gesteld in

1) Baldens (Ph), Beschrijving van Malabar, Choromandel en Ceylon enz.
Amsterdam 1672.
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veele aanzienlijke eereampten, waarinne hij continueerde tot
den jare 1615; wanneer op zijn ernstige instantie van Z. M.
permissie verkreeg naar Mazulipatnam te vertrekken, om de
bij 't voorgeciteerde verbond beloofde hulp tegen de Portugeesen te bevorderen. En teffens met alle Koningen, Princen ,
Vorsten en republiquen te handelen en aan te gaan , zoodanige verbonden , vereenigingen en vriendschappen als tot het
welvaren van Z. K. M. landen, tegen d'ontrouw van evengemelde natie dienstig en noodig zoude oordeelen. Wordende
hem voorts door Z. K. M. ter hand gesteld verscheiden brieven en een commissie credentiaal, waarbij Z. M. denzelven
tot zijnen Plenipotentiaris benoemd en beloofd voor goed en
van waarde te zullen houden, alle het geene uit krachte van
dien , in zijnen naam gedaan en verrigt mogte worden.
Voormelde Boschhouwer den 9 en Mey des gedachten jaars
van Ceilon vertrokken zijnde , kwam den Z en Junij op Mazulipatnam , alwaar hij toen in het bestuur van zaken vond den
Heer Hans de Haze, die hem merle naar Bantam nam om
met den Heer Generaal Reynst het noodige te beraadslagen.
Maar wel gemelden Heer Generaal bereids overleden wezende,
en den staat van zaken in de Molucquos als toen niet willende
permitteren , eenige kriigsmagt naar Ceilon te detacheren, zoo
vond men goed meer gedachte de Boschhouwer naar 't vaderland te laten vertrekken, om zijne Commissie aan H. H. Mo.
de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden , Zijne
Doorlugtige Hoogheid , den Heere Prince van Orangie en de
Heeren Bewindhebberen van de Oost-Indische Compagnie te
kennen te geven, en welgemelde dezelve, wegens de gesteldheid
van zaken op Ceilon volkomen te onderrigten. Doch waaraan
hij 't minst schijnd voldaan te hebben , want zoodra in Holland
arriveerde, raakte hij door d'inbeelding van zijne grootheid niet
alleen met de Heeren Bewindhebberen in oneenigheid, maar
ging ook tot de Deenen over en maakte met den Koning van
dat rijk een contract, 't welk echter buiten effect bleef, alzoo
voormelde de Boschhouwer op de reize naar Ceilon kwam te
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overlijden en Z. M. van voorschreven natie uiets weten wilde.
Intusschen bleven de zaken tusschen zijne Candiasche Majesteit en de Poriugeesche natie zoo voortschokken tot den
jare 1632, wanneer den voormelden Koning Cenewieraat Adassyn kwam te sterven en gesuccedeert wierd door deszelfs
jongste zoo'', Raja Singa Adassyn of Raja Singa Rajoe, die
het almede gaande hield tot anno 1636. Maar alstoen hoe
langer hoe meer bespeurende, dat bet nooit met de Portugeesen gaan zoude, zond Z. K. M. op den 9 en September des
zelven jaars een brief aan den Heer Chormandels Gouverneur
Carel Reyniersz., waarbij hij order te kennen geving van de
bereids op de Portugeesen behaalde voordeelen, zeer instantig
om de adsistentie der E. Comp e verzocht; met belofte van
alle de te vallene kosten te zullen vergoeden , en zich zoo
lange zon en maan duurde, als een broeder omtrent de Nederlanders gedragen. Deze brief bij den Heer Chormandels Gouverneur ontvangen wetende , zond zijn Edele dezelve ten
eersten aan de Hooge Indiasche regeering, de welke niet
verzuimde om opstond twee persoonen (zijnde den schipper
Jan Thijssen, namaals Raad Extraordinair van NederlandsIndia en den koopman Andreas Helmondt) te committeren om
naar de kust te vertrekken ; terwijl de directie van zaken in
't geheel aan den Heer Chormandels Gouverneur gedefereert,
loch hem ook teffens aangeschreven wierd, ona 's Comp e vloot,
dewelke voor de haven van Goa lag, daarvan nader berigt te
geven.
De voornoemde twee Gecommitteerdens op de kust komende, stelde den meergemelde Heer Gouverneur aan dezelve
ter hand, een door zijn Ed. aan den Candiasche Vorst gerigte
ola (brief'), gedateert 20 October 1637, waarin vervat stond :
1. Dat men uit Z. M. brief gezien had de overlasten, gewelden en verraderijen, mitsgaders de zware oorlogen, dewelke
de Portugeesen, niettegenstaande de successive verbonden van
vrede en vriendschap, tegen Z. M. hadden ondernornen.
2 Dat men genoegen schepte in Z. M. besluit om zijne
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landen te beschermen en de Portugeesen te verdrijven, mitsgaders ons dies aangaande tot hulpe te verzoeken.
3. Dat wij zeer genegen waren met Z. M. in opregtheid
te handelen en den Heer Gouverneur-Generaal ook belast
hadde, de vooren gemelde twee persoonen als Gezanten aan
Z. M. te zenden, ten einde met welgemelde denzelven in
onderhandelinge te treden.
4. Dat zoo Z. M. ons den handel van cancel geliefde toe
te staan, wij willig en bereid waren , Z. M. alle behoorlijke
hulpe en bijstand te betoonen met wapenen , musquetten,
kruyt, lood en allerley ammunitie van oorlog.
5. Dat wanneer Z. M. tegens den aanstaande maand van
Mey een , twee ofte meer scheepsladinge caneel in gereedheid geliefde te brengen en aan ons te leveren, tegens zoodanigen prijs, als wij met Z. M. zouden eens worden, wij
dezelven in contant, koopmanschappen ofte ammunitie, zoo
als Z. M. mogte begeeren, zouden voldoen.
6. Dat ingevalle Z. M. verder met ons in onderhandelinge
geliefde te treden, voormelde Gezanten gelast waren, zich
ten spoedigsten naar onze vloot, voor Goa liggende, te begeven, om den Admiraal daarvan te verwittigen, ten einde Ceilon
als dan te voorzien met zoodanige schepen als vcreischt mogte
worden, en
7 of laatstelijk , dat men verzogt meer gedachte Gecornmitteerden, die uit eene oprechte meening gezonden worden,
een gunstig gehoor te verleenen en op 't spoedigste wederom
te depecheren, ten einde voor het verloopen van de mousson
bij onze vloot op Goa konden verschijnen, en het oogmerk
om den vijand te dempen tot een gelukkige uitkomst brengen.
Met deze brief begaven de voorschreven Gecommitteerdens
zich op refs, en na hunne aankomst in Z. M. land, wierd
bun te gemoet gezonden 's Konings schatmeester en zekeren
Nederlanden genaamd Jan Albertsz. van Embden, terwijl Z. M.
dezelve aan de rivier Namlegange, vijftig mijlen van Candice
gelegen , inwachte en op den 19 en November des voorgenoem-
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den jaars ter audientie admitteerde. Staande gedurende den
tijd dat de even geciteerde Gecommitteerdens hunne commissie voordroegen , overeind en vragende onder anderen aan
hun of zij voile macht hadden om met Z. M. te handelen;
doch waarop dezelve ten antwoord dienden , dat dit niet aan
hun , maar aan den voor Goa leggende Admiraal van de vloot
gegeven was.
Vervolgens hield Z. M. dagelijks conferentie met de meergedachte Gecommitteerdens, bragt ook een brief voor den
Heer Adam Westerwold, Admiraal van evengemelde vlo.ot, in
gereedheid , en benoemde drie persoonen ter bezigtiging van
de schepen en om Z. M. van alles rapport te doen. .
Hier na den noodigen toestel tot der Gecommitteerdens vertrek gemaakt, en ook voorschreven brief aan hun ter hand gesteld zijnde, kregen dezelve hunne depeche en vertrokken dus
in gezelschap van 's Konings zendelingen na Goa voornoemd.
Alwaar zij den 4 en December 1637 arriveerden en aan den
voorgewaagden Heer Westerwold intrageerden 1) de evengedachte
van Z. M. ontvangene brief, zijnde gedagteekend den 28en
November 1637 en behelzende het volgende, als:
1. Dat dewijl de Gecommitteerdens (zijnde den voorwaards
aangeroerden Heer Thyssen en den Koopman Helmond) geen
volkomen macht hadden omme met Z. M. te handelen, Z. M.
overzulks zijne Gezanten derwaards kwam te zenden om met
Z. Ed. te contracteren.
2. Dat den Heer ralliacats Gouverneur, Z. M. geschreven
had van een of twee lasten peper,, doch dat men wel vijf
schepen zenden mogt , zoo ter bemagtiging van Batticaloa en
om een andere sterkte in die haven opterigten , als om den
caned die aldaar te vinden mogte zijn, te vervoeren.
3. Dat Z. M. berigt was, dat zijn Ed. tot den aanstaande
maand April voor Goa verblijven en alsdan naar Jacatra

1) 1)us staat in het 11S. te lezen. Er dient een woord te staan, dat
overhandigden beteekent,
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vertrekken zou , doende des mogelijk de haven van Colombo aan, om van daar tot het innemen van Batticaioa , drie
schepen te depecheren , dewelke Z. M. oordeelde toereikend
te wezen.
4.

Dat Z. M. naar de haven van Colombo stond te ver-

trekken , en dat zoo hij zijne vijanden overwinnen mogte , gemelde stall voor de Nederlanders en Z. M. wezen zoude.
5.

Dat men wegens den caned en peper een contract wa-

ken, en het dierhalven best wezen zou, dat den Heer Westerwold met de geheele macht herwaards kwam , op* dat men
een verbond konde sluiten , het welke duurcle zoo lange zon
en ,,maan bleef staan , en
6.

Dat zoo wanneer zijn Ed. niet zelfs konde komen , als

dan zonder vertoeven een vertrouwd persoon moeste zenden
om met Z. M. te contracteren , vermits de eertijds met de
Portugeesen gemaakte vrede gebroken was , en Z. M. dierhalve
de hulp der Nederlanders noodig had.
Intusschen ontstond er buiteu de baay van Goa tusschen de
Nederlanders en Portugeesen een hevige zeeslag , waarinne
d'eerstgenoemden zich zoo manmoedig gedroegen , dat 's KoDings Gezanten die 't zelve gezien en bijgewoond hadden , zich
niet genoegzaam konden verwonderen , dat wij met kleine schepen zulke groote galjoenen gelijk die der Portugeesen, dewelke vrij zwaarder gemonteert en sterker bemand waren ,
dorsten tegengaan.
Het voorschreven combat of zeegevecht geeindigt , en de
Nederlandsche vloot onder d'eilanden bezuiden Goa ten anker
gegaan zijnde , om zich van de gekregene schade te herstellen ,
en als dan wederom manmoedig aan den vijand het hoofd te
bieden , kwam niet alleen van Batavia opdagen het schip
Henrietta Louisa, maar ook verscheen uit Souratte het schip
's Hertogenbosch, met den Heer Vice-Commandeur Willem Jacobsz. Coster. Dewelke nadat op den 23 en Januarij 1638 de
noodige advysen en goederen per het jacht de Valk naar Batavia gedepecheert waren , door meergenoemden Heer Wester-
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wold en zijnen geheimen raad benoemd wierd, om met de
schepen Texel , Amsterdam en den DoYyn , bemand met 110
zeevarende en 70 soldaten naar Ceilon te vertrekken, ten einde
Z. M. van de aankomende verdere macht, tegens de aanstaande
maand Mey te verwittigen , en middelerwij1 in het belegeren
van deze of geese sterkte der Portugeesen, niet alleen zijnen
dienst te doen, maar ook aan Hoogstgemelde den zelven to
overleveren , eenen brief welkers inhoud dicteerde:
1. Dat ter gelegenheid H. H. E. ter Indiase hoofdplaats
bezig wden , om in aller ijl 16 welgemonteerde schepen naar
de Indiase kusten uitterusten, om de Portugeesen voor de bhare
van Goa te beoorlogen , bij welgemelde dezelve ontvangen was
Z. M. brief, van den 9 en September 1636.
2. Dat H. H. E. nit gemelden brief gezien hadden, de ontrouwe en valschheden, door de Portugeesen in Z. M. landen
bedreven, en dat Z. M. daar tegens zeer ernstelijk onze hulpe
kwam te verzoeken, met aanbiedinge om ten lien einde te
Batticaloa of te Coetiaar een fortresse te zullen laten maken,
en de onkosten der schepen die ten dienste van Z. M. gebruikt wierden, to dragen.
3. Dat die presentatie bij den Heer Gouverneur-Generaal
en zijne Raden overwogen zijnde, H. H. E. niet hebben willea nalaten Z. M. verzoek volkomentlijk toetestaan.
4. Dat wijders den Heer Westerwold uit Z. M. nadere
brief van den 21 en November 1637 gebleken was, dat Z. M.
alsnog bij zijn verzoek volharde en hij dierhalven niet hadde
kunnen afzijn, door bet vooruitzenden van een schip en twee
jachten , Z. M. van onze komst to verwittigen.
5. Dat daarmede overging den Heer Vice-Commandeur
Willem Jacobsz. Coster, tweede persoon van zijnen Raad, om met
Z. M. to handelen wegens de aanstaande zaken en to vernemen,
hoedanig het met der Portugeesen vastigheden gelegen was,
mitsgaders op wat wijze dezelve dienden aangetast to worden.
6. Dat Z. M. deszelfs leger , tegens de komst van den Hoer
Westerwold , orntrent Batticaloa of elders geliefde te verzamelen;
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eenige ladders van bamboesen, benevens eenige verdere krijgsbehoeftens in gereedheid te doen houden, ten einde voorschreven fortresse door onze hulpe te kunnen vermeesteren.
7.

Dat Z. M. Gezanten bij die gelegentheid terugkeerden ,

en Hoogstdenzelven bij monde van alles nailer verslag zouden doen.
8. Dat den Heer Westerwold tegens ultimo der aanstaande
maand April, met nog drie schepen, voorzien van y olk en
ammunitie, mede naar Ceilon verhoopte overtesteeken om met
Z. M. het noodige te beramen, en eindelijk
9.

Dat hij verzocht dat Z. M. volgens beloften een of twee

scheepsladingen caneel geliefde in gereedheid te laten brengen .
Den voormelden Heer Coster nu met zijne drie kielen op
den

Z en

April 1638 voor Trinconomale ten anker gekomen

zijnde, stapten 's Konings zendelingen met de aan Z. M. gerigte brief aan land , ten einde die aan Z. M. te bestellen en
Hoogstdenzelven van de komst der schepen te verwittigen.
Den Heer Coster beraadslaagde onderwijlen met den Modliaar
van Mataklappe, wegens de gelegentheid en sterkte van Batticaloa, terwijl men vervolgens ook besloot derwaarts te zeilen
en aldaar te landen. Gelijk geschiede met 100 soldaten en
matrozen, dewelke in twee vaandelen verdeelt zijnde, met behulp der inwoonderen , twee batterijen opwierpen en dezelve
sterk maakten met twee halve cartouwen en twee halve metale slangen. Z. M. arriveerde insgelijks aldaar op den 14en
der evengenoemde maand April, met een leger van 200 man,
en na den meergewaagden Heer Coster met groote eere onthaald te hebben, consulteerden zij met elkanderen op wat
wijze het voornoemde fort met den aankomst der schepen
zoude aangetast worden. Ondertusschen gebeurde het dat
den Heer Westerivold , op den 10 en Mey deszelven jaars mede
ter rheede van Batticaloa verscheen , bij zich hebbende 4 schepen en een jacht, bemand met 840 koppen, zoo officieren ,
soldaten als matrozen, Met dewelke en met nog 6 stuks halve
cartouwen, die in aller ijl op de voorengewaagde batterijen
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gesteld wierden, hij den volgenden dag aan de wal verscheen
en voorschreven fort zoodanig attaqueerde, dat de Portugeesen
door het spelen van ons geschut, gedurende den tijd van omtrent vier uren , genoodzaakt wierden 't zelve terstond over te
geven en zonder geweer,, zak ofte pak uittetrekken.
Na deze verovering sloot den Heer Westerwold met zijn
Candiasche Majesteit, op den 20en der voorgedachte maand
Mey een contract (gelijk bij den Heer Baldeus op pag. 56 in
't breede te zien is), 'twelk in gezelschap van evengemelde
Heer Westerwold, met twee Gezanten van Z. M. naar Batavia
wierd gedepecheert, om daarop H. H. Ed. ratificatie te erlangen. Ook leverde Z. M. in mindering der gedane onkosten
400 balen caneel, 87 quintalen wasch en 3059

iE

peper,

met belofte om zoo haast meerder was verzameld 'tzelve omtrent Sammature , zijnde een haven , almede te zullen laten
afgeven.
Den dikgewaagden Heer Westerwold dus vertrokken zijnde,
veroverderde den Edelen Heer Ordinaris Raad van NederlandsIndia, Anthony Caen , op den l en Mey 1639 , de vesting Trinconomale , en den weledelen Heer Directeur-Generaal Philip Lucaszoon de fortresse Nigombo, op den 9 en Februarij 1640. TerwijI den Heer Vice-Commandeur Willem Jacobsz. Coster, zich
op den 8en Maart daaraan , voor de stall Gale vertoonde en
nadat nog lien zelfden middag binnen de baay ten anker ge.
komen, en vervolgens met weinig tegenstand aan de noordzijde
geland was, de gantsche macht bijeen vergaderde. Verdeelende
dezelve in Brie troepen, waarvan den volgenden dag, door het
voor de Portugeesen uit Colombo aangekomen ontzet van 350
blanke koppen , wel veele gedood en ettelijke gekwetst wierden,
loch waarentegens men ook op den l l en daaraan het geluk
trof, zich door de komst van de schepen Haarlem, Middelburg en Breda, wederom versterkt te zien met 400 man
zoo soldaten als matrozen. Des dat den Heer Coster geen
zwarigheid vond op den l2en der gemelde maand, een goede
bresse op het bolwerk St. Jago te =ken en den volgenden
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dag of den

13 en

Maart , de stad stormenderhand intenemen ,

zoo als ook na eene dappere resistentie van omtrent anderhalf uur gebeurde.
Na deze overwinninge zoude men den Heere Coster als het
allereerste hoofd van de stad Gale hebben kunnen aanmerken , maar vermits de zaken alstoen vereischten dat hij zelfs
eens Haar Candia ging, om daar de noodige ordres omtrent
verscheidene Bingen die versloft wierden , te stellen , zoo begaf hij zich ook naar derwaards. Doch aldaar komende en op
alle zijne billijke verzoeken niets verkrijgende , maar vruchteloos opgehouden wordende, verviel denzelven in mismoedigen geen mindere haastigheid, waardoor hij zich zoo verre
verliep, dat hij niet alleen de hovelingen begon te dreigen ,
maar hen ook eenige scheldwoorden te gemoet voerde. En dewijl den grootshartigen aard der Singaleezen niet toeliet zulks
te verdragen , zoo wierd daarvan kennisse gegeven aan Z. M.,
die daarop meergenoemden Heer Coster verlof gaf om zonder
eenige eerbewijsing, gelijk anders de gewoonte mede bragt ,
te vertrekken.
Dus moeste dan den dikgedagten Heer Cosier onverrigter
zaak terug keeren, nemende zijne route naar Batticaloa ;
doch eer denzelven aldaar kwam , zoo wierd hij door eenige
Singaleesen , die hem quansuys zouden begeleiden , jammerlijk
vermoord. Voorzeker een slechte belooning voor de door den
Heer Coster aan den Candiaschen vorst beweezene groote diensten; niet alleen door het inwilligen van Trinconomale en Batticaloa met dies inwoonders , maar ook door het overgeven
van de landen van Gale en Mature, nevens alle hare geregtigbeden aan Z. M.; onaangezien hij daartoe volgens het verbond en onderling besprek niet verpligt geweest en zulks
eenlijk geschied is, op hoop van daardoor Z. M. genegentheid
meer en meer te gewinnen. Doch denzelven heeft aan die
verwagting in geenen deele beantwoord, en men mag vrij eerder zeggen dat Z. M. te Bier tijd volkomen getoond heeft
hoe weinig de

Nederlander8 toegedaan was. Want andersints

376
zouden wij ons met zijne hulpe alstoen zeer ligtelijk van
Colombo hebben kunnen meester maken, alzoo den vijand tot
behoud van Gale alle zijne magt uitgezet had, en evengenoemde plaats slechts bewaard wierd door papen, burgers en
eenige weinige krijgsknechten, met dewelke hij naauwelijks
de neus buiten de poort dorst te steken. Maar Z. M. de
Portugeesen tijd gunuende om zich te verhalen , en zijn vermaak scheppende in het vechten van deze twee Europeesche
natien op zijnen bodem, zoo konden de Nederlanders zich die
schoone gelegentheid ook niet ten nutte maken. Maar moesten integendeel nog gedoogen , dat de Portugeesen, die kort
daarop eenig toevoer van Goa ontvingen, hen de vastigheid
Nigombo, dewelke den Heer Directeur-Generaal Philip Lucaszoon , gelijk voorschreven, op den

9 en

Februarij 1640 ver-

overd had, wederom ontwrongen en daarenboven de stad Gale
zoodanig benaauwden, dat den te Bier tijd aldaar het gezag
voerende Heer Jan Thijssen , zich genoodzaakt vondt nu en
dan een uitval op de vijanden te doen, en hen het naderen
van voornoemde stad op alle mogelijke wijze te beletten. Ondertusschen handen de Nederlanders van Z. M. gem de minste bijstand, maar hij zag dat spel met goede oogen aan,
latende alle de benedenlanden in handen der vijanden tot den
jare 1644. Wanneer op den 9 en Januarij (of zoo als anderen
willen, op den 9 en Februarij) de opgenoemde sterkte Nigombo
wederom door den Heer Francois Caron stormenderhand herwonnen en met vier aarde bolwerken, van buiten met zooden
belegd versterkt, mitsgaders met 500 koppen in diervoegen
bezet gehouden wierd, dat den Portugeesen Generaal Don Philippo Mascarenhas, ter gelegentheid deszelven die fortresse andermaal zochte te dwingen, met schande en groot verlies opbreken en naar Colombo retireren moest.
Den voornoemde Heer Jan Thijssen schreef middelerwijl den
Maart deszelven jaars ook uit Gale naar Batavia, dat
den Koning het met de Ed. Comp e. niet regt meende , en
zich gaarne van dezelve zoude ontslaan, zoo maar fundamenb

en
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tale reden had , waartoe bereids veele frivole pretexten opraapte en zijn best deed om de Compe . secretelijk te bedriegen ;
loch dat Been zwarigheid maakte om hem de wapenen aantebieden en daarin de dapperheid der Portugeesen optevolgen,
die niet alleen de Nederlanden maar ook den Koning teffens
het hoofd geboden hadden.
En bij een andere missive van den 24en April ejusdem
anni, dat den Koning zijn list en bedrog niet konde nalaten ,
het gemeene yolk ten platten lande naar boven vervoerde ,
's Comps. gebied van menschen ontbloot liet en de stad Gale
zelfs van visschers, tijffedoors i) en andere lieden zogt te ontvolken. Zoo dat d' E. Comp e. meer hoon en spot van de bedriegelijke Singaleesen, dan van den openbaren vijand leed ;
waarom de Heeren Principalen nimmer dan door geweld van
wapenen tot het hare zouden geraken.
Hierop gebeurde het , dat Z. M. als de Nederlanden de
Corles misgunnende, in 't heimelijke met de Portugeesen aanspande, en wijders door zijne struikroovers in gemelde Corles
niet weinig liet grasseren en plunderen. 't Cunt veroorzaakte
dat den Heer Thijssen door opstekerye der Portugeesen , een
openbaren oorlog tegens Z. M. declareerde; en den toenmaligen Commandeur van Nigombo , Nicolaas . Jacobsz. Overschie,
daarop onderstond om 's Konings tamme elephanten boven de
landpalen der Ed. Comp e. te laten opvangen. Waarover Z. M.
zeer gevoelig wordende, alle zijne magt bijeen trok en zich
op ons yolk zocht te wreken; gelijk hem ook gelukte, alzoo
dezelve zich niet naar behooren kweeten, maar hun buiten
noodzakelijkheid overgaven.
In deze omstandigheden wierd den Heer Ian Thijssen in A°
1646 vervangen door den Heer Ian Maetsuycker, dewelken om
het voorgevallene te redresseren, Z. M. bij een brief bekend
maakte, dat den Heer Thijssen al hetzelve buiten last der Ne1) Dit woord koint van tijfferen, eene bewerking die men de boomen
doet ondergaau om er bet sap uit to trekker. Zie aant. a.
(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
25
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derlanders gedaan had. Dat denzelven dierhalven ook nevens
voorgewaagde Commandeur Overschie uit zijn post geligt, en
hij in plaatse van eerstgenoemden tot Landvoogd door H. H.
E. aangesteld was. Dat de door meergemelden Heer Overschie
aangeslagen elephanten terugontboden en ook bereids gekomen waren , en dat zoodra het Z. M. mogte behagen, de brief
van welgemelde H. H. E. met de daarbij gehoorende geschenken to recipieren voornoemde holbuiken daarnevens stonden
te volgen.
Bij een nadere brief gaf welgemelde Heer Maetsurker aan
Z. M. te kennen, dat de intentie der Nederlanders nooit geweest was om Z. M. deszelfs landen afhandig te maken, maar
om dezelve tegens de Portugeesen te beschermen. En daarvoor
nadat onze oorlogskosten vereffend zouden wezen , tot eon redelijken prijs de vruchten te genieten, navolgende bet met den
Hoer Westerwold aangegane contract; verzoekende teffens dat
Z. M. een plaatse geliefde to benoemen om de geschillen of
te maken.
1)och dit alles vond geen ingang, maar de vijandelijkheden
named daarentegens aan de zijde van Z. M. immer meer
en meer toe; gelijk bleek aan de behandeling omtrent den
Heer Commandeur eAdriaen van der Stel, die met eenich yolk
ten getale van 688 koppen naar Hegari gezonden zijnde, door
de Singaleesen overvallen en met alle de zijnen , excepto vier
man , dood geslagen wierd, wordende het hoofd van evengenoemden Commandeur, aan de Nederlanders in een zijden doek
toegezonden.
Op het hooren van deze gruweldaad, vond den Heer Madsuycleer zich wederom genoodzaakt de penne op to vatten, en
dos schreef denzelven bij een brief van den 20 en Mey 1646
aan Z. M., dat hij met droefheid had verstaan, dat voorgewaagde Commandeur Fan der &el , denwelken afgezonden
was om ons leger volgens Z. M. believen ordentelijk aftevoeren , van Z. M. y olk besprongen , en om dat hij volgens d'ordre hen tot onderhouding der vrede was gegeven, zich niet
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behoorlijk had durven verdedigen , met de zijne bijna alle gedood, mitsgaders al het geschut en de bagagie gerooft was.
Dat de vijanden maar zouden glorieeren , over dat de verschillen tusschen de Nederlanders en Z. M. zoo hoog gekomen
waren, dat Z. M. het y olk , tot zijnen dienst overgezonden,
liet doodslaan. En dat hij dierhalven verzocht dat Z. M. zich
geliefde te declareren of genegen was de vrede te onderhouden dan niet; hoewel hij verhoopte dat Z. M. wijzer wezen
en geen oorlog zoeken zou , tegens de geene die hem nit het
geweld zijner vijanden verlost, nog vier fortressen in handen
en ook magt hadden Z. M. verder dienst te doen. Maar
Z. M. nergens naar willende luisteren , ging voort met ons
afbreuk te doen , zich niet ontziende alverder flood te slaan,
invoege blijkt , nit eene sub dato 31 Mey 1646 aan Z. M.
gerigte missive, waarbij den Heer Maetsnycker zegt:
1. Dat hij , in plaats van antwoord op zijne vorige brieen
te ontvangen, dagelijks onderrigt wierd dat Z. M. ons
y
y olk,

die men verboden had vijandschap te plegen, omtrent

Nigombo liet doodslaan en vijandelijk behandelen.
2. Dat Z. M. Ambassadeurs naar Colombo had gezonden
en daaruit te besluiten was, dat deszelfs neigingen strekken,
om niettegenstaande onze billijke aanbiedingen van genoegen
te zullen geven, tot eenen volslagen oorlog met d' Ed. Comp%
te komen, en
3, Dat men dierhalven geresolveert had, om volgens het
regt aller volkeren geweld met geweld te keeren , gelijk men
ook al bereids bezig was met het in gereedheid brengen van
vier schepen en eenige chaloupen , om Batticoloa Coeijaar en
Trinconomale te bezetten , en wederom in bezit te nemen de
plaatsen voorheenen den Portugees ontweldigt.
Intusschen ontving den Heer Maetsnycker , onder het con,
cipieren van evengemelde brief , een missive van Z. M.,
gedateert den 21 en Mey 1646, waarinne Hoogstdenzelven meld:
a. Dat genegen was , het contract met den Heer Westermold (gemaakt) t'onderhouden.
25*
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b. Dat de Nederlanders t'onregt bezit van zijne landen ge-nomen hadden.
c.

Dat den Heer Jan Thyssen de Dessaves van Z. M. had

verstooten, en
d.

Dat Nigombo tegens wil en dank van Z. M. door de

Nederlanders in bezit gehouden wierd.
Op alle het welke welgemelde Heer Maelsuycker ter zelver
tijd tot antwoord diende :
1.

Dat de Nederlanders merle geneigt waren zich te ge-

dragen aan den inhoud van het met den Heer Wesierwold
geslotene contract.
2.

Dat Z. M. eenigsints gelijk had met te zeggen , dat de

Nederlanders t'onregt bezit van zijne landen hadden genomen ,
doch dat daartoe nooit order gegeven, maar zulks eenlijk door
den Heer Thyssen geschied was, op vooronderstelling van
dusdanig best aan den cancel te zullen geraken.
3.

Dat H. H. E. gencgen waren Z. M. voorschreven landen

te laten geworden, en dat dezelve ordre gegeven hadden om
de lasten te verminderen.
4. Dat Z. M. deszelfs Dessaves maar geliefde aftezenden ,
alzoo die naar hunnen rang stonden ontvangen to worden ;
echter onder deze mits , dat Z. M. ordre zoude stellen dat
den cancel nevens alle andere vrnchten zijns lands, aan ons
volgens contract geleverd wierden , tot afbetalinge van de
door ons verschotene penningen, welkers voldoening binnen
korten gescbieden konde, indicn Z. M. maar daartoe de noodige moeite wilde aanwenden.
5. Dat Z. M. ten opzichte van Nigornbo wet uitdrukkelijk
bij missive van den Hen Februarij 1645 begeerd hadde , dat
de bezetting der Nederlanders in gemelde fortresse zouden
verblijven, en ten koste van Z. M. onderhouden worden.
6.

Dat het ook niet geraken was de vesting to slegten,

alzoo de Poriugesen als dan daarinne wederom ten eersten
zouden komen to nestelen.
7. Pat echter de nieuwe fortificatien , die door de Neder-
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Landers aldaar aangelegt waren, wel weder onder de voet
.konden gehaald worden.
8. Dat voor 't overige de voorgemelde sterkte Nigombo ,
ten minsten nog een jaar door de Nederlanders diende in bezit gehouden te worden, om te bezien hoedanig zich de
Portugeesen gedragen zouden.
9.

Dat de lauden ten eersten van krijgsvolk behoorden

outlast, of dat anders d'ingezetenen ten eenenmaal zouden
verloopen, en men naderhand geen caneel kunnen krijgen tot
vereffening der ongelden.
10.

Dat men ook verwachte dat Z. M. ten eersten de ge-

vangenen zoude uitleveren , indien denzelven anders vrede
begeren mogte , en
11 of laatstelijk : dat men verzocht op al het vorenstaande
een spoedig antwoord te mogen erlangen , ten einde daarna
de noodige maatregelen te kunnen nemen. Terwijl men bij
het tegendeel protesteerde onschuldig to willen wezen aan
alle bloedstorting enz., als gereed zijnde om Z. M., op hoope
dat denzelven de vrede kiezen zoude, in alles voldoening te
geven , gelijk ook om de van H. H. Ed. ontvangene brieven
en geschenken te depescheren, zoodra Z. M. dezelve mogte
gelieven te accepteren.
Doch op deze poincten schijnt geen voldoend andwoord
gevolgd te wezen, vermits den meergenoemden Heer Madsnycker op den 21 e11 Juny 1646, een andere brief aan Z. M.
schreef van den volgenden inhoud :
Z. M. brief van den Nen deter is wel ontvangen , dock van
eenen anderen inhoud als verwagt hadden, bevonden.
Z. M. zegt dat bet niet regt is vrede van Koningen met
ronkerijen van oorlog te verzoeken, maar Z. M. is zoo hoog, nosh
wij ook zoo laag, dat wij de waarheid niet zouden mogen zeggen.
Z. M. sprak zoo A° 1640 niet, toen hij ons voor beschermers van zijn rijk aannam.
Het zijn geen ronkerijen, maar waarschuwingen; wij verzoeken ook geen vrede ale onmagtigc, maar bieden dezelve.
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aan, of bij weigering ook een regtvaardigen oorlog; zijnde in
gemoede verzekerd dat wij daartoe geen schuld hebben.
Nigombo weder te geven, dat zijn wij genegen en ook geordonneert te doen, maar in zulken staat als wij nu met
Z. M. staan, zal zulks in der eeuwigheid niet geschieden , of
Z. M. moest ons met geweld daar nit drijven.
Heden is nog niet een larijn betaald voor de onkosten van
Nigombo's verovezing, weshalve de wederomgevinge zonder
reden gevordert, en op een wijze , voor zulk een Koning onbetamelijk , geeischt werd.
Van onze gevangenen word in Z. M. schrijven niets gemeld, en zonder 't wedergeven derzelve konnen wij tot geen
vrede komen.
Ons voornemen is, om volgens 't contract van Waterwold ,
den vrede en 't verbond t'onderhouden, mits Z. M. vooreerst
en vooral ons y olk largeere en ordre stelle, dat ons de cancel enz. geleverd werde, waarvan ons voldoening geschiedende, wij overbodig zijn de regeering der landen aan Z. M.
overtelaten.

Echter zag men zich met dat schrijven almede niet het
minste gevorderd, dewijl Z. M. niet alleen 't zelve met stilzwijgen passeerde, maar ook veinsde denzelven als of in
't geheel geen schrijvens bekwam; 't gunt den Heer Maetsuydeer door de Nederland8che gevangens berigt wordende, zoo
coucheerde Zijn Ed. sub dato 11 September 1646, wederom
een brief aan Z. M. waarbij genoteerd stond
1. Dat hij verwonderd was over het geschrevene door even
gedachte gevangens, als of den Heer Maetsuycker in gebreke
bleef, de brieven van Z. M. te beantwoorden, daar zijn Ed.
op de zijne van den 21 en Junij bevorens nog geen de minste
rescriptie bad erlangd.
2. Dat men als nog betuigde genegen te zijn om het contract, met den Heer We8terwold aangegaan, te onderhouden.
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3.

Dat Z. M. d'overlevering van Nigombo absoluut be-

geerde, dock dat de Nederlanders gaarne alvorens wenschte
gesecureert te zijn van de voldoening der door dezelve gedane
oorlogskosten,
4. Dat het dierhalven 0 111 elkanderen wat te gemoet te
komen, goed zoude zijn, dat de Nederlanders niet alleen nog
6 a 8 maanden te Nigombo continueerden, maar ook dat dezelve nog 2 a 3 jaren in het bezit der landen van Ceilon
bleven, ten einde hunne voldoening aan de caneel te vinden
en Z. M. schuld voor een goed gedeelte te verminderen.
5.

Dat men ook intusschen zoude kunnen ontwaren, hoe-

veel cancel het Nigombo's district konde uitleveren.
6.

Dat Z. M. winders uit naam der Heeren Mayores ver-

zekerd wierd , dat denzelven na de expiratie van voorschreven
tijd alle de landen stonden ingernimd , en door de Nederlan•
dens niets antlers aangehouden te werden dan alleen de sterkte
Gale, en
7 of laatstetijk: dat indien Z. M. deze voorwaarde wilde
accepteren, hij als dan verzocht wierd daarop t' antwoorden ,
en te gelijk eenige van ons yolk of to zenden, inzonderheid
zekeren Nicolaus Loenius, schrijver.
Maar op dat schrijven almede niets volgende, zoo depecheerde den Heer IIIaetsuycker in dato 8 Januarij 1647 een
missive aan Z. M. waarbij hij op 't krachtigste doleerde over
het onbeantwoord laten zijner brieven. Zeggende de daarbij
gedane voorslagen al te gunstig te zijn am in de wind geslagen te warden, en derhalven to vermoeden, dat of meer
genoemde brieven niet besteld of dat Z. M. van dies rescriptie
door oorblazers was gediverteert geworden. Doch dat hij om
de zekerbeid van dies to verstaan , good gevonden had als
Commissaris of to zenden, den koopman Maerschalek , your
wien hij overzulks indien Z. M. denzelven geliefde to tworen, eon paspoort verzogt, en teffens dat hij, 't zij vrede 't zij
oorlog, onverhinderd terugkeeren mogte.
Hierop ontving (lon Hoer Maelvtgeker van Z. M, eon brief
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van den 12 en Julij 1647, welkers continue ') schoon nergens te
vinden, echter ten meerendeele kan begrepen worden uit het
daarop sub dato 11 Augustus des gemelden jaars, door den
genoemden Heer Maetsuycker gerepliceerde, als zeggende :
1. Dat denzelven met leedwezen vernomen heeft Z. M.
langdurige indispositie.
2.

Dat den Commissaris , waarvan ZE d . bij zijn voorgaande

had gesproken, eerstdaags over Batticaloa stond te volgen.
3.

Dat zijn Ed. indien de ordres der Comp e . het toelieten ,

in persoon voor Z. M. zoude verschijnen , als tot nog toe overboodig zijnde, om het met den Heer Westerwold geslotene
contract heiliglijk op te volgen , en
4.

Dat de vorige onlusten niet door de Nederlanders ver-

oorzaakt noch Z. M. te wijten waren, maar wel valsche tongen
en kwade menschen, waaraan Z. M. verzocht wierd niet ligt
gehoor te willen geven. En dat denzelven veeleer geliefde te
gedenken aan de getrouwe diensten der Nederlanders, die daarvoor geen andere vergelding verwagteden, dan de onderhouding van 't contract en vriendschap.
Den 21 e11 der gemelde maand Augustus, bragte den Heer
Maetsuycker wederom een brief aan Z. M. ingereedheid; ter
bekendmaking dat den voorwaards genoemden Commissaris
Laurens Maerschalck , ten dien dage naar Candia stond te vertrekken, om Z. M. van der Nederlanders goede intentie te
verzekeren en wijders de ontstane verschillen te vereffenen,
op zoodanige voorwaarden, als men denzelven had voorgeschreven, en dewelke men ook niet twijfelde of zoude door
Z. M. aangenomen worden.
Deze brief zijne depeche erlangd hebbende, wierd een nadere missive van Z. M. gedagteekend den 29 en der meergemelde maand Augustus ontvangen , waarbij Z. M. begeerde
der Nederlanders meening te verstaan, over het door de Fortuyeesen gedane verzoek tot vrede. Doch den Heer Maetsuycker
1) lees : contenu.
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diende daarop in dato 10 September des gedachten jaars tot
antwoord , dat Z. M. dienaangaande zoodanig geliefde te handelen als hij goedvinden en voor deszelfs rijk vorderlijk
oordeelen mogte. Terwijl het besluit der Nederlanders was ,
om het contract met den Heer Westerwold gesloten te onderhouden , snits Z. M. zulks in zelvervoegen kwam te doen.
Dat wijders de door de Portugeesen verzochte vrede, geen
ander grondslag had, dan dat zij nit vreeze van eerlange met
de Nederlanders in oorlog te zullen geraken , zich verbeelden
als dan onder de schaduwe van Z. M. te zullen kunnen
schuilen. Maar dat zich in hunne meening bedrogen zouden
vinden , alzoo het contract de Nederlanders niet verbieden
konde hen alle afbreuk te doen, schoon met dat onderscheid,
dat den oorlog die bevorens op den naam van Z. M. gevoerd
was, als dan zoude moeten voortgezet worden , op die van
H. H. M. de Heeren Staten-Generaal , en dat gevolgelijk al
het veroverd wordende niet voor Z. Ivl. maar voor rekening
der Nederlanders zijn, en Hoogstdenzelven bij vermeestering
van Colombo daarop ook niets te pretenderen hebben zou.
Inmiddels onderrigte de Heer Maetsuycker op den 18en
November 1647 H. H. E. to Batavia almede, dat men nooit
een vertrouwde vrede met Ragia hadde te verwachten , ongeacht alle zijne vriendelijke en minnelijke courtoisien.
Vervolgens schreef den Hoer Maetsuycker op den 25 en Maart
1648 wel weer een brief aan Z. M., maar kreeg daarop als

toen, noch ook in lange daarna, geen antwoord , des dat
hij op den ben September daaraau , de novo besloot de
penne op to vatten. Zoo als ook wider dien datum geschiede, door het coucheren van een brief, waarbij de Heer
Maetsuycker aan Z. M. te kennen gaf, dat hij na elf maanden
vruchteloos op tijding van den Gezant Maerschalck gewaeht
to hebben, van de Portugeesen vernomen had, dat Z. M. vrede
met hen gemaakt en voorneniens was ons to beoorlogen , en
dat hij indien zulks de waarheid zijn mogte, verzocht, om
voormelden Commissaris terug to willen zenden.
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Maar nadertiand verstaande dat het even genoteerde door
de Portugeesen geinventeert was, en Z. M. besloten had om
den meergewaagden Maersehalek nevens de Nederlandsche gevangens binnen korten of te zenden, zoo bedankte den Heer
Mael8uyeker Z, X bij brieve van den 27 en October deszelven
jaars daarvoor, En vond wijders goed, dewijI men sedert bespeurde, dat het met de terugzending van den dikgerepten
Commissaris nog zoo gretig niet vlotten wilde, om dien Vorst
bij missive van den 30 en Maart 1649 bekend to makers, dat
op Gale een paard voar Z. M. aangebragt was, verzoekende
teffens ordre QM 't zelve Hovewaarts to mogen zenden.
Voorts doleerde meergedachte Heer Maetsuyeker terzelver
tijd over Z. M. Dessave, dat die aan de Nederlanders alien
afbruuk deed, terwijI het de Portugeesen aan niets ontbrak.
Ea den 1 O en April des evengemelde jaars communiceerde Zijn
Ed, aan den Candiasehen Vorst, dat hij voor eenige dagen
in de Cattovappelle cork was geweest, am te bezien hoe
bet zich met het inoogsten van den cancel aanleide , maar
dat denzelven in het doorreizen vau de Pittegal code geen
een torq udig mensch ontmoet had, gelijk ook to Madampe
niemand antlers dan een Appoehamy en eenige Lascaryns.
Dewelke Tonduit verklaarden door Z. M. aldaar gelegd to zijn,
om to beletten dat niemand aldaar kwam, vermits Z. M. begeerde, dat die landen louden verwoest, en dus de Nederlanders,
contrarie het contract met den Heer Westerwolcl, verstoken
warden van den dienst der inwoonders in den cancel inzaam.
Dat de Portugeesen toenmaals twee jaren na den anderen
den cancel hadden geschild, die de Nederlanders deugdelijk
competeerde, gaf welgemelde Heer Maetsuyeker aan Z. M. almode to verstaan. Doch Zijn Ed. vervolgde ook teffens, dat
zuiks in den aanstaando wel beletten zoude, door het to velde
brengen van een Leger, waarvan hij Z. M. vooraf had willen
adverteren , verzoekende to gelijk dat tech aan zijnen Gezant
een gunstig afscheid wilde geven.
Hierna ontving Zijn Ed. nog denzelfden dag een brief van
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Z. M., waarop hij den SO" daaraan tot rescriptie diende:
dat met verwondering gelezen hadde, dat Z. M. niet begeerde
dat er iets aan de fortresse Nigombo gebragt wierd, alzoo men
dezelve tegens wil en dank van Z. M. bezet hield, daar nogthans het tegendeel bleek bij deszelh schrijven van den 16on
Februarjj 1645, 't Bunt Zijn Ed. dierhalven verzoeht, dat
Z. M. eens geliefde na te zien.
Wijders insteerde welgemelde Zijn Ed. niet alleen dat
Z. M. geliefde ordre te stellen tot het bewoonen van de Pittigal cork gelijk bevorens, om dus caneel te kunnen magtig
warden , maar bij bedankte ook denzelven voor zijne concessie,
om weder een leger te mogen in 't land brengen, tot dekking
der Ohaliassen tegen de aanslagen der Poriugeesen. Mitsgaders
voor de aan de Nederlanden geaccordeerde passagie door
deszelfs landen; item voor de beloofde hulpe ingevalle van
schipbreuk in Z, havenen. Voegende daar nog bij, dat bij
wenschte dat de ordres der Heeren Majores het mogten toelaten, om in person voor Z. M. to kunnen versaiinen,
wanneer denzelven van de Nederlander8 wel een beter moo.
len en ook wel haast het gantsche eiland zoodanig onder
zijne magi krijgen zoude, dat wij alle bezetting van Gale en
Nigombo eensklaps ligteu konden.
Nog deed den Heer Maetsuycker verzoek om een vasten
Ambassadeur aan 't Hof te mogen leggen, 't welk bij missive
van den 28 en der gemelde maand April door Z. M. geaccordeert zijnde , zoo bedankte welgemelde Zijn Ed. daarvoor sub
dato 24 Mey daaraanvolgende; onder to kennengeving dat
zulks ten eersten stond to geschieden, wanneer den pro dato
afgezondenen en zich nog aan 't Hof bevindende Gezant goreverteert zoude wezen met de tijding en voorwaarden van
vrede.
Intusschen schreef Z. M. kort daaraan wederom een brief
aan welgemelde Zijn Ed., gedateert den 148'1 der voorscbreven
maand Mey , hebbende tot gezelschap eenige geschenken ,
waarvoor denzelven op den 7 en Julij zijne dankbetuiging deed;
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voegende buiten en behalven eenige kleine presenten daar
benevens, het hier voorwaards gementioneerde paard, voorzien
van een Hollandsch zadel.
Den Th en der evengemelde maand Julij verscheen eindelijk
's Compe. Gezant Maerschalek , waarover zoo dikmalen geschreven was, mitsgaders twee aanzienlijke mannen van Z. M.,
medebrengende een brief van Z. M., gedateerd den

27 en

Junij

1649, en de voorwaarde van vrede. Waarop den Heer Madsu,ycker eenlijk remarqueerde, dat het 10° artikel ten opzichte
van den caneel niet met d'intentie overeenkwam, als sustinerende dien reukbast voor de Nederlanders niet half zoo veel
waard te zijn, wanneer andere natien daarinne mede deel
kregen. Behalven dat in het vorige contract expresselijk bedongen was, dat wij die alleen moesten hebben, en in welke
hoope Zijn Ed. gedachte voorwaarden ook op approbatie van
de Hooge Indiasche Regeering onderteekende, en nevens zijn
schrijven op den Ben Augustus aan Z. M. afzond, met zijne
Gezanten en twee van 's Compe. bediendens; den eenen om
dezelve te bezweren en met 's Konings besluit terug te keeren,
en den anderen om aan het Hof te verblijven.
Het gunt in meergemelden brief verhandeld wierd, bestond
onder anderen daarinne, dat den dikged. Heer Maelsuyeker
Z. M. bedankte voor de aanstelling van een 1)essave van
Mature uit onze natie, en dat hij wijders Hoogstdenzelven
verzocht om na tijds expiratie daarmede te begunstigen eenen
Lambert Camholl , denwelken Zijn Ed. voornemens was gewees
als Commissaris aan Z. M. te zenden, doch 't gunt door eene
denselven sedert overgekomenc ziekte had moeten geexcuseert
blijveti, des dat Zijn Ed. in dies plaats liet optrekken eenen
Burgard Cox, aan wien Z. M. verzocht wierd in alles geloof
en eene spoedige depeche to verleenen.
Voorts waren de voorschr. Gezanten gelast Z. M. te verzoeken, om ons in 't bezit van Nigombo zoo lange to laten ,
tot dat wij hem Colombo mode zouden leveren , en waartoe
wij, om de wille do Portugeesen am in alles verongelijkten
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ons uitterste best stonden aan te wenden , wanneer Z. M. ons
met deszelfs hulpe en besluit dienaangaande geliefde te voorzien.
Doch wat antwoord daarop gevolgd is kan men niet ontdekken, maar daarentegens blijkt uit een brief van den Heer
Maetsuycker de dato 9 September, dat Zijn Ed. door Z. M.
nevens eene missive van den Ben Augustus bevorens, is vereerd geworden met een bagge (of ring), een goude ketting en
een elephant met tanden. Mitsgaders dat welgemelte Zijn
Ed., na alvorens zijn compliment van dankbaarheid voor die
presenten afgelegd te hebben, terzelver tijd bij Z. M. geinsteert heeft dat den cancel, die in de 7 conies geschild lag,
aan ons mogte geleverd worden. Ook bevind men dat Z. M.
op den 16 en November weder aan Zijn Ed. heeft geschreven ,
en dat den 3 en December daaraanvolgende, 's Comp e. Gezant
Cox gereverteert is met de in dezen meergeciteerde voorwaarden van vrede en eenige gevangens; terwiji de zieken met
een vaartuig van Ballicaloa moesten afgehaald werden.
Ondertusschen schreef den Heer Maetsuycker naar Batavia
op den laatsten Julij deszelven jaars, dat ofschoon het contract van vrede A°. 1638 gesloten, dezen jare in eenige poincten veranderd was, men zich desniettegenstaande van Ragia's
opregte meeninge weinig goeds konde beloven, dewij1 hij zijne
kwade gangen nooit zoude kunnen ontwennen, weshalven de
Ed. Compe. hem door tniddel van geweld tot reden zoude
moeten brengen.
Den 27 en der gemelde maand December, depecheerde den
Heer Maetsuycker een brief aan Z. M., zoo ter dankbetuiging
van een hem nader toegezonden borstjuweel, als ter communicatie dat ten lien dage g'arriveerd was den Heer Jacob van
Kittensteyn , om zijn Ed. in het bestier van zaken te vervangen. En daarna door den zich van wegen de Nederlanders aan
het Hof bevindende Commissaris onderrigt wordende, dat den
Candiasen Vorst gants misnoegt was, ons zeer verachtelijk tot
zes keeren toe noemende Casta Hollandeze , en ten laste legde
dat wij de vrede hadden verbroken , konde zijn Ed. zich niet
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onthouden om deswegens nader aan Z. M. sub dato 5 Februarij 1.650 te schrijven. Onder te kennengeving, dat wij
door onze aan Hoogstdenzelven bewczene getrouwe diensten
geensints meriteerden in diervoegen behandeld te worden.
Doch dat was ook de laatste brief, die den Heer Maelsuycker

Veil der evengenoemde maand Februarij dit eiland verliet, nalatende tot

aan Z. M. afvaardigde, alzoo denzelven op den

narigt van welgem. zijnen vervanger eene instructie, waarbij
aangetoond zijnde , dat de Nederlanders in voldoening van het
tusschen den Koning Raja Singa en den Heer &lam Westerwold
geslotene contract, alles gedaan hebben wat van hen te vergen
was. En waaronder weer, duidelijk bewezen wordt, dat den
Candiasen Vorst uit alle de op de Poringeesche behaalde voordeelen, door het vermeesteren van de forten Ballicaloa, Trinconomak en Nigombo , mitsgaders de stede Gale , een kwaad
vermoeden gekregen, en dierhalven in stede van aan ons tot
vereffening der gedane onkosten, al zulke waren en goederen
te leveren als waartoe volgens het voorschr. contract gehouden
was, zijn uitterste best gedaan heeft om ons die t' onthouden.
Latende ten dien einde de inwoonders der benedenlanden alwaar cancel groeit, in het gebergte wegvoeren en de landen
zelfs verwoesten; op hoope dat wij 't daardoor moede werden
en als Been kans ziende om onze uitgeschotene kosten gerestitueert to krijgen , uit eigen beweging verhuizen en 's Konings
landen verlaten zouden.
Maar wij die kwade gangers ten eersten bespeurende , oor•
deelden best voorschr, caneellanden onder ons gebied te nemen en den Koning met zijne schadelijke regenten daaruit
to houden. Het gnat van jaar tot jaar betragt zijnde, is zulks
eindelijk zoo aan de zijde van Nigombo als aan deze karat
gelukt, zonder echter daaromme het contract met den Keizer
te breken, maar onder pretext dat wij die landen lieten bevrijden voor de struikroovers, dewelke dies ingezetenen kwamen te benadeelen. En op dezen voet zoude men het lange
kunnen hebben gaande houden, alzoo den Koning zelfs niet
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dorste laten biijken, dat die verwoesting ter zijner ordre geschied was. Doch den Landvoogd Jan Thijszoon, zich door
de Porlugeesen latende misleiden , en contrarie de aan zijn Ed.
gegevene ordre, te Nigombo een openbaren oorlog tegen den
Koning verklarende, gaf zulks aanleiding tot veele wanordres
in de 7 corks; welke landen ons teffens afhandig gemaakt en
door 's Konings yolk tot groot nadeel der Ed. Compe. verwoest zijn geworden.
Ondertusschen stelde den Heer Maelsurker deze twee poincten vast, als :
1.

Dat wij de landen aan deze kant van Gale Ieggende ,

met deugdelijk regt bezitten , en dat vermits met die van
Nigombo, nog niet gestopt kan warden 't geen den Koning
te betalen schuldig is, wij op dezelve ook gelijk regt behouden , sehoon men anders uithoofde van het contract zelve,
daartoe niet dan maar bij gevoig zoude gewettigd wezen.
2.

Pat wij ons om geene redenen, beloften of dreigemen-

ten moeten laten bewegen otn den Vorst in te willigen , zijne
Landregenten of Dessaves daarin te laten komen, of hen eenig
gezag ofte jurisdictie te vergunnen , hoedanig het ook zoude
mogen wezen, ten ware hij iemand van onze natie daartoe
gebruiken wilde.
Voorts recommandeerde den Heer Maetsuyeker ook aati
zijnen vervanger, niet na te laten om meer bij vrede dan in
tijd van oorlog, te waken tegens de listige aanslagen op
's Compe. Porten en landen, welke laatste hij zeide zich toenmaals te strekken tangs de zeekant van de rivier van illikan
tot aan die van Waluwe , zijnde ongeveer 30 mijlen en landwaards in doorgaans van 12 tot 14 en 16 mijlen; beginnende
van Alikan voornoemd met een gedeelte van de Walewitte
cork, en eenige dorpen en plaatsen van de Passedum corle;
mitsgaders de cork met Jakkawelle, Agras, Belliganz cork,
Morrua conic en de Dolasdas cork.
Den Heer van Kittensteyn het genoteerde bij voorschr. instructie tot zijn narigt nemende, vond goed om al ten eersten
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bij missive van den l en April 1650, aan den -Candiasen Vorst
verzoek te Moen , dat het Z. M. mogte behagen een Dessave
uit onze natie te benoemen ; en wijdcrs zond denzelven ter
afhaal van onze zieke gevangens in 's Konings land, een schip
naar Ballicaloa.
Op den 2den der evengemelde maand April, addresseerde
welgem. Zijn Ed. zich wederom aan Z. M. , waarbij hij zeer
dolcerde over den Adigaar Rampot, dewelke hij aanmerkte
voor de oorzaak van het misnoegen, dat Z. M. volgens het
gecommuniceerde door onzen Commissaris , kort voor het vertrek van den Heer Maelsztycker opgevat, en 't Welk aanleiding
gegeven had tot zulke verachtelijke expressien als pier even
voorwaards aangeroerd staan. Zijnde deze Rampot een zeer
schadelijk en dangereus subject geweest, dewelke in A°. 1650
bij zijne afkomst als Ambassadeur en door den Koning aangestelden Dessave van Mature, veele sinistre streken heeft in
't werk gesteld om de Ed. Comp e, de landen afhandig te
waken, loch heeft men hem geene landen noch regeringe
ingeruimt, maar hem zijne desseinen door tergiversatien, uitvlugten en courtoisien moede gemaakt.
Waarop den Heer van Killenste,yn uit een brief van Z. M.
de dato 25 Aug. des gem. jaars komende to blijken, dat
Hoogstdenzelven voorn. Rampot nit de landen van Mature
opontboden bad , om zich over het ontstane verschil met voorgeciteerde Heer 3faetsuycker te verantwoorden, Zijn Ed. bij
missive van den 1 7 en September daaraanvolgende tot antwoord diende, dat denzelven niet twijfelde of Z. M. zoude
hem Rampot na een opregt verhaal der zaken in 't ongelijk stellen.
Den 28 en December depeeheerde Zijn Ed. een brief aan
den Candiaschen Vorst, zoo ter dankbetuiging voor de bewezene hulpe, bij het stranden van 't schip de llaen op het eiland Calpetty,, als voor de largatie van vier persoonen, door
de overheden van gemelden bodem met advysen naar Nigombo
gezonden, en door den Dessave der zeven conies aangehouden.
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Ook voegde welgemelde Zijn Ed. daarbij, dat hij uit het
schrijven van onzen aan 't Hof zijnden Commissaris had vernomen, dat Z. M. genegen was om onder het vooruitzenden
van evengem. Commissaris, naar de benedenlanden te komen,
ten einde met Zijn Ed. over een zaak van veel belang te
handelen, en dat Z. M. middelerwij1 volhouden zou, om aan
de Ed. Comp e . jaarlijks een goede quantiteit caneel en elephanten te leveren.
Wijders deed den Heer van Kittensteyn verzoek , om onzen
Commissaris nevens zijn gevolg niet zoo opgesloten te houden ,
maar wat meerder vrijheid en teffens betere gelegentheid te
0geven ,tot het zenden van brieven. naar herwaards.
Eenige kleine presenten wierden almede terzelver tijd aan
Z. M. gezonden , en den 4en Maart 1651 communiceerde men
Hoogstdenzelven den ontvangst van een, van Batavia ontvangen present , bestaande in :
Een gouden keten.
Een zadel met zilver verguld beslag, net geborduurd en
van al zijn toebehooren voorzien.
Een toom, mede van zilver verguld, bestaande uit een
hoofd-, borst- en achterstuk.
Een met goud en zilver geborduurde pijlkoker.
Een dito boogkoker, en
Vijftien vergulde pijlen met twee boogsnaren.
Welke goederen den Heer van Kittensteyn op den 15 en April
des evengem. jaars, onder opzicht van den Lieutenant Frans
Has Hovewaards zond. Terwij1 hij op den 15 en November
daaraan, Z. M. zeer beleefdelijk reprocheerde over dat denzelven zich aanmatigde den naam van God te voeren, en
zoodanig pretendeerde van ons genoemd te worden. Voegende
daarbij, dat het Zijn Ed. niet verwonderde, dat de Portugeesen
even als de Benqaalsche Princen aan Z. M. aangename en
vleijende eertitulen gaven, dock dat den Nederlandsche Commissaris niet zonder redenen geweigerd hadde daarinne eenige
verandering te waken.
(2. Serie, 2. DL, 2. St.)
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Sedert zijn wel wederom brieven naar het Candiasche Hof
afgegaan en ook van daar ontvangen , maar van geene importantie, en dus ook onnoodig daarvan in dezen jets te
melden. Dan dat den Heer van Kittensteyn bij eene missive
van den 15 en Januarij 1653 , verklaard heeft onderrigt te wezen, dat de Porlugeesen zich hadden laten verluiden, dat met
Z. M. in alliantie en door denzelven uit de landen van Saffregam met mondbehoeftens voorzien waren , mitsgaders dat
er een voornemen lag , om ons gezamenderhand op 't lijf te
vallen, waaraan Zijn Ed. ook vermeende eenig geloof te moeten slaan.
Den

12 en

Mey van het gem. jaar 1653, liet den Heer van

Kittensteyn eenige Gezanten , die gekomen waren om Zijn Ed.
uit naam van Z. M. een geschenk te offereeren, wederom naar
het Hof vertrekken. En zond daarnevens een pro dato gerequireerde lijfwacht, bestaande uit een vaandrig, een sergeant,
een corporaal der adelborsten , twee corporaals en vier en
twintig gemeene, met verzoek dat die menschen wel mogten
behandeld worden , terwijl men van Batavia nog zoude verzoeken een hooger officier en zoomede ook een Geneesmeester;
welke laatste ook aan Z. M. sub dato 19 Julij gezonden is.
Hier na ook wierd een brief van Z. M. aangebragt, gedateert
den 15 en Augustus, waarop den Heer van Kittensteyn den Zen
September tot antwoord diende: dat hij verzocht dat Z. M. de
gepleegd wordende tardance ') in het veroveren van Colombo,
in de beste vouw geliefde te schikken, en voorts gepersuadeert wilde zijn, dat wij nooit van gedachten waren om een
voet lands, dat tot Z. M. gebied hoorde, ons toe te 6igenen,
veel minder Colombo, maar dat gemelde plaats na dies verovering aan Z. M. kroon stond gehegt te worden.
Ondertusschen verkreeg veelgedachte Heer van Kittensteyn
zijn ontslag als Landvoogd, en wierd gesuccedeert door den
Beer Adriaen van der Meyden ; dewelke na de aanvaarding
1) Dat

is, vertraging.

395

van het bestier en het vertrek van zijnen antecesseur naar
d' Indiasche hoofdplaats, niet manqueerde om daaraan ten eersten aan Z. M. bij missive van den 25 en October 1653 kennisse te geven, zoo als ook naderhand nog verscheiden brieyen met Z. M. gewisseld zijn.
In den jare 1655 verscheen met een machtige vloot op
Ceylon, den Heer Directeur-Generaal van Nederlands India,
Gerard Hulft , die den 15 en October deszelven jaars, de fortresse Caliture order de macht van d'E. Comp e, bragt, en
vervolgens de noodige maatregulen nam tot het belegeren van
Colombo. Men ontving ook alstoen een brief van het Candiase
Hof, waaruit bleek dat er over de komst van gem. scheepen
een groote blijdschap was, en dat Z. M. betuigd zoude hebben, dat de Heeren van Kittensteyn en van der illeyden hem
wel beloofd hadden om de stad Colombo in zijne handen te
leveren, doch dat zich daaraan weinig gelegen liet, wanneer
Z. M. maar d'eere der overwinning wierd toegeschreven, en
dat d'E. Comp e daardoor bijzondere weldaden te wachten had.
Bij een brief van 29 October 1655, gaf Z. M. nog nader
deszelfs genoegen te kennen over d'aankomst van den Heer
Ilulft en d'arrive van voorschr. vloot, gelijk ook over bet innemen van Caliture, voegende daarbij, dat Z. M. bereids aan
zijne Dessaves en voornaamste officieren de noodige ordre gegeven had, tot het spoedig bijeenbrengen van zijne krijgs.
macht.
Den 9 en November des voorgedachten jaars 1655, wierd bij
den Heer Huy't en zijnen Raad besloten, om de stad Colombo
stormenderwijze te attacqueren, zoo als ook nadat deswegen
de noodige ordre gesteld, en een ieder hetgunt hem te doen
stond, voorgeschreven was, op den 12 en der gem. maand geschiede; doch men wierd met groot verlies teruggeslagen, en
dus genoodzaakt dat werk tot nader gelegentheid te staken.
Onderwijlen manqueerde men niet, om alles wat maar eenigzints tot een naderen aanval dienen konde, in 't werk te stellen
en teffens van het slegte succes onzer onderneming kennis
26*
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te geven aan Z. M., denwelken daarover wel zijn leedwezen
betuigde en wijders tot onderscheidene keeren beloofde, met
zijne krijgsmacht tot de onze te zullen komen afzakken, maar
men zag echter daarvan voor het overige niets volgen. Alzoo
dat den Heer Hulft geraden vond, om een Ambassadeur aan
Z. M. te zenden, en van Hoogstdenzelven te laten vernemen
hoe Z. M. het met ons meende, en of g'inclineert was in het
leger te verschijnen dan niet, vermits de oaken bereids zoo
verre gekomen waren, dat de tijd om andermaal een storm
te wagen, niet veel langer uitstel konde lijden. Doch eer zijn
Ed. dit besluit ten uitvoer bragt, gaf hij daarvan kennisse
aan de Dessaves vav Saffregarn en de vier corks, met verzoek
om dierwegens almede aan den Vorst te schrijven, en Z. M.
van onze oprechte neiging, indien die nog eenigzins in twijfej mogte getrokken werden, zoo veel mogelijk te verzekeren.
Den 29 en December 1655 wierd ten evengemelde einde als
Gezant na Candia gezonden, den Lieutenant Johannes Hartman,
't gunt van die uitwerking was, dat Z. M. sub dato 20 Januarij
1656, op de van ons ontvangen brief ten antwoord diende ,
dat de Grooten van zijn Hof hem de reize dus lange haddenafgeraden, maar dat hij echter zonder op de goede of kwade
uren te reguardeeren, binnen korten tot ons zoude afkomen,
alzoo zeer begeerig was met den Heer HuVE t' aboucheren.
Bij een nadere brief van den 14en Februarij des evengem.
jaars, recommandeerde Z. M. aan welgem. Heer Huyt, omme
op hoede te wezen tegens alle kwade onderneemingen,sdie
door deeze en geene verraders en slegtgezinde menschen zouden kunnen in het werk gesteld worden, en vcrzogt wijders
ook, dat wanneer Zijn Ed. in de brieven van Z. M. eenige duisterheid mogte vinden , zulks ten eersten aan denzelven te willen te kennen geven, ter voorkoming van allen misverstand;
want dat Z. M. geintentioneert was , de gemaakte vreede zoo
lange te onderhonden als zon en maan zoude schijnen.
Den 14en Maart 1656 deed Z. M. verzoek dat iemand van
onze voornaamste persoonen tot hem mogte afgevaardigd wor-
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den, om daarmede iets in secretesse te verhandelen. Waarop
den Heer HuVI goed vond die commissie op te dragen aan
den koopman Tsbrand God8kens , denwelken den 23 en der gemelden maand reverteerende, voor rapport diende: dat Z. M.
hem onder meer gelast had, om op vijf aan Hoogstdenzelven
gezonden brieven mondelings tot antwoord te dienen; dat voor
welgedaan hield dat men de inwoonders van Colombo, die door
de Portugeesen buiten de stad geslooten wierden, wederom terugzond; dat Z. M. zeer wel begreep dat ons yolk door het lang te
velde liggen veel ongemak hadde te lijden en dat zulks dierlialven binnen korten een einde stond te nemen; dat Z. M. van
goederhand berigt was, dat den Heer Hulft zich dikmalen in
gevaar stelde en dat bij verlies van Zijn Ed. persoon, de paarl
van Z. M. oog zoude verlooren gaan; dat Z. M. daaromme begeerde, dat Zijn Ed. zich in den aanstaande wat beter wachten
zoude, en ook de hooge- en lage amptenaren recommandeerde
goede toezigt te houden, dat denzelven geen ongeval overkwam.
Pat wijders de brieven die den Heer 114f€ aan Z. M. kwam
te rigten, deszelfs zwaarste en g'achtste diensten concerneerden,
en dat Zijn Ed. nit lien hoofde niet nodig had, zich wegens
de menigvuldigheid derzelve te excuseeren; want dat Z. M.
niets aangenamer was, dan te ontvangen en te lezen het schrijven van een zijner allergetrouste dienaren die hij ooit hadde
beleeft. Pat Z. M. het contract, met den Heer Westerwold
aangegaan, voor goed, vast en bondig kwam te houden, maar
dat er intusschen veel Heeren Generaals van India en Gouverneurs van dit eiland waren geweest, die tegens alle recht
en billijkheid groote moeijelijkheden veroorzaakt en aanleiding
tot verwijdering gegeven hadden ; dat hem zulks zeer smertede
en hij God tot een getuige zijner onschuld aanriep. En eindelijk, dat Z. M. met den Heer MO, die niet antlers zogt dan
zijne Heeren getrou te dienen en ook bereids groote getrouwigheid aan het Candiase Hof bewezen had, zoodauige vaste
vriendschap tragte te maken, dat voor of na zoo lange zon en
maan hare schijnsclen gaven, geen inbreuk bevonden wierd.
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Voorts verzocht Z. M. onderrigt te warden , hoe en op wat
wijze men na de overwinning van Colombo vermeende het koningrijk Jaffenapainam en het eiland Manaar te bemachtigen;
mitsgaders of het niet dienstig was, dat alreede eenige van
Z. M. Dessaves ter bezetting dier plaatsen wierden afgezonden.
Oak stand Z. M. toe dat veelgedachten Heer MO den vol.
genden Zondag of Donderdag, wanneer het Zijn Ed. mogte behagen , voor denzelven kwam te verschijnen ; terwijl om Zijn
Ed. te vergezelschappen eenige grooten zoude afzenden. Gelijk ook terzelver tijd Z. M. D6issaves afkwamen , medebrengende twee brieven, die op de begeerte van Z. M. door den
Heer Hulft gecoucheerd waren , tot antwoord op twee door de
.Portugeesen aan den Vorst gerigte missives, en dewelke Z. M.
zoo bijzonder wel bevielen, dat hij dezelve uit zijnen naam
door Zijn Ed. liet onderteekenen en in diervoegen afzond.
Op den

l en April

des meergemelden jaars, gebeurde het dat

Z. M. aan den Heer Hulft schriftelijk communiceerde d'afzending van eenige Hovelingen om zijn Ed. Hovewaards te brengen , betuigende daarbij dat zijne oogen na die gewenschte
uure, dag en goede komst, huppelden en sprongen ; mitsgaders dat Z. M. het gesprek van Zijn Ed. zoude aanmerken als
een lieflijke musiek en snarenspel. Waarop de noodige toerusting gemaakt zijnde, zoo ondernam den Heer MO op den
yen

der evengen. maand April de heenreize, en wierd den 8 en
daaraan bij Z. M. ter audientie g'admitteerd , onder zoodanige
eerbewijzing als men in 't breede door den Heer Baldeus beschreven vind en daaromme alhier g'excuseert werd. Echter
zal men zeggen , dat zoodra den Heer HuVt ter halver wegen
van d'audientie zaal gekomen was, Z. M. van zijnen zetel op•
stond en denzelven nader deed komen ; mitsgaders dat welgem. Heer Hulft alstoen Z. M. in d'allereerbiedigste termen
aansprekende, onder meer heeft te verstaan gegeven, dat H.
H. Ed. hem hadden gezonden, om aan Z. M. keuze te defereren of bij het met den Heer Westerwold getroffene verbond
geliefde te verblijven, dan wel of begeerde hetzelve vernieuwd
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te hebben, en dat men in dien gevalle genegen was, om daarinne nog meerder na het welbehagen van Z. M. te laten vloeijen. Doch Z. M. betuigende daarmede vergenoegd te zijn, zoo
voer Zijn Ed. verder voort met een kort detail to doen van
de op den vijand behaalde voordeelen. Voegende daarbij dat
er nog Brie zaken van gewigte waren die men bereids bevorens Z. M. had voorgesteld, en op dewelke als nog Z. M. dispositie verwacht werd. Gelijk in de eerste plaats het articul
van de pro dato verzogte koelies, terwij1 de noodzakelijkheid
derzelve, indien Z. M. die begeerde te weten , aan denzelven
zoude bekend gemaakt worden, door den nevens meer andere
tot Zijn Ed. gezelschap en statie medegenomen koopman Ysbrand Godskens, die daarvan onderrigt was. Maar Z. M. deed
alle zijne Grooten vertrekken en verzogt aan den Heer Hulft,
dat onze amptenaren mede mogten buiten staan, 't gunt volbragt zijnde , aboucheerde Z. M. nog wel omtrent een gnarlier
uurs met Zijn Ed. en verleende daarna aan denzelven een
vriendelijk afscheid.
Den 9 en April 1656 kwam den Heer HuUt van bet Hof
terug, en den volgende dag 's morgens bezigtigde hij de werken, gelijk ook des avonds ; dock wierd alstoen door een ongelukkige roerschoot der Portugeesen zoodanig getroffen , dat
kort daar aan den geest gaf. Waardoor het bestier van zaken
wederom devolveerde op den hier voorwaarts bereids genoemden Heer ildriaan van der Meyden, die van dit onverwagte
en importante sterfgeval, ten eersten kennisse gaf aan Z. M.;
denwelken daarop dadelijk de Dessaves van de vijf- en zeven corks afzond , om het lijk te bezigtigen, terwij1 het rouwbeklag volbragt wierd door Z. M. Adigaar, den Dessave van.
Matule en eenige andere Hovelingen. Dewelke teffens begeerden onderrigt te wesen , of dit subite sterfgeval van Z. M.
welgeliefden en beminden Directeur-Generaal , door iemand
van onze zijne of door eigen ongeluk dan wel door den vijand was veroorzaakt; waarop men hun aanwijzing deed van
de plaatze des ongevals, die zij al bevende en kruipende ge-
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naakten, en vervolgens een handvol aarde of zand niede neemende, verzogten dezelve dat aldaar met Been voeten mogte
getreeden worden.
Bij een brief van den

Th en

der gem. maand April, betnigde

Z. M. nog nader deszelfs leedwezen over het afsterven van den
Heer Hulft , en gaf voorts zijn inclinatie om met den Heer
Van der Meyden te spreken, zeer omstandig te kennen. Ook
begeerde Z. M. bij een missive van den 18 en daaraan, dat de
juweelen, die de Heer Hulft zr. van Z. M. tot eene ver•
eering gekregen had, aan deszelfs vrienden in Nederland zouden gezonden, en hem wijders berigt gegeven werden, hoedanig
men de stad Colombo meende te bemachtigen, 't zij door geweld ofte anderzints, want in 't eerste geval was Z. M. genegen zulks bij te wonen, en wilde dierhalven daaraan vooraf
een dag a twee in 't heimelijke gewaarschoud wezen. Pen 22en
der voorschreven maand schreef Z. M. aan den Heer Van der
Meyden, hoe hij vastelijk vertroude, dat Hoogstdenzelven en
alle zijne nakomelingen veele oprechte en getrouwe diensten
van de Nederlanders stonden te genieten. Mitsgaders dat hij
van meeninge was , om na het eindigen van den oorlog per
d'eerst na Nederland te vertrekkene schepen, aan de Grooten
en Heeren Baden te schrijven, en daarbij te vertoonen de goede
diensten door wijlen den Heer HuV't zr. aan Z. M. bewezen.
Nog zeide Z. M. in gedachte brief, dat van d'uitvoering der
genomen wordende besluiten, in tijds de noodige kennisse
wilde hebben, ten einde daartoe in persoon de behulpzame
hand te kunnen bieden. Doch om volgens den voorstel van den
Heer Van der Meyden, eerst na de verovering van Colombo in
't leger te komen, vermeende Z. M. van weinig nut te wezen,
vermits er alsdan niets antlers te doen viel , als het nakomen
van het te makene accoord, en dat den meer gewaagden Heer
MO belooft hadde, om Z. M. evengem. stad in handen te
zullen leveren.
Aan den Sabandhaar der steede Gale beyond men dat Z. M.
sub dato 23 April -- insgelijks geschreven , en den zelven on-
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der meer gelast hadde, zorge te dragen dat de misslagen die
bij Z. M. brieven somwijlen mogten bevonden werden, door
den Heer Van der Meyden ten besten geduid en uitgelegd
wierden.
Ondertusschen vond men goed om ter verhandeling van
eenige geheime zaken, een Gezant aan Z. M. te zenden en daartoe te benoemen den koopman rsbrand God8kens, dewelken in
gezelschap van drie Hovelingen terugkomende, aan den Heer
Van der Meyden rapporteerde, dat Z. M. gaarne zien zoude,
dat met den storm gesupersedeert wierd tot den 30 en Bier
maand, wanneer Z. M. vermeende dezelve in persoon bij te
woonen.
Maar den 27 en van dikgerepte maand, eenparig geresolveerd
zijnde, om den volgende nacht het stormen te doen voortgang
nemen, zoo beraamde men niet alleen de daartoe benoodigde
middelen , maar men liet ook daarvan aan Z. M. zonder uitstel kennisse geven, en dus ontbrak er niets dan diens wezentlijken voortgang, die ongetwijfeld zoude gevolgd wezen, indien
bij eene daarop nader gehoudene bijeenkomst ofte vergadering,
de verschillendheid der concepten van eenige Raadsleden, dat
werk niet hadde doen surcheeren tot den Ten der maand Mey;
wanneer een hevigen aanval wierd gedaan op het bolwerk Si.
Jan, 'twelk na een harden tegenstand der Portnyeesen, die tot

drie keeren afgeslagen wierden , in onse handen verviel. De
Sinyaleese krijgers die aldaar present waren, vervoegden zich in
't begin van dezen storm in de loopgraven, gelijk ook de Dessaves van Saffregam, de zeven- en vier conies, en kort daarna
bond Z. M. nog vier andere Hovelingen met een groot getal
Laskarijns, die door hunne menigte alles vervulden en meer
gewoel maakten dan hulpe toebragten.
Den B en der gemelde maand Mey zag men de Prince vlag
op voorschr. bolwerk geplant, en den 1 pen daaraan waren
d'onze zoo verre gevordert, dat zij zich konden bedienen,
van het daarop geplaatste geschut. Daardoor den vijand niet
alleen grootelijks in toom gehonden , maar ook genoodzaakt
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wierd, om nog dienzelfden dag iemand tot ons to zenden ter
verlanging van schriftelijke verzekering voor drie andere Gecommitteerden. Dewelke den volgenden morgen bij den Heer
van der Meyden verscheenen , met eenige articulen van accoord,
waarinne zij verzogten dat geconsenteert mogte worden; doch
welkenaangaande aan onze zijde nog verscheidene rejectien
wierden gemaakt, die de Portugeesen zich moesten laten weld.
gevallen , terwijl de overgave van de stad Colombo op den
12en

Mey 1656 zijn beslag erlangde.

Na deze verovering ontving men een brief van Z. M., gedateerd den H en der even geciteerde maand, dewelke dieteerde , dat Hoogstdenzelven niet alleen bericht was, dat de
Portugeesen wegens het overgeven van de stad met ons stonden te handelen, maar ook dat zulks wezentlijk gevolg genomen, doch dat hij daaraan nog geen geloof sloeg, vermits wij
hem milks volgens onzen pligt niet bedeelt hadden. Echter
verzogt hij, indien het alzoo wezen mogte, dat wij hem hetzelve ten eersten wilden communiceren, gelijk ook den inhoud van 't gemaakte accoord; mitsgaders dat men mogt
denken om 't geen aan den Heer MO zr. van wegens Z. M.
geschreven en door welgem. denzelven ook toegestaan of beloofdt was.
Sedert bekwam men van den Candiasen Vorst nog nader
schrijvens, waaruit niet onduidelijk bleek, dat hij vergramd
was. En van Maluaal kreeg men bericht, dat op het ontbod
van den toenmaals aan het Pas _Naklegam posthoudende corporaal , een sergant en 10 Mardijkers derwaarts gezonden
waren , tot het afkeeren van drie Z. M s. Dessaves, die aldaar
met hare krijgers vergaderden. Doch dat wierd door den Heer
van der Meyden en zijnen Raad voor een groot misverstand
aangezien, en dierhalven gelaste men ook opstond aan gemelde corporaal , om voorschr. manschappen weder na hunne
vorige post te zenden , en Z. M. volkeren het overkomen in
geenen deele te beletten, alzoo zulks somwijlen zoude kunnen
strekken tot meerder grond van Z. M. misnoegen en wangunst;
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die echter buiten dit van dag tot dag toenam, en ons alien
toevoer uit het land afsneed. Ondertusschen bleef Z. M.
sterk aandringen op d'overgave van Nigombo en Colombo , als
zeggende bij een terdier tijd ontvangene brief, dat den Heer
.Hulft e, in den naam van zijne Doorluchtige Hoogheid, den
Heere Prince van Orange en d'Ed. Comp e, vastelijk beloofd
hadde, om de sterkte Nigombo , wanneer gewonnen zoude
zijn, aan Z. M. in te ruimen en dat Hoogstgem. denzelven
om die redenen ook alle hulpe aan zijne Hollanders toegezonden hadde, maar dat men nu aan gem. beloften niet meer
kwam te denken.
Bij een brief van den

21 en

der meergerepte maand Mey,

noteerde dien Vorst, dat men een missive aan zekeren George
Blom (zijnde een taalman der Nederlanders, die zich in Candia
beyond) geschreven , doch daarinne niets gemeld had van de
zaken die Z. M. dienst concerneerden , dat men zulke blaauwe
bloemtjes konde schrijven aan wien men wilde, doch geenzins
aan Z. M. En dat het Z. M. zeer veel bedenken baarde ,
dat men voorgaf, dat de macht en authoriteit, waarmede den
Heer Hulft zr, ten dezen eilande verscheenen , aan hem te
Batavia gegeven was, daar denzelven die uit Nederland ontvangen had. Nog was bij opgedachte missive gevoegd een
p. s, ter ordre van Z. M. door voorn. George Blom ingesteld ,
't welk behelsde dat Z. M. hem onder meer gelast had , den
Heer van der Meyden te laten weten , dat wanneer men een
stall met hulpe van Z. M. kwam in te ruimen, men als dan
moeste te werk gaan volgens geschrift en belofte, zonder
daarvan ter rechter of ter slinker zijde te wijken. Maar dat
men na het overgaan van Colombo niet eens gedacht hadde
om aan Z. M. deszelfs grootste rebellen toe te zenden , nog
ook niet het aanhanden hebbende gesehenk, excepto twee
Persiaanse katten, een scheepjen enz. Den Heer van der Meyden
bleef wel niet in gebreken, om daarop op het beleeftst te
antwoorden , doch den Candiasen Vorst rustede niet, maar
barste tegens de Nederlanders nit in de grootste bitterheid ,
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ja zelfs in verraad , gelijk blijkt aan twee Portugeesen, die
hij in secretesse deed verzoeken om in zijn land over te komen , hen beloovende zoo veel inkomsten, als zij in hunnen
bloeijenden stet hadden genoten.
Ook be yond men dat Z. M. Laskarijns in de thin alwaar
's Compe. buffels en koebeesten gestald stonden , waren ingebroken en veel schade hadden gedaan. Mitsgaders dat zekeren
Kanangere Arraatje, 't welk altoos een getrouw dienaar van
d'Ed. Compe. geweest, met ruym 300 Laskarijns na 's Konings
land was overgeloopen en dat daarna nog al meerder dienzelfden weg insloegen. Zoomede dat de Dessaves van Mature
en Ouva, vier Poriugeese fregatten , die den 29 en Mey aan de
zijde van Galkisse waren vernomen en ook den volgenden dag
ter Colombose rhede verscheenen, met witte doeken hadden
gewenkt, en wijders aan eenige visschers 400 Larijnen belooft
indien bezorgen konden, dat ze een van hun kwamen te
spreeken. 't Gunt niettegenstaande het uitzetten van twee Thonys niet heeft willen lukken, vermits de baren der zee gemelde vaartuigen telkens wederom op het land sloegen. Van
Mature kreeg men berigt, dat Z. M. krijgers en dies Hoofden
aan d'inwoonders op hooge straffe hadden verboden, de minste
toevoer ofte gehoorzaamheid aan onze natie te bewijzen, maar
zich in tegendeel onder de macht, van Z. M. te begeven. Voorts
dat zich van alles meester maakten en bereids zoo vermetel
waren geworden, om met geheele troepen tot Belligam,
mande en de Baygams te komen huisvesten. Hetwelk de Ministers van Gale had doen besluiten , tot het detacheren van
drie Compagnien militairen van 40 man ieder, , ten einde
daar van twee Compagnien op ilccuras zouden verblijven ,
om d'ingezetenen voor alle overlast te secureeren ; en de
Candianen die zich daar vertoonen mogten aan te zeggen,
dat uit onze landen , die Z. M. bereids zoo lange jaren aan
ons ten vredige bezitting overgelaten hadde, moesten blijven ,
ten ware daartoe bijzondere last van Z. M. kwamen te vertoonen; loch zulks niet helpende en evenwel met gewelt
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willende voortvaren , dat men hen clan als vijanden afkeeren zoude.
Ondertusschen scheen het als of de Grooten van het land
(dat is de Hoofden) al overlarge met Z. M. in verbintenisse
geweest waren, en den Adigaar, die over den weg van Angrelotte tot Mature was gekomen, schroomde niet om gantsch
met de waarheid strijdende voor te geven, dat daartoe door
den Heer van der Meyden gelast was geworden. Men onderschepte verders ook een ola van den volgenden inhoud :
„Cattepitty Appoehamy is tot Mallimande gekomen,
heeft van daar een ola gezonden, waarinne zegt uit bevel
van den Koning gekomen te zijn, om het land van Mature voor Z. M. in te nemen en te bezitten; verbiedende
in 't gemeen aan alle de inwoonders, geen toevoer, tot
de minste en onrijpe vrugt toe , voor geld of uit liefde
ofte uit eenige oorzaak aan de Hollanders ofte aan
hare verblijfplaatsen to brengen. Zeide venter, dat in
voorleden tijden genegen waren hier nederwaarts te komen, gelijk nu wederom gekomen zijn; daarom d'inwoonders tot eere van 't Hof en den Dessave van Mature
wel zullen doen aan den dienst van Z. M. te gedenken ,
't welk naarkomende zullen groote gunst en eere van
't Hof erlangen. Den Dessave van Safreganz heeft den
Dessave van Mature gezonden, om UE. in alle deele
behulpzaam te zijn."
In de Pasdum cork; en te Caliture stonden de zaken gantsch
niet beter, want buiten en behalven dat de moeder en brooder van een Kotte Nainde weggevoerd en de verdere ingezetenen gevangen genomen waren, vond men een ola, welkers
inhoud aldus luyde:
„Tudoculle Mandonna Appoehamy doet te weten aan
alle Arraatjes, Laskarijns en de grootste Majoraals en

oversten van Caliture, Makoene en Barberijen , als hen
deze ola vertoond word, met de Hollanders geen gesprek
te houden, goon geregtigheid van de dorpen (te vooren
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haar vergund) te betalen ofte in te willigen, of eenig
dienstbaar y olk tot dienst van de fortresse te verleenen ;
die deze geen geloof zal geven en den inhoud niet zal
navolgen, heeft groote straffe te wachten; daarom komt
alle herwaards bij mij."
Sedert ontving men nog nadere tijding van Caliture, dat
drie persoonen, zijnde een inwoonder, een vrouw en een
slaaf gekwetst waren; dat de Candiase krijgers daar alles in
beweging bragten; dat de inwoonders die het niet konden
ontvlugten, door hen weggevoerd en de overige tot aan de
rivier toe vervolgd wierden. Dat ook twee Arraatjes omtrent
Alikan lagen en ordre gegeven hadden, dat alle de inwoonders binnen den tijd van drie dagen voor haar zouden verschijnen. En laatstelijk, dat twee Laskarijns en 42 koelies van
Caliture na Colombo gezonden, loch op de weg door een parthij
struikroovers aangetast en landwaarts ingebragt waren; waarom
besloten wierd , zoo tot dekking der inwoonders als kaneelschillers, een detachement van 200 militairen te Bentotte te
plaatsen.
Met Nigombo was het insgelijks slegt gesteld , want Z. M.
hadde den Pattangatijn van Cocquielle, onder beloften van
groote vereering en belooning, mede op zijn zijde weeten te
krijgen, en dus ontmoete men niet alleen groote moeijenissen,
maar men ontdekte ook zelfs aan de kerk, die toenmaals genaamd was Guia de Lobo, een ola, van inhoud als volgd :
„De stad Colombo is nu veroverd, en men heeft de Majesteit beloofd die ter hand te stellen, 't welk tegens
belofte niet geschied; dus hierover eenige onlusten ontstaande, zoo begeeren wij daarvan nog schuld nog deel
te hebben. Doch wij zijn volkomen verzekerd van Z. M.
genegendheid tot de Hollandse natie, dus zoo UL. genegen zijt iemand tot de Majesteit of te zenden, 't zelve
zal UE. toegestaan werden en daartoe zal vrijgeleide
vergund worden."
Alle hetgunt bij den Heer van der Meyden en zijnen Raad
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en overweging genomen zijnde , oordeelde men zicli verpligt ,
om Z. M. deszelfs onregtmatige stukken en snoode strooperijen door een brief eens voor oogen te stelleu. De schade
die zoo wel Z. M. als d'Ed. Comp e tot verder afbreuk van
den Poriugeesen vijand kwam te lijden , wierd hem klaarlijk
vertoond en men verzogt teffens , dat Z. M. hoe eer hoe liever van alle vijandschap wilde afzien en met ons in alle minzaamheid leven , mitsgaders onze landen , die wij zoo lange
bewoond hadden , in vreede laten bezitten.
Nog insteerde men om een spoedig antwoord, en dat Z. M.
eenige Afgezanten na deszelfs welbehagen tot ons geliefde af
te zenden, terwij1 de fortresse Nigombo om af te breken zoude
ingeruimd , en verders aan Z. M. toegestaan werden alle hetgunt denzelven kwam te begeeren , mits zulks niet was strekkende tot merkelijke schade van d'Ed. Comp e. Doch ingevalle
Z. M. bij zijne onregtmatige bedrijven en overlasten , die dagelijks aan de arme inwoonders en onze eigen Nederlanders
wierden gepleegd , bleef volharden , dat men als dan voor God
en de gantsche wereld protesteerde, onschuldig te wezen aan
alle zwarigheden , onheilen en bloedstortingen die daaruit
mogten resulteren. Want dat wij aan onze zijde genoegzaam
tegen ons gemoed geperst en gedwongen wierden, zoodanige
gewelden en overlasten met de wapenen , ons door God Almaehtich verleend, af te keeren.
Hierop wierd wel eenig schrijvens van Z. M. ontvangen ,
maar dat diende niets ter zake , als handelende eenlijk van
een valk , die men Z. M. nevens evengemelde brief had toegeschikt , om dies receptie des t' aangenamer te maken, dock
waardoor Z. M. echter van zijne feitelijkheden niet af te leiden was. Want onaangezien de in het land gezondene 200
soldaten groote vreeze onder zijn Yolk en daarentegens
zulke bijzondere vreugde bij onze inwoonders verwekten , dat
weer als 1000 zielen tot ons terug kwamen, zoo konde zulks
nogtans niet beletten dat Z. M. aan deszelfs Laskarijns niet
gelaste om alle Nederlanders die zij maar konden bekomen ,
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bij hem te brengen , en de ons dienende zwarten , Singaleesen ,
Mooren en slaven, news en ooren af te snijden.
Pus zag men dan de verbitterdheid en vijandschap van Z.
M. hoe langs hoe meer toenemen, -en men was overzulks genoodzaakt overal een wakend oog te houden, door het uitzenden van manschappen tot tegengang der Candianen, die kort
daaraan nog een Doeria en twee kaneelschillers gevanglijk wegvoerden.
Den Nen Julij 1656 wierd men door twee overloopers van
Z. M. geinformeerd, dat Hoogstdenzelven eenige Portugeesen
met aanzienlijke dorpen had vereerd. En terzelver tijd ontving men ook berigt dat de Candianen, ten getalle van omtrent
100 koppen, de post Hakman , die zij wisten dat als toen
maar met 10 blanke en 15 Laskarijns bezet was, zeer hevig
aangetast, doch ook teffens van de onze 'zulk een tegenstand
ontmoet hadden, dat genoodzaakt waren geweest af te trekken.
Intusschen was het te beklagen, dat onze eigene honden
ons het meeste beeten, vermits er bij onze voornaamste Singaleesen zulk een groote ontrouw resideerde, dat niet een parthij van de onze, zonder verspied te worden, er op uit dorste
gaan , waarentegens men van de desseynen der Candianen
Been de minste naricht konde erlangen. Omtrent Mabol verstond men, dat een sergeant, vier soldaten vrouwen en eenige
inwoonders waren opgevat en gevleugeld bij den Dessave der
zeven conies gebragt; mitsgaders dat dezelve vervolgens was
aangezegt , dat staat konden makers, dewijl de Nederlanden
lang genoeg gediend hadden, dat ze voortaan door Z. M. als
slaven en slavinnen zouden gebruikt worden. Voorts wierd
van Caliture schrijvens aangebragt, ter bekendmaking dat zich
tot Boemboeld eenige boschloopers verstout hadden, het gewasch aldaar te snijden en dat door de daarop uitgezondene
manschappen twee spions waren achterhaald, dewelke men een
voet kleinder gemaakt en zoodanig bij de Nely ten toon gesteld had.
Den Portugeesen Admiraal zond op verzoek van Z. M. eenige
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vaartuigen of Thonys na Nagapatnam, tot het weder bijeen
brengen van een macht, en dus verkeerde men in zeer hachelijke omstandigheden, die den Heer Van der Meyden al dikwijls noodzaakten tot het detacheren van 2 a 300 man, om
den Candiaan een vreeze aan te jagen en in gedurig vlugten
te houden.
Den Koning Ragia Singa, inmiddels steeds continuerende
in deszelfs k wade nukken, en de benedenlanden voor een
groat gedeelte uit misnoegen en kwaadaardigheid bijna ontvolkt hebbende, dewijl hij zonder te gedenken om zijn deugdelijke schuld aan d'Ed. Comp e. te voldoen, meester van Colombo wilde zijn , vonden H. H. E. te Batavia goed, om in
het laatste van den jare 1657 eenige oorlogsmacht, onder het
beleid van den E. Heere Rijckloff van Goens naar Ceilon te
zenden, bestaande in 16 schepen en 700 militairen, terwijl
gem. Heere Van Goens het Gouvernement als Commissaris
zoude visiteren.
Op den len Februarij 1658 kreegen de Nederlanders Tutucoryn in bezit , en op den 22en Maart daaraan bragten ze Manaar onder hunne macht, terwijl het fort Ham-en-Hiel op den
23en April volgde , gelijk oak op den 21 en Junij deszelven
jaars 't casteel Jaffenapatnam , alwaar kart daarna een groat
verraad, hetwelk met voorkennisse van Z. M. gesmeed was,
gelukkig ontdekt zijnde , zoo wierden de daaraan schuldig bevondene na verdiensten gestraft.
Gedurende den loop van dit en de twee volgende jaren
viel er niets aanmerkelijks voor, loch geliet zich den Koning
nu en dan als of hij naar vrede haakte, hoewel echter niet
ophield de benedenlanden gestadig te ontrusten en de ingezetenen te doen opvatten en vervoeren, ja zelfs veele moorddadig om bet leven te brengen.
In den jare 1661 vond men goed de haven van Galpetty
aan Z. M. in te ruimen, dat echter door H. H. E. wierd geimprobreert, uit bedugting dat van daar caneel etc. ter sluik
zoude vervoert warden, hoewel teffens gelasteden den Koning
(2. Serie, 2. Di., 2. St.)
27
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zoo hij de vreede hield, bij provisie in possessie van dezelve
te laten.
In de maand September des jaars 1662 wierd de voorn.
Heer Gouverneur Van der Meyden verlost, en den Ed. Heer
Rijckloff van Goens in zijn plaats tot Gouverneur van Ceilon
verkooren; nadat door gem. Heere Van Goens de Portugeesche
stall Cochim op de kust Mallabaar verovert was.
Aanmerkelijk was bet dat den Koning Ragia Singa gedurende die expeditie, en terwijl een gedeelte der Ceilonse macht
mede daartoe g'employeert wierd, zich in alles stil Meld, waaruit men conjectureerde, dat lien Koning, uit het gevolg van
's Comps. glorieuse wapenen, bij een vredig h ameur zoude 131ijven continueren. Ondertusschen hield Z. M. de sedert zoo
vele jaren successive aan hem gezondene Nederlanden steeds
gevangen, zonder dat men de redenen daarvan bedenken konde,
veel min dat eenig gehoor gegeven wierd aan de herhaalde
sollicitatien tot derzelver verlossing. Waarom Haar H. Ed.
ook bij brieve van den 26en Aug. 1663 naar Ceilon schreven,
dat men geen Nederlanden meer zoude opzenden , maar als
't noodig wierd geoordeeld, dat men dan daartoe bekwame
Laskaryns of andere inlanders zoude kunnen gebruiken.
In het laatste van den jare 1663 wierd meermelde Ed. Heer
Gouverneur Bijeklof van Goens naar Batavia verlost, en vervangen door den Ed. Heer Jacob Hustaard ; gedurende het
bestier van den welken er niets notabels voorviel, dan dat de
Engelse bij het Candiase Hof machineerden, om een voet op
het eiland te krijgen, dock zonder eenig succes, terwijl de
taken tusschen den Koning en d'Ed. Comp e. in een vreedigen
toestand continueerden.
Gelijk ook zoo lange den Heer Commandeur Roothaes, aan
denwelken welgem. Ed. Heer Hustaerd op den 19 en November
1664, het bestier overgaf, de belangens van d'Ed. Maatschappij
manieerde tot den jare 1665; wanneer in de maand April den
meerm. Ed. Heer Rijklof van Goens in qualiteit van Superintendent, Admiraal en Veldoverste op Ceilon verscheen , en
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het Gouvernement wederom aanvaarde. In welk tijdgewrigt
er een conspiratie aan het Candiase Hof ontstond, door eenige
misnoegde Dessaves en Appoehamys, die bet op het leven des
Konings hadden toegelegt, doch waaruit Z. M. na 't vermoorden
en sneuvelen van eenige zijner Grooten gelukkig echappeerde.
Retirerende den Koning zich naar 't gebergte Hangerankitte;
uit welken schuilhoek hij verscheiden brieven naar Colombo
schreef, waaruit zijn benoud en vernedert gemoed genoeg af
te meten was, begeerende adsistentie en dat eenige welgemonteerde schepen zouden worden g'employeert en uitgezet, om
de havens van Batticaloa en Coetjaer voor der Portugeesen verraad te verzekeren. Waarop door voorm. Ed. Heer Van Goens
eenige troepen naar 's Konings gebied wierden opgezonden ,
onder commando van de Capiteins Dupont en Marten Scholten ,
mitsgaders den koopman Van Goens, dewelke met hunne macht
in bezit namen de ondervolgende 15 provintien of landschappen; als :
Pannue.
Korrewitte cork.

Kolane corle.
Mende corle.

Naudon corle.

Hymitte galeagues.

Koekele corle.

Denniwalre agures.

illtakalang corle.
Pannewaal corle.

Gennimale Bammettepate agures.
Handepandoene corle en
Billigal corle.

Attulegam cork.
Dehegampelle corle.
Waarvan aan H. H. E. te Batavia verslag gedaan zijnde, recommandeerden dezelve zeer ernstelijk bij brieve van den

lien

Julij 1665, om het gevaar te ontwijken die zulke hooge

optogten dikmaals waren onderworpen geweest, en dat het
daarom raadzamer zoude zijn, na beneden af te zakken; terwijl
H. H. Ed. geen zwarigheid vonden nu ons het geluk zoodanig toelachte, de havens en landen van Batticaloa, Coetjaer
en Trineonomale, hoe eer hoe liever in possessie te nernen.
De redenen van dien funderende op des Konings eigen verzoek , en dat wij zonder bezettinge te lande te hebben , de
27 *
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havens niet konden bewaren; weshalven men Trinconomale
eerst occuperen en zich op de hoek vastmaken zoude daar
den Portugees een oude fortresse hadde gehad. Overleggende
en bezorgende alles ten besten, zoo omtrent de beknoptheid
van 't fort als deszelfs situatie, opdat niet ligt van daar behoefden op te breeken. Terwijl men vervolgens in gelijken
voegen met Batticaloa konde handelen, ten einde eenmaal ontslagen te worden van de bekommerlijke gedagten, die 't openstellen van deze heide havens, ten reguarde van andere .Kuropeese natien H. H. Ed. gestadig hadde aangebragt.
Voorts reitereerden Haar H. Ed. bij missive van den 21en
Julij deszelven jaars, hunne beduchting bij de laatst voorgaande
brief ter neder gesteld, nopens het optrekken der troupen naar
de bovenlanden, verkiarende van gevoelen te zijn , dat onze
legers Saffregam en de bovenlanden moesten verlaten , omme
te minder aanstoot te geven aan den Koning in 't occuperen
van Trinconomale en Batticaloa, en Z. M. te doen bezeffen ,
dat men niet in den zin hadde om conquesten op zijne Ianden te maken. Edoch den Ed. Heer Van Goens sustineerde,
dat het met 's Konings belang overeenkwam om de voorschr.
landen, waarin de wachtposten Saffregam, Bibligam en Ruanelle
gelegen waren, in bezit te houden , tot bescherming en securiteit van den onderdaan; te meer dewijl meest alle de voordezen opgevoerde inwonders bij deze revolte weder in hun
vaderland waren afgekomen, en waar door 'tin 's Comp s. landen
aan geen yolk ontbreken zoude, als mede dat men door het
bezetten van .Ruanelle, den afbreng van arreek naar Putulang
konde diverteren en doen afvloeijen naar Nigombo en Colombo.
Hetwelk door H. H. Ed. dan ook eindelijk bij missive van
den 13 en September 1666 wierde g'avoueert, met bijvoeging
dat mede van oordeel waren, dat omtrent Calpetty,, alwaar den
arreeks- en lijwaats handel zoo important wierd, dat men in 8
maanden tijds 3000 Rds aan tollen had genoten, noodzakelijk
een klein fortje diende te worden aangeboud; dat Chilauw in
der tijd mede behoorde te worden bezet en Nigombo geforti-
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ficeert, ten respecte van de zeven cones, welkers inwoonders
men daardoor wel onder de magt der Ed. Comp e. zoude kunnen krijgen.
Ondertusschen scheen den Koning Ragia Singa zich in 't geheel naar den zin van d' Ed. Comp e. te schikken, want als
Trinconomale in 't zelve jaar door d' Ed. Compe. in bezit wierd
genomen , laudeerde den Koning het zelve boven maters en
noemde de buitenwagt Ruanelle al merle de zijne; terwij1 Z.
M. teffens aan den Ed. Heere Van Goen8 communiceerde een
brief door de Engelsche aan denrelven geschreven.
Waarentegen men aan den Koning, nit erkentenis en om
Z. M. het derven der lagelanden vooreerst wat smakelijk te
maken , liet genieten, de geregtigheid van alle den arreek na
Colombo afkomende,
In den beginne van den jare 1667 geraakte C43etty in banden van d' Ed. Comp e. benevens eenige persoonen , dewelke
door den Koning aan den Engel8che , doenmaals vijanden van
d' Ed. Compe., in Gezantschap naar Madra8patnam waren afgezonden en die naar Colombo opgebragt wierden. Uit welke
procedures en verraderlijke streken van den Koning Ragia
Singa de Nederlander8 klaar bleek, hoe weinig zij zich op zoo
een trouloozen vorst hadden te verlaten ; terwij1 Z. M. hun
ondertusschen geveinsdelijk wilde doen gelooven , dat denzelyen tot zijne getrouwe Hollanders wel gezind was.
In het volgende jaar 1668 wierd den weg over Wallace naar
Batticaloa door d' onzen geopent en bezit van die plaatse genomen , verschijnende alle d' inwoonders Bier landen voor den
Dessave der Ed. Comp e.; terwiji men tot voorkominge van
argwaan bij het Hof, een brief of ola aan de Hofsgrooten deed
afgaan , ter verzekering dat men daaromtrent niets anders had
behartigt, dan het Beene ten besten van de Koning en de
Maatschappij konde strekken. Voorts wierd op Coetjaar almede post gevat en middelerwijle een ola van den Koning
ontvangen , waarbij onder anderen bleek dat Batticaloa en Coetjaar op de expresse ordre van Z. M. door de Compe. waren
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bezet geworden, gelijk te zien is bij resolutie in Rade van
Ceylon genomen op den 18 en September 1668.
En ofschoon d'Ed. Compe. bij deze gesteldheid van zaken
genoegzaam in staat was, importante conquesten te maken ,
vond men echter niet raadzaam om de zeven corles, hoewel
ook voor Nigombo gelegen, den Singalees te ontnemen; noch
ook den caneel, benoorden de rivier van Caymelle , tegens des
Konings zin te schillen, ten einde Z. M. in geenerley wijze
tot toorne te verwekken; te meer dewiji d'Ed. Comp e. bereids
den zoom der zee bezat, en gevolgelijk meester was van alle
den handel, dewelke op dat eiland g'excerceert konde worden,
en Haar Eds, daarenboven niets meer pretendeerden, veel min
den Koning te landewaart eenige wetten stellen Wilde.
Dusdanig waren de zaken gesteld, wanneer men in de
maand October deszelven jaars gantsch onverwagt vernam,
dat de Singaleesen de Mendekaduale en .ditakalan corks eensklaps g'invadeert en 's Comp e. volkeren een verraderlijken £rek
hadden gespeelt; dewelke genoodzaakt zijnde te retireeren ,
besloot men de militie tot op Ruanelle in te trekken en inmiddels den Sergeant-Majoor Hendrik van Reede met een
aanzienlijk corps op te zenden, die ook het gelu ic hadde,
dat verraderlijk en trouloos stuk, rigoureuslijk op den Koning te wreeken. Waar op de zaken in het volgende jaar 1669
in een vreedzame schijn continuerende, zonder dat de Koningse eenige beweging maakten, om de door d'Ed. Compe.
verlatene landen in bezit te nemen; integendeel over de retraite
van 's Compe . militie hun leedwezen betuigden, wierd op den
yen December deszelven jaars beslooten te probeeren, of men
die landen niet konden behouden , zonder een corps militairen
derwaards op te voeren , maar zulks eenelijk door den Dessave, g'assisteert van eenige Europe8che en Inlandsche militairen te doen ondernemen.
Doch dit besluit schijnt geen effect te hebben gesorteert.
Ondertusschen bleven de havenen des eilands open, en men
liet aan den Koning de vrije vaart niet alleen tot Ca0eity ,
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Batticaloa, Coetjaar, , etc. maar zelfs tot Colombo, Gale en
Nigonsbo , etc. tot in de maand October des jaars 1670, wanneer er wederom een violenten opstand ontstond, tusschen
de boven- en beneden .landers. Waartoe men voorgaf, dat de
Hofsgrooten den Koning als genoodzaakt hadden, en dewijl
dit gedoente van kwaad tot erger °verging , besloot men een
brief aan den Vorst of te zenden, met verzoek dat 's Comps.
yolk, hetw.elk verraderlijk van .'Irandore was opgevoert, mogt
gelargeert worden , of dat men bij weigering van dien ,

zoo-

danige middelen zoude bij der hand vatten , als van God
daartoe verleend waren. Maar hierop niets volgende , wierd
g'arresteert de vaart op Coetjaar,, Batticaloa en Calpetty te
doen sluiten, en geene vaartuigen aldaar uit of in te doen
gaan. Hetwelk van dat gevolg was, dat in de maand Februarij des volgenden jaars 1671 eenige Hovelingen afk wamen ,, voorgevende dat al het gepasseerde door kwaadwillige
gefabriceert en verraderlijk ondernomen , loch dat de Koning
nevens de zijne de Hollanders altoos getrouw gebleven was;
verzoekende dat een van 's Comp s. dienaren met hun Hovewaards mogte optrekken om Z. M. van de welgezindheid der
Maatschappij te verzekeren. Welk verzoek men goed vond te
declineren, eensdeels , omdat zich over het gepleegd verraad
niemand had willen aanbieden Hovewaards te vertrekken en anderen deels, omdat van zoo veele opgezondene voor als nog niemand gereverteert zijnde, zich daartoe ook niemand meer daartoe konde laten vinden '). Kort daarna wierd men in 't zekere
berigt, dat den Vorst des lands zich in een deplorabele staat
beyond, zijnde uit alle voorvallen genoegzaam te bevroeden, dat
Z. M. de klem der regeeringe kwijt was; alsmede dat de Hofsedelen alles bij een schraapten en raapten wat hun voorkwam,
en zich onder 's Konings tyrannique magt niet vertrouden, ook
de correspondentie tusschen den Ed. Heere Van Goens en het
Hof verhinderden; dewijl zeker soldaat voormaals naar boven
1) Aanteekening b.
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gezonden, door den Koning was beschonken en gelast om
met Brie Hovelingen naar Colombo te vertrekken , ten einde
met welgem. Heer Van Goen8 te handelen. Doch dat den Koning daarop schielijk ziek geworden en zich zelven niet langer
meester zijnde, de Hofsgrooten het Hof bezet gehouden en
het vertrek verhinderd hadden , waardoor de gestelde hoope
dan wederom verdween. Het geene t' onaangenamer was om
dat de landen van Saffregam en Arandore regt zeer naar d'Ed.
Compe. verlangden , en alle Koningse nit vreese voor d'optogt van 's Comps. volkeren naar boven vlugten , gelijk ook
een menigte naar Colombo kwamen, en door ola's protexie
imploreerden.
Nadat het nu 14 jaren geleden was, dat zoo veele brieven
's Comps. wegen Hovewaards waren opgezonden, zonder dat
op een eenige bet minste antwoord erlangd, of op de herhaalde
verzoeken tot largatie der gevangen Nederlanders eenige reflexie
geslagen was, kwam eindelijk in den jare 1671 den voorgewaagden soldaat wel beschonken van het Hof terug. Relaterende onder anderen: dat hem eenige Grooten van het Hof
stonden te volgen; dat den Koning genoegzaam als belegert
was, doch zich in een vaste berg zoo wel verschanst had, dat
met 50 man wel 1000 konde afweeren; dat 's Comp s. yolk
niet op 's Konings wil, maar door geweld der Hovelingen
aangehouden wierd etc.
Maar terwijl men op Colombo de voorvermelde Hovelingen
te vergeefs afwagtte, en bezig was met mediteeren, op wat
wijze men het met den Candia8en Vorst zoude aanleggen, dewip men hem bereids zoodanig hadde aangetast, dat alle de
lagelanden rondsom van de bovenlanders gezuivert waren, en,
dat men meende, dat het al lange met hem zoude zijn gedaan geweest, bij aldien men van buiten niets te vreesen
hadde gehad, begonnen de bovenlanders al wederom veele
verregaande hostiliteiten en feitelijkheden te pleegen, zich niet
ontziende de ingezetenen van 's Comps . districten te debaucheren en tot zich te lokken, dezelve met bun opvoerende tot in
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de landen van Batticaloa en Trinconomale, alwaar zij hoop
hadden door de Fransen g'assisteert te zullen worden, die aldaar met een talrijke vloot, onder haare Admiralen de la Ilaye
en Caron g'arriveert waren; voorgevende door den Koning
Ragia Singa geroepen en door Z. M. afgezondene Gecommitteerde met volkomen opdragt dier landen g'authoriseert te
wezen. Waarom men goedvond niet langer stil te zitten ,
maar detachementen te doen uitrukken, doch niet verder dan
Sitavaque en Idangoddere aan deze kant, en een aanzienlijke
macht in het Matureese nit te zetten en zelfs tot Walgodde
post te doen vatten, om de communicatie van daar tot Tammegam open te houden, etc. Waardoor diverse codes weder
onder gehoorzaamheid gebragt wierden, en de ingezetenen der
Billigal code verzoek deden om derwaards yolk te willen zenden, als wanneer zij zich ook zouden submitteren; weshalven
men ook een partij inlandse krijgers derwaards zond, dewijl
d' Ede. Comp e. aan die code veel gelegen lag.
Intusschen ontving men van Mature tijding dat de Koningse
in haare geweldplegingen en het tot zich lokken, mitsgaders
massacreren van 's Comp s. ingezetenen en Laskarijns meer en
meer voortgingen, en dat den Dessave Pit die muitelingen
met een aanzienlijke magt tot over de rivier van Waluwe
hadde vervolgt.
Den Ed. Heer van Goens vervolgens in 't zekere berigt
zijnde, van der Pransen aankomst binnen de baay van Trinconomale, alwaar zij ook reeds geland waren, was benevens zijnen Raad op middelen bedagt, om dezelve wederom van daar
te brengen, en wettelijk te beschermen 's Compagnies notoiren eigendom. Dewijl Trinconomale volgens het sentiment van
welgem. Heere van Goens en Zijn Ed. Rand , met regt moeste
geconsidereert worden als een annex van het Jafenapatnamse
Koningrijk ; dat nooit onder bet Singalese gebied sortabel geweest zijnde, door d'Ede Comp e. van de Portugeesen geconquesteert was, en over zulks tegen de Fransche invasien door
magt van wapenen behoorden te worden beschermt.
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De mesures dewelke bij zijn Ed. ten dien einde wierden
genomen, waren ook van dat gewenscht succes , dat gem.
natie nog in hetzelve jaar van 1672 van hare zoo onregtvaardige genomene possessie wierden ontzet, en zoo door gebrek
als capitulatie uit de gem. baay retireerde.
Het was voorwaar iets raars en vreemds, dat de Koning
Ragia Singa te Bier tijd of wanneer de .Franschen op Trinconomale gekomen waren, expresselijk van d'Ed. Comp e. begeerde
om dezelve van het eiland te verdrijven, daar 't nogtans in
alien deelen waar seheen, dat zij, zoo Wet door Z. M. ten
minsten door eenige van 's Konings Grooten de hand gebooden en in haare procedures gestijft waren geworden.
welk conduites het loos en snood caracter van dien Vorst
ligt op te maken was.
Ondertussehen bleef men de g'occupeerde posten bezet hon.
den , en men verleende aan veele der oproerige pardon, zonder zich echter met des Konings afgevallene onderdanen te
engageeren, hoe zeer dezelve daarom ook aanhielden. Latende
den Koning d'Ed. Comp e. alzoo geheel ongemoeit en in het
geruste bezit haarer landen, tot in den jare 1675, wanneer er
een groote en algemeene inval der bovenlanders van rontsomme
geschiedde, verre boven het effort en de magt, die men van
dien Vorst ooit hadde te gemoet gezien. Middelerwijl was
den WelEd. Heer Admiraal en Super-Intendent Rijckloff van
Goens, in de maand April deszelven jaars naar Batavia vertrokken, en het bestier bij deszelfs Heer noon, den Edelen Heer
Rijekle van Goens de jonge, overgenomen. In de maand Augustus wierd de schans Bibligamme, door de Koningse met
een formidable magt g'attaqueert en bezet , en in de maand
September daaraan zoodanig benaud, dat de besetting, niet
tegenstaande dezelve zich onder het beleid van den Lieutenant
Dessave Blijkland en Lieutenant Moliere manmoedig en dapper hadde gedefendeerd, genoodzaakt was te bukken voor de
overmagt der Candianen , en gevankelijk naar Candia opgevoerd wierd ; zonder dat er eenige mogelijkheid was, niettegen-
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staande alle aangewende debvoiren van den Ed. Heer Gouverneur om die brave mannen te ontzetten. Waarna den Koning
die zich zelfs in persoon daar omstreeks be yond , zich met zijn
geheele magt wendde naar de Neude en Kadualte cork tot
Haar Ruanelle en aldaar stil bleef leggen. Bij deeze attaque
bleek al te klaar de groote ongehoorzaamheid en trouloosheid
van des lands volkeren , 's Comp e. onderdanen, die de Nederlanders op eene schandelijke wijze verlieten en zelfs nadeel
toebragten. Gelijk zij ook daarvan een bewijs gaven in 't Nigonabose district, hetwelk geheel door Naar verlaten wierd ,
betoonende in alles een schandaleuse laf hartigheid en ontrouwe; waar nit consteert hoe weinig staat op dat yolk te
waken is, als de Comp e. maar eenigzints in zwarigheid schijnt
te wezen. Terzelver tijd ontving men berigt, dat den Dessave
der zeven corles Tinnekoon, met de gantsche magt dier landen Noordwaarts opgetrokken was, voorzien van allerley gereedschappen als Inchiados 1), Bijlen , Piekhaans en Thonys;
waarop men eenige manschappen over zee ter versterking van

Calitty zond. Deze magt voerde echter niets antlers uit, dan
dat de inwoonders van de Compe. omstreeks Calpetty eenige
molesten wierden aangedaan, waarna zij weder terug trokken.
Ondertusschen was in het Matureesche mede alles in beweging
en gevaar, zijnde aldaar ook een groot getal bovenlanders
uit Safregam ingerukt.
Terwiji men van Jajenapatam en Batticaloa almede berigt
erlangde, dat een menigte yolks naar de laatst genoemde
plaatse afzakte, en de inwoonders aldaar ook begonnen te revolteren. Waarop men besloot alle buitenposten in te trekker',
begevende den Ed. Heer Gouverneur zich in persoon eerst
naar Sitavaque, en vervolgens naar Mature, om op alles goede
ordres te stellen, hetwelk van een goed succes was, doordien
de Candianen dadelijk in hunne progressen gestut wierden en

1) Dit woord zal wel afgeleid zijn van Ingeniero, Ingenieur; dais waarwaarsehijnlijk genie gereedsehappen.
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niets vorderden ; alsmede dat den Koning met Z. M. formidable magt bij Ruanelle continueerde stil te blijven leggen,
zonders iets notabels te ondernemen.
Ondertusschen wierd Jaffenapainam ook met nog 100 koppen versterkt, en de schans Aripo in staat ven defensie gesteld
om de correspondentie met de Trannia8 te beletten. In het
laatste van het jaar 1675 kwam den Dessave der zeven corks,
misnoegt over den Koning en bedugt voor zijnen tyranniquen
inborst, tot de Ed. Comp e. over, verzoekende Haar Ed. protexie , dewelke hem g'accordeert wierd. Het geene van dat
gevolg was, dat de ingezetenen dier corle, in den aanvang van
het volgende jaar 1676, bij ola's mede verzogten om in 's Comps.
bescherrning genomen te worden, voorgevende de wreede regeeringe van den Koning Ragia Singa niet langer te kunnen
verdragen, en dat door haren Prins (die zij bij hare olassen
Prins en Koning van Matuaal noemden) mogten worden geregeert. En saloon zich nooit een favorabelder gelegentheid
voor d' Ed. Compe . had opgedaan, om d' importante en schoone
landen der zeven corks met hare talrijke inwoonderen te aanvaarden, wierd echter in aanmerking genomen, dat men met
de geringe magt die er aanhanden was, niet in staat zoude zijn
om die landen en derzelver ingezetenen tegen de woede des
Konings te beschermen. Doch niettegenstaande dat beslooten:
dat den gepretendeerden Mat ulesen Prins, zich in gezelschap
van den Ed. Heer Gouverneur na Nigombo zoude vervoegen,
om derwegens eenige nadere informatie te erlangen; en wanneer aldaar de Hoofden en inwoonders van de naastgelegene
Pattoe8 der zeven corles, met ernst Naar verzoek mogten renoveren, met eenige magt, dock niet hooger dan tot Doenagaha
optetrekken, om het ontvolken voor te komen of de principaalste tot ons over te breng en , en haare familien tot Nigombo
te doen verzekeren, bewijzende aan de gedagte inwoonders
zoo veel vriendschap als noodig was. Welk onderzoek gedaan
zijnde, wierd beslooten de posten Sitavaque en Doenagaha in
bezit te nemen, om de opvoeringe der voornaamste familien
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door de Koningse te beletten, en het verder optrekken en in
possessie nemen te staken , wegens gebrek aan genoegzame
magt om de bovenlanders te weeren.
Den

n en October des jaars 1677 ontving den Ed. Heer

Gouverneur Van Goens de jonge, een brief van Haar Hoog
Edelhedens de Hooge Indiase Regeringe, de dato 7 September
daar bevorens, behelzende een uitdrukkelijke last, om door een
vriendelijke brief den Koning aan te bieden en ook effectivelijk in handen te stellen , alle zoodanige landen als door d'Ed.
Compe. sedert 1665 in bezit waren genomen , met verzekering
van genegentheid tot Z. M. dienst en welvaren etc. Gelijk
zulks nog nader bevestigd wierd , door een brief van H. H.
E. zelve aan Z. M. gerigt, die te gelijk moeste opgezonden
worden , waarop geresolveert wierd een zoodanige brief aan
Z. M. te laten afgaan , bestaande voornamentlijk uit de volgende poineten :
1. Dat 't H. H. Ed. belieft hadde den Ceilonsen Raad aan
te bevelen , dat Z. M. in alle minnelijkheid zouden verzoeken
alle misnoegen of te leggen , en met d' Ed. Comp e. herstellen
de voorheen gemaakte en zoo veele jaren onderhouden vreede
en vriendsehap.
2.

Dat ten blijke der oprechte genegentheid van d' Ed.

Compe. tot Z. K. M. op ordre van H. H. Ed. aan denzelven
g'offereerd wierd in te ruimen en absolut te verlaten , Z. M.
provintien Pannoewe , de vijf en drie corles, die sedert den fare
1665 naar den ontvangst van Z. M s. ola, door d' Ed. Compe.
gepossideert waren, en voorts te geven alle redelijke satisfactie, die Z. M. van d' Ed. Comp e. zoude kunnen begeren.
3.

Dat men daardoor hoopte dat Z. M. alle vijandtschap

afleggen , de gedetineerde Nederlandere gunstiglijk afzenden en
een vaste eeuwige vreede zoude willen sluiten.
Werdende verder beslooten , ingevalle den Koning de voorschr. genereuse aanbieding niet ampleeteeren , maar in het plegen van vijandelijkheden mogte voortvaren , men in alle minnelijke en ernstige termen daartegen protesteeren, en zulks niet
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geldende, met de inlandse magt uit de bovenprovintien tot
Sitavaque en de benedenlanden zachtjes retireren. Doch zulks
nog al niet willende helpen, maar den Koning en de zijne in
het bedrijven van vijandelijke aetien voortvarende, als dan de
fortresse Silavaque, de Kolona en Happittigam corks, zijnde de
naaste en hoogst noodzakelijkste frontieren van Colombo , Mature en Nigombo defenderen en het regt der nature gebruiken zoude.
Hierop wierd dan aan de Hofsgrooten verslag gedaan van
de receptie van voormelde H. H. Ed. missive, met verzoek
dat een of meer persoonen 's Konings wegen mogten worden
afgezonden om dezelve op de limiten te ontvangen ; waarop
eenige afgezondenen verscheenen, die gemelde brief van den
Capitein Van der Poel , ten dien einde expres naar Sitavaque
opgetrokken, overnamen. Bij welke gelegentheid voormelde
zendelingen aan hem Van der Poel te kennen gaven, dat men
om den Koning te vergenoegen, en tot het afzenden der gevangene Nederlanden te disponeeren, eenige Sourat8e, Persiaansche of Arabische paarden aan Z. M. moeste vereeren. Zoo
wierd beslooten de twee beste Persiaansche paarden die men
aan handen had, met cierlijke dekens behangen, dien Vorst
nevens een brief aan te bieden, ten einde door alle bedenkelijke vriendschap en caressen, de vreede met denzelven te betragten.
Als nu de voorschr. paarden ter verzending aan den Koning in gereedheid waren gebragt, ontstond er een gerugt,
dat de meeste Dessaves met al hun yolk verzamelt waren.
Waarom men onkundig van hunne desseinen, den voormelden
Capitein Van der Poel in het volgende jaar 1678 met zoo veel
soldaten en Laskarijns ten geleide der gedagte paarden na
Sitavaque zond, als noodig waren om aan des Konings magt
te kunnen wederstand bieden. Dewelke op Sitavaque g'arriveert zijnde, aldaar niemand vond om de gemelde paarden
en brief over te nemen; integendeel, na eenigen tijd aldaar
vertoefd te hebben, berigt ontving, dat de bovenlanders hoe
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langer hoe meer tot rube der arme landluiden in de Satiregamse landen met hare vijandelijke actien continueerden. Die
ook verzogt harden met vrouw en kinderen in de Hewagam
cork te mogen afkomen en dat den Coraal van Hegampelle
hem had doen weten, dat zekeren Pannipetti Rale , volgens
last van den Dessave der Brie corks, de inwoonders van gem.
Hegampelle corle had doen aanzeggen , om geene levensmiddelen aan de Nederlanden af te brengen of 's Comp s. vastigheid te naderen ; ontbiedende daarop elle de Laskaryns diet
corle, uit name des Konings bij hem. Vervolgens berigte
gem. Van der Poel eenige tijd daaraan , dat veele van de met
hem opgezondene soldaten aan de aldaar grasserende koortsen
ziek wierden, en dierhalvcn noodzakelijk dienden op te komen.
Waarop men hem gelaste die impotente ten eersten af te zenden , en Been beter besluit van boven erlangende, met de resterende militie boven het noodige guarnisoen van Sitavaque te
volgen; doch alvorens bij een ola daarvan en van de geweldadigheden en moordenarijen der bovenlanders, die men alleen
ten respecte van den Koning en op hoop van vreede met gedult
en smerte aanzag, aan 't Hof kennis te geven. Gelijk ook op
den 28 en Maart des jaars 1679 uit naam van den Colombosen
Raad zelve, niettegenstaande op geene der afgezondene brieven
eenig antwoord bekomen wierd, en de geschenken nog al op
Sitavague bleven staan, om de maat vol te meten, een ola aan
de Hofsgrooten wierd afgevaardigd, om hun deze gedoentens
voor oogen te stellen, doch alles zonder vrugt.
Eenigen tijd daarna wierd den voorm. Ed. Heer Rijcklof
van Goens de jonge naar Batavia verlost, en gaf op den 3den
November deszelven jaars 1679 het bestier over aan den Jaifenapatnamsen Commandeur de Heer Laurens Pijl, die in het
volgende jaar 1680, tot Raad-Extraordinair en Gouverneur
van Ceilon wierde benoemt.
De zaken bleven tusschen d' Ed. Comp e. en het Candiase
Hof op denzelven onzekeren en onrustigen voet continueren,
tot dat men uit Persien, ter ordre van H. H. Ed. ontvangen
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hebbende, een leeuw, paarden , tijgers en valken , d' Ed. Heer
Gouverneur Pijl met zijnen Rand op den Alen Mey 1681 besloot , den Sergeant Mierop daarmede als Gezant na het Candiase Hof te zenden , terwijl de vorige geschenken , dewelke
als nog op Sitavaque stonden , teffens met hem zouden werden opgevoert; ten einde om te zien of het mogelijk ware
den Koning tot een goede vreede over te halen; en om dat
men dubiteerde dat Z. M. de vorige geschenken niet hadde
willen accepteeren, om dat geen Europee8 daarmede als Gezant opgezonden was, als merle om door die opzendinge eens
verlossinge van de gevangen Nederlanden te erlangen.
Intusschen hadden de Koningse de Chaliassen bij Caymelle
mishandeld en geweld aangedaan , den geschilden caneel verbrand en hun van daar verdreven, welk spel zij zoo daar als
elders nog een tijd lang continueerden, terwijl den Koning
zich tegen de Nederlanders steeds minnelijk toonde en van
dit bedrijf geheel onbewust scheen te zijn.
D' Ed. Heer Gouverneur Pijl en Raad daarentegen in bet
volgende jaar 1682 berigt ontvangen hebbende, dat de Chaliassen vreedig bezig waren met het schillen van den caneel,
beslooten om tot preventie van verhindering daaromtrent, den
Candiasen Vorst een expres geschenk te doen presenteeren,
onder geleide van een minnelijke en carressante brief , welk
middel van een gewenschten uitslag scheen geweest te zijn, dewijl men de caneelschillers in 't geheel niet ontrustede, maar
dien reukbast vreedig liet inoogsten.
De informatien die men middelerwijl van tijd tot tijd onder
de hand uit Candia bekwam, behelsden onder anderen dat
den Koning bij continuatie tyranniseerde, en in 't bijzonder
de zulke die hem te machtig scheenen, om bet levee brengen
liet. Tot welke wreedheden en extremiteiten men oordeelde
dat hij uit politique inzigten alleen overging, dewij1 men sustineerde dat indien op een zachter wijze regeerde hij den throon
niet lange zoude bekleeden. Gelijk welgemelde Heer Gouverneur Fiji sulks breedvoerig aan Haar Hoag Edelhedens de-
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tailleerd bij brieve van den 3 den Julij des voortnelden jaars,
daarbij voegende : dat bij aldien Z. M. het tijdelijke aileggen
en deszelfs zoon hem in de regeering opvolgen mogte, die
jonge Vorst d' Ed. Comp e , vrij meer week en spel zoude maken als zijn vader thans in deszelfs ouderdom konde doen.
Dat voormelden Heer Gouverneur door zijne veeljarige experientie konde affirmeren, dat de Singalesen in het algemeen
boos en verraderlijk van aard waren, en dat dezelve niet langer eerlijk bleven, dan dat hurt gelegentheid voorkwam hare
schelmstukken uit te voeren. Dat de presente Vorst zeer aantrekkelijk was wanneer tegens hem worde aangegaan, nit welken hoofde men van de zijde der Maatschappij denzelven gestadig met flatterijen en caressen overhoopte, om daardoor de
rust en in 't bijzonder het vreedig schillen van den cancel te
bcvorderen. Dat de benedenlandse krijgers onnozele en bloode
menschen, doch dat de bovenlandse vrij onvertzaagder waren,
dewijl 5000 van de laatste wel capabel zouden wezen 12000
van d'eerste te verjagen , wanneer zij van geene Europesche
ondersteund wierden, ja dat dezelve op het enkele gerugt van
d'afkomst der bovenlanders de vlugt namen. Waardoor het
wel te considereren was, dat de vermindering of het gebrek
van d' Europese militie door die lafhartige knapen, niet konde
gesuppleerd worden, alzoo zij niet langer te betrouwen waren
dan voor zoolang d'onze in het veld bleven.
In de maand Januarij des volgenden jaars 1683, had welgem. Ed. Heer Gouverneur Pij1 het genoegen, dat den caneel
oogst vreedzaam afgeloopen was en 8400 balen opgebragt
had. Doch daarentegens het displaisir dat den Gezant Mierop
met de geschenken voor den Koning, zich als nog op Ave
bey ond, zonder apparentie om eerlang Hovewaards geleid te
worden hetwelk voornamelijk daaraan g ' attribueerd wierd ,
dat den Koning zich in amphioen en sterkedranken zoodanig
te buiten ging, dat hij zijn memorie geheel verloren had.
Waardoor de Hofsgrooten gelegentheid verkregen om alles na
hare zinlijkheid te schikken en dus ook beletteden, dat den
(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
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Gezant niet verder opgevoerd wierde, dewijl zij gaarne zouden
zien, dat den Koning nooit met de Maatschappij in een oprechte vrede kwam te treden, hoewel zij zich niettemin tegens
den Gezant op dat punt zeer geveinsd en tot vrede genegen
getoond hadden , onder schijn van welmenentheid met welke
munt men bar niet schuldig gebleven was reciproque te betalen.
Omtrent deze tijd wierden door H. H. Ed. te Batavia twee
expresse vrijwillige persoonen, genaamt Anthony van Lamswaarde
en Michiel Ram, met een brief aan den Koning afgezonden, ten
einde Z. M. door allerlei minnelijke wegen tot een gewenschte
vreede te permoveren. Edoch deze zendelingen slaagden ook
ongelukkig in hunne commissie, dewijl zij tot boven iimpe Attaly gekomen zijnde, aldaar moesten blijven vertoeven.
In de maand Junij des evengen. jaars emancipeerden zich
de Hofsgrooten, de gravetten ') van d'Ed. Comp e. in te treden,
stokken met groente omwonden aldaar op te rigten en haare
jurisdictie te stellen; onder tekennengeving daartoe last te
hebben, en geenzints zulks te ondernemen om te oorlogen,
latende ten dien einde het geweer en messen afleggen. Welk
gedoente bij den Ed. Heer Gouverneur P,y1 en Raad aangemerkt zijnde als een oogmerk der Hofsgrooten om d'Ed. Maatschappij tot vijandelijkheden te doen overgaan , en alzoo in
verwijdering met den Koning te brengen, vond men goed zich
daarvan niet te kreunen; maar den Koning door een minnelijke brief, die emancipatie onder (de) oogen te brengen, met
bijvoeging, dat men vast stelde zulks buiten voorkennisse van
Z. M. te zijn geschied, en dat men de ondernemers daarvan
zoo wel voor Z. M. als 's Compe. vijanden aanmerkende , dezelve in der minne vooraf met ''s Konings naam afwijzen , doch
zulks niet willende helpers, daaruit verdrijven zoude. Middelerwij1 zonden de voorn. Hofsgrooten ook eenig yolk in diverse
corks, en deden dezelve van de Hoofden afeischen om possessie
daarvan te nemen. Waarop den Gouverneur en Raad besloo1) Gravetten of rusthuizen , komt zoo op eene kaart van Ceilon voor.
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ten , dewijl het te duchten was dat door de Singaleesen iets
zou de worden ondernomen, ow de Nederlandsche magt bij den
anderen te houden , ten einde in staat te zijn van hun het
hoofd te kunnen bieden, en inmiddels de Nederlandsche militie
van Dunaga te ligten en die plaats alleen met Toepassen te
doen bezetten. Kort hieraan ontving d'Ed. Heer Gouverneur
Pi,j1 een brief van den Gezant Mierop nit Candia, waarbij dezelve kennis gaf, hoe hij bij den Koning ter audientie g'admitteert en zeer minnelijk ontvangen was, zendende tevens
een ola, van de Hofsgrooten aan de Hoofden te Attaly geschreven , waarbij gevordert wierden de alhier in gereedheid
gebragte en op Sitavaque staande geschenken voor den Koning ;
waarop men goed vond de voormelde geschenken met den pl. ')
Capitein Adam Sleyt Hovewaards te zenden, verzeld van een
brief aan Z. M. waarvan den voornaamsten inhoud was:
„Dat de Gouverneur den Koning bedankte, voor de
gunste en eere aan den Gezant Mierop en zijn bijhebbend yolk bewezen, alsmede voor een zwarten tijger die
Z. M. aan den Gouverneur tot een geschenk had gezonden , etc."
Ondertusschen ontving men tijding, dat de Koningse op
Ampe zich zeer versterkten, en dagelijks veele Pingos met
ammunitie van oorlog aanbragten , als mede dat den Dessave
van Owe (Oeva) zijne magt bij den anderen verzamelde, onder pretext van de geschenken met de grootste eere op te
halen. Doch aangezien een menigte voorbeelden hadden geleert, hoe weinig staat er op deze wispelturige en trouloze
natie te maken was, besloot men het ordinaire convoy van
het voorm. Gezantschap tot 378 man, met 500 Laskarijns te
versterken; en tot meerder verzekering twee groote schouwen,
ieder met twee veldstukken voorzien te laten opgaan tot Ruanelle , om aldaar tot beveiliginge van het Pas aan de rivier
te dienen ; en zulks almede onder pretext, dat deze toerustinge
1) Plaatselijke : dns nog niet in dim rang aangesteld.
28*
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en aanzienelijke optogt, ter eere van de geschenken geschiede.
Met last om bijaldien de Koningse den Gezant met het
overnemen der geschenken mogten ophouden , als dan te verklaren dat zijne ordre mede bragt, in zoodanigen geval Haar
de voormelde geschenken met alle respect aan te bieden ; en
bij weigering van die te accepteren, dezelve staan te laten
en terug te keeren ; hetwelk dan ook in laatst gemelder voegen wierd ten uitvoer gebragt.
Vervolgens viel er gedurende den loop van dit jaar niets
merkwaardigs meer voor; alleen gebeurde het dat de Chaliassen zich wat hoog en ver van Nigombo, op zeker plaats alwaar
de cancel in abondantie te vinden was, begeven hebbende
om aldaar te schillen , des Konings Grooten den geschilden
cancel aldaar aangeslagen en geborgen, mitsgaders de Chaliassen gereprimandeert hadden, zonder dezelve echter eenig
leed te doen. TVaarvan den Koning verwittigt geworden zijnde,
zoude gezegt hebben, dat de Comp e . oni caneel verlegen zijnde,
Z. M. derwegens konde doen verzoeken, als wanneer van dien
reukbast genoeg binnen Colombo zenden, doch kwalijk nemen
zoude, wanneer men dezelve buiten Z. M. weten verder dan de
gestelde limiten wilde doen schillen. D'Ed. Heer Gouverneur
Pijl verzogt dierhalven den Koning om excuus, en teffens ook
om de voorschr. geschilden caneel, dewelke Z. M. dan eindelijk
en nadat de Hofsgrooten zich lang daartegen hadden gekant,
volgen liet, bestaande de quantiteit van dezelve in 14105 to.
In het daaraan volgende jaar 1684, scheen de rust en
vreede te continueren ; weshalve men van Colombo een geschenk Hovewaards zond, benevens een Gezant, die op Alialy
beleefdelijk gerecipieerd wierd, doch almede op Ampe moest
vertoeven; terwijl er een gerust ontstond, dat den Gezant
Mierop in Candia ziek en zinneloos geraakt was.
De caneelschillers verrigteden ondertusschen gerust hun
werk en d'Ed. Heer Gouverneur Pijl verzekerde H. H. Ed.
te Batavia, bij brieven van den 3 en Junij deszelven jaars, dat
zij zich geenzints vermoeit toonden om jaarlijks 8400 pakken
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te leveren, bijaldien den Koning daarin Been belet toebragt.
In de maand Junij van evengeuielde jaar kwamen er vier
Hovelingen uit Candia of , enkel ter communicatie van Z. M.
welstand, en om te vernemen na die van den Ed. Heer Gouverneur en den Raad; met verzekering van Z. M. goede wine
en genegentheid, waarvan dezelve in 't kort preuve zoude
geven. Middelerwijie !lawn de Koningse wederom in en
occupeerden het district van Pannue , Attekalan, Karrewitte
en Koekele corles, mitsgaders de zoutpannen in de Lewais ,
zonder nogtans 's Comp e . inwoonders eenig de minste moeite
aan te doen; waarin men haar vreedig liet begaan, als zijnde
een gedeelte der landen bij d'Ed. Comp e. geoccupeert sedert
1665 en in 1677, door H. H. Ed. te Batavia, den Koning
wederom genereuselijk aangeboden.
In de maand September deszelven jaars, kwarn den voorwaards gemelden Gezant Mierop mits zijne ziekte, op 't verzoek van den Ed. Heer Gouverneur, uit Candia wederom terug;
zijnde gedurende zijn aanwezen aldaar door den Koning beschonken met een elephant, een goude ketting, eenige zilverwerken , zijne stoffen etc. Ook reverteerden van daar de
afgezondene van H. H. Ed. te Batavia, Larnsivaarde en Ram,
terwij1 men van de verlossinge en afkomste der gevangene
Nederlanders niets vernam.
Het volgende jaar 1685 wierd almede in rust doorgebragt,
flatterende den Koning d' Ed. Compe steeds met de hoop van
vreede, terwiji Z. M. Hovelingen er op nit waren om de Nederlanders te misleiden en te bedriegen. Intusschen was men
bezig met het fortje Hangivelle op te bouwen, na welkers voltooijing Sitavaque zoude verlaten worden. Ook formeerde men
een project om de post Nigombo te fortificeren, ten einde die
bestand zoude kunnen zijn orn aan een Europesche magt te
kunnen wederstaan. Gelijk ook de fortresse Caliture verbeterd
wierd, dewijl men dezelve benevens Nigombo considereerde
als de principaalste avenues van Colombo en het beste en
grootste gedeelte der caneellanden. Vervolgens verkeerde men
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in een gestadige onzekerheid, omtrent het leven of de dood
des Konings Ragia Singa, bij welkers aflijvigheid men zeer
groote revolutien en veranderingen te gemoet zag.
Het begin van het volgende jaar 1686 verscheen op Colombo
den Gannebandaar of Hoogepriester uit Candia, om den Ed.
Heer Gouverneur te bezoeken, dewelke met eene aanzienlijke
eere en statie wierd ingehaald, en door de zijne met een
Koninklijk ontzag wierd gediend.. D' Ed. Heer Gouverneur
hield verscheidene conferentien met hem over de gestalte van
den Koning; deszelfs intentie omtrent de Comp e.; de verlossing der gevangenen; wie na des Konings dood erfgenaam
van het rijk zoude worden etc. Maar dezen Gannebandaar
stelde alles op losse schroeven , zelfs het leven of de dood
des Konings, doch gaf echter apparentie van binnen korten
te komen tot een goed accomodement, waartoe hij beloofde
zijn devoir te zullen doen, vertrekkende den 8 en dag wederom
met veel eer en pompe. Kort hierna ontving men berigt,
dat ten Hove preparatie wierd gemaakt om de gevangene of
te zenden, hetgeen echter door de kwade instigatien van de
Frame en Portugene creatures verijdeld wierd, dewelke de
ooren van den Vorst en zijne Grooten vol van argwaan bliezen. Ondertusschen trachte men den Koning met het zenden
van honden, groote haven en wes meer te complaceren;
terwijl de caneelschillers door de Koningse uit de verwoeste
.Pittigal cork, alwaar zij den caneel tot daartoe vrij en liber
geschild hadden, verdreven wierden; hetwelk men aan de oprokkinge van kwaadwillige menschen attribueerde en waarover
men na het Hof schreef. In de maand Augustus des evengemelden jaars vernam men dat den Koning sommige bovenlandsche Hoofden en Dessaves om hun tyrannique regeering
had doen decapiteren ; waarmede voorgekomen wierd dat
veele onderdanen, die anders genegen waren haar te begeven onder des Ed. Comp s. jurisdictie, in de bovenlanden
waren gebleven. In de maand November deszelven jaars,
ontstond er een beweging onder sommige van 's Konings
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ingezetenen op de limiters van het Matureese district; loch
dewelke gestuit wierd door het afzenden van een partij inlandse krijgers.
In den aanvang van het jaar 1687, beschonk men den Koning van Candia met een Vogel basu of valk, waarover veele
schijnbare beleefdheden wierden getoond; schrijvende de Hofsgrooten over gemelden vogel die zij kostelijk noemden, aan den
Colombosen Basnaike. En had men in de maand Mey daaraanvolgende het lang gewenschte genoegen van de gevangene te
zien afkomen, waaronder den Lieutenant Moliere en den Vaal'''.
Brig Steenbeek , nevens 11 Toepassen en eenige inlanderen.
Middelerwijl was den Ed. Heer Gouverneur Pijl na Nagapainam vertrokken, om zich te aboucheeren met den Hoog
Edelen Heer Commissaris Hendrik ildriaen van Rheede , die
aldaar uit de Ganges was g'arriveert, zonder aan het Hof van
deze togt eenige kennis te geven, hetwelk aldaar veel ongerustheid en argwaan baarde. Zoodanig zelfs dat men zeker
vertroud persoon aan den Ed. Heer Gouverneur, Mattamagoddy Chitty genaamt, uit Candia na Jaffanapatnam zond, met
last om niet zonder den persoon des Ed. Heer Gouverneurs
weder te keeren. Terwijl den Hofsadigaar zijn Ed. ook verzogte om zoo dra mogelijk weder op Colombo te willen komen, dewip de zaken des rijks zulks ten hoogsten vereischten.
Hetwelk d' Ed. Heer Gouverneur persuadeerde zijne aantogt
na derwaards te bevorderen; te meer alzoo er ook -nit Candia
geschreven wierd , dat eenige legers op de frontieren lagen ,
om het land tegens uitheemsche magten te secureeren , betgeen al vrij wat speculatief scheen en duister te raden was,
wat daarmede gemeend wierd.
Gedurende het aanwezen Van den Ed. Heer Gouverneur
Fiji op Nagapatnam, bad zijn Ed. aan den Hoog Edelen Heer
Commissaris voormeld , ter hand gesteld eenige consideratien
aangaande het vreedewerk met het Candiase Hof, waarop zijn
Hoog Edele aannam, deszelfs remarques aan den Edelen Heer
Gouverneur te zullen laten toekomen. Dewelke dan ook bij
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brieven van den 1 8 en Junij des gedachten jaars op Colombo
ontvangen wierden, waarbij ziju Hoog Edele allereerst het
interest van Ceilon ontledigende, zegt: dat zulks alleen is den
caneelhandel, met uitsluitinge van alle Europeesen, doch dat
men bij ontdekkinge en veeler jaren ondervindinge hadden
gemerkt, de Singaleese politie meest daar heenen te strekken ,
om zelfs meester van Ceilon te wezen en alle Europeesen daar
vandaan te verdrijven of ten minste zoodanig in dwang te
houden, dat ze van hare goede gunste moeste dependeren.
Waarom d'Ed. Comp e. haar van den zoom der zee en verscheide
dienstbare en nutte menschen verzekert hadde, na volgens het
exempel der Porlugeesen, met gedachten , om in weerwil van
den Koning niet alleen te bestaan , maar ook den caneel te
kunnen inoogsten, waarover den Singalees zich magtig hadde
gebelgd en zulks in het niet onderhouden van het gemaakte
contract dikwijls getoond. D' Ed. Comp e. bemerkende , met*
den Singalees nooit te zullen zamengaan , hadde men het contract voor gebroken gehouden , en gedagten gevest op conquesten ; waardoor meerder fortressen en vastigheden ten laste van
d'Ed. Compe. ingenomen en aangemaakt (werden ,) als er inderdaad benoodigt waren. Hetwelk op nieus aanleidinge gaf om met
den Koning in accoord te treden, doch waaraan in zoo veele
jaren vruchteloos g'arbeid was, en nooit tot een gereguleerde
vreede gekomen. Dat de conduites van den Ed. Heer Gouverneur Pijl den Koning zoo bevallig waren , dat hij scheen
den oorlog te verbieden en vriendschap te zoeken, waartoe
hij mogelijk ook wel mits eigen ouderdom , zwakheid en den
staat zijner landen gepersuadeert wierd ; maar dewijl het humeur der Singalesen ondoorgrondelijk werd g'oordeelt, vreesde
men met reden ooit hare regte intentie te zullen ontdekken.
Doch ingevalle zij tot een vreede inclineerden , men zich in
alien deele nict zoude mogen houden bij het contract van.
Adam Westerwold, dewiji de Singalesen daarop om verscheidene redenen niet te vertrouwen waren; inzonderheid belangende het overgeven of raseren der casteelen en forten langs
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den zoom der zee , hetwelk voor de Ed. Comp e ruineus zoude
zijn, en de Engelsen en Franzen voet geven om op Ceilon te nestelen; welke beide natien bij het maken van bet contract in
Indien niet bekend waren.
Maar wat den vrijen handel met de Indianen aanging, zoude
men dezelve, indien ze daarop bleven staan, haar wel molten
accorderen , terwijl het d' Ed. Comp e. vrij zoude staan dezelve
met tollen te bezwaren. En wat belangt de landen, provintien
en volkeren gedurende den oorlog verovert en geconquesteert ,
zoude men dezelve niet kunnen maintineeren , onder faveur
van 't oude contract, maar wel door het regt van oorlog, als
dezelve met wapenen van de l'ortugesen gewonnen hebbende,
en op fundament van bet regt van oude bezitting; behalven
dat de bezette steden en fortressen zonder landen niet aangehouden nog het guarnisoen gevoed konde worden. Hoewel
er echter sommige van de g'occupeerde landen en provintien
van een geheel andere consequentie en opmerkinge waren,
als de landen van Batticaloa, dewelke in der daad zeer bekwaam , doch voor d' Ed. Comp e onmogelijk bij rupture of
oorlog in gehoorzaamheid te houden waren, dewiji 100 a 150
Singalesen of Weddassen , de Batticaloase inwoonders verjagen
of na boven voeren konden. En ofschoon de voordeelen of
negotie aldaar mede zeer gering en niet naamwaardig was, zoo
was echter de situatie van een zeer groot gewigt, ten opzigte
van Europesen, dewelke haar op het eiland Poeliandivoe komende
ter nederzetten, door oogluikinge van den Singalees elephanten,
caneel, arreek i ), houtwerken en rijst etc. krijgen, mitsgaders
aldaar aanbrengen en formeeren konden een handels plaats van

1) Het reeds meermalen in deze bladen genoemde arreek, is eene noot,
waarvan in Indie veel gebruik gemaakt wordt; de Maleijers noemen deze
noot, pinang. Het gebruik dat er van gemaakt wordt is dit : zij nemen
een blaadje betel, bestrijken dit met wat natte kalk , voegen er een stukje
pinang bij, rollen dit ingn , en steken het in den mond. De Maleijers*
noemen dit een sirih pruimpje.
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alle dingen den Singalee8 dienstig, en alzoo daaruit meer voordeel trekken dan d' Ed. Comp e. op geheel Ceilon geniet.
Trinconomale betreffende , zoo raakte hetzelve in 't geheel
den Koning niet, als gehoorende van ouds onder Jafenepatnam, waarom men ook met Z. M. over die plaats niet behoefde te handelen. Terwijl het aan de westkant van het eiland
Ceilon, d' Ed. Compe genoeg zoude zijn te molten behouden, de
landen gelegen onder Colombo, van Gourbewille tot Angoeroetotte
etc., als merle de landen van Gale, Mature en Nigombo, zoo
als die tot in den jare 1664 bezeten waren, maar die men
in de jaren 1670 en 1672 ingenomen hadde , weder aan den
Singalees , zoo hij 't begeerde, afgestaan konden worden , mits
vergunnende aan de Chalias de vrijheid om in de woeste Pittigal cork, en andere plaatsen die men kwam over te geven,
overal den caneel te schillen. Daarentegen zoude men den
Koning ook kunnen laten participeren in de winsten der elephanten en andere praeminentien van tollen te nemen etc.,
bijaldien Z. M. tot vreede inclineerde. En hoewel den oorlog op Ceilon des Ed. Comps. staat zeer verzwakte, behoorde
men echter haar onvermogen zoodanig niet te begrijpen, dat
men om vrede te hebben, dat yolk voet moest geven van Haar
Ed. mettertijd te verdrijven. Des men wegens 't overgeven
der landen en forten , mitsgaders het maken van vreede met
wijsheid en voorzigtigheid diende te handelen, en niet op hoope
van vreede te genieten, den vijand het mes in handen te geven , waaruit d' Ed. Compe. niet anders dan haar eigen verderf te verwachten hadde , als te doers hebbende met een
trouloose en geveinsde natie.
Van welk systema en aanmerkingen d' Ed. Heer Gouverneur
Pijl al aanstonds , bij gelegentheid er in de maand Augusto
deszelven jaars 1686 een Gezantschap uit Candia of kwam,
zogte gebruik te maken, loch te vergeefs; dewiji zijn Ed. die
Hofsgrooten daarvan kwalijk iets konde inprenten , bestaande
. derzelver principaalste verrigtingen in semblanten en loftuitingen van des Konings guest en genegentheid etc. Zijnde
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bij deze gelegendheid door d' Ed. Heer Gouverneur ook aan
de Hofsgrooten , volgens de ontvangene ordres van Batavia ,
gepresenteert alle de codes door d' Ed. Compe. in 1665 in
bezit genomen , doch dewelke voormelde Hovelingen niet begeerden te accepteren , voorgevende daartoe geene last van
Z. M. ontvangen te hebben.
In de maand December des meergedagten jaars 1687, ontving
men tijding dat Z. Candiase M. Raja Singa Rajoe overleden
was; waarop men besloot den rou aan te nemen tot zoo lange
de Gezanten , die om de successie tot den throon van een
nieuwen Koning (zijnde den jongen Prince Mahastane) bekend
te makers, naar Colombo waren afgekomen , dezelve zouden
afgelegt hebben. Hebbende de gemelde Gezanten zich gehouden als of ze van des ouden Konings dood niets wisten ;
welke geveinstheid haar met d' eigenste inunt betaald wierd.
Echter verzogt den Gannebandaar den Ed. Heer Gouverneur
in 't particulier,, om zich over des ouden Konings dood niet
te willen bedroeven.
Den Ed. Heer Gouverneur Fiji liet vervolgens , ten blijke
van vreugde over des nieuwen Konings verheffing tot den
throon, groote vreugde bedrijven en drie decharges musquetschooten van de militairen doen ; terwijl men besloot om het
overlijden en d' uitvaart van den ouden Koning op dezelfde
wijze te celebreeren als dat meermalen mede was geschied.
Vervolgens kwam den Secretaris van Staat uit Candia op Colombo mede af, doende berigt van het overlijden en verbranden des ouden Konings, waarop men hem de alhier gehoudene
lijkstatie communiceerde, en dat een Ambassadeur naar boven
stood te gaan om den jongen Koning te congratuleeren etc.
Voorts kwamen weinig tijds hierna eenige Candiase Hovelingen
als Gezanten van het Hof op Colombo, dewelke ter audientie
g'admitteert zijnde, twee olas ter ordre van den jongen vorst
overleiden, waarvan d' eerste niets zonderlings, dock de tweede
behelsde dat Z. M. aan den Basnaike het groote dorp van
Belligam (zijnde een zeehaven tusschen Gale en Mature gele-
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gen) in eigendom hadde gegeven. Op den inhoud van welke
ola den Ed. Heer Gouverneur repliceerde, dat dengeene die
den Vorst tot het verleenen van dezelve geraden bad, zekerlijk een van 's Comp s. grootste vijanden moeste zijn, om dat
Z. M. wel wist wat groote affront Haar Ed. daarmede wierd
aangedaan, en dat men ook onvermogende was hetzelve na te
komen. Behalven dat den Vorst zich in zijne glorie daardoor
zelfs te kort deed, dewijl hij zich Graaf van

Belligam

titu-

leerde, vragende teffens of Z. M. gem. Basnaike dan ook den
titul van Graaf hadde toegevoegd; waarop gemelde Hovelingen niets bijzonders antwoorden, maar malkanderen aanzagen.
Vervolgende den Ed. Heer Gouverneur wijders, dat zijn Ed.
acht jaren lang den overleden Vorst door minnelijke wegen en
caressen hadde getragt te behagen, en dat Z. M. Zijn Ed. als
zijnen getrouwen en beminden Gouverneur, belooft had daar
voor vele gunsten te zullen doen genieten, waarentegen Zijn
Ed. antecesseurs die overledene Maj t. veel misnoegen toegebragt hadden , hetwelk nu niet wel overeen te brengen was,
dewijl de laatste vreedig den caneel in de Fillip:1Z cork hadden doen schillen ; doch zijn Ed. zulks willende navolgen, verboden geworden was, wa:artegen zijn Ed. zich ook niet g'opposeert, integendeel minnelijk verzogt , dat zulks als voorheen
mogt ondernemen , doch dat zulks wel beloofd, maar bet effect agtergebleven was. Weshalven bet scheen als of 's Comps.
vijanden, mits het afsterven van den ouden Vorst, en dat de
jonge zoo veel ervarentheid van d'aangelegentheid der zaken
nog niet hebbende, dit expedient verzonnen hadden , als wel
wetende, dat men daarin niet konde condescenderen , zij redenen gevonden hadden om den Koning tegen d' Ed. Compe.
in het harnas te brengen. Vragende in wijle aan die Hovelingen of Haar Ed. wel volgens het contract wisten wie dat
wij of onze Meesters waren, en haar daarop hetzelve vertoonende, voegde Zijn Ed. daarbij, dat zij als nu konden zien
dat d' Ed. Comp e. door Z. M. niet als onderdanen, maar als
vrienden en beschermers van deszelfs Rijk erkend waren , en
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dat Z. M. alles hetgunt d' Ed. Comp e. als een opregt bondgenoot , met geld, goed en macht gecontribueert had tot bet
verdrijven zijner vijanden de Poriugee8en, gehouden was te
rembourseren, doch hetwelk nog niet was geschied. Dat d' E.
Heer Gouverneur op de successive beloften gehoopt had , dat
de onkosten zouden werden vergoed, doch dat nu in het tegendeel kwam te blijken, dat 's Comp s. vijanden aan het Hof
zoo veel hadden weten te bewerken, dat men Haar Ed. in
plaats van vergeldinge en betaling voor de getrouwe hulpe,
alsnn een der grootste affronten zogt aan te doen door het
verleenen van voorschreven ola etc. Dat het volstrekt onmogelijk was dat men den inhond van die ola konde nakomen ,
en dat men uit lien hoofde de Gezanten verzogt Z. M. daarvan kennis te geven. Waarop de Gezanten na verloop van twee
dagen, nader hebbende laten verzoeken den Ed. Heer Gouverneur appart te mogen spreken , verleende Zijn Ed. dezelve
admissie , als wanneer zij zich in volgender voegen uitlieten :
Dat den overleden Vorst, als altoos zeer veel van den Ed.
Heer Gouverneur gehouden hebbende, zoo wel gedurende Z.
M. ziekte als ook kort voor deszelfs dood, den jongen Vorst
ernstig gerecommandeert had, Z. M. getrouwe Gouverneur op
het eiland te houden en aan hem veel gunsten te bewijzen ,
en hem dat geene wat voor hem geprojecteert was, na Z. M.
dood aan hem te laten toekomen.
Waarop d' Ed. Heer Gouverneur vroeg, of zulks alleen in
de afgebragte elephanten bestond; de Gezanten wederom gerepliceert hadden van neen, maar dat daartoe nog meer behoorden , hetwelk door toedoen van sommige tot nader gelegentheid uitgesteld was na Colombo te zenden. Dienende Zijn
Ed. al verder, dat het zeer vreemd was, dat men het overige
zogt terug te houden en het Koninklijke woord kwam te breken , hetwelk tot groote oneer van den overleden Vorst en in
het bijzonder voor deszelfs successeur strekte. Vragende wijders of de Pittigal corle daaronder begrepen was, gelijk men
op Colombo hadde gedivulgeert, en of het dorp Belligam mede
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door den overleden Vorst aan den Basnaike was gegeven ;
waarop de Hovelingen repliceerden , dat zij belangende het
eerste sulks niet zeker wisten, doch dat het echter wel konde
zijn, en op het laatste dat den overleden Vorst gelast hadde,
aan den Basnaike een dorp in de vier corks te geven, doch
dat men naderhand goedgevonden had hem met Belligam te
benificeren. Wijders vervolgde den Ed. Heer Gouverneur met
haar te overtuigen , dat de voorschr. ola onmogelijk effect
konde sorteren , maar dat men Z. M. in alle andere opzigten
zoude trachten te behagen. Waarop de Gezanten vroegen of
de voorschr. ola niet met eere aan den Basnaike zoude werden overgegeven ; op hetwelk d' Ed. Heer Gouverneur haar
verzogte, doch zoodanige ongereimdheid niet te begeeren,
alzoo men in plaats van dien bereid was alle de boven corks
te intrageren, en Z. M. te verzoeken om in plaats van Belligam bet dorp Kendamgamme aan den Basnaike of te geven.
Vragende gem. Hovelingen wijders wat dan met die ola zoude
worden gedaan, en daarop gerepliceert zijnde , dat men dezelve ten respecte van Z. M. onder de verdere secrete papieren zoude laten berusten, dienden zij al verder, of dan die
ola in de vergadering den Basnaike niet konde overgegeven
werden. Welk verzoek men dan eindelijk om van haar ontslagen te worden, amplecteerde. Wordende hetzelve vervolgens g'effectueert, terwijl men den Basnaike in stilte gelastede,
om na het vertrek der Hovelingen die ola aan den secretaris
ter hand te stellen, gelijk geschiede.
Den Ed. Heer Gouverneur vervolgens bij een nadere admissie der Hovelingen, deszelfs doleance over de trage executie der beloften, en in het bijzonder nopens het schillen van
caneel in de Pittigal cork gereitereerd hebbende , wierd door
die Grandes daarop gerepliceerd, dat men nog maar een veertien dagen na haar vertrek patientie geliefde te oeffenen ,
als wanneer de Pittigal corle niet alleen in bezit gegeven ,
maar ook permissie verleend zoude worden, in alle de overige
corles den caneel onverhinderd te mogen schillen, zoomede
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dat er nog eenige elephanten zoude afgezonden worden. Waarentegen hun van de zijde der Maatschappije , op hun verzoek
dat er een schip na Arrakan mogte werden gedestineerd ter
afhaal van een Bisschop am haar tempels en pagoden in te
wijen, beloofd wierd , ingevalle de gedane beloften g'executeerd wierden, en d' Ed. Comp e. meester van den zoom der zee
bleef, dat men Z. M. dan ook ten opzigte van dat verzoek,
gaarne zoude trachten te believen. Doende de voormelde Hovelingen wijders nog een propositie, namentlijk : dat wanneer
den geheelen arreeks handel voor d' Ed. Comp e, bleef, of den
Koning d' arreek van zijne dorpen niet zoude mogen vervoeren met vaartuigen van Putulang , die omtrent in 3000 amms.
zoude bestaan; als merle of d' Ed. Comp e. niet zoude toestaan,
dat Z. M. jaarlijks 4 a 500 pakken caneel, ter verkoop voor
deszelfs rekening met 's Comps. schepen na Nederland zond, en
daarvoor andere goederen liet uitbrengen. Waarop haar gerepliceert wierd , dat het daarop joist niet zoude aankomen ,
maar dat het veel beter zoude zijn, dat Z. M. den arreek
aan d' Ed. Compe. overliet, en dat Haar Ed. de peon. daarvoor
op de kust uitkeerende; Z. M. met haar schepen alles bezorgde
of dat geld aan Z. M. dienaars uitgekeerd wierd , om daardoor te prevenieren dat die noten niet voor een lager prijs ,
tot merkelijk nadeel van d' Ed. Comp e. mogten worden verkogt. En ten aanzien van het tweede, dat het ook beter zoude
zijn, dat men Z. M. een zekere somma in recognitie voor den
cancel gaf, dewelke in Patriase of Indiase goederen, na de
begeerte van Z. M. zoude kunnen voldaan werden, op dat
Z. M. geene onkosten nog den risico der zee mogte onderworpen zijn, in welk antwoord de Gezanten genoegen scheenen te nemen.
Ondertusschen ontdekte men klaar uit alle voorvallen , dat
de Hofsgrooten bij den jongen Vorst veel weer te zeggen hadden, als wel bij den overleden Koning, en dat de sterkste
partij d' Ed. Comp e . dus ongenegen zijnde, de taken bereids
een geheele verandering toegebragt was. Waarom men op de
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vergunning van den Vorst, bij wege van een ola gegeven,
om den caneel overal te schillen, geen staat konde maker,
dewijl het aan alle kanten bleek, dat den Koning zich met
zijn Grandes niet zoude vergenoegen , ten ware dat de havenen van Caetty,, Batticaloa en Coetjaar,, zoodanig als in den
jare 1664 voor alle indianen g'opend wierden. Zijnde dit nog
klaarder ontwaard toen den grooten Secretaris van Staat, in
de maand Mey deszelven jaars, zeer subiet en zonder eenige
preadvertentie te water afkwam , bij zich hebbende een zeer
groote suite en ongewone statie; leggende , na de gewone superstitieuse eerbiedigheden, zijn boodschap af, namentlijk: dat
den jongen Vorst eerlange als Keizer stond te werden g'institueerd en verheft, waarop terstond toejuigingen 's Comp s. wegen volgrien, en men drie decharges uit de musquetten en 31
canonschooten lossen deed tot teeken van contentement. Zoo
schielijk als dezen Gezant gekomen was, even zulken haast
maakte hij voorts om te vertrekken, want hij nam dien zelfden avond zijn afscheid. Ondertusschen verliep echter zoo
veel tijd, dat d' Ed. Heer Gouverneur Pij1 in secretesse over
verscheiden taken met hem in gesprek geraakte, wanneer hij
onder anderen bestond te zeggen: Dat indien d' Ed. Compe.
met ernst den vreede zogte, als dan eerst aan den Koning
ingeruimd moesten worden, alle de landen, sedert de revolte
van den jare 1665 beslagen; dat de havens als bevorens moesten opengelaten worden, alzoo den Candiasen Vorst met deze
sluitinge eer voor een gevangen dan een vrij en souverein
Heer was aan te zien. Behalven het ongenoegen van den gemeenen man en onderdaan, die klaagden dat d' Ed. Compe.
alles na haar trok, zonder een ander iets te laten etc., metende hij zeer breed af het gerief en de consequentien voor
den Singalees, indien de havens opengesteld wierden, zoo ten
opzigte van den arreeks- en kleedenhandel als des Konings
thol. Daarbij voegende dat zich den Vorst en het Hof inzonderheid seer g'affronteerd hielden over het sluiten der havens,
voorgevende dat haar nooit zoodanigen dishonneur van de
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Poriugesen was aangedaan etc.. Waarom het Hof pretendeerde
dit alles nagekomen te hebben , terwij1 zij wel en zeker genoeg wisten dat zulks van Batavia was g'ordonneerd en toegestaan; beroepende zich op den brief door H. H. Ed. aan
wijlen Z. M. gerigt, waarbij ter neder gesteld , was, dat men
aan den Koning zoude inruimen alle de landen en vastigheden die sedert A.° 1665 in bezit genomen waren, en dat daar
ouder ook begrepen was d' openstelling der havenen , alzoo
dezelve doe ter tijd voor een ieder open, gesteld geweest waren. Waarop men dezen Afgezant publiek en ter presentie van
de Raadspersoonen antwoorde, dat de gepretendeerde landen
al overlang den Koning waren aangeboden, maar dat er nog
niemand uit bet Hof verscheenen , veel rain van daar ordre
gesteld was om dezelve over te nemen, en dat het voor d'E.
Comp e. wat disreputatieus zoude wezen , dezelve zoo stilletjes
te verlaten , terwiji men duidelijk zoude kunnen aantoonen ,
dat die ordre van H. H. Ed. niet verder specteerde, dan op
de beslagene landen. Waarna d' Ed. Heer Gouverneur Fiji
zich in 't particulier met den gem. Gezant aboucbeerende, liet
denzelven zich verluiden dat het verre best zoude zijn, dat
d' Ed. Comp e . voorm. landen in stilte verliet; terwip hem Gezant veele gewigtige consideratien omtrent het openstellen der
havens wierden te gemoet gevoerd, voornanientlijk daarin bestaande, dat men dat verzoek zonder speciale qualificatie
onmogelijk konde accorderen. Alsmede dat dezelve als dan
meest van Mooren bevaren zouden worden, en die de Neste
profijten daarvan trekken zouden , hetwelk alle onpartijdige
moesten oordeelen niet redelijk nog billijk te zijn, nademaal
d' Ed. Comp e . zoo veel geld, y olk en andere dingen meer ten
dienste des Konings verkwist, dock gees betalinge daarvoor
genoten hadde; waarom d' Ed. Comp e . ook ten dien reguarde
het faveur van de negotie boven de Mooren behoorde te hebben, te meer dat y olk Z. M. nooit diensten gedaan hadde nog
doen konde , waarop den Gezant bat stil sweeg.
Den nen Julij 1688 wierd in Race van Ceilon goedgevon(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
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den een concept contract te formeren , en hetzelve vervolgens
door een Gezant naar Candia op te zenden; terwijl den Secretaris illebos bij provisie benoemd wierd om den Koning
wegens Z. M. komste tot den throon te complimenteren. Welke
Gezant clan ook op den

23 en

daaraanvolgende met eenige

aanzienlijke geschenken de reize na Candia ondernam. Van
welke bezending en het voorgevallene met de Candiase Gezanten den Ed. Heer Gouverneur Pijl aan den Hoog Edelen
Heer Commissaris Van Reede verslag gedaan hebbende, vond
dezelve goed eenige remarques ten papiere te brengen en dezelve na Colombo te zenden, bestaande hoofdzakelijk daarin :
Dat het zeer onredelijk en onbillijk was , dat de Singaleesen
begeerden executien van conditien van vreede , waarover nog
niet eens begonnen was te spreken , nog dienaangaande gecontracteerd of vastgesteld. Inzonderheid het overgeven der
landen en vastigheden sedert den jaare 1665 bij d' Ed.
Compe. g'occupeert en g'extrueert, dewijl door het afsterven
van den ouden Koning, zijn successeur den jongen Koning,
specialijk niet verbonden was aan het contract met Adam
Westerwold gemaakt, en om welke redenen met dezen jongen
Koning vooraf behoorde openinge te maken tot een nieu verbond of confirmatie van het oude, waarop men wederzijds
gerust konde zijn overeenkomstig met aller volkeren recht,
de waarheid, redelijkheid en gewoonte. Weshalven het onredelijk zoude zijn dat den Koning d' Ed. Comp e. wilde dwingen tot het nakomen van conditien, waaraan lien Vorst tot
nog toe zich zelfs niet hadde willen houden ; en waarom het
ook ongerijmd van den Singalees was , zich te beroepen op
den brief door de Hooge Regeering van India na Ceilon geschreven, alwaar niet des jongen Prins maar zijn vader des
ouden Konings naam gespeld werd. Voornamentlijk zoo lange
den jongen Koning geen opening van zijne gedagten kwam te
geven , dewijl de Nederduilsche dienaren van d' Ed. Compe.
geene tovenaars of waarzeggers waren om de Singaleese gedagten van buiten te kennen. En ten belange der g'abandon-
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neerde landen , dat de Singalees zich daarover verstoord of
quansuis misnoegt hield, alzoo hij de wederinniiming derzelve
nooit begeerd had, schenen hare ongerijmde en onbetamelijke
protestatien te vereischen om den Koning te doen begrijpen ,
dat de Nederduitse natie geene onderdanen van Candia maar
vrienden en bondgenooten waren. En dat het compliment of
woord van dienaren alleen zag op d' actueele bedieninge , die
dezelve op dat eiland waarnamen en administreerden , tot conservatie en culture van de vriendschap tusschen den Koning
en de Generale Compe., waarom zij dezelve considererende als
bondgenooten, Haar Ed. zulke onredelijkheden niet behoorden
voor te houden. Voorts sustineerde Zijn Hoog Edele dat het
fortje Poeliandivoe in de landen van Batticaloa, het fort Trinconomale en in generale termen alle forten aan de zee gelegen,
niet behoorden verlaten te worden, zijnde daar onder mede
begrepen het fort van Calpetty; dewijl den Singalees dan ook
zoude begeren om d' Ed. Compe. van het geheele eiland verjaagd te hebben en derzelver vijanden weder in te roepen.
Maar aangaande de vrije vaart van gem. plaatsen, zoo zouden
des Konings eigen vaartuigen (indien Z. M. eenige begeerde
te verzenden) voorzien moeten wezen van paspoorten van
d' Ed. Compe ., hetgeen den grootsten Koning van de wereld ,
en Heer van alle landen tusschen Arrakan en Persien gelegen,
den Grooten Mogol zich niet ontzag van d' Ed. Comp e. te doen
verzoeken voor zijne scheepen. Met welke vaartuigen den Koning na alle quartieren zoude mogen vervoeren, zoodanige
vrugten als het eiland Ceilon voor zijn heer opbrengt, en weder aanbrengen zoodanige curieusheden en koopmanschappen
als Z. M. mogt goed vinden van elders te vorderen. Doch belangende den caneel en arreek zoude men zich daarover bij
contract met den Koning kunnen verdragen , waar rude dan
ook weggenomen wierden de klagten die veele Singaleese Hoofden kwamen te doen , als of men den Koning gelijk een slaaf
in zijn land beslooten en omcingeld zoude willen houden.
Doch om alle Sinyaleese onderdanen permissie te geven uit
29*
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voorm. havens te varen , schoon dezelve almede paspoorten
van d' Ed. Comp e. zouden nemen , zoo konde dit accoord der
Singaleesen de Heeren Gouverneurs van Cormandel en andere
plaatsen niet verbinden dezelve te respecteren, als staande
onder een aparte bestiering, ordres en reglementen; zulks dat
point notoir en alleen van des Ed. Comp s. vriendschap moest
afbangen; en betreffende de vrije vaart der bnitenlandse bandelaars op meergem. haven, waarvan hiervooren wijdloopig
gesproken is, namelijk om die traffiquen aan des Ed. Comps.
onderdanen te oorloven ; dock dat men deze Brie onderscheidentlijke conditien aan den Koning niet zoude mogen toestaan
voor en aleer men weete wat denzelven met d' Ed. Comp e. voor
heeft , waarop men zich zoude kunnen verlaten en gerust stellen. Want d' Ed. Comp e. gequalificeert was te eischen vergoedinge van onnoemelijke schatten die ten taste des Konings
en bet verdrijven van den vijand waren uitgeschooten, en waarvan de liquidatie dezen nieuweu Koning vrijelijk mogte werden aangeboden.
Overzulks dat alles daar heen moeste werden gedirigeert
om van Z. M. positive te weten of den zelven genegen was ha
oude contract met zijn Beer vader gemaakt te continueren, dan
wel ander& een nieuw contract van vreede en vriendschap met
d' Ed. Compe. aan te gaan. Na welkers uitsprake men zich
zoude kunnen reguleren, dewijl men niet konde zien dat er
eenige gerustheid of verzekering op des Konings woord en
beloite, ja geschrevene contracten te maken zij, zoo lange Z.
M. en deszelfs Hofsgrooten zich lieten innemen en regeren van
des Ed. Comps. verklaarde vijanden, zijnde zekeren Pedige
Rale en een verlokkenden Fransman , beide private persoonen.
Dat des Ed. Comp s. ministers zich gedurende de onderhandeling
van vreede moesten toonen kloekmoedig en onbevreest voor
alle dreigementen, dewij1 de Singaleesen inerkende dat wij
timide waren, daardoor te grooter avantagie zouden verkrijgen
en te meer opgeblazen worden. En dat bijaldien men uit
vreeze van een onregtvaardigen oorlog door den Singalees aan
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te vangen, gedurige consequentien maakten en om die te
ontgaan haar deze en geene zaken, hoe onredelijk dezelve ook
waren, kwam toe te geven, d' Ed. Compe. op Ceilon noodwendig zoude moeten vergaan. Want t' eenemaal de zee en zoo
voorname havenen g'abandonneerd en de forten gedemolieerd
hebbende, zoude den Singalees al 't andere mede tragten haar
te ontzetten, waarom het beter ware den oorlog in den beginne tegew te gaan, terwijl het een vaste stokregel bleef dat
den zoom der zee voor d' Ed. Comp e. verzekert moest worden.
Zijnde voormelden Hoog Edelen ):leer Commissaris al verder van gevoelen, dat het nut, voordeel, rust en verzekering,
door een goede vreede te obtineren, voor d' Ed. Comp e. zeer
groot was, terwijl zoodanig eeu contract van vreede zoude
moeten bestaan, in een algemeene vertrouwelijkheid tusschen
beide partijen, en de steden, landen en forten zoodanig dezelve
d' Ed. Compe. bezeten had zedert den jare 1662, Hare Ed. in
geruste possessie werden gelaten , tot tijd des Konings schuld
zoude wezen gerembourseerd, of anders gem. landen, steden
en forten als een extinctie van gem. schuld aan de Generale
Comp e. in vollen eigendom gegeven en opgedragen worden ,
waaronder den caneel als het voornaamste begrepen was.
Ondertusschen was den voorwaards gemelden Gezant Alebos
wederom uit Candia geretourneerd , zonder lets preeliminairs
omtrent den vrede-handel te hebben kunnen uitrechten, of de
verlossinge der overi'ge Nederlanders en andere gevangenen bewerken. Poch kwam in de maand Junij deszelven jaars op
Colombo te verschijnen den Dewekare Mahamohotiaar met negen gevangene Hollanders, makende des Konings huldinge tot
Keizer bekend, als mede dat Z. M. absolute permissie en qualificatie hadde verleend, dat d' Ed. Compe. overal in de boven
corks caneel mogte schillen, wits den Koning telkens vooraf
kennis gevende, wanneer de Chialias in de bosschen stonden
te gaan.
Voormelde 's Konings hulling wierd vervolgens almede bij
de

Hollanders solemneel en statieuselijk gevierd, roepende men
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zoo wel blanke als zwarte, lang leve den Koning; zijnde ordinaire exclamatien van souvereiniteit en onderdanigheid.
Weinig tijds hierna wierd besloten, dat den voorwaards gemelden Gezant, Alebos voor de tweede maal als Ambassadeur
zoude opgaan, om den jongen Monarch te congratuleren en
's Comp s . wegen te beschenken; terwijl hem teffens een ample
instructie en volrnagt wierde mede gegeven , om over den vrede
te handelen, conform het geconcipieerde concept-contract dat
van den volgenden inhond was:
1.
ning

Eerstelijk, datter tusschen zijn Keizerlijke Majesteit, Kovan

Ceilon en Candia en d' Ed. en Doorlugtige Compe.,

als mede tusschen derzelver respective onderdanen van dezen
dag of zal wezen een opregte, vaste en onverbrekelijke vrede,
vereeniging en vriendschap, en dat Z. K. M. en deszelfs
onderdanen ons zal erkennen, aannemen en ontvangen als
naaste vrienden, bondgenoten en beschermers van Z. K. Ms.
Rijken, tegens alle zijne en onze vijanden 'tzij Europeunen of
Indianen, hoedanig die ook genaamt moeten wezen, en dat d'een
den anderen daartegens zal helpers, bijstaan ende assisteren.
2. Doch zoo het mogte komen te gebeuren, dat de voorschreven vijanden iets op Z. K. M s . landen kwamen te attenteren, zal ter plaatse daar zulks mogte worden ondernomen ,
'tzij door Z. K. M s . y olk of dat van d' Ed. en Doorlugtige
Comp e . dat het naaste daaraan mogt gelegen zijn, haar terstond tegenstand moeten gehoden, en de een den anderen daarvan ten spoedigsten advys gegeven worden, om den anderen
bij te staan en met malkanderen te beraadslagen , wat best
tot resistentie en verdrijvinge derzelve diend gedaan en bij
der hand genomen.
3.

Z. K. M. consenteerd en staat toe, aan d' Ed. en Door-

lugtige Comp e . tot vergoeding van de onkosten , bij Haar Ed.
in 't verdrijven der Poriugeesen nit dit wijd beroemd Keizerrijk ten dienste van Z. K. M. gedaan, en die Z. K. M. volgens het 8 e articul van 't contract, in den jare 1638 tusschen
den overleden Keizer Ragia Singa Z. K. M. Heer vader (H.
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L. M.) en den Heer Admiraal .Adam Westerwold op Batticaloa
gemaakt, heeft model' dragen , en bij d' Ed, en Doorlugtige
Compe. verschooten zijn , de steden, landen en forten , zoodanig dezelve bij Haar Ed. jegenwoordig bezeten worden , zal
blijven bezitten en H. Ed, in gerustige possessie gelaten worden,
ter tijd en wijlen meergem. schuld door Z. K. M. zal wezen
gerembourseerd , of antlers gem. landen , steden en forten als
een extinctie , uitwissing en vernieting van gedagte schuld aan
de Generale Comp e. in vollen eigendom gegeven en opgedra
gen worden. Als buiten de steden en forten, de landen van
de rivier van Waluwe tot aan de rivier van Chilauw, namentlijk
de Roene Wania aan dees zijde der rivier Dolasdas , Morrua,
Billigam, Gale , Walalewitte , Pasdum , Reygam , Salpete , Heweyarn, .Nina, Alutkor, Happittigam en de Pittigal corles, mitsgaders 't eiland Poeliandivoe, de uithoek en binnen bhay van
Trinconomale en d' eilantjes daar in gelegen.
4. Z. K. M. bewilligt mede, volgens 't 9 e articul van 't voornielde contract, omme alomme in Z. K. M s. landen van (Jeilon
een vrije handelinge en commercie te mogen obtineren , en
met Z. K. M. onderdanen en ingezetenen in alle steden ,
vlekken en gehugten , vreedelijk en ongemollesteerd te mogen
gaan en keeren , handelen, koopen ende verkoopen, ruilen ,
ontvangen, verzenden ; en wijders met Z. K. M. en deszelfs
onderdanen, traffiqueren ende handelen, gelijk als vrienden en
bondgenoten onder malkanderen gewoon zijn te doen. Zonder
gehouden te wezen in eenigerhande maniere aan Z. K. M. of
zijde onderzaten, niemant uitgezondert, eenige thollen, schatting,
chijnsen ofte andere ongelden, wegens eenige koopmanschappen
en wharen, hoe dezelve zoude mogen genaamt of wat dekmantel
gegeven worden, te betalen en uitrijken , maar alles liber en
vrij, uit Z. K. M. landen zal gaan en passeeren, met verklaringe dat niemand van Z. K. M. onderdanen 'tzij hooge ofte lage,
van wat staat, qualiteit ofte conditie die zoude mogen wezen
en zullen vermogen, aan iemand te verkoopen eenigen caneel,
peper, wax en elephantstanden, als eenlijk aan d' Ed. Compe.
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5. Z. K. M. met de Edele en Principalen zijnes Rijks contenteren en staan toe, volgens het 10 , articul van vorengen.
contract van den jare 1638, dat van nu voortaan Z. K. M.
met zijn Edelen en Principalen niet zullen gedoogen ofte in
't minste tollereren, maar integendeel aan een iegelijken zijner
onderzaten wel expres verbieden clatter geenige .Enropeese , als
Engelse , .France , Deenen , HOoyduitse ofte Orientaalse natien
wie het zoude mogen wezen , niemant uitgezondert , eenige
handelinge ofte commercie van koopen , verkoopen , ruylen
ofte verrnylen van eenige wharen ofte koopmanschappen, in
Z. K. M. landen van Ceilon vallende, meer zullen mogen doen
en drijven. Veel min toelaten eenige haarer schepen ofte jagten op de reeden van Ceilon te laten komen, maar dadelijk
haar te gebieden van daar te vertrekken. En dat de voorschr.
M. verobligeerd zal blijven, alle de gem. koopmanschappen
ende wharen die in Z. K. M. landen zouden mogen vallen ,
aan de Vereenigde Oost-Indische Comp e. alleen te verhandelen,
verkoopen ende leveren; met declaratie dat het de naburige
uit het land van den Nayk van Tansjoutoer vrij zal staan,
met hare vaartuigen , met eenige provisien, maintementos ende
andere kleinigheden, zonder iets anders alhier te mogen komen, ongemolesteert gaan en keeren.
6. D' Ed. en Doorlugtige Comp , . zal niet alleen den caneel
in de conies bij het 3 articul gen t. vrij en de liber mogen
schillen , maar consenteerd en staat Zijn K. M. ook toe, dat
zij daarenboven nog lien bast zullen mogen schillen in zoodanige Z. K. M. landen, als waarin dezelve te bekomen zal zijn.
En dat aan geen andere natie caneel zal mogen gegeven, nog
door iemant vervoerd worden dan door de gem. Comp e. alleen;
voor welke gunst en dat den gebeelen handel volgens het
vooreustaande articul aan d' Ed. en Doorlugtige Comp e . alleen
zal verblijven, zij gehouden zal zijn jaarlijks een aanzienelijk
Keizerlijk geschenk in recognitie aan Z. K. M. op te zendeii.
7. Z. K. M. staat merle toe, dat in conformite van het
3-2 e

articul, van het meergem. contract

van'

Balticaloa , onze
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factooren en de koopluiden allomme in Z. K. M. landen
van Ceilon vrij en vrang en ongemollesteerd, zullen mogen
reizen en keeren , om haar negotie en commercie met de inwoonders aldaar te drijven; en eenige goederen binnen 's lands
opgebragt hebbende, zullen de inwoonders gehouden wezen,
eenige lastdragende beesten, daartoe op haar eigen kosten te
vergunnen, omme de goederen en koopmanschappen, die door
onze koopluiden aldaar zouden mogen werden opgekogt, aan
de stranden, in de steden en forten te laten brengen. Met
verklaringe dat onze Hollanders zullen staan onder onze eigen
justitie en gehoorzamilheid, gelijk de onderzaten van 't land
van Ceilon in voegen voorschr. onder Z. M. subject zullen zijn.
8.

Dat ook alle persoonen, niemand uitgezonderd, die

met ons handelen, volgens het

13e articul van gezeide Batacaloa's contract niet en zullen vermogen eenige goederen,

geene gereserveert, van 't geene wij met haar gecontracteerd
en gebandelt hebben, aan eenige andere te leveren voor en
aleer aan ons satisfactie en contentement zullen hebben gedaan; iemand daarop bevindende, dadelijk te mogen aantasten en sluiten, om alzoo door middel van dien aan onze
goederen met haar gecontracteert te mogen, geraken. Van
gelijken iemand aan ons een merkelijke somma schuldig wezende en niet betalende, zullen met dien zelven mogen hande
len als boven is aangeroerd, met declaratie, of het gebeurde
eenige onderdanen van Z. K. M. bij ons gevangen genomen
mogten werden, dat wij luiden dadelijk gehouden zullen zijn,
zulks 't zij aan Z. M. of zijne Gouverneurs t'adviseren.
9. Zal ook, volgens het I4e articul van het Batticaloa's
contract, niemand vermogen 't zij wie het ook zoude mogen
wezen, van wat staat, caste, conditie of qualiteit hij zij, eenig
geld te munten, maken ofte uitgeven minder of meerder dan
van den Koning en Hollanders gezet werd, veel min valsch
geld te slaan , en zoo iemand daarop bevonden werd contrarie gedaan to hebben , 't zij Hollanders ofte vassalen van Z.
K. Ms. inwoonderen ende uitlandse persoonen, niemand nit-
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gezonderd, zal men zonder eenige genade arbitralijk aan den
Iijve straffen, met confiscatie van alle hare goederen, die alleen zullen vervallen ten profijte van Z. K. M.
10.

En of het gebeurde, dat eenige van onze Hollander8

door gecommitteerde fouten, kwaad comportement ofte ongeregeldheid van leven , haar kwamen in Z. K. M s. landen te
vlugten, zal Z. K. M. ofte zijne onderzaten , volgens het
13e

articul van het contract op Batticaloa gemaakt , gehouden

wezen dezelve wederom in onze handen te leveren. En eenige
van Z. M. onderdanen in voegen voorschreven bij ons komende te loopen, zullen insgelijks in handen van Z. M. moeten geleverd worden , en hetwelke mede even zoodanig van de
overloopende slaven verstaan wordt.
11.

Z. K. M. belooft zijne onderzaten , wie het ook zoude

mogen wezen , volgens het 16 e articul van dikgenoemde contract, niet vermogen naar 't aangegaan contract met onze vijanden eenige heimelijke correspondentie 't zij in 't secreet ofte
openbaar te houden, veel min met dezelve eenige concepten
te maken, te contracteren ofte handelen, 't zij met koopmanschappen waren ofte anderzints; maar ter contrarie altoos daarbuiten en voor weer zijds openbare vijanden te verklaren en
te houden. En zoo bet gebeurde eenige Zijner Maj. onderzaten eenige waren koopmanschappen ofte wat het zoude mogen
wezen, aan eenige vreemde natien verkogten, aan den lijve ,
ten exeinpel van andere, zullen gestraft en gecorrigeert, doch
eenige caneel vervoerende, met de dood gestraft worden.
12.

Dat ook Z. M. als bij het

17 e

articul van het Baal-

caloa's contract is beslooten, geene Roomsche papen, monniken

ofte andere geestelijke persoonen, (die alleen oorzake van alle
commotie, oneenigheid, beroerte en den ondergang van alle
Koningrijken ende landen, daar zij haar zelven begeven, zijn)
in 't minste niet zal gedoogen Z. M. landen te laten frequenteren, blijven ofte haar domicilium te houden, maar haar
op 't alderhoogste uit te roeijen, alzoo zij luiden altoos zoeken de inwoonderen tegens haare Koningen op te hitzen , om
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zoo door dien middel de landen met hulpe hun daartoe best
bekwaam, te conquesteren en te vermeesteren.
13. Zoo bij eenig zwaar weer, storm of ander ongeval
eenige 's Comps. schepen of die van hare ingezetenen mogten
komen te verongelukken , en op Z. K. M. landen of havenen
te strauden, zal Z. K. M. nog zijne onderdanen, op de gestrande en gesalveerde goederen geen verdere pretentie hebben dan het bergloon , gelijk overal bij d'Ed. Comp e. mede
gepractiseert word. Alles ten dien einde, aangezien den Koning noch zijne Ambassadeurs present alhier zijnde, hear dierwegens tot nog niet schijnen te willen ontdekken, om haar
gem. articulen zelfs te verstaan te geven, en den Koning te
sonderen, hoedanig Z. M. eigentlijk met d'Ed. Comp e. zoude
genegen wezen te handelen , of wel antlers daarentegen van
zijn zijne ons Moen voor houden; op hoope door dit middel,
ons deszelfs intentie bewust wordende, wij eindelijk met Z. M.
in 't gewenschte verstand, onverbrekelijke vrede en vriendschap zullen geraken.
Gedurende het aanwezen van den voorm. Dewekare Mahamotiaar op Colombo, had den Ed. Heer Pijl verscheide particuliere discoursen met denzelven rakende den vrede, zonder
dat die eenige klem op voorm. Hoveling hadden; integendeel
was hij vermetel genoeg, om in absentie van gem. Zijn Ed. ter
vergadering van politie voor de Raadspersoonen te verklaren ,
dat zijn Vorst den Koning d' Ed. Compe. niets schuldig was etc.
Middelerwijl gebeurde het, dat veele van 's Comps. inwoonders tot koelys incluis, zonder voorkennisse van den Ed. Heer
Gouverneur naar boven gingen om eernamen van den Koning
te ontvangen, gelijk ook sommige Hoofden met bewilliging
ten voorschreven einde deden, waaruit bleek hoe veel grooter
hare genegentheid tot den Lands Vorst als d' Ed. Comp e. was;
dissimulerende men redenshalven dat gedoente opdat het vredewerk geen aanstoot mogte leiden.
In de maand September dezes voorgemelden jaars , kwam
den meergewaagden Gezant Alebos uit Candia wederom terug,
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zonder in zijne commissie te hebben kunnen slagen ; zijnde
hij aldaar zeer vriendelijk gerecipieerd en onthaald , en door
hem de pier voor g'insereerde poincten van vrede aan Z. M.
gepresenteerd; die deselve geresumeerd hebbende, den Gannebandaar benevens verscheide andere Hofsgrooten benoemde,
om daarover met voormelden Gezant te confereren. Hetwelk
prealabel geschiede bij gelegentheid dezelve Hofsgrooten , den
Gezant een bezoek in zijn logement k wamen geven, wanneer
hij aan dezelve de meergem. articulen presenteerde , om Haar
sentiment daarop te hooren, met serieus verzoek dat Haar Ed.
alvorens wilden considereren de groote onkosten die d'Ed. en
Doorlugtige Comp e. boven het vergieten van zoo veel Holland
bloed, in het verdrijven en uitroeijen van de Portugee8che natie,
van dezen eilande, ten dienste van Z. K. M. hadde gedaan,
en de diensten die Haar Ed. Z. K. M. als nog zouden kunnen doen. Waarop gemelde Hofsgrooten de voorschr. articulen
met een zeer groote attentie en moderatie gelezen hebbende ,
den Gezant vroegen of die articulen waren opgesteld conform
het oude contract, repliceerde dezelve van ja, en dat men
hetzelve gevolgd hadde, voor zoo verre het indien tijd applicabel was, gelijk bij ieder point konde ontwaard worden.
Vervolgens vroegen gemelde Hofsgrooten of het 3 e articul ook
volgens het oude contract was, waarop den Gezant merle antwoorde van ja , voor zoo veel concerneerde de onkosten bij
d'Ed. Compe gedragen, dat Z. K. M. beloofd en aangenomen
had, die te zullen rembourseren en als nu ter vergoeding
van dezelve wierd verzogt de steden, landen en forten zoodanig die bij Haar Ed. jegenwoordig wierden bezeten, te
mogen blijven bezitten en aan Haar Ed. in geruste possebsie
gelaten worden, gelijk dat verder bij het voorschr. articul
stond aangehaald. Waartegens voormelde Hofsgrooten iets scheenen te hebben, zeggende dat d'Ed. Comp e. of antlers hare malitieuse Gezaghebbers (zoo zij die noemden) op dien eilande
de eerste verbrekers van het verbond waren geweest , en ook
hare beloften niet gehouden hadden in bet overgeven van de
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stall

Colombo

aan Z. M. en het deelen van den buit. Mits-

gaders dat zij daarenboven Z. K. M. vijandelijk op
watte

Raygam-

hadden aangetast, verslagen en van veele en onwaar-

deerlijke kostelijkheden beroofd, dewelke veel meer dan de
gedragene onkosten van d' Ed. Compe. importeerden. Waarop
den Gezant Haar Ed. met overtuigende redenen het contrarie
van dien willende bewijzen en dat het onderhouden van het
contract niet aan d' Ed. Comp e. maar aan Z. K. M. hadde
gemanqueert, en demonstreerde , dat men genoodzaakt was geweest, om binnen Colombo van honger niet te vergaan , eenige
rebellen van Z. K, M. aan te tasters, die de inwoonders van
even buiten de poort weg namen , dezelve stroopten, roofden
en branden en ons alzoo van alle toevoer ontzetten. Zoo
repliceerden de Hofsgrooten , dat er veele redenen van wederzijde daartegen zonden kunnen ingebragt worden, maar alzoo
zulks tot de zaak niet diende, en niet antlers dan verwijdering konde baren, dat men het daarbij zoude laten berusten.
Doch alzoo zij geen verderen last hadden dan om 's Comps.
pretentie te hooren en Z. M. daarvan rapport te doen, zij niet
finaals daarop konden antwoorden , maar zoodra de overgeleverde poincten bij Z. K. M. nader zouden geresumeert zijn ,
dat den Gezant alsdan op dezelve zoude bescheid erlangen.
Dat dit nu wel de taken de voordeelen van d' Ed. Compe.
rakende waren , maar dat Z. K. M. ook eenige poincten ten
zijnen dienste zoude opgeven. Waarop den Gezant Haar Ed.
diende, dat de g'exhibeerde articulen zoowel tot Z. K. M. als
die van d' Ed. Doorlugtige Comp e. mitsgaders barer onderdanen
welvaren waren strekkende; doch dat hij niettemin gaarne Z.
K. M. welbehagen zoude verstaan , om ingevalle zulks in zijn
magt niet was te consenteren, den Ed. Heer Gouverneur
daarvan alsdan rapport te doen, van welke gehoudene conferentie de Hovelingen Z. M. gingen berigt doen.
Eenige dagen daaraan wierd de voorm. Gezant ten Hove
genoodigt tot een tweede conferentie met de gedagte Hofsgrooten , waarin den Gannebandaar het woord wederom voe-
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rende zeide , dat Z. K. M. van de verhandelingen in de jongste
gehoudene conferentie rapport gedaan , en de overgeleverde
articulen ter hand gesteld hebbende, Z. K. M., na het resume
ren derzelve, twee poincten daarin had ontmoet, die hem niet
aangenaam waren te vooren gekomen. Doch alvorens den Gannebandaar dezelve verklaarde , zoo begon hij daarop een lang
en g'extendeerde verhaal te doen van de eerste aankomst der
Portupesen op dezen eilande, hare contracten die zij successive
met de Koningen van Cotta , Sitavaca en Candia hadden aangegaan , zonder echter ooit eenige landen in eigendom van
dezelve te hebben kunnen verkrijgen , dan op haar eerste aankomst van den Koning van Cotta, zoo veel plaats , al.s zij
met een koehuid konden beslaan. Verhalende verders hoe de
Portugee8en hare gemaakte contracten telken male weder hadden gebroken en Z. M. veele moeijelijkheden aangedaan, die
daarover ook verscheiden reizen door Z. M. waren gestraft
geworden, eindelijk hoe dat Z. M. de Hollandse natie voor
de getrouwste uit alle anderen estimerende en verkiezende,
op dit eiland hadde geroepen en met dezelve een contract
aangegaan , hetwelk mede diverse malen door eenige Heeren
Gouverneurs, tegens de goede intentie van d'Ed. Comp e., was
overtreden , tot dat eindelijk d'Ed. Heer Gouverneur Pijl in
de Regeering was gekomen, (lie den overleden Monarch zoo
wel als dezen Koning volkomen genoegen en contentement
hadde gegeven en daarom ook zoo zeer gedistingueerd was
en nog wierd etc. en daarmede dan tot de zaak komende,
zoo zeide gem. Gannebandaar verders:
Eerstelijk, dat in het 3 e articul van de overgeleverde poincten
wierd gesproken van eenige schulden die Zijne K. M. over
gedane onkosten bij d'Ed. Comp e. in het verdrijven der Fortugeesen uit dit Keizerrijk ten dienste van Z. K. M. aan Haar
Ed. zoude ten agteren wezen , sustineerende Z. K. M. aan d'Ed.
Compe. niet schuldig te zijn en dat om de volgende redenen :
Ten eersten, om dat d' Ed. Comp e. de eerste verbrekers van
het contract waren geweest.
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Ten anderen, dat Haar Ed. van de buit, met het verove•
ren van de steden en forten van de Portveesen gemaakt,
alleen hadden gegaudeert, wader Z. M. lets daarvan toe te
deelen, daar nogtans den Koning volgens het contract (zoo
zij zeiden) twee derde parten derzelve toekwam.
Ten derden , dat Z. K. M. van Raygamwatte verslagen zijnde,
van veele en onwaardeerlijke kostelijkheden was beroofd ; en
Ten vierden en laatsten, dat d' Ed. Comp e. sedert het possideeren van de lanilen , de inkomsten en geregtigheden daarvan hadden getrokken. Kunnende Z. M. ook niet goed vinden
dat er eenige steden en landen bij uitgedrukt zouden worden
om die in vollen eigendom te bezitten.
Het 2 e poinct daar Z. K. M. iets tegen hadde , was de nitsluiting van alle natien om daar mede te handelen en traffiqueren, bij het 5 e articul verzogt, en het gesloten houden zijner havens; zeggende dat de Portugeesen, nog vijanden van
Z. K. M. op dezen eilande zijnde, het zelve nooit hadden gedaan; dat het ook een gansch onbillijke eisch en tot prejuditie van de gemeente en ingezetenen was strekkende.
Al bet welke den Gezant met patientie en aandagt aangehoord hebbende, zeide hij dat hij hadde verwagt en ook gewenscht , dat hem het voorschr. antwoord schriftelijk ware
overhandigt om daarop weder in gescbrifte te dienen, en alzoo
met beter ordre te kunnen gaan en alle kwade vertolkingen
voor te komen ; als mede opdat hij zoo wel van hare intentie als zijn antwoord den Ed. Heer Gouverneur te beter zoude
konnen dienen. Waarop de Hovelingen niets zonderlinge antwoordende, dan dat zij zoo gaau niet ter penne waren als
de Nederlanders wel deden, en hem Gezant verzogten dat hij
daarop maar wilde bescheid doers. Zoo zeide hij dat hij Haar Ed.
in korte termen, zoo veel hem in die tijd mogelijk was, zoude
dienen, en aanvangende met haar eerste verhaal zeide hij, dat
het gedoente der Poriugeesen de Nederlanders niet aanging,
dat niet zij, maar Z. K. M. haar met veele beloften en presentatien hadde aangezogt en op dit eiland geroepen, om de
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Poriugeesen, die Z. K. M. veele vexatien . en mroeijelijkhOen
aandeden, char van daan te drijven , gelijk zij onder Godes
zegen met groote onkosten en veel bloedvergietens hadden
gedaan. Dat Z. K. M. bij het contract in den jare 1638 met
den Heer Admiraal Westerwold op Batticaloa gemaakt , de Nederlanders als Z. K. Ms. vrienden , bondgenoten en beschermers zijns rijks hadde aangenomen , en de beloofde jaarlijksche
onkosten , als mede de equipagie en uitrustinge der scheepen ,
jagten en andere kleine vaartuigen, mitsgaders het scheepsvolk , officieren en soldaten , ammunitie van oorlog etc. die
d' Ed. Compe. ten dienste van Z. K. M s. landen van Ceilon
derwaards zoude mogen zenden, te voldoen en vergoeden zoo
aan caneel, peper, cardamon , indigo , wax , rijst en voorts
alle andere kostelijke wharen en koopmanschappen, die in
Z. K. M. rijk zouden mogen vallen etc. Latende den Gezant
de Hofsgrooten daarop het 1, 2, 3, 4 en 8e articul van
voorschr. contract in het Portugeesch overgezet, ten dien einde
mede genomen, voorlezen en door den tolk in het Singalees
vertalen ; terwijl wijders zeide, dat de Comp e. nooit het effect
van dien genoten nog Z. K. M. daartoe devoir gedaan hadde.
Maar wel integendeel dat Z. K. M. na het veroveren van Gale
en Nigombo in den jare 1646 , van de Poriugeesen assistentie
tegens de Nederlanders had verzogt van yolk en geschut, om
hair Nigombo met geweld afhandig te maken; slaande en
massacrerende hun yolk, zoo dat niet zij maar Z. K. M. d' eerste verbreker van het verbond was geweest. Doch het best
was die hatelijke materie te excuseren, als door den Edelen
Beer Gouverneur niet gezonden zijnde om disputen van gepasseerde zaken te moveren en op te halen, maar Z. M. gunste
te verzoeken , ten einde een nader verbond, vreede, vriendschap en alliantie met Z. K. M. aan te gaan , waaromtrent
hij Gezant nit den naam des Ed. Heer Gouverneurs , volgens
de goede intentie van derzelver Heeren Superioren, Z. K. M.
alle mogelijke en billijke satisfactie toezeide.
Dat belangende de 2 punten in het 3e en 5 e articul ge-
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meld , en hiervoren gezegd Z. K. M. niet gevallig te zijn, de
gansche wereld genoeg kennelijk was, wat excessive onkosten
d' Ed. Compe . in bet verdrijven der Portugeesen nit dit rijk
ten dienste van Z. K. M. gedragen hadde, en wat lasten dat
er jaarlijks nog liepen in het onderhouden van de guarnisoenen, die er vereischt wierden tot het bewaren van Z. K. Ms.
steden en fortressen , tegens de invasie en uitrusting die de
buitenlandse vijanden daaromtrent zouden willen doen. En om
de alleguatien der Hofsgrooten tegens hare sustenue van dat Z.
K. M. aan d' Ed. Comp e , niet schuldig zoude wezen , als onge-

fundeert te wederleggen, zoo antwoorde den Gezant haar op het
Eerste poinct : dat hij haar hiervooren hadde aangewezen
dat niet d' Ed. Comp e. maar Z. K. M. d' eerste verbreker van
het contract was geweest; op het tweede
Dat de buit op Gale gemaakt, uitgezondert eenige cancel
en arreek , die voor zoo veel Z. K. Ms. aandeel bedroeg, op
reekening van vervallene onkosten was goedgedaan , nevens
eenig geschut, een weinig scherp en kruit, 'twelk tot defentie van gem. fortresse aldaar was gelaten , met Z. K. Ms.
Modliaars half en half was gedeelt, en zij ook verklaard hadden van alles behoorlijk gecontenteert te zijn. Dat Z. K. M.
volgens het tweede articul van het oude contract, haar voorgelezen en vertaald , geen twee derde parten maar nevens
d' Ed. Compe. de helft toekwam; op het

Derde. Dat d' Ed. Comp e. niets hadde geprofiteerd van de
schatten en kostelijkheden die bij Z. K. M. op Raygamwatte
zouden zijn agtergelaten ; op het
Vierde en laatste. Dat de inkomsten en geregtigheden der
landen zoo weinig importeerden, dat ze op het duizendste gedeelte niet konden equivaleren de lasten die d' Ed. Compe.
daartegen dragen moest.
En op het geene zij zeiden dat Z. K. M. niet konde goedvinden, dat bij het contract eenige steden en landen in vollen
eigendorn over te geven , wierden genoemd , dat hij Gezant
zich niet gequalificeert vond daarover nailer te tracteren, maar
(2. Serie , 2. Dl., 2. St.)
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den Ed. Heer Gouverneur daarvan zoude rapport doen, met
verzoek dat Z. K. M. daarover merle aan denzelven geliefde
te schrijven.
Concernerende nu het 2 e poinct, wegens bet uitsluiten van
alle natien om daarmede te handelen en te traffiqueren , en
het gesloten houden van Z. M. havenen. Dat Z. K. M. bij het
10 e articul van het meer gerepeteerde contract van den jare
1638, beloofd had niet toe te laten, dat in Z. K. M s. landen
eenige andere natien zouden negotieeren, maar alle waren
daarin vallende aan d' Ed. Comp e. te verhandelen. Dat bij
openstellinge der havenen aan een ieder, niemand meer voordeel zoude behalen, dan een partij snode en kwaadwillige
Chalias of straat-Mooren, een gespuis dat zich overal indrong
en d' Ed. Comp e. de voordeelen zogt te onttrekken, zonder
aan dit Keizerrijk eenige voorname diensten te hebben gedaan
of ook gelijk de Ed. Comp e. zoude kunnen doen en ook gedaan hadde. En dat zoo d' Ed. Comp e. de voordeelen van den
kleeden- en arreeks-handel zouden moeten missen, gelijk met
het openstellen der havenen zekerlijk zoude volgen , Haar Ed.
niet magtig zouden wezen Z. K. M. getrouwe Hollanders tot
Z. K. M. dienst op dit eiland zijnde te kunnen onderhouden
en maandelijks gelijk als nu betalen. Buiten hetwelk Z. K. Ms.
ingezetenen daarbij ook zoo veel niet zouden profiteren, alzoo
bij die occagie dan ook de vrije . vaart van Mallabaar zoude
moeten openlaten, daar nu met groote kosten belet wierd
dat van daar geen arreek konde vervoerd werden , waardoor
ook de Ceilonse arreek zoo hoog in prijs kwam te stijgen ,
hetwelk met de vrije passage van de Malabaarse noten weder
zoude komen te cesseren en te dalen , gevolglijk de ingezetenen weinig meer dan nu voor hare vrugten ontvangen. En
ten aanzien van het gerief dat d' Ed. Comp e. de gemeente
weder met zoodanige lijwaten en andere goederen zoude accomodereu als zij begeerden , tegens al zoo een civilen prijs
als een ander immers zoude kunnen doen, dat, zoo de vriendschap opregt en ter goeder trouwe zoude zijn, zij met geen
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billijkheid van d' Ed. Compe. een voordeel zouden kunnen
afnernen en hetzelve aan een ander geven. Dat d' Ed. Compe.
voor het vrij schillen van den caneel in alle Z. M. landen, en
dat aan geen andere natie caneel zoude mogen gegeven , noch
door iemand vervoerd werden dan door d' Ed. Comp e. alleen,
mitsgaders dat den geheelen handel aan d' Ed. Comp e. alleen
zoude verblijven , zich bij het 6 e articul van de overgeleverde
poincten verpligt had , jaarlijks een aanzienlijk Keizerlijk ge.
schenk in recognitie aan Z. K. M. op te zenden. Daarenboven
zoo zij meenden dat den inwoonder met den jegenwoordigen
prijs van den arreek niet konde bestaan, dat men haar gaarne
daarin eenigermate te gemOet zoude komen , mits die noten
alleen aan d' Ed. Comp e. verblijvende.
Wijders dat zoo Z. K. M. genegen mogte zijn, jaarlijks een
vaartuig a, twee naar elders te verzenden , om eenige rariteiten of noodzakelijkheden ten behoeve van Z. K. M. Hof houding te doen afhalen , dat daarin geen belet zoude gedaan
werden; maar ter contrarie daarvan vooraf kennisse mogende
hebben , dezelve vaartuigen met eere en respect zouden werden gesalueert en van paspoorten voorzien, niet alleen om
vrij en ongemolesteert in zee te passeren en repasseren, maar
op alle plaatsen daar d' Ed. Comp e. hare residentie had, in
alles de behulpzame hand geboden etc. Tot besluit Z. K. M.
gunste op al hetzelve nogmaals uit name van den Ed. Heer
Gouverneur onderdanig verzoekende en dat de Hofsgrooten
het hare mede daartoe geliefden te contribueren.
Den Gezant hiermede , niet zoncler eenige tusschenspraak
sommiger Hoofden , g'eindigt hebbende , wierd hem daarop niets
zonderlings g'antwoord , dan dat zij Z. K. M. van alles behoorlijk rapport zouden doen, Z. K. M. daarop gunstig,lijk
zoude disponeren , den Ed. Heer Gouverneur groote eere en
gunste ontvangen en hij Gezant in drie a vier dagen met
voile contentement zijn afscheid bekomen.
Waarmede deze conferentie na eenige wederzijdse cornplimenten en de gewone ceremonien een einde nam.
30*
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Voorts verklaarde gemelden Gezant in alien deelen genoegzaam te hebben kunnen bemerken , dat men aan het Hof van.
Candia noch het contract van het jaar 1638 noch het gerenoveerde van 1649 hadden ; hetzij dat hetzelve op Raygamwatte
of in den opstand op Nigonsbo verloren of anders verleid was,
alzoo de Hofsgrooten niet een poinct daarvan hadden g'allegueert, dan wegens het deelen van den buit, zonder het articul te noemen, en dat nog zoo verkeerdelijk, dat zij twee
parten voor Z. K. M. daarvan pretendeerden; luisterende ook
met verwonderinge toe, als de Gezant haar de bier voorgem.
articulen liet voorlezen en vertalen. Terwijl zij merle geen
kennisse scheenen te hebben van de brieven in den jare 1640
en vervolgens door Z. K. M. na Colombo geschreven; invoegen het vrugteloos was met hen daarvan te discoureren , zijnde
zoo glorieus en van die inbeelding, dat alles van haar goede
gunst moet dependeren.
Weinige dagen bier aan liet den Gannebandaar voormelde
Gezant in 't particulier weten, dat hij 's anderendaags zijn
afscheid stond te erlangen, en dat Z. K. M. in alle de overgeleverde poincten hadde geconsenteert, uitgezondert alleen
het overgeven der landen in voile possessie etc.; en dat d'Ed.
Heer Gouverneur met een eertitel van Z. K. M. stonde gehonoreerd te werden, benevens het overgeven van zekere provintie, hetgeen op een gouden ola wierd gegraveerd en hem
Gezant zoude werden medegegeven.
Doch geheel anders viel het uit, wanneer den Gezant vier
a vijf dagen daaraan voor Z. K. M. verschijnende om deszelfs
afscheid t' erlangen, uit des Konings eigen mond (gantsch
buiten zijne verwagtinge en tot zijn groote verwondering) verstond , dat Z. M. d' overgeleverde poincten nailer geresumeerd
en deszelfs gedagten daarover hebbende laten gaan , voor het
tegenwoordige daarop nog niet hadde kunnen disponeren.
Maar dat Z. K. M. in het kort naar de benedenlanden stond
te vertrekken, om zijn wel geliefden beminden en getrouwen
Gouverneur aldaar persoonlijk t' ontmoeten, en als dan denzel-
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ven in alles te vergenoegen en groote guest en eer te bewijzen , terwijI intusschen alles zoodanig konde blijven als het
present en even of de vrede reeds gesloten was, met den
anderen in alle vertrouwelijkheid levende. Waarop den Gezant
ziju ongelukkig noodlot en inzonderheid, dat hij niet eenige
schriftelijk antwoord mogte genieten, beklagende, wierd hem
daarop niets anders g'antwoord, dan dat hij zich voor de gelukkigste van de gantsche wereld mogte rekenen, dewijl aan hem
dezelfde eere, die men den Ed. Heer Gouverneur persoonlijk
tegenwoordig zijnde zoude kunnen doen, was bewezen; en dat
alles tot voile contentement van den Ed. Heer Gouverneur
zoodanig stond afgedaan te worden als Z. K. M. hiervoren
hadde verklaard, en daarna eenige geschenken ontvangen hebbende wierd hij gecongedieert.
D' oorzaak van deze schielijke verandering wierd toegeschreyen aan een particuliere ola, dewelke terzelfder tijd van Colombo aan het Hof ontvangen wierd, zonder dat men echter
konde ontdekken wat den wezentlijken inhoud van die ola of
door wien dezelve geschreven was. Alleen was den Gezant
voor waarachtig verhaald, dat door den Basnaike op Colombo,
een sterke correspondentie met de bovenlandse Hoofden wierde
gehouden, en onder 's Comps. gebied niets gebeurde of het
wierd haar overgebrieft, waaruit duidelijk consteerde, hoe ontrou de Ed. Comp e. van haar eigen dienaren gediend werd.
Even na de terugkomst van den gem. Gezant op Colombo,
wierd aldaar bij den Edelen Heer Gouverneur Pijl een ola
door de Hofsgrooten uit Candia , ter orde van den Koning geschreven, ontvangen, waarbij dezelve na een wijdluftig verhaal
van de tyrannye en onregtvaardigheden der Portugeesen , en
de redenen en motiven waarom den Koning de Hollandse natie
met preferentie van alle andere op dit eiland hadde geroepen ,
en daartoe expresse Ambassadeurs na Batavia gezonden, zeer
doleerden over eenige Regeerders en het ongelijk Z. K. M.
aangedaan, zoo door het innemen der havenen, de smaadheden Rampot Rale aangedaan, die als Dessave van Z. M. naar
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Mature was gezonden; het na zich nemen van den buit bij
de verovering van Colombo ; de gepretendeerde schade aan Z. M.
op Raygamwatle toegebragt, en wat diergelijks rneer is, en
eindelijk , na het verleenen van permissie tot het vrij schillen
van den caneel, verzekering gaven, dat zoodra Z. K. M. in
de benedenlanden kwarn, op de ontmoeting van den Ed. Heer
Gouverneur, de vreede gemaakt en alsdan zoodanig gesloten
werden, dat ze in eeuwigheid zoude duren; terwijl bij de gemelde ola nog een appart rolletje lag , waarop geschreven
stond het volgende :
Den Ambassadeur gent. Sr. Claas Alebos heeft alhier een
rol of concept contract van vreede gebragt , en vermits
in hetzelve veele woorden discorderende zijn bevonden ,
werd hetzelve nevens dezen terug gezonden aan den welbeminden en getrouwen Gouverneur van Z. K. M. om
hetzelve te zien en resumeeren.
Uit alle welke procedures duidelijk te bespeuren was, dat
de zaken tusschen het Keizerrijk van Candia en d'Ed. Compe.
na den dood des ouden Konings geheel waren verandert,
dewij1 men bij deszelfs leven te doen had met een Vorst
meester zijnde van zijn eigen wille, bestierende de zaken van
zijn Kroon en Rijk zonder contradictie van eenige zijner onderdanen; die het origineel verbond tusschen Z. M. en d'Ed.
Comp e . geslooten en in handers hadde gehad, zich daarop beroepen en voorgewend zich daarbij te willen houden; hetwelk
een onfeilbaar instrument en teeken is om te kunnen aanwijzon, dat des Ed. Comp s . pretentie ten opzigte van lien Ko
ning geenzins was vals, arglistig of met bedrog vermengd.
Waarom men zekerlijk bij dezen ouden Vorst meerder couragie
en gelegentheid hadde gehad, questien en geschillen te determineren en tot den vreede te komen ; daar nu den jongen
Vorst geen ander geluid gaf, dan zijne Raadsheeren hem kwamen in te blazen, de zaken zeer verergert waren en voor d'Ed.
Comp e. niets goeds te verwagten was ; dewijI gemelde Hovelingen alles op schroeven zetteden , den waren inhoud van
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het contract negeerden , aan de authentykheid dubiteerden en
hetzelve trachteden omverre te stooten.
Waarom doenmaals volgens diverse consideratien voor veel
zekerder gehouden wierd, om 's Comp s. regt tegen alle Europesen op de name van conquest goed te maken en te main-

teneren , zoo eenige derzelve in tijde van vreede voor mogten
nemen Haar Ed. daarinne te turberen of incommoderen,
dan zich te houden bij het contract of regt van hypotheek ,
hetwelk een eeuwig veischil en twist zoude verwekken.
Ondertusschen besloot men op Colombo de boven codes in
stilte te verlaten, hetwelk ook dadelijk ten uitvoer wierd gebragt, en door de Koningse possessie van dezelve genomen;
die ook Hoofden daarover stelden, excepto over de drie conies
dewelke als nog ledig bleven. TerwijI het optrekken van
's Comps. ingezetenen na het Hof ter obtenue van eertitels
nog al continueerde, hetwelk van zulk een kwaad gevolg was ,
dat die van Tamblegam en Coeljaar zich 's Comps. gehoorzaamheid onttrokken en absolut weigerden eenige geregtigheden
te betalen. In bet laatst van denzelven jare 1688 kwamen
eenige Hovelingen uit Candia op Colombo af, medebrengende
twee olassen, bij de eerste van dewelke de Hofsgrooten bedeelden, dat Z. M. zelfs in persoon na de benedenlanden
stond to komen, ten einde met den Edelen Heer Gouverneur
zelfs to contracteren. Waarop men goedvond te rescriberen,
dat vermits een Gouverneur van zijn plaats niet mogte gaan ,
tenzij een ander van hooger of gelijk caracter gezonden wierd,
hij om niet tegen de ordre van zijne Heeren en Meesters te
handelen, de Hooge eere niet zoude kunnen genieten Z. M.
te ontvangen .en te spreken. En zijnde de andere van inhoud
dat Z. M. begeerde, dat de Singaleesen overal vrijheid van
religie vergund, de Pagoden rondsom de zee gelegen aan
Z. M. wedergegeven, mitsgaders d'openstelling der havenen
g'effectueerd moest werden. Uit welke begeerte evident genoeg blijkende wat bet Hof in den schild voerde, diende men
allecn tot antwoord op dezelve ola, dat men uitstel en pa-
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tientie verzogt, tot dat derwegens met H. H. E. ordres zoude
gemunieert zijn. Cook ontving men terzelfder tijd berigt van
Calpetty, dat er te Putulang een vaartuig met arreek beladen,
en onder een witte vlagge met een roode leeuw daarin, stond
verzonden te worden; waarop de bediendens van Calpetty gelast wierden zuiks te beletten, dewij1 hetzelve gedoogd werdende, de gierige Singaleesen en anderen zich zouden emaucipeeren, om onder 's Konings vlagge te navigeren, en boven
de arreek, gelegentheid hebben zoo veel cancel en andere
verboden goederen te vervoeren als maar begeerde. Pus het
scheen als of het op alle boegen getenteerd wierde , om d'Ed.
Compe . te dwingen de havenen open te stellen, zonder tot
een contract te komen; waartoe wel het meeste contribueerde ,
dat zij zich verbeelden dat d'Ed. Comp e. haar vassaal is,
hoewel haar het contrarie daar van zoo menigmaal bewezen
is. En dewijl men dus klaar zag, dat met die kwaadwillige Hofsgrooten niets in der minne uit te rigten was, besloot den Edelen Heer Gouverneur Pyl met zijnen Raad H.
H. Ed. om assistentie te verzoeken.
Voormelde Ed. Heer Gouverneur Pyl vervolgens in het
breede aan den Hoog Edelen Heer Commissaris van Rheede
verslag hebbende gedaan van alle het voorgevallene zoo voor
als na de bezending van den Gezant Alebos , merkte welgem.
Hoog Ed. Heer Commissaris daarop aan : Dat men uit de
doenmalige Regeeringe van Candia niet anders begrijpen konde
of zij hadden een vaste maxime voorgenomen, om d'Ed. Compe.
ongevoelig daar henen te brengen daar ze Haar Ed. gaarne
wilden gebragt hebben, gelijk de exempelen in de linden
van Trinconomale en Batticaloa aantoonden ; en waaruit het
ontbieden en honoreren van allerhande Singaleese Grooten
meest hadden geschenen, als ook het vergeven van 't dorp en
haven Billigam aan den Basnaike, de gepretendeerde openstelling van de haven Putulang , het uitvoeren van den Galpellysen arreek en eindelijk het vergeven van de geheele Dessavony Mature, en het onfatsoenlijk terugzenden van den
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Gezant Alebos. Terwi,j1 wegens het overgeven van eenige
landen en provincien (den Koning reeds ingeruimt) geen het
minste contentement was gebleken , waarom en om bij dat
verwaande yolk door een grooter condescendance niet voor
flauhertig te werden aangezien, het beter wezen zoude ons te
gelaten , als of wij aan den vreede met den Koning ons geheel niet gelegen lieten liggen ; hoewel men echter met indeferente beleeftheden zoude kunnen continueren , en haar voorts
plat afslaan al wat ze onredelijker wijze door directe dreigementen of indirecte wezen kwamen voor te stellen. Terwijl
men tot verzekering van de caneelbosschen en caneelschillers,
krijgsvolk uit de landen van Madure en Tansjour zoude ligten
en overbrengen , en zulks onder pretext van den publiquen
oorlog in het vaderland ontstaan. Aangezien het geen tijd
meer was om zich door de Singaleesen in slaap te doen wieg en ; alsmede dat men een wakend oog moest houden op die
van Hooge geslagten , dewelke van tronloosheid wierden gesuspecteerd.
In het volgende jaar 1689, ontving den Ed. Heer Gouverneur Pijl wederom een zeer aanstootelijke ola van de H ofsgrooten , waarbij zij zich lieten verluiden en d' Ed. Compe.
verweten, dat men om tot den vreede te komen al te haastig
was , dringende hard aan op de openstellinge der havens en
een vrije exercitie van religie, terwijl zij al mede begeerdeu
dat haar y olk en landen overgegeven en d' Ed. Comp e. niets
anders dan de vastigheden langs de zee bezitten zouden.
Schijnende uit alle de gedoentens der Hofsgrooten, dat zij
d' Ed. Comp e . niet anders als vassalen en onderdanembegeerden aan te zien , en dat ze Haar Ed. zeer bedriegelijk zogten
te blindhokken , met te zeggen , van alle Europeanen die vijanden van d' Ed. Comp e. waren van het eiland te willen
afhouden; dewijl daarnit niet was te besluiten , dat ze de
Europeanen, zijnde vrienden van d'Ed. Comp e., mede zouden
uithouden of afwijzen , waarom men goed vond haar ten antwoord toe te passen :
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Pat d' Ed. Comp e. nooit zoude verstaan om eenige landen , daar ze aisdoen gezeten was , over te geven of te
verlaten ; dat men nooit vrede zoude kunnen slniten, ten
ware alle Europeanen volgens het 10 e articul van het contract, zonder onderscheid in oorlog of in vrede, wierden
g'excludeert , en dat het openstellen van de havens Calpetty en Coeljaar d' Ed. Compe. groote schade zoude toebrengen, ten ware den Koning een ander equivalent presenteerde.
Middelerwijl gebeurde bet dat de naar boven gelopene onderdanen uit de benedenlanden weder van zelf , kwamen afzakken , als ziende haar bedrogen en dat de Singaleesen zoo
vaardig niet stonden om haar bij te springen. Terwijl den Ed.
Heer Gouverneur Pijl klaar ontdekte, dat zijn Ed. door deszelfs eigene inlandse bediendens en daaronder speciaal den
Basnaike van Colombo verraden werd, dewelke van alles aan
het Hof kennisse gaven en met den Gannebandaar en de Hofsgrooten zamenspanden. En hoewel dat alles om redenen
gedissimuleert en ongemerkt gepasseert wierd, oordeelde men
nogtans des Basnaikes afzetting en verzending ten hoogsten
noodig, en dat tot dat ampt wel een Nederlander , Mixtis of
ten minsten een Toepas zoude kunnen worden gebruikt, mits
taalkundig zijnde; getijk men in alle andere inlandse bedieningen behoorde te volgen de lessen van den wijzen Portugesen Grave Linhare8 , namentlijk om daartoe Europeanen te verkiezen. Zijnde welgem. Ed. Heer Gouverneur ook door de
ondervinding gebleken, dat de Singalesen , als een brutaal en
laatdunkend yolk, meenen het tegens haare grootheid te strijden, en vooral de glorie van hun Vorst benadeelen zoude,
indien zij de redelijkheid kwamen te volgen en plaats te geyen. Waaroin de billijke handelingen , van d' Ed. Comp e. haar
te opgeblazener en onverdragelijker maakten, en men vrij betere
Bingen van dat trouloos en laatdunkend yolk zoude hebben ,
ingevalle men haar wat minder toegaf. Sustinerende gem.
Ziju Ed. met zijnen Raad , dat vooral geen (le ^ inste landen ,
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die d' Ed. Comp e . alsdoen bezat, behoorden overgegeven te
warden; maar dat men integendeel moest zien te bedingen ,
de Pittigal corle, om alzoo van de rivier van Waluwe tot die
van Ohilauw,, langs den booed der zee en gevolgelijk van den
caneel meester te blijven, met uitsluitinge van alle Europeanen,
al zouden daartegens de havenen opengelaten worden. En
dat des Ed. Comps . regt op deze landen , conform het gevoelen van den Hoag Edelen Heer Commissaris , behoord geconsidereerd te warden als conquest van de Portugesen; waarbij
almede notoir in opmerkinge kwam dat den Candiasen Koning
geen souverain van de benedenlanden is nog wezen kan ,
„volgens de testamentaire dispositie van den Koning Don
„Joan Perie Pandaar in den jare 1580 (die zich noemde door
„gratie Godes Koning van Ceilon), waarbij dezelve bet geheele
„rijk van Ceilon opdraagt aan den Koning van Portugal", welk
recht de Portugesen ook altijd hebben gemaintineerd , en de
Koningen van het land, bij hunne brieven en geschriften,
niet anders genoemd dan Koningen van Candia maar niet van.
Ceilon. Hetwelk ook bij zeker contract in den jare 1633 tusschen den Koning van Candia en de Portugesen gemaakt, manifest blijkt; zoodat het recht van conquest bij d'Ed. Compe.,
genomen door wapenen van (le Portugesen hare vijanden, met
geen billijkheid bedisputeerd wade kunnen worden.
Ondertusschen bleven de zaken in het volgende jaar 1689
op den ouden voet continueren, zonder eenige apparentie voor
d' Ed. Compe. om met den Koning van Candia tot een goed
accommodement te komen; integendeel kwamen geruchten uit
Candia, dat men zich aldaar sterk ten oorlog prepareerde en
gezind was d' Ed. Comp e . geheel te verjagen. Ook vernain
men dat den I'ransen Ambassadeur, dewelke zich aan het Hof
ophield , aldaar veel kwaads broude en de Hofsgrooten aanzettede um nog een vaartuig met arreek under des Konings
vlaggen te verzenden. Hebbende men kart te voren zeker
vaartuig geladen met 200 amen s. arreek en gedestineerd na
de overkust, voor dat inaal buiten consequentie, te Oalpetty
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laten passeren en aan hetzelve een pas verleend ; mitsgaders
aan den Cormandels Gouverneur geschreven , haar in hetgeen
zij mogten benoodigen de behulpzame hand te bieden, ten
einde de kwaadwilligen van d' Ed. Comp e. aan het Hof geen
gelegentheid te geven om Z. M. meer en meer tegens Haar
Ed. ongenegen te maken. Doch weinig tijds hierna advys van
de Calpetlyse bediendens ontvangen hebbende, dat zeker vaartuig grooter als het vorige, mitsgaders voorzien met drie witte
vlaggen waarin drie roode leeuwen, wederom met arreek van
Putulang naar de kust zoude vertrekken , vond men goed om
de gemelde bediendens aan te schrijven en te ordonneren ,
geene vaartuigen te laten passeren die niet met 's Comp s. passen zouden voorzien zijn , en zoo gemeld vaartuig van Putulang
zonder Caetty aan te doen wilde voorbij zeilen , hetzelve
met chaloupen en thongs in het kanaal aan te houden. Hetwelk ook zoodanig geschied zijnde, bleek welhaast in het begin van het daarop volgende jaar 1690 wie den waren eigenaar van dat vaartuig was, dewijl de Caettyse bediendens
naar Colombo berigteden, hoe zekere Singaleesen, door de Putulangse Hoofden aan haar gezonden , hadden verzogt, dat vaartuig geladen met arreek en gedestineerd na Tutucoryn vrij te
willen laten passeren ; waarop men goed vond haar te rescriberen van zulks niet toe te staan , maar de ordres ten lien
opzigte reeds gegeven strict te observeren. Niet lange hierna
arriveerde op Caetty van de kust, een vaartuig met diverse
curiensheden voor den Koning, in hetwelke bij visitatie gevonden zijnde een groote quantiteit particuliere kleden en
kust-lijwaten , besloot men alle particuliere goederen daaruit
te ligten en vervolgens het vaartuig passage te verleenen. Intusschen continueerde men om als naar gewoonte een jaarlijks
geschenk op te zenden, waardoor men dan het vrij schillen
van den caneel behield , terwijl de Singaleesen d' Ed. Compe.
al slepende hielden , en het klaar bleek dat ze met Haar Ed.
den spot dreven en op groote onkosten jaagden.
Ook gaven de Hofsgrooten terzelver tijd te kennen, dat
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den Vorst absolut begeerde, dat den Ed. Heer Gouverneur Pijl,
die om zijn ontslag hadde verzogt, zoude continueren , of dat
Z. M. anders tot geen vreede wilde treden. Doch ingevalle
Zijn Ed. verbleef, dat als dan Gezanten zouden worden afgezonden om met denzelven te contracteren. Waarop men echter oordeelde geen de minste staat te kunnen maken , dewijl
de Singaleesen trouloos en listig zijnde, alles wat zij zeggen,
verre van haar voorneemen en intentie is, en zulks apparent
maar geschied was om te zien wat daarop zoude geantwoord
worden.
Echter besloot den Ed. Heer Gouverneur Pijl te verblijven,
om daardoor het gewigtig poinct om tot den vreede te treden,
als het ware geen hinder toe te brengen. Doch niettegenstaande dit alles viel er niets met de Hofsgrooten te verrigten , dewijl zij den jongen Vorst na hare zinlijkheid leidende
en bestierende, door allerlei dilayen en uitvlugten het vredewerk vertraagden , en d' Ed. Comp e. gedurende den loop van
dit geheele jaar zoodanig slepende hielden.
Gelijk men in bet volgende jaar 1691 ook niet anders van
haar verwerven konde, dan dat den Koning het vrij schillen
van den caneel in Z. Ms. landen toestond ; hoewel de Hoog
Edele Heer Commissaris Van Rheede betuigde, dat het vrij
aangenamer zoude geweest zijn , dat men dien bast in andere
quartieren buiten het district der Singaleesen hadde gezogt , en
haar daardoor een gevoelen ingeprent dat d' E. Camp'. zich aan
haar niet gelegen lies, dewijl men nu vast een gedurige obligatie had en er anders niets merle gewonnen was als de bloote
licentie. Ook bleef des Ed. Comp s . opgezonden geschenk na
den ouden sleur onderwegen liggen, even als of men zich
grootelijks vereerd en gelukkig zoude moeten achten, zoo den
Koning hetzelve ontvangen wilde, waarin hare grootshartigheid en kleinachting omtrent d'Ed. Comp e. al weder kwam te
blijken. Ondertusschen gebeurde het echter dat verscheide
Laskarijns en Comp s. onderdanen, uit de benedenlanden na boven geloopen zijnde, van den Koning wierden afgezonden, het-
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welk men aanmei'kte als een finesse bij de Singaleesen gebruikelijk, om te experitnenteren of daarop niet meer dan een
simpele dankbaarheid zoude volgen, en of de Nederlanden door
zoo groote genegentheden van den Koning quansuis verblijd
zijnde, zich niet zouden openbaren om haar op nieu aan te
zoeken ; wanneer ze wederom gelegentheid zouden hebben haar
oude fierheid te tonen en met de ligtgelovigheid der\ Hollanders te railleren.
Hebbende hare onverdragelijke imaginati& nu al wederom
nit de mou gestoken, doordien den Koning zich g'affronteerd
hield omdat bij de schenkagie geen Nederlander was opgezonden. Eindelijk wierd welgemelde Ed. Heer Gouverneur Lourens Fiji na Batavia verlost, en op den 28 en Januarij 1692
opgevolgd door den Ed. Heer Raad Extra-Ordinair van Nederlands India , Thomas van Rhee, nadat door den Ed. Heer
Pijl voormeld, behoorlijke kennisse van deszelfs vertrek na Batavia aan bet Candiase Hof was gegeven.
Voornoemde Ed. Heer Gouverneur Van Rhee had het genoegen gedurende deszelfs vijfjarig bestier, dat de landen in
rust continueerden, den Vorst in een goeden luim bleef en
den caneel overal vredig geschild wierd. Aileen gebeurde het
in den jare 1696, dat het grootste gedeelte der Chaliassen
naar 's Konings land gevlugt zijnde, de Hofsgrooten daarvan
uit eigen beweging aan den Ed. Heer Gouverneur kennis gaven; met bijvoeging dat dat yolk voorgaf wegens de slegte
en harde behandeling van den opziener der caneel weggeloopen te zijn , doch dat dienongeacht gemelde Chaliassen, uit
consideratie van de groote harmonie tusschen het Hof en d' Ed.
Comp e. wederom stonden gezonden te worden. Hetwelk oak
weinig tijds daarna geschiede, wanneer zij met de grootste
assurantie voor den Ed. Heer Gouverneur verscheenen, en verscheide opgeraapte en frivole pretexten , om niet weder in
het bosch te gaan , bijbragten; waarop den Ed. Heer Gouverneur goedvond tien van de voornaamste belhamels in de
ketting te doer klinken. Ondertusschen was d' Ed. Heer Pau-
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lus de Roo, in den jare 1695, tot Gouverneur en Directeur van
Ceilon aangesteld , doch overleed in het zelfde jaar als Commissaris op Souratta, waardoor voormelden Ed. Heer Tomas
N en Februarij

van Mee in de regering continueerde tot den

1697, dat zijn Edele door d' Ed. Heer Gerrit de Heere vervangen wierd.
Ongeacht deze verandering bleef men met bet Hof op een
onverbeterlijke wijze barmonieeren. Zelfs gebeurde het in den
jare 1699, dat een partij Laskarijus weggeloopen en in 's Konings land gevlugt zijnde , zonder eenig verzoek, ter ordre van
Z. M. weder uitgeleverd wierden; welk geboefte men als
schelmen wegjoeg en vijf van de principaalste belhamels in
de ketting klinken lief. Ook schilden de Chialiassen den
caneel zoo diep in 's Konings land als nog ooit gedaan was,
ja zelfs aan de voet van den berg Balane, niet verre van
Candia. Edoch dit jaar was nog niet ten einde geloopen , of
de Hofsgrooten gaven wederom een nieu bewiis van hare
kwaadaardigheid en slinkse streken, nademaal zij twee olas
van een zeer disrespectueusen inhoud aan den Ed. Heer Gouverneur zonden , en daarbij under anderen het concept-contract
eischten, mitsgaders dienaangaande het volgende sehreven :
Dat ze volgens die articulen of zoo niet, volgens het goedvinden van Z. M. een altoos durende vreede zouden sluiten.
Welke olas in ernstige termen h'antwoord wierden, ter wij1
men goedvond voormeld concept-contract niet te zenden ; vermits men oordeelde de Hofsgrooten vooraf te moeten doers
begrijpen , dat men niet als onderdanen en dienaars , maar
als bondgenoten wilde en moeste aangemerkt worden.
In het volgende jaar 1700 wierd er een valsch gerugt verspreid door kwaadaardige en vreesagtige gemoederen, dat d'Ed.
Comp e. den Koning den oorlog zoude aandoen, hetwelk een
groote alteratie omtrent het Hof en de bovenlanders te wege
bragt. En waardoor het gebeurde, dat zekere :‘,Iodliaar,, benevens een Europeese soldaat en Brie Appoehamys, dewelke met
vier paarden tot een geschenk voor Z. M. na boven waren ge-
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zonden , aldaar wierden aangehouden , totdat men van de ongefondeertheid dier gerugten verzekert geworden zijnde, haar
omtrent een jaar daarna eindelijk wederom terug liet keeren•
Rapporterende dat Z. M. zeer veele betuigingen van vriendschap aan den Ed. Heer Gouverneur liet doen ; terwij1 dezelve
teffens vier voorname belhamels, uit de Happitigam, corle gevlugt, overzond , met verzoek dat dezelve voor deze keer
mogten gepardonneert worden.
In den jare 1701 wierden ook door het Hof op verzoek
van d'Ed. Compe. 123 successive weggeloopene Chialiassen ,
benevens 6 belhamels van dat geslagt, wederom uitgeleverd.
Doch in de maand Augustus deszelven jaars, zag men met
verwondering en zonder eenige de minste redenen daarvan
te weten , dat Been mensch meer met arreek, hoenders, etc.
uit 's Konings land en ook bijna niemant om eenig zout, lijwaat, etc. na Colombo afkwam, hetwelk volgens de algemeene
gerugten Z. Ms. ordres waren, dewelke geboden hadde na
Putulang te gaan negotieeren, dewijl die haven Z. M. competeerde. Waarin men nog meer verzekerd wierd, toen weinig
tijds daarna aan ieder gravet een puntig opstaande hout gestigt
wierd, om de overtreders van het voormelde gebod levendig
daaraan te spitten. Gelijk ook wanneer terzelver tijd eenige
koopluiden te Colombo woonagtig, zich naar Sitavaca begeven
en daaromstreeks een quantiteit van 5 a 600 amms. arreek
opgekogt hebbende, ten einde dezelve na derwaards of te
brengen, zulks niet alleen belet , maar hun ook verboden was
geworden de gravetten te passeren. En hoewel men vervolgens een Gezant met diverse geschenken na het Hof zond,
bleven echter de gravetten geslooten , waardoor een groote
schaarschheid van levensmiddelen ontstond en 's Comp s. arreek
en zouthandel ten eenemaal in het verval raakte.
In de maand Junij des volgenden jaars 1702 kwamen de
bovenlanders wel weder in 's Comp s. gebied, loch bragten
niets ter wereld te koop, zoodat genoegzaam bleek , dat de
Hofsgrooten niets anders ten doel hadden, dan om de geheele
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arreeks- en lijwaats-negotie na Putulang en Coetjaar over te
brengen; blijvende den Ambassadeur die 's jaars te voren naar
boven gegaan was, aldaar nog vertoeven. In de maand Augustus deszelven jaars, liep zeker Modliaar over elf Randjes
Laskaryns, in het district van Mature met familie en al naar
Candia over; zijnde vier Konings Hoofden met omtrent 300
Laskaryns, waaronder diverse g'armeerde, heel diep in 's Comps.
gebied naulijks twee uren van Mature , alwaar gemelde vlugteling woonachtig was, gekomen, dewelke hem secuur na boven geleiden. Welk schelmstuk men niet twijfelde of was met
toestemming of oogluiking van den Koning of zijne Hofsgrooten ondernomen.
Eindelijk reverteerde den voorwaards gem. Ambassadeur uit
Candia , verhalende aldaar steeds zeer beleefd onthaald te zijn
geworden ; gelijk . ook de Hofsgrooten terzelver tijd een ola
uit naam van Z. M. na Colombo zonden, vervattende veele
vriendelijke expressien, zoodat het na den uiterlijken schijn
geleek als of men met het Hof in vriendschap leefde.
Den 26 en November overleed den WelEdelen Heer Gouverneur Gerrit de Heere, waardoor het bestier in handen van
den Ed. Politieken Raad geraakte. In de maand December
daaraanvolgende kwam den Hofsadigaar benevens vier andere
Hoofden, expres uit Candia af,, ten einde den Ed. Politieken
Raad uit naam van Z. M. te condoleeren met het afsterven
van den Edelen Heer Gouverneur Gerrit de Heere voorm. In
den beginne van het volgende jaar 1703 wierden de gravetten weder g'opend, en de bovenlanders bragten ook wederom
tamelijk veel vivres te koop; dock ten regarde van de arreeksnegotie , zoo bleef Putulang tot nog toe de stapelplaatse daarvan, kunnende men daaromtrent nog geen de minste verandering bespeuren.
Den lien Mey des zelven, jaars arriveerde op Colombo d'Ed.
Heer Gouverneur Mr. Cornelis Johannes Simons en nam het
bestier uit handen van den Ed. Politieken Raad over.
Den li en Augustus van evengem. jaar besloot men de ge(2. Serie, 2. DL, 2. St.)
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geven ordres van H. H. Ed. te Batavia nopens het sluiten
der opengestelde havens ten eersten werkstellig te maken,
ten welker einde men hetzelve naar Cormandel en Hallabaar
communiceerde met verzoek , dat er geen paspoorten mogten
werden verleend dan na Colombo, Gale en Jafenapatnam en
het opperhoofd ter kuste Madure hetzelve mede gelaste. Terwiji men resolveerde om bij een ola aan de Hofsgrooten Z. M.
op de gevoeglijkste en min aanstootelijkste wijze van voormeld
besluit advertentie te geven, onder pretext dat men zulks niet
dede om Z. M. eenig misnoegen toe te brengen, maar dat men
hetzelve te doen voor goed en hoogst noodig g'oordeeld hadde
vermits de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, tans met den Koning van Vrankrijk in
oorlog waren en men diensvolgens somtijds wel voor eenen
inval van de Fran8en in Z. M. landen mogte bedugt zijn.
Welke ola aan de Hofsgrooten afgevaardigd zijnde, bekwam
men daarop een antwoord waaruit men uiterlijk moest besluiten , dat zich het Hof weinig aan het sluiten der havens liet
gelegen zijn. Gelijk ook in het volgende jaar 1704 het Hof
zich steeds gerust hield en geen het minste misnoegen over
het sluiten der havenen scheen opgevat te hebben, werdende
Jet laatst van evengemeld jaar een Ambassadeur van Colombo
na Candia gezonden om Z. M. kennis te geven, dat een nieuwen Gouverneur-Generaal van d' Indiase gewesten in Nederland
was verkoren.
Middelerwijl wierd d' arreeksnegotie nog niet hersteld of
onder de magi van de Generale Compe. gebragt, aangezien te
Calpetty alwaar altijd van ouds de grootste toevloei uit de
bovenlanden was geweest, nog niet een amm. aan d'Ed. Compe.
was geleverd geworden.
In het naast volgende jaar 1705 retourneerde den in den
voorleden jare na het Hof gezondene Ambassadeur, en rapporteerde van de Hofsgrooten verstaan te hebben, dat er aan
bet sluiten van de havens niet veel gelegen was, als er maar
voor d' arreek zoo veel als te Colombo wierd betaald, nament-
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lijk R. 3 voor d' ammenam ; en men continueerde zoo wel
in dit als het volgende jaar 1706 met het Hof zeer vreedzaam
te levee. Ook viel er gedurende dien tijd niets naamwaardigs voor, dan dat eenige Hofsgrooten naar het Madureese
Hof vertrokken, en volgens zeggen ordres hadden, een Princesse voor Z. M. uit het zoogenaamde Sonnegeslagt te halen ;
tot welke bezending door den Koning van d'Ed. Compe.
scheepsoccassie verzogt wierd, dewelke men aan Z. M. accordeerde, zoo wel als een diergelijk nader verzoek, dat in den
beginne van het jaar 1707 geschiede tot den overbreng van
twee Ambassadeurs naar het gem. Hof, die het huwelijk tusschen Z. M. en de Princesse zoaden voltrekken.
In de maand Augustus van evengedagte jaar, kwamen op
Colombo drie Ambassadeurs ter ordre van den Koning, om
de ziekte van den Koning en het verkiezen van een Kroonprins bekend te maken ; en nog voor het einde van dezelve
maand een tweede Ambassade, dewelke het overlijden van
Z. M. bekend maakte. Waarop men een Gezant met diverse
aanzienlijke geschenken na boven zond, om niet alleen uit
name van de Generale Compe. het roubeklag wegens den ontzielden Koning of te leggen, maar ook den jongen Vorst met
het aanvaarden van het rijks-bestier te gratuleren. Welk Gezant bij zijne terugkomst rapporteerde, dat extraordinair beleeft van den nieuwen Koning was onthaald geworden.
Op den Bee November daaraan volgende, vond men goed
niet langer met de uitvoering van H. H. Ed. bevelen, nopens
het sluiten der havenen A° 1703 gegeven, te traineren, maar
dezelve alsnu, daartoe een goede gebaande weg in de jaren
1704 en 1705 gemaakt zijnde, ten eenemaal te sluiten, en
om hetzelve met nog beter succes in het werk te stellen ,
wierd een reglement geformeert en g'arresteert, hetwelk g'insereert is bij resolutie in Rade van Ceilon genomen op den
evengemelden datum.
Nog in dezelve maand November gaf welgem. Ed. Heer
Gouverneur Mr. Cornelis Joannes Simons het gouvernement
31*

476
over aan den Ed. Heer Raad Extraordinair van Nederland$
India Hendrik Bekker ; terwij1 alles in rust en vreede bleef
en men zich voor d'Ed. Maatschappije veel goeds van den
nieuwen Koning beloofde.
In den beginne van het volgende jaar 1708 kwamen er
eenige Hovelingen naar Colombo af, om bekend te maken,
dat de Hofsgrooten een conspiratie tegens des Konings leven
gesmeed hadden , loch dat dezelve mislukt en de schuldige
alle met de flood gestraft waren. In de maand Julij desnivel jaars liet Z. M. den Ed. Heer Gouverneur en Raad
weten, dat op zekeren dag Z. K. M. naam en eeretitel stond
aan to nemen en zich publiek in de Hoofdstad Candia zoude
doen hulden; waarop men besloot om een aanzienlijke Ambassade naar boven te zenden, ten erode den Koning met
deszelfs krooning en aangenomen eertitel 's Comp ,. wegen te
feliciteren. In de volgende jaren 1709, 1710 en 1711 continueerde alles in rust en vreede, en men had reden om ten
uittersten voldaan te zijn over het minnelijk gedrag van den
jongen Vorst, zijnde de wederzijdse betuigingen en verzekeringen van vriendschap en welmeenendheid bij de successive
Ambassades altoos even obligeant geweest. Doch in het daaraan volgende jaar 1712, begonnen de g'interesseerde Hofsgrooten wederom order de hand allerlei practyken in bet werk te
stellen, om het openstellen der havenen te bewerken; waarom
den Ed. Heer Gouverneur alle moeite aanwende om a gb ter hare
intrigues te komen; hetwelk zijn Ed. ook zoo wel gelukte,
dat denzelven volkomen kwam te blijken, dat den Dessave
en den Modliaar van de Porta daarvan de voornaamste stookebranden waren. Terzelver tijd wierd door den Ed. Heer Gouverneur ook gelukkig onderschept een ola, aan de Hoofden der
caneelschillers gerigt door eenige grooten en Inlanders op de
kust Cormandel , waaruit men duidelijk konde zien, dat gemelde kustelingen die Hoofden zogten aan te zetten tot ondernemingen ten hoogsten nadeelig voor de principaalste voordeelen en diensten van d' Ed. Comp ,. ten dezeu eilande. Om
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welke redenen en tot stuiting van de verdere nadeelige ge.
volgen , die uit zulke gedoentens zouden kunnen spruiten, men
goed vond om alle troulooze en hieraan deel gehad hebbende
's Comps. dienaren te dimoveeren, waardoor alles wederom in
een goeden staat hersteld en het volgende jaar 1713 in rust
en vrede doorgebragt wierd.
In den aanvang van den jare 1714 een Ambassadeur met
de gewone jaarlijkse geschenken naar boven opgegaan en aan
het Hof zeer vriendelijk gerecipieert zijnde, was onbescheiden
en vermetel genoeg om bij deszelfs aftogt, tegens alle vermocden , ongehoorde brutaliteiten en voor de natie bespottelijke
conduites te toonen; waarover men op Colombo in de grootste
verlegentheid geraakte, hoewel hem zoo wel als zijn gevolg
geen het minste s kwaad geschiede, waarover men billijk moest
verwondert staan. Om dierhalven de gevolgen van zoodanig
een stout en onbetamelijk gedrag voor to komen , vond men
goed ten eersten een ola na het Hof te zenden en daarin
om excus te verzoeken, met belofte van 's Ambassadeurs slegte
conduites rigoureus te zullen bestraffen , waarin het Hof dan
ook genoegen scheen te scheppen, alzoo men in dit en bet
daaraan volgende jaar 1715 in vreede volharde.
Maar in den jare 1716 wierden de gravetten wederom gesloten, zonder dat men de reden daarvan konde penetreren ;
men vond echter goed een Ambassadeur met aanzienlijke presenten aan Z. M. te zenden, dewelke zeer wel onthaald wierd
en aan dewelke Z. M. betuigde van het sluiten der gravetten
niet het minste te weten , belovende te zullen zorge dragen,
dat dezelve weder g'opent en arreek en levensmiddelen als
bevorens na Colombo afgebragt wierden.
In het laatst van evengem. jaar 1716 wierd welgemelden
Ed. Heer Gouverneur Hendrik Bekker in het bestier vervangen door den Ed. Heer Mr. Isaac Augustin Rumpf , Rand.
Extraordinair van Nederlands India; en hoewel in het volgende jaar 1717 de gravetten echter nog gesloten bleven ,
bragten de Candianen nogtans cetwarca of maar geen arreek,
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In bet jaar 1718, gaf den Koning zijn begeerte wederom
te kennen tot het openstellen van de Putulangse haven; en
in bet jaar 1719 wierden de gravetten wederom g'opent;
terwijl Z. M. aan deszelfs onderdanen volkomen permissie gaf
tot het op- en afreizen van en na de benedenlanden.
In het jaar 1720 arriveerden eenige Hofsgrooten uit Candia
op Colombo, dewelke op de voorgemelde begeerte van Z. M.
tot het openstellen van de Putulangse haven sterk urgeerden;
maar men gaf aan dezelve in de gehoudene conferentien in
ernstige termen te verstaan, dat Calpetty 's Comps, zeeplaats
en Putulang 's Konings binnenhaven was, mitsgaders dat eerstgemelde door een groot lak ') afgescheiden was, volgens de
scherpe ordres van de Heeren en Meesters uit het vaderland nooit, veel min andere 's Comp s. zeehavenen zouden geopend worden, als strekkende hetzelve tegens alle regulen
"van staat.
In den beginne van het volgende jaar 1721 ontving den
Ed. Heer Gouverneur berigt van de Calpetlyse bediendens,
dat de Kilkareese Mooren omtrent Koedre male en Moddergamme een handelsplaats zogten, waardoor zij den vrijen lijwaatinvoer in 's Konings land meenden te verkrijgen, mitsgaders dat dezelve 's Comps. brieven opgehouden en den Kangaan
van Palangande gedreigt hadden levendig te zullen spitten,
ingevalle bij of zijn yolk zich verder tot het overbrengen van
's Comps . brieven lieten gebruiken Waarop men goed vond de
gemelde bediendens van Calpetty te rescriberen en te gelasten,
om een ander Kangaan benevens een corporaal met zes of
meer goede soldaten , behoorlijk gewapend naar Palangande
voormeld, en daar en boven nog ten minsten 16 man, waaronder eenige landkundige en vertroude, onder een der beste
sergeanten en twee coporaals, terzelver tijd, zoo 't noodig
mogte g'oordeeld worden, naar Moddergamme te zenden; ten
einde niet alleen bij de Laskarijns-wagt, daaromstreeks lig1) Een Meer,
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gentle, post te vatten, ter verhinderinge dat 's Comps. brieven
voortaan niet meet wierden aangehouden, maar ook om te
spioneren, wat gedagte Mooren of Wanniassen voornemens wa•
ren te ondernemen. Terwijl men al verder besloot om een
chaloup digt bij Moddergamme te doen kruizen, mitsgaders
Arripo ook met 6 man onder een corporaal te versterken, en
1 Lieutenant met 34 grenadiers na Calpetty te zenden, door
welke mesures de verdere gevolgen van deze ongeregeldheden
wierden gestuit.
In het jaar 1722 viel er vervolgens niets voor dan dat de
Candianen eenige thonys op de Chilame banken zonden om
paarloesters te duiken, hetwelk men door een voor de rivier
kruizende chaloup belettede; doch in het volgende jaar 1723
kwamen eenige Hofsgrooten met een talrijk gevolg in de Maanboel corle en maakten aldaar extraordinaire groote bewegingen.
Weshalve men goedvond een Comp e. militairen op Moddergamme te laten post vatten, omme die mouvementen van nabij
te observeren en alle nieuwigheden te verhinderen; door welke
genomene precautie de Hofsgrooten ten eersten na Putulang
retireerden, zijnde niet verder gekomen als tot aan de lagerboom ter bezigtiging van zekeren Pagood, zonder iets verders
te ondernemen. Voor het overige hield het Hof zich stil en
zelfs geheel neutraal bij een revolte, die in dit jaar ontstond
van de caneelschillers tegens de inlandsche Hoofden.
In het laatst van evengem. jaar overleed welgen. Ed. Heer
Mr. Isaac Augustin Rump/, waardoor het bestier verviel in
handen van den Heer Gaals Commandeur, Arnold Mot en
den E. Politieken Raad van Colombo tot den 12 en Januarij
des volgenden jaars 1724, wanneer den Ed. Heer Johannes
Hertenberg het Gouvernement aanvaarde en behield tot den
October 1725, dat zijn Ed. overleed en het pro interim
gezag verbleef in banden van den Ed. Gaals Commandeur,
19 en

Jan Paul Schagen, benevens den E. Politieken Raad van
Colombo tot den 16 e1 September 1726, dat het bestier aanvaard wierde bij d'Ed. Hoer Mr, Petrus Vuyst, die tot den
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Augustus 1729 regeerde en alsdoen het Gouvernement
overgaf aan d'Ed. Heer Stephanus Versluys.
27 en

Gedurende welke laatste jaren er niets aanmerkenswaardig
met het Hof van Candia voorviel, tot in het einde van 't laatst
gedagte jaar 1729; wanneer een na het Hof gezondene Ambassadeur niet alleen op een onwaardige wijze op 's Konings
limieten ontvangen, maar ook niet meer dan eens bij Z. M.
ter audientie g'admitteerd wierd. Terwijl de Candianen tusschen Batticaloa en Trinconomale 's Comps. brieven ophielden ,
de Laskaryns terugjoegen, en eindelijk den inkoop van nely
aldaar verhinderden , waarover men bij ola aan den Hofsadigaar gerigt gedoleert hebbende, negeerde dezelve bij antwoord
het belemmeren der brieven, en schreef de verhindering omtrent het inkoopen van de nely toe aan de groote droogte ,
dewelke men sedert 2 a 3 jaren hadde gehad, doch dat, hetzelve nu wederom vrij zoude mogen geschieden , dewij1 het
gewasch zeer wel stond.
De volgende jaren 1730 en 1731 wierden wederom in ruste
doorgebragt, terwijl het Hof extraordinaire blijken van vriendschap gaf. Den 25 en Augustus 1732 vertrok d'Ed. Heer Stephanus Versluys voornoemd na Batavia, en gaf het gezag over
aan den E. Jajfenapatnamse Commandeur Gualterus Woutersz.
en den E. Politieken Raad van Colombo; die hetzelve waarnamen tot den Z en December deszelven jaars, wanneer als
Commissaris op Ceilon arriveerde den WelEdelen Heer Jacob
Christiaan Pielat, Raad Extraordinair van Nederlands India.
Nog voor het einde van de laatstgemelde maand December
gebeurde het, dat de gravetten wederom geslooten en dus alle
communicatie en afkomst der Singaleesen na 's Comps. gebied
belet wierd ; hebbende zelfs eenige oproermakers aan de drie
passen Mabol, Pasbetaal en Naklegam een getal staken met
groenten en linnen bekleed opgerigt tot het teeken van het
sluiten der wegen en passagies. Waarop men goedvond de
gem. staken to doen uitrukken en wegwerpen, met verkliringe
aan do ornstanders, dat dezelve strekten tot eon affront voor
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d'Ed. Comp e. en dat dit zonder de mjnste kennisse des Konings van Candia was geschied.
In bet begin van den jare 1733 kwamen eenige Hofsgrooten
met een ola op Colombo, dewelke wel diverse minzame, doch
teffens eenige andere expressien behelsde; beklagende zij zich
onder anderen daarin over de groote schade die Z. M. hadde
moeten lijden sedert den tijd dat de havenen waren geslooten geweest, en dat de geschenken die men jaarlijks aan den
Vorst offereerde nog daarenboven verminderd wierden , etc.
Welke ola kort daaraan op bet vriendelijkste beantwoord wierd ,
met verzoek dat de gravetten wederom mogten werden g'opent ;
doch waarop men geen ander antwoord bekwam , dan dat de
Appoehamys die de voorschreven ola na boven hadden gebragt,
relateerden, dat den eersten Rijksadigaar zoude verklaard hebben , dat de gravetten niet zouden werden g'opent eer en alvorens de haven van Putulang wierde opengesteld.
Om bet Hof dierhalven in deze kwade luim wat te gemoet
te komen, schreef men een andere ola, waarbij te kennen wierd
gegeven, dat in het verzoek om de haven van Putulang open
te stellen niet konde worden geconsenteerd, maar dat men
zeer genegen en bereid was om alle Z. M. dispens-arreek op
Calpetty to ontvangen, en den prijs dier noten met een halven
rijksd r. te verhogen. Welke propositie bij het Hof wierde g'amplecteerd, en 's Konings dispens-arreek op den voorschreven
voet te Calpelly ontvangen, zonder dat de gravetten voor als
nog wierden g'opent; werdende terzelver tijd van wegens het
Hof verzoek gedaan om eenige fraaije paarden; terwijl men
ondertusschen de rebellerende inwoonders der Hina corle, na
veele aangewende moeite en door middelen van klem, wederom
tot haar pligt gebragt hadde.
Den nen Januarij des jaars 1734 vertrok welgemelde Ed.
Heer Commissaris Jacob Christiaan Pielat na Batavia en gaf
bet bestier over aan den Ed. Heer nieu g'eligeerden Gouverneur Mr. Dideric van Domburg.
In de maand September des voorgedagten jaars 1734 kwa-
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men twee Candiase Gezanten na de kant van Mature af, medebrengende eenige oproerige en gevlugte Laskarijns uit de
Morrua cork voor dewelke zij pardon verzogten. Hetwelk een
ongehoorde zaak zijnde, die vrij veel suspitie baarde , besloot
men, om redenen dat de weg van Mature nooit gebruikt was
tot het doen van eenige verzoeken, maar dat dezelve na
Colombo moesten gedaan worden, gem. Gezanten te doen aankondigen , dat zij de Keizerlijke ola, waarmede zij voorgaven
voorzien te zijn, konden overgeven, benevens de persoonen
voor dewelke zij intercedeerden, doch daartoe ongenegen zijnde
wederkeeren en zich naar ouder gewoonte op Colombo adresseren. Terwijl de Maureen bediendens gelast wierden aan
haar geen extraordinaire eerbewijzingen veel min eenige eerschoten te laten doen of eenige geschenken te presenteren,
als nooit te Mature in gebruik geweest zijnde. Welk besluit
de voornoemde Gezanten gecommuniceerd zijnde, hielden dezelve echter aan, om in persoon voor den Mature8en Dessave
te verschijnen, ten einde de voorm. ola en de oproermakers
over te geven. Doch men persisteerde bij het vorige besluit,
en gelaste den Dessave van Mature de meergemelde afkomelingen in beleefde termen hare medegebragte ola en boodschap
te doen afvragen, zoowel als de gedagte oproermakers, en ingevalle zij zich daartoe ongenegen mogten betoonen, haar als
dan direct aan te zeggen, dat men ongewoon was diergelijke
zendelingen op Mature te accepteren en dat zij dierhalve weder konden terug vertrekken, en zich langs den gewonen weg
over Sitavaca na Colombo adresseren terwijl tevens een ola
aan de Hofsgrooten wierd afgevaardigd ter bekendmaking van
deeze misselijke handelwijze in 's Konings naam. Waarop de
voorm. Gezanten ten eersten wederom terugtrokken, zonder
dat men eenig antwoord op de afgezondene ola erlangde. Integendeel kwamen in het laatst van ged. jaar eenige Gezanten
van den Koning na Colombo af, dewelke van het voorm. niet
een woord repten, maar to kennen gaven, dat Z. M. genegen
was de gravetten wederom te doen openen; gelijk zulks in den
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beginne van het yolgende jaar 1735 geschiede, wanneer de

Singalesen een menigte arreek voor den ordinairen prijs te
koop bragten.
Weinig tijds hierna gebeurde het, dat een groot gedeelte
der caneelschillers, na alvorens hare ordinaire geschenken genooten en derzelver behoorlijke maintementos ontvangen te
hebben , bijeenvergadert waren en op Kirinzetjawe en de zeven conies in 's Konings gebied, een partij tenten opgeslagen
en zich aldaar gelegert hadden, zonder den caneel to schillen ,
onder pretext dat hun veele onregtvaardigheden waren aangedaan. Waarop den Dessave naar Nigombo wierd gezonden en
de gem. caneelschillers bij mandaat ola gelast hunne klagten
aan gem. Dessave voor te dragen ; edoch gem. ola had weinig
indruk op hunne gemoederen , dewijl zij niet eens na den inhoud van dezelve wilden luisteren; integendeel schreven dezelve een ola aan den Dessave, ten Taste van Karen Vidaan ,
denwelke zij pretendeerden gedimoveerd te hebben, belovende
als dan 's Comps. dienst wederom te zullen presteren. Ook
zonden die obstinate gasten een ongeteekende ola aan de
Raadsleden, behelzende een reeks van klagten over den last
van bet caneelwerk en daaronder het opbrengen van Doererobe en Hoekandiren nevens den geldcaneel, mitsgaders ook
tegens den Dessave , deszelfs Modliaar en Mobandiram , terwijl de caneelschillers die zich na gewoonte in de drie conies
hadden begeven , bij de andere rebellerende in de zeven corles
overgingen. En vermits dit disobedient yolk ronduit verklaarde
hunnen caneeldienst niet te zullen verrigten voor en aleer
zij door het groote Hof daartoe wierden g'ordonneert, was
men genoodzaakt een expresse ola dienaangaande aan de Hofsgrooten to zenden, om hun van dat gedoente kennis to geven
en teffens to verzoeken, dat Z. M. die vagebonden tot baren
verpligten dienst geliefde te constringeren. Op welke ola de
Hofsgrooten antwoorden, dat Z. M. bereids voor den ontvangst
derzelve van deze revolte kennis gekregen hebbende, tot twee
keeren de noodige ordres can dat yolk haddc gezonden oni
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hun caneeldicnst te verrigten , maar dat zij daarop voorgegeven hadden, dat vermits hun veel onregt was aangedaan,
zij dien dienst niet konden presteren , al moesten zij ook
sterven. Doch dat Z. M. dien ongeacht uit hoofde der genegentheid die dezelve voor de Hollanders hadde, hun nogmaals
zoude doen aanbevelen om dien verpligten dienst gelijk bevorens te verrigten. Vervolgens zond de meergem. rebellerende
hoop een met 214 merken geteekende ola aan den Modliaar
van de Porta , behelzende, dat bijaldien zij niet ontheft werden van den geldcaneel , mitsgaders drie bossen wegens Doererobe en Hoekandiren en dat haar opziender en deszelfs tolk
niet gedimoveert, zoomede dat bijaldien de Hoofden die over
haar mogten gesteld worden tot de geringste incluis, niet
uit het Bellales-geslagt genomen wierden , de Ed. Comp e. geen
de minste dienst van een van haarlieden zouden trekken;
welk alles zij nailer door een aan den E. Dessave gezonden
en met over de 70 merken geteekende ola corroboreerden
Eenigen tijd daaraan erlangde men berigt, dat die oproerige
bezig waren een extraordinair kleed te weven en te vervaardigen, ten einde dat nevens hare klagten op nieus aan Z. M.
te presenteren; persevererende alzoo in hunne hartnekkigheid,
waarin zij gelijk het aan alle kanten bleek door Z. M. of ten
minsten door de Hofsgrooten gestijft wierden. Om deze rebellerende dierhalven eenigzints tot reden te brengen, besloot
men hunnen opziender benevens deszelfs tolk voor eenigen
tijd uit derzelver dienst te stellen en den laatstgem, bij den
Cipier in arrest zonder acces te doen brengen; hoewel beide
deze persoonen eenige jaren agter den ander omtrent de complete voldoening der eischen zich bij uitstek gequeten hadden.
Vervolgens stelde men een ander opziender benevens een habil tolk van het Bellales-geslagt aan, om te zien of men door
zoodanige schikking dat obstinaat yolk weder tot hunnen verschuldigden pligt konde brengen. Gelijk men ook tenzelven
elude de novo eon expresse mandaat-ola aan die rebellerende,
zoowel na de zeven corles als in 's Comp s. gebied afzond.
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Doch bij terugkomst der afgezondene met voorschr. ola vernam
men met de uitterste bevreemding, dat de rebellerende Chaliassen Diet alleen ontkend hadden de hiervoren gem. twee
olassen gezonden afgeschreeven te hebben, terwijl dat impertinent y olk de evengem. mandaat-ola in een tweede ola besloten terugzonden en daarbij het zoo even g'allegeerde ook
te kennen gaven.
Voorts vernam men dat gen. rebellen de andere caneelschillers, die nog in de bosschen in 's Comp s. territoir zich met
bet schillen bezig hadden gehouden, daaromtrent verhinderden
en aan haar kant overhaalden; alsmede dat de caneelschillers
aan de kant van Gale en Mature, ook al onder pretext van
een menigte klagten over verongelijkingen, door deze en geene
Hoofden haar aangedaan, weigerden om haren dienst te doen,
waardoor alle hoop om de Patriase en Bataviase eischen te
voldoen, verloren ging.
Eenigen tijd daarna kwamen de caneelschillers zich met
kleine troepjes voor den Ed. Heer Gouverneur vertonen en om
hare vorige opzigter en talk verzoeken, verklarende teffens nooit
door haar kwalijk te zijn behandelt geworden , hetwelk haar
door voorm. Ed. Heer Gouverneur toegestaan zijnde, beloofden zij daarentegen in den kleinen oogst den caneel te zullen
leveren die zij in den grooten oogst schuldig waren gebleven.
Ondertusschen begonnen de inwoonders van de Salpitty
corle almede opstand te verwekken, zonder dat de Hoofden
eenige reden wisten te geven waarom zulks geschiede , en men
vernam welhaast daaraan dat het yolk van de Raygam corle
almede bezig was tezamen te rotten; als merle dat de baldadige inwoonders van de Salpitly corle de getrouwe ingezetenen met geweld en dreigementen van hare huizen te zullen
afbranden en hunne thuinen te zullen destrueeren, genoodzaakt hadden om hen te volgen. Gelijk ook sommige tot
oproer inclinerende persoonen van de Havegam cork eenige
bewegingen hadden gemaakt, ontziende zich deze stoute gasten niet, de thuinen der getrouwe inwoonders te beroven, de
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menschen onderwegen te plunderen, de wegen onveilig te
maken en nog verscheide onverantwoordelijke moetwilligheden
te plegen. Terwij1 men een ongeteekende ola van die oproerige
ontving, waarbij zij zich over den last van den dienst omtrent
de caneelschillers en de vexatien die haar wierden aangedaan,
over schoolboetegelden, over den verkoop der thuinen voor
de heift en over de conditie van Wattebadoe etc. beklaagden.
Waarop den Ed. Heer Gouverneur de Modliaar van de Attepatioe aan haar afzond, ten einde dezelve te vermanen om

van diergelijke baldadigheden af te zien, en bijaldien zij eenige
klagten hadden , dat dezelve door eenige van de hare aan den
Ed. Heer Gouverneur, dan wel aan den Ed. Dessave konde
doen te kennen geven. Doch gem. oproerige die bereids een
getal van eenige duizende uitmaakten, antwoorden den gem.
Modliaar, dat wanneer hun het vrij kappen van chenas g'accordeert en zij in het geheel bevrijd wierden van het opvangen en wegbrengen van haar kalfjes, van schoolboete , van
de Wattebadoe en van den verkoop der thuinen voor de helft,
zij alsdan gereed en vaardig zouden zijn als getrouwe onderdanen van d' Ed. Compe., meer als bevorens hare diensten te
presteren. Weshalve men om het land niet verder in rep en
roer te brengen, resolveerde, haar van de Wattebadoe te bevrijden en een ola benevens voorschr. besluit door twee Appoehamys, zoowel aan de gem. inwoonders als ook aan, die van
de Hina en Pasduna corks, dewelke almede tezamenrotting
hadden gemaakt, af te zenden, waarbij zij serieus wierden
g'adhorteert deze hooge gunst in aanmerking en ter harte te
nemen, van de oproerige actien vervolgens af te zien, zich in
derzelver dorpen te vervoegen en hare diensten vreedzamelijk
waar te nemen; onder verdere verzekering, dat hare overige
verzoeken na behooren zouden onderzogt en na bevinding de
nodige ordres tot redres gesteld worden.
Hoe groot nu deze gunst en toegeventheid ook was, bleven
daze muitelingen even hardnekkig en verklaarden ronduit aan
de afgezonden Appoehamys, dat zij volstrekt begeerden dat
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alle hare verzoeken ten eersten moesten toegestaan worden.
Ja, wat nog meer is, gem. boosdoenders gingen van kwaad tot
erger over, komende zelfs een groote hoop van dezelve over
de rivier, aan 't Pas Naklegans en het dorp Pellegore , alwaar
zij na het plunderen van deze en geene thuinen , de koffijthuin Ha Hof altijdzonzer geweldadig aantasten , de heining
ruineerden, 's Comp s. bediendens aldaar op een impertinente
wijze aggresseerden, de koebeesten verjaagden en twee kalfjes
van dezelve doodsloegen , de dranken in 's Comp s. branderije
geborgen daaruithaalden en uitstorteden , de vaten in stuk
sloegen, het ijzerwerk daarvan roofden en eindelijk de Laskarijns die aldaar de wagt hielden met zich namen. Waarom
men een detachement sterk 28 koppen onder hare officieren
derwaards zond, wanneer de voorm. rebellerende en plunderende gasten zich van daar verder opwaards begaven tot na
alwane , werwaards zij door het voorschr. detachement vervolgd zijnde, bleef een hoop van dezelve omtrent 100 stuks
sterk, voorzien met stokken en messen , op een vlakte daar
omstreeks staan, dewelke het voorn. detachement tragtende te
omcingelen, verweerden zich die belhamels en besprongen
eenige militairen, dewelke door haar met stokken geslagen
zijnde, genoodzaakt wierden op haar te vuuren, waardoor 10
it 11 stuks sneuvelden. En hoewel de rebellen door dit middel wel afgeschrikt wierden om roverijen en andere insolentien
meer te plegen , bleven zij dienongeacht in hare hardnekkigheid persevereren en weigerden volstrekt 's Comp s. dienst te
doen, tenzij hun al derzelver verzoeken wierden toegestaan.
Vervolgens vernam men dat er eenige bovenlanders waren afgekomen om expres na den oproer te vernemen ; en men bekwam nog 2 olassen van de rebellen in dewelke zij niet alleen
alle de voormelde verzoeken reitereerden, maar ook een reeks
van klagten over hare Hoofden bijbragten. Teffens daarbij verzoekende dat d' Ed. Hoofdadministrateur bij haar in het land
mogte gezonden werden om hare klagten aan te Koren en of
te maken , onder belofte dat zij intusschen stil en vredig
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hare dorpen zouden verblijven, zonder echter 's Comps. dienst
te doen.
Om dit weerbarstig yolk dierhalven zoo veel mogelijk te
gemoet te komen en den verderen loop dier ongeregeltheden
te stuiten, wierd in Rade van Ceilon bij resolutie van den
2Oen

Augustus deszelven jaars besloten:
Dat men met de invordering der penningen van de
verkogte thuinen, om hare armoede nog wat gedult zoude
hebben.
Dat zij van de Wattebadoe of thuinsgeregtigheid zouden worden gelibereert.
Dat de invordering der boetegelden eens 's jaars zoude
worden gedaan.
Dat kalfjes etc. die ten dienste van den Ed. Heer Gouverneur wierden opgekogt, niet meer tegens haar wil en
dank zouden worden afgehaald, en dat dezulke die op
een onredelijke wijze haar dezelve kwamen te ontweldigen , ten exempel van anderen zouden worden gestraft.
Dat haar als nog zouden worden gepermitteert chenas
te molten kappen, tot derzelver levensonderhoud, mits
dat zij zich bij den Ed. Dessave addresseerden, om na
behoorlijke visitatie permissie te erlangen.
Dat voortaan bekwame personen tot hare Hoofden zouden worden aangesteld.
Dat zij 's Comps. diensten na behooren zouden hebben
waar te nemen, en dat men de caneelschillers zoude recommanderen, om

haar

voortaan geen ongelijk meer aan

te doen en dat alle de Laskarijns voortaan behoorlijk
zouden worden geaccomodeert.
Van welke favorable dispositien bij een nailer mandaat-ola
na alle de corles kennis gegeven zijnde, bleven de rebellen
nogtans weigeren 's Comp s. dienst te doen, uitgezondert van
de Ragan a, Pasdum, Wallawitte , Alutkoer en Happiiiiganz
corles, nevens die van de buitenposten Caliture en Nigumbo,
dewelke eindelijk eenigermate stil en tot bedaren kwamen,
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en het grootste gedeelte van die onder evengem. 2 poster
wezentlijk 's Comp'. dienst presteerden; terwijl daarentegen de
inwoonders van de Hina, Hewegam en Salpitty codes in beweging bleven en absolut weigerden om tot hare verschuldigde
obedientie te keeren. En dewijl men onophoudelijk g'obrueert
wierd met valsche en impertinente olas, vond men in Rade
goed voortaan alle olassen die op een kwaadaardig oproerige
en onwettige wijze van de rebellen inkwamen, door beulshanden te laten verbranden.
Vervolgens schreef den WelEdelen Heer Gouverneur een
ola aan de Hofsgrooten, tot communicatie van de revolten van
's Comps . onderdanen, met bijvoeging dat dezelve verklaard
hadden, zonder speciale ordre des Konings gene 's Comp'.
diensten te zullen verrigten, en dat men ook duidelijk bespeurd
hadde, dat de ingezetenen sedert de afkomst uit de bovenlanden van eenige boodschaploopers zich in het geheel niet
hadden willen bevredigen of eenige gehoorzaamheid betoonen
etc. Waarop kort daaraan eenige Hofsgrooten op Columbo
verscheenen , medebrengende een ola van Z. M. aan den Ed.
Heer Gouverneur, waarbij te kennen wierd gegeven , dat men
zich na de oorzaak der revoltes g'informeert hebbende, vernomen had, dat dezelve toe te schrijven was, aan eenige
Hoofden die veele onregtvaardigheden hadden gepleegt. En
dewijl men aldus geen andere kans zag om de oproerige tot
stilstand te brengen dan door middel van klem, wierd besloten Haar H. Ed. om assistentie van 300 fluxe Baliers en Boeginesen te verzoeken, tot beteugeling van d'onwillige en in
hunne boosheid voortvarende inwoonders, dewelke zich aan
de limietscheiding in 's Konings land steeds ophielden.
In het volgende jaar 1736 ging het gedoente der oproerige
van kwaad tot erger over; inzonderheid waren de inwoonders
van de Hina en Salpitty codes in het geheel tot geen rust
en gehoorzaamheid te brengen, sedert dat zij bespeurd hadden
dat de Chialiassen in de dorpen Bellitotte , Kosgodde en Madampe aan het bewegen geraakt en ten kwade verandert wa(2. Serie, 2. Dl., 2. St.)
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ren, hebbende zelfs een ola met groote pompe gepubliceerd,
dat de Koning van Candia de gedagte corks onder zich getrokken hadde en dat zij derhalven geen 's Comp s. dienst behoefden te doen. Ook geraakten de ingezetenen van de Gale
corle en die van de Gangebadde en Kandebadde pattoes, mitsgaders van de Belligam corles in het Maturees district almede
aan het rebelleren, en pleegden verscheide baldadigheden.
Waarom men zich genoodzaakt vond den Ed. Dessave met nog
twee leden nit de Politie te committeren, om zich , g'assisteert
van een comp e. grenadiers onder hare officieren, en verzeld van
eenige vertroude inlandse bediendens, naar Hangwelle te begeven, ten einde aldaar naar de geschapentheid der zaken
onderzoek te doen, en de voormelde inwoonderen , was het
mogelijk , op een zagte wijze van hare kwaadaardige ondernemingen te detourneren, hare klagten aan te hooren en daarop
regt te doen ; doch na geen goede raad willende luisteren ,
haar alsdan met geweld tegen te gaan.
Gelijk men oak eenige Gecommitteerdens, met een detachement van 50 militairen onder hare officieren , na de Chialiasse
dorpen zond tot stuiting van den opstand aldaar, en voor het,
overige de nodige ordres naar Gale afvaardigde om de gerezen onlusten in de Gale corle en het ressort van Mature te
dempen. En op het ingekomen berigt dat de oproerige in de
Rica corle, met een troop van 400 koppen , voorzien van geweeren , onder een extraordinaire statie eeden geplant en uit
's Konings naam zoo wel bij ola als bij monde gepubliceerd
hadden, dat de inwoonders der Bina , 4lutkoer en Happittigam corles geene diensten meer voor d' Ed. Comp e. behoefden
te verrigten , almede eenige Gecommitteerdens, onder escorte
van 48 militairen, naar Calane liet vertrekken, om de geplante
eeden opentlijk uit den grond te rukken en in het bosch te
werpen. Terwijl men in vergadering goed vond te Malwane
en Attenegale, alwaar die roofvogels hare principaalste vergaderplaatsen hadden, post te doen vatten, ten teken dat de
Hina corle zoo weinig als de overige oproerige corles onder
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den Candiasen Ironing behoorden. Welk besluit ten uitvoer
gebragt zijnde, wierd het detachement sterk 82 koppen , dat
op Aitenegale post hadde gevat, door eene groote menigte
Candianen en Singaleesen overvallen en van daar verdreven ,
met agterlating van 2 stukken geschut, nevens diverse ammunitie-goederen en bagagien, en genoodzaakt naar Malwane te
retireren. Zijnde deze expeditie verrigt door den Dessave der
4 en 7 corks, dewelke met eenige duizenden was afgezakt
om het fortje , dat men aldaar op Malwane hadde opgeworpen, te attaqueren, werdende het gem, fortje tot in den
grond gedemolieerd en de Laskarijnswagt in den brand gestoken, waardoor een formele oorlog met zijne Candia8e Majesteit en deszelfs onderdanen ontstond. Men vond dierhalven goed een brief aan de Hofsgrooten met een smal
geschenk of te vaardigen, en dezelve te verzoeken om haar
best te willen doers, ten einde Z. M. tevreeden te stellen
over het opgevatte misnoegen wegens den opbou van de
forten Attenegale en Malwane, alsmede dat 's Comps. Ambassadeur, die buiten gewoonte reeds zoolang in Candia was
opgehouden, een spoedige audientie mogte erlangen en wederom teruggezonden worden.
Welgem. Ed, Heer Gouverneur Mr. Dideric van Domburg,
middelerwijl overleden zijnde, geraakte het bestier in hand en
van den Ed. Gaal8 Commandeur, Jan Macare en den Ed.
Politieken Raad. Vervolgens kwamen eenige berigten van den
Maturesen Dessave en Raad aldaar, behelzende dat men ontdekt had, dat de misnoegtheid van het Hof van Candia haar
oorsprong hadde genomen , nit het niet admitteren in het
Maturees district en het afwijzen zonder eenige eerbetooning,
ter ordre van den overleden Edelen Heer van Domburg , van
twee bovenlanders, expres van Z. M. afgezonden met een ola
wegens de gedane klagten der inwoonderen. Zijnde het onverrigter zake terugwijzen clier zendelingen van dat gevolg
geweest, dat Z. M. vervolgens op de nadere klagten der inwoonderen van de Hina corle en Chialiassen van Wellitotte
32*

492
en Kosgodde zoude gezegt hebben, daartegen te zullen voorzien door het stellen van goede wagten aan de stranden ;
en dat er twee Singaleese Heidense Priesters in het land omzwervende, wezentlijk bezig waren het yolk aan te moedigen
en op te hitzen tot verdere muiterij en opstand. Hebbende
een van deze vagebonden aan de limietscheiding een ola aan
de inwoonders uit naam van Z. M. gepubliceert van volgenden inhoud :
I. Dat de inwoonders van bet Maturees gebied de Hollanders niet moesten gehoorzamen nog veel minder eenige
diensten doen.
2.

Dat dezelve een ola moesten teekenen waarbij den Ko-

ning van Candia , als Karen wettigen Souverein kwamen te
erkennen.
3.

Met een serieuse waarschuwing aan die dewelke aan

de zijde der Hollanders zouden willen blijven, en
4.

Omme mondkost te verzamelen en klaar te houden.

Mitsgaders dat de tezamengerotte gemeente een geteekende
ola aan gedagte Priesters hadden overgegeven, en teffens hun
best gedaan om de overige Arraatjes , Kangaans, Laskarijns,
etc., die geweigerd hadden gemelde ola te teekenen , met geweld daartoe te dwingen.
Het bleek vervolgens ook klaar, dat het verlaten van de
lliervooren gemelde veldschansen en de retirade vnn 's Comps.
militie na Colombo, de Candianen vrij stouter hadden gemaakt,
dewij1 zij zelfs tot op een uur gaans buiten het casteel in de
thuyn Pellegore afzakten , terwijl het Hof of eigentlijk den
Dessave der 4 en 7 codes voorgaf, dat vermits de Hina corle
voor Z. M. ingetrokken was, hem dienvolgende ook toekwam
het bezit van die thuyn, als aan gedagte corle gehoorende;
gelijk ook de inwoonders van de Happittigam en Alutkoer
conies almede pretendeerden onder het gebied van Z. M. te
sorteren. Waarom zij ook de publicatie van een amnestie-ola
verhinderden, en de inwoonders van Mallimande, de Baygams
en de Belligam corle uit naam van Z. M. zoo wel als 's Comps.
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bediendens beletteden eenige dienst te doers , veel minder nely
in de chaloupen of te scheepen etc.
De troubles rezen eindelijk zoo hoog, dat men genoodzaakt
wierd H. H. Ed. om assistentie van yolk te verzoeken, werdende de rebellen door de Koningse in het openbaar gepatrocineerd, en door de laatstgemelde in de Hina , Happitigam
en Alutkoer cones, een volsiagen heerschappij gevoerd. Totdat op den 23 en Julij des evengedagte jaars op Colombo
arriveerde den Edelen Heel. Raad Extraordinair van NederIndia , Gustaaf Willem Baron van Imhof en het bestier overnam; wanneer de zaken schenen tot bedaren te komen en
bet overal stil wield, hebbende welgemelde Zijn Edele bij
een brief aan de Hofsgrooten van deszelfs aankomste kennisse
gegeven, zonder daarbij van iets anders te melden, dan alleen
te verzoeken, dat 's Comp s. Ambassadeur spoedig mogte retourneren. Gelijk Zijn Edele ook een generale inandaat-ola
met de meeste statie alomme in bet land liet afkondigen, ter
bekendmaking van deszelfs aankomst, en om de ingezetenen
te vermanen alle moetwillige en baldadige bedrijven te verlaten, zich stil en gerust in hunne dorpen te houden en de
verpligte diensten te verrigten. Werdende terzelver tijd almede, op de ingekomene klagten der inwoonders, de pagten
op de visscherije van Bamberen en Koddegodde, Tengale , Dikwelle
en Nielwelle, Immoedere en Oekewelle met het lak van Naklegam, en dat van Kannoekellie , mitsgaders den pagt op den
"kauwtabak ingetrokken; hetwelk van dat gevolg was, dat de
caneelschillers weder aan hun werk gingen en men tijding
van Nigombo bekwain, dat er aan de gravetten permissie gekomen was, om zelfs in 's Konings land te mogen schillen.
Doch hoe schoon dit alles zich uiterlijk liet aanzien, bespeurde
men echter, dat bet spel ten Hove met de voornaamste Ministers vrij onzuiver toeging, dewijl zij niet nalieten door
hunne creaturen de ingezetenen gestadig op te rokkenen en
aan te hitsen. Weshalven den Edelen Heer Gouverneur een
brief aan den Koning van Candia schreef, waarbij Zijn Edele
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aanhield , omtrent de overgave van vier Hoofdrebellen en
satisfactie afvorderde wegens het gedoente van den belhamel
Alangakon en de schade die de Ed. Compe. hadde geleden
bij het verlaten van Attenegale , alsmede over bet wegvoeren
van den Koerwe Modliaar, en andere gepleegde insolentien
meer; verzoekende daarbij teffens permissie tot het schillen
van den caneel en vervoeren van elephanten. Waarop men
geen bescheid erlangde, dan bij het retour der afgezondene
Gezanten in het volgende jaar 1737 , dewelke rapporteerden,
dat Z. K. M. rondborstig verklaring gedaan had, geheel onkundig geweest te zijn van al het voorgevallene in de benedenlanden , en dat den Koning noch zijn Grooten zich in bet
minste niet met alle die troubelen gemelleerd hadden. Wesbalven men goedvond bij een generaale mandaat-ola, die
openhartige bekentenis publiek te makers, ten einde de inwoonders te waarschouwen geen andere uitstrooysels der rebellen te geloven etc.; de publicatie van welk mandaat-ola
de inwoonders der Hina, Happittigam en Alutkoer corks finaal
beletteden, onder het voorgeven dat er eerst ordre van het
Hof aan Naar moeste gegeven worden, dat deze drie corles
aan d'Ed. Comp e. gerestitueerd waren. Waarom men goedvond
een Commando naar de Alutkoer corle te zenden, om de nog
in een klein getal bestaande malcontenten door middel van klem
tot reden te brengen ; hetwelk van een zeer goed effect was,
vermits de Hoofden van voormelde malcontenten na 's Konings
land vlugteden en de rest zich vervolgens stil hield; werdende de voorschreven belhamels tevens vogelvrij verklaard.
Eindelijk geraakte nog voor het uiteinde van gedagte jaar
alles wederom in voile rust en vreede , schijnende bet Hof
alsdoen wel gehumeurt; gelijk ook in het volgende jaar 1738
's Comps. A mbassadeur , die met een aanzienlijk geschenk opgezonden was, niettegenstaande 's Konings indispositie, minnelijk ontvangen en gedimitteerd wierd. Doch niettegenstaande
dozen uitwendigen schijn., had welgemelde Ed. Heer Gouverneur van Imhof al te wel gepenetreert de maximes van het
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Candiase Hof en de gevaarlijke middelen waarvan hetzelve
zich weet te bedienen, om d'Ed. Comp e. in hare bezittingen
op Ceilon t' ontrusten. Considererende Zijn Ed. de laatste epoque bij het finaal sluiten der havenen in anno 1707 als de
derde revolutie van aanmerking, die men in de belangen van
d'Ed. Compe. op Ceilon te observeeren had , waaraf men het
doenmalige verval wel mogt deduceren, en daaraan de conduites van het Hof onder de regeeringe van den Edelen Heer
van Domburg voornamentlijk toeschrijven. Dewelke Zijn Edele
vaststelde dat t' eeniger tijd nog sterker zouden eclateren,
dewijl het Hof, gebruik makende van de dispositie der ingezetenen, die ten uitersten misnoegd over de zware lasten en
knevelarijen der inlandsche Hoofden, genegen zijn tot opstand
en door hetzelve niet alleen steeds werden geprotegeert, maar
zelfs daartoe aangehitst, zeer ligt een generale revolte onder
dezelve zoude kunnen foveeren, om daardoor tot haar oogmerk te geraken. Behalven dat, hoe discreet den inlander of
ingezeten van de benedenlanden ook mogte getracteerd warden, het Hof altijd pretexten konden vinden om kwaad te
stooken en de menschen in de corles op te rokkenen, en dat
bet groote ontzag dat den inwoonder,, al gehoord hij onder
de jurisdictie van de Comp e., natuurlijker wijze voor den Candiasen Koning, als zijnen originelen landheer heeft, in staat
was, denzelven aanstonds van zijnen pligt te diverteren , en
dat dit niet alleen door den Koning, maar zelfs door de
Hofsgrooten en hare subalternen zeer gemakkelijk geschieden
konde op den naam van den Koning. Weshalven het misnoegen van het Hof als het eerste en wigtigste inconvenient,
de voornaamste oorzaak van alle disordres, de source van
alle ongehoorzaamheid der ingezetenen , het rad waarmede alle
de Hoofden der corles van d'Ed. Comp e. bewogen konnen
worden, het steunsel van alle kwaadwillige en de wortel van
Ceilons kwaade gesteldheid, dan uit den grond moest weggenomen worden en de vriendschap met hetzelve weder hersteld ,
zoo het op Ceilon met de Compe. wel zoude gaan.
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In den aanvang van den fare 1739, maakten de Hofsgrooten bet overlijden van den Koning en de opvolging van een
ander Vorst aan den Edelen Heer Gouverneur en Raad bekend , zonder dat den naam zoo min als de geboorte van den
nieuwen Koning door haar wierde gecommuniceerd. Waarop
beslooten wierd , dat den Edelen Heer Gouverneur met de
Raadsleden zich gedurende bet aanwezen der afgezondenen in
rouw gewaad zouden kleeden, zonder hetzelve echter verder
te extenderen, gelijk wel weer geschied was.
Op den 1 2 en Maart des jaars 1740 vertrok welgemelde
Edelen Heer Gouverneur Gustaaf Willem Baron van Imhof
naar Batavia, en wierd in bet bestier vervangen door den
Edelen Heer Gouverneur Willem Maurits Bruyninck. In dit
jaar weigerde den Koning en eenige kwaadwillige Hofsgrooten
om permissie te geven tot bet afbrengen van den geschilden
cancel in de Brie corks en het Saffregamse en hoewel daaromtrent iterative malen verzoek wierd gedaan, bekwam me
Been het minste antwoord; hetwelk oorzaak was, dat tot .11
besluit getreden moest worden om de retourscheepen zonder
cancel te laten vertrekken.
Het volgende jaar 1741 een Ambassadeur 's Comp s. wegen
als na gewoonte naar het Hof gezonden zijnde, wierd dezelve
voor het uitterlijke zeer wel ontvangen, schielijk g'expedieert
en met eenige kleinigheden beschonken; doch voer zeer slegt
ten opzigte van het wezentlijke zijner commissie, vermits hem
in beide de audientien volstrekt verboden wierd het voordragen van eenige poincten van doleantie. Ondertusschen gebeurde het dat twee Candiase Arraatjes en een gelijk getal
Vidaans, g'assisteert met wel 100 inwoonders uit de vier
conies, na gissing op aanstooken van haren Dessave, zich na
Attenegale vervoegden, en alle de materialen tot het hermaken
van een geruineerden dam aldaar aangebragt in stukken sloegen , en aan de ingezetenen absolut verboden met dat werk
voort te varen zonder expres verlof van Z. M. Gelijk vervolgens ook eenige inwoonders nit de 3 en 4 conies afkwa-
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men , Brie huizen in bet dorp genaamt Gallepitty Mandeme
plunderden , de daken ruineerden en al het boomgewasch daaromstreeks beroofden, mitsgaders in hunne terugreize 's Comps.
Vidaan te Awisawelle al wat hij bezat ontnam.
Alsmede dat de inwoonders van de Koerewitly corle zich
niet alleen diverse stukken lands op 's Comp s. territoir liggende toeeigende, maar bovendien 's Comp s. arme ingezetenen
dwongen de geregtigheden van Ande en Ottoe, die zij verpligt
waren voor d'Ed. Comp e. op te brengen, aan Naar te leveren.
Over welke gedoentens 's Comp s. Ambassadeur op het kragtigste gedoleert hebbende, gaven de Hofsgrooten hem ten antwoord , dat het werk van Attenegale volgens 's Konings ordre
zoodanig moeste blijven als het was, en dat de geweldenarijen
te Gallepetty,, Mandeme en Awisawelle gepleegd , aan bet kwaad
gedrag van 's Comp s. ingezetenen zelfs te wijten was, die zich
bemoeiden met bet clandestine opkopen van gesteentens en
andere diergelijke morsserijen pleegden. Zoo als het in hetzelfde jaar almede gebeurde, dat d'inwoonders van de Happittigam corle permissie verkregen hebbende om iu het dorp
Moergampelle een kerk of school te bouwen, den Dessave der
3 en 4 corles, zoowel aan den Koraal Bier provintie als aan
den Kangaan, door vier expres afgezondene Candianen liet
boodschappen , dat overmits aldaar geen kerk gestaan zoolange d'Ed. Comp e. het land bezeten had, men er ook nu
geen moeste bouwen. Hoe onredelijk alle deze bedrijven ook
waren, vond men echter om diverse redenen goed zich daarover voor alsnog niet gevoelig te tooneu en de gemelde werken vooreerst te surcheren.
In de maand Januarij des jaars 1742 vertrok den WelEd.
Heer Gouverneur Willem Maurits Bruyninck na Batavia, en
gaf het Gouvernement over aan den WelEdelen Heer Gouverneur Daniel Overbeek, Raad Extraordinair van Nederlands India.
Gedurende dit jaar scheen het Hof uiterlijk wel tevreden
en er gebeurde niets aanmerkelijks. Aileen ontving den Edelen
Heer Gouverneur Overbeek een zeer trotse brief van den Des-
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save der 3 en 4 corks, waarbij dezelve verzogt om twee geschriften, als een aan de Hofsgrooten te Arrakan en nog een
ander voor Siam , met 's Comps. eigen yolk na derwaards te
zenden en hem het daarop te bekomene antwoord te bedeelen.
Welk verzoek ter complacering van Z. M. in zoo verre wierd
g'accordeert, dat men aannam de gem. geschriften ter verdere
verzending na Negapatnam te bezorgen; (loch gemelde Dessave
teffens aanschreef, dat zijne instantie om voorschreven papieren door 's Comps. yolk te laten bestellen een ondoenlijke
zaak was.
Den

li en

Mey des jaars 1743 arriveerde op Colombo den

Edelen Heer Julius Valentijn Stein van Gollonesse , Raad Extraordinair van Nederlands India en nam het bestier over van
welgem. Edele Heer Daniel Overbeek , die terzelver tijd naar
Batavia vertrok.
In de maand Julij des evengem. jaars verstouteden de Candianen zich al wederom de limietscheiding van de Hina corle
willekeurig te veranderen, en 9 dorpen, d'Ed. Compe. toebehoorende, na zich te trekken , onder het oprigten van een stuk
hout met een lap linnen daaraan gebonden. Waarop men besloot daarna door eenige inlandse bediendens onderzoek te
laten doen, om vervolgens op hun ingekomen rapport zoodanig te disponeren, als met de belangens van d'Ed. Compe.
zoude worden bevonden te behooren. Welke gecommitteerdens bij hunne terugkomst rapporteerden, dat de Koningse
zich waarlijk niet ontzien hadden 7 geheele dorpen en een
goes gedeelte aan gezaaij, te zamen ten bedrage van 110
amms. zoo aan chenas als moddergronden ') en owittes op
's Konings naam na zich te trekken. Waarop den Ed. Heer
Gouverneur en Raad beslooten om bij provisie en tot dat men
van H. H. E. ordre dienaangaande zoude gemunieert zijn ,
eens te proberen of door het schrijven van een brief aan de
Hofsgrooten, die zaak niet bij te leggen zoude wezen, doch
1) Rijst velden.
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in cas van weigering, te protesteren voor alle schadelijke gevolgen , die daaruit zouden konnen ontstaan. Op welk schrijven
men geen bescheid erlangde, maar eenigen tijd daarna een
Gezantschap uit Candia afkomende, onderhield men dezelve
over de gem. onredelijke behandelingen in de Hina corle, en
gaf haar te kennen , dat men door hare bemiddeling gaarne
een einde van de zaak zoude willen zien , hetwelk ook van
die vrugt was, dat die onbetamelijke bedrijven en ongeregeltheden , hoewel niet zonder menigvuldige disputers en chicanes
van de zijde der Candianen, wierden geredresseert.
Inmiddels continueerden de Candianen onophoudelijk te sluiken en allerlei morshandel tot prejuditie van d' Ed. Compe. te
plegen, zonder dat het Hof zich eenigsints kreunde aan de
menigvuldige doleantien en protestatien , die daarover van
's Comp s . wegen wierden gedaan. Zelfs ontzag zich den Eersten Rijksadigaar niet , in den beginne van het volgende jaar
1744, wanneer 's Comp s . Gezanten zich bezwaarden over het
enorme sluiken dat er sedert eenigen tijd door de overwalse
Mooren tusschen Calpetty en Nigumbo was gedaan , te antwoorden : Dat wanneer d' Ed. Comp e . den Putulang8en haven
kwam te openen, het sluiken van zelfs zoude ophouden, vermits 's Konings onderdanen nu genoodzaakt waren een uitweg
te zoeken om de producten ten meesten voordeele van de hand
te zetten ; dat d' Ed. Compe. altoos over schade klaagde en
mogelijk nog meer zoude moeten lijden, bijaldien ged. haven
niet wierd g'opent, alzoo door die sluiking veel nadeel aan
Z. M. dispens wierd toegebragt. Hebbende de Putulangers terzelfder tijd ook zeer kwalijk genomen , dat het Calpettys opperhoofd hadde geweigerd om }5 thonys beladen met arreek
en andere goederen van daar naar Kilkare te laten vertrekken.
En zekeren Naiker, die voorgaf 's Konings schoonvader te zijn,
de stoutheid gehad den Jaffenapatnanue stalmeester , met een
Koraal en 5 paarden, die hij bij zich had, op Wattekandel
uit naam des Konings te arresteren, zoowel als den Mantot8en Vidaan der elephanten, met de tamme beesten die hij had

500
mede gebragt; om dus als het ware den Ed. Heer Gouverneur en den Raad te dwingen , tot bet geven van permissie
aan dezen Naiker om met zijn vaartuig na de overwal te stevenen. Over welke ongehoorde en stoute gedoentens men de
Caettyse bediendens gelastte bij de Putulangse Hoofden te laten protesteren; terwijl men deze wanbedrijven ophoopte en
geduldig afwagte wat er van worden zonde , doch inmiddels
alle de stranden zoo veel doenlijk deed bekruisen om dien
morshandel te verhinderen. Vervolgens ontzag zich voorm.
Naiker ook niet den Maturesie Gagenaik, die met de beesten
weg was, aan de rivier Wileljeoje tot Wattekandel op te
houden , waarvan op Colombo berigt erlangd zijnde, wierden

op

de Calpetty8e bediendens g'ordonneert aan gem. Naiker de
passagie na d' overwal finaal te weigeren, totdat hij d' elephanten etc. wederom zoude gelargeert hebben.
Men zond terzelver tijd ook een ola naar het Hof door
twee Appoehamys, om te doleren over het arresteren der gem.
elephanten op Wattekandel, dewelke bij hunne terugkomst
tot antwoord medebragten , dat Z. K. M. dat gedoente zeer
kwalijk opgenomen en aanstonds ordre tot largatie dier animalen gesteld had; doch dat d' Ed. Comp e. mede een groote
fout hadde begaan door het ophouden van den gem. Naiker,
dewiji aan het Hof voorgegeven wierd dat deszelfs vrije passagie zonder eenig verlet door 's Comp s. Ambassadeurs was
beloofd. Waarop men andermaal bij ola zich aan de Hofsgrooten beklaagde en op het kragtigste urgeerde op een eclatante
correctie aan diegeene, dewelke de oorzaak van de aanhouding der elephanten waren ; sustinerende welgem. Ed. Heer
Gouverneur dat men zoodanig een affront verdragende en zich
met de bloote largatie tevreden houdende, dagelijks van dat
onredelijk Hof hostiliteiten zouden te wagten hebben. Het
Hof van Candia aldus haren morshandel eensklaps door het
stellen van ordres en de bekruizingen aan alle kanten belet
ziende, bewoog hemel en aarde om zoo te spreken om denzelven vender voort te zetten; doch daartoe geen gelegentheid
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vindende, schroomde niet de zaken tot het uitterste te pousseren , vermits meergem. Naiker te kennen gaf, dat men hem
geen passagie met zijne twee vaartuigen willende geven , hij
alsdan voor eerst het overbrengeu van 's Comp s. brieven na
en van Jafenapatnanz vice versa zoude beletten, terwiji hij al
reeds den toevoer van levensmiddelen verboden had. Weshalven men de Calpetlyse bediendens aanschreef, om gem. Naiker aan te kondigen om binnen den tijd van agt dagen na
Manaar te vertrekken, alzoo van het Hof dieswegens verzoek
was gedaan. Doch die man naar geene redenen willende luisteren , voer in zijne kwaadwilligheid tegen d' Ed. Comp e. voort
en ontzag zich niet tegens de aan hem afgezondene gecommitteerdens te zeggen , dat hij als een schoonvader van Z. M.
zijnde, gedurende zijn verblijf aldaar voor 's Comp s. dienaren
tot een brandend vuur zoude verstrekken, mitsgaders dat hij
geenzints zoude gedogen, dat iemand zijne vaartuigen zoude
visiteren en dat hij alsdan liever den arreek wilde verbrauden.
Ook joeg hij niet alleen de gecommitteerden maar ook den
Kangaan en Laskarijns, die bij ged. vaartuigen de wagt hielden, mitsgaders de wassers weg. Weshalven men, vermits
met deze oproermaker geen land te bezeilen was, een compe.
militairen over zee na derwaards zond, om zoo hij ondernam
de ingezetenen eenig molest aan te doen, hetzelve te beletten;
mitsgaders zoo hij geweld gebruikte, hem ook met geweld te
resisteren en zijne vaartuigen te visiteren. Jnmiddels had
's Konings yolk de uitgezette posten , om het vlugten der caneelschillers te beletten, weggejaagd en hare wagthuizen afgebroken , schoon dezelve op 's Comp s. gebied verre van 's Konings land geplaatst waren geweest, met aanzegging dat Z.
M. niet verstonde, dat er eenige wagtposten op de wegen genet wierden. En hoewel den Edelen Gouverneur en Raad
alles werkstellig maakten wat maar te bedenken was, om de
Hofsgrooten te bewegen tot het verleenen van permissie om
caneel in 's Konings land te mogen schillen, konden dezelve
calks door vriendelijke verzoeken noch door geschenken ver-
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krijgen. Echter kwamen er veele gevlugte Chialiassen terug;
en omtrent 200 fluxe kerels, meest Jagereros, bodeni zich aan
tot bet schillen der caneel en vertrokken ten eersten na de
bosschen. Vervolgens tijding ingekomen zijnde dat den meergem. Naiker mits het overlijden van de Koninginne van Candia mine maakte om instede van na Cormandel, terug naar
het Hof te vertrekken, besloot men , dewijl zijne tot duslange
in twijffel getrokkene vermaagschap met den Vorst nu ten
voile was geconfirmeert , het ongenoegen dat men tot hiertoe
met reden op hem gehad hadde een weinig te ontveinzen, en
dienvolgende aan zijne keuze te laten, wanneer hij vertrekken
wilde, met afgeving van eenige geschenken, en zijne twee gearresteerde thonys met arreek te doen largeren, in vertrouwen
dat hij alsdan wel zoude willen bewerken , dat het verbod
tegens bet schillen van den caneel in 's Konings land wierde
.
ingetrokken.
Ondertusschen geraakten de Chialiassen mede aan het muiten , om reden dat een Mahavidaan 5 fielten te regte hadde
gestraft over hunne disobedientie, hetwelk zoo hoog rees, dat
men genoodzaakt was tot beteugeling van dezelve drie compagnien Europesen, benevens tien Randjes Laskarijns naar de
dorpen Kosgodde , Wellitotte en Madampe te zenden , hetwelk
van een seer goed succes was, dewijl gem. caneelschillers zich
aanstonds gewillig toonden om hun werk te verrigten.
Ook konde men in het volgende jaar 1745 duidelijk bespeuren dat het Hof van Candia niet veel goeds in den sin
hadde, dewijl hetzelve niet alleen de na boven gezondene
Ambassadeur twee maanden lang onderweegs ophield, maar
dat ook den Dessave der 3 en 4 corles veele onbillijke verzoeken deed, ja dat zelfs dien Hoveling 400 man bad afgezonden om alle de huizen en thuinen der inwoonders van de
questieuse dorpen in de Hina corle te ruineren. Hoewel gem.
Dessave der 3 en 4 corles ter zelver tijd aan den Edelen
Heer Gouverneur door een vertroud persoon liet weten, dat
hij eindelijk met veel moeite en geschenken bij Z. M. bewerkt

503
en

verkregen had, dat het Hof voortaan met d' Ed. Comp

in een opregte vriendschap zoude leven, en dat hij ten blijke
van, dien binneal weinige dagen met een aanzienlijk Gezantsehap stow}, rifle Icemen, en uit naam van Z. M. niet alleen
permissie, tot bet vrij schillen van den caneel en het vervoeren der elephanten door Z. M. landen bekent te maken, maar
dat ook a1I verdere geschillen ten genoegen van d' Ed. Cove.
zouden worden , afgedaan ; met verzoek dat tegen de tijd van
holm komge een schip mogte klaar gemaakt worden om
eenige Hovelingen, die ter afhaal der Boedoese Priesters te gelijk met hem stonden af te komen, na Pegu te brengen. Versebijnende voorm. Dessave met nog eenige andere Hofsgrooten
een wijle daaraan op Colombo , voorzien met een ola, dewelke
niets anders beheisde dan een verzoek om bekwame scheepen
gereed te houden, ten einde eenige zendelingen naar Pegu te
brengen, zonder van lets anders te reppen. In welk verzoek den
Edelen Heer Gouverneur en Raad het Candiase Hof niet hebbende kunnen believen, verdubbelde hetzelve in het jaar 1746
hare buitensporigheden en scheen het uiterste daar aan te
willen wagen, om Priesters van de Boedoese leere door behulp
van d' Ed. Comp e. te hebben ; dewijl de landlieden die nit de
3fatureese dessavonije en Gale cone na gewoonte in 's Konings
land waren gegaan om cardamon in te koopen, van hear geld
'en lijwaten wierden beroofd; ja dat de Hofsgrooten dear en
boven nog op seven dorpen in de Hina cone, buiten de vont.,
waards gewaagde 9, pretentie maakten, en dat 'a Konings
Wanniassen te Manaar niet alleen 's Comp s. onderdanen van
alles beroofd, maar ook gedwongen hadden om d' Ed. Compe.
te verlaten. Waarom den Ed. Heer Gouverneur en Rand besloten, nogmaals in minnelijke en teffens ernstige termen dearover aan het Hof te schrijven en een spoedige voldoening te
verzoeken, misgaders in gevalle hetzelve al wederoin mogte
geweigert worden, dat men dan zonder verdere complimenten
geweld met geweld zoude keeren. Doch ofschoon men hierop
geen behoorlijke satisfactie bekwam, cesseerden echter die ge-
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weldenarijen , en 's Comps. Gezant kwam eindelijk wederom terug, na dat permissie verkregen hadde dat men wederom als
voorheen in Z. M. landen den caneel mogt schillen en 's Comp'.
elephanten over den gewonen landweg na Jaffenapatnam vervoeren. In het volgende jaar 1747 kwamen eenige Gezanten
uit Candia na Colombo af en verzogten dat aan eenige Hofsgrooten transport naar Batavia mogte warden verleend , om
van daar na Siam te kunnen stevenen, ter afhaal van de meergedagte Priesters etc.; welk verzoek hun g'accordeert zijnde,
scheen het Hof daardoor in een bijzonder goede dispositie gebragt te zijn, zelfs zoodanig dat Z. M. den Edelen Heer Gouverneur met een fraaije piek met zilver beslag , eeu ring met
zes saphiere steenen, een mes met gaud ingelegt en een
vere scheede, op 100 rijksd. gewaardeert, beschonk. Ook geleek het als of gem. Hof zich met niets anders bezig hield
dan om den tijd uit te cijfferen, wanneer de gem. Priesters
nit Siam mogten overkomen.
In de maand Januarij des jaars 1748 overleed den regeerenden Koning van Candia , en benoemde kart voor deszelfs
einde tot Z. Ms. opvolger,, den oudsten broeder van zijne laatste gemalinne, dewelke ook ongeagt hij maar 14 jaren oud
was, den throon beklom.
Ondertusschen woelden de inlandse Hoofden kragtig tegens
het verpagten der landen en begonnen al wederom te revolteren; doch alzoo men haar zeer schielijk op het IV viel,
wierden die onlusten in hare geboorte gesmoord. Vervolgens
bleef het Candiase Hof alsnog in welmeenentheid continueren,
gelijk ook in den beginne van het volgende jaar 1749 , wanneer 's Comps. Ambassadeur zeer heleefd in Candia wierd anthaald. Doch eenigen tijd daarna deden de Hofsgrooten verzoek om eenige paarlen van een extraordinaire groote en om
drie merriepaarden, waarmede den Edelen Heer Gouverneur
sick buiten staat be y ond haar te gerieven. En daarna veele
caneelschillers na 's Konings land gevlugt zijnde, Meld men
diverse keeren bij de Hofsgrooten aan om de uitlevering tiler
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vlugtelingen, doch te vergeefs, schijnende bet alsof zij door
dien weg de verzogte paarlen meenden te verkrijgen.
In den beginne van het volgende jaar 1750 verscheenen
eenige Candiase Gezanten op Colombo, dewelke bij d'eerste audientie doleerden over de volgende poincten :
1. Dat men tot nu toe zekere elephanten in de jongste
jagt bij Nigombo gevangen en haar toekomende niet overgegeven hadde.
2. Dat bij zekere brief door den Edel. Heer Gouverneur
aan de Hofsgrooten geschreven, een dreigement was gevoegd,
dat zoo men 's

Comp s.

caneelschillers niet wilde uitleveren

het somtijds gebeuren konde dat H. H. Ed. te Batavia van
den afhaal der Siamse Priesters in het geheel mogten afzien.
3.

Dat nooit bevorens een Gouverneur zulke dingen aan

het opperste groote Hof had mogen schrijven.
Dat men aan het Hof had laten bekend maken, dat
tusschen Chilauw en Caymelle een paarlvisscherije stond gehou4.

den te worden , waarop de Hofsgrooten uit naam van den
Koning hadden g'antwoord, dat Z. M. van gedagten was eenige
thonys met y olk na derwaards te zenden, doch dat ged. visserije alsnog stond gehouden te worden.
Waarop men de gem. Gezanten antwoorde :
1. Dat schoon het reclameren van deze elephanten, door
het Hof gedaan, zonder exempel en zelfs zonder fondament
was, men echter al voor twee maanden aan 's Comps. Koerwerale gelast hadde om dezelve te laten volgen, maar dat er
nog geen mensch gekomen zijnde om dezelve of te halen,
het bij gevolg aan haar eigen verzuim te imputeren was.
2. Dat H. H. Ed. hare bereidwilligheid om Z. M. omtrent
het of halen van de Priesters te believers, door zoo veele aangewende moeite en kosten overvloedig getoond, en nu aan den
Edelen Heer Gouverneur en Raad g'ordonneert hadden om
Z. M. Gezanten ten dien einde met een bekwaam schip over
Malacca naar Siam te zenden.
3. Dat de voorgaande Gouverneurs mogelijk ook nooit zoo(2. Serie, 2. DI., 2. St.)

33
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danige onredelijke behandelingen van het Hof hadden moeten
ondergaan.
4. Dat men de rheven ') tusschen Chilauw en Caymelle hadde
laten visiteeren, doch geen paarloesters daarop gevonden.
Vervolgens scheen het Candiase Hof al wederom hoe ranger
hoe onhandelbaarder te worden en onder allerhande opgeraapte pretexten questie te zoeken , welk misnoegen men
meende zijne oorsprong te hebben uit de visitatie der paarlrheven tusschen Chilauw en Caymelle. Zelfs gebeurde het bij
gelegentheid dat 's Comp s. Gezant ten Hove opgegaan zijnde,
twee Mohandirams bij denzelven kwamen en hem uit naam
van den Koning bekend maakten , dat Z. M. genegen was de
rheven van Chilauw en Caymelle te doers visiteren, gelijk men
ook kort daarna verstond dat twee voorname Hofsgrooten effectif na die leant met veel gewapend yolk vertrokken waren
en met 21 thonys 2 a 3 dagen op Chilauw gedoken, doch
geen een oester gevonden hadden en dus zeer misnoegd weder van daar vertrokken waren.
Eenige tijd daarna maakte de Dessave der 3 en 4 comes
bij een ola aan den Edelen Heer Gouverneur bekend, dat
Z. M. goedgevonden had, een zieke Opperpriester met hem
of te zenden , ten einde op Colombo door Hollandse Meesters
genezen te worden; dewelke ook kort daarop gants onverwagt alleen dwars door de Hina corle , verzelt van 32 Onderpriesters en een considerabel gevolg van vaandels, tamblinjeros en Laskarijns afkwam en bij de toenmaals juist op Colombo zijnde Gezanten zijn logies nam , die ten eersten verzogt
om de nodige logementen voor hem en zijn gevolg op Calanie
klaar te waken, alzoo bij die plaats tot zijn verblijf verkoren
had. Hetwelk men echter weigerde, onder pretext, dat d'inwoonders van die plaats dezen Priester somtijds moeten molesteren, en hem ter bewoning een zeer gemakkelijke thuyn,
op de weg naar bet Pas gelegen, gaf, uit bedugting, dat men
I) Rheven, d.

reven, meervoud van rif.
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gem. Priester niet ligt van Calanie , als een Heidense Pagnod
zijnde, zoude kunnen doen verhuizen, en vermits frollandse
Meesters daarenboven eenparig verklaard hidden, dat gem .
Opperpriester niet ziek was, maar veinsde te zijn.
Ondertusschen continueerden de Hofsgrooten nog als vooren in haar schadelijke gedrag omtrent d'Ed. Comp e., behalven den Dessave der 3 en 4 codes die een zeer beleefde ola
aan den Edelen Heer Gouverneur schreef, en daarbij deszelfs
adjude ') beloofde om de geschillen met het Hof in der minne
bij te leggen ; zoo als ook het gem. Hof in het laatst van
evenged. en bet volgende jaar 1751 ten eenemale ten goede
veranderde en zich in den besten luim des werelds beyond.
Welgemelde Edele Heer Gouverneur Julius Valentijn Stein van
Gollenesse , intusschen door H. H. Ed. te Batavia aangesteld
zijnde tot Directeur-Generaal van Nederlands India , vertrok
op den

6 en

Maart des laatstgedagten jaars na derwaards , en

wierd in het Gouvernement opgevolgd door den Edelen. Heer
Rand Extraordinair van Nederlands India, Gerard Joan Vreelant.
De vrede en goede verstandhouding bleef volkomen gedurende
den loop van dit jaar, zoo wel als het volgende van 1752.
Edoch in de maand Februarij des laatstgedagten jaars moest
welgemelde Edele Heer Gerard Joan Vreelant den thol der
natuur betalen, wanneer het gezag verviel in handen van den
Jaffenapatna,mse Commandeer Jacob de Jong nevens den Politieken Raad; totdat op den 10 en September des gemelden
jaars den Edelen Heer Rand Extraordinair van Nederlands
India, Joan Gideon Loten op Colombo arriveerde en het bestier
aanvaarde. In het volgende jaar 1753 hetoonden de Candianen eenig misnoegen, ter zake de paarlbanken van Chilauw en
Caymelle naar hen sustinue te wijd omtrent 's Konings gebied
waren gevisiteert, waarop men hun antwoorde dat zulks naar
het voorbeeld van vroegere jaren was geschied, doch dat men
geen visscherije zouden doen houden, dan nadat men alvorens
1) Adjude. Sp. en Port. Ayuda, d.

help.
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permissie van Z. M. zouden verzogt hebben. Ook drong den
Dessave der 3 en 4 corles bij zijne afkomst als Ambassadeur
van 't Candiase Hof, in de maand December deszelven jaars,
sterk aan om het Hof in den elephantshandel te doen participeren, waarop den Edelen Heer Gouverneur Loten hem deed
antwoorden, dat daarover naar Batavia geschreven, doch nog
been antwoord bekomen was; met welk zeggen dan gem.
Gezant zich niet vergenoegende, maar integendeel meer en
meer op dat poinct urgerende, liet voormelde zijn Edele hem
weeten, dat alle haast maakte om daarover nader naar Batavia
te schrijven, hetwelk hem eenigzints scheen tevreeden te stellen. De Edele Heer Gouverneur Loten schreef vervolgens ook
over de gem. materie aan H. H. Edelhedens te Batavia , en
verzogt den Dessave der 3 en 4 corles om Zijne K. M. te
disponeren zoolange te wachten, dat er dienaangaande ordres
van Batavia zoude gekomen zijn.
In het jaar 1754 erlangde men berigt , dat ter ordre van
Z. K. M. eenige Candianen waren om het leven gebragt, en
dat ten dien einde eenige Hofsgrooten met haar gevolg waren
afgekomen in het dorp Helel e , gelegen aan de limietscheiding.
Waarop men de bediendens te Gale en Mature gelaste om in
secretesse te laten vernemen wat daarvan eigentlijk mogt zijn;
die ook kort daarna berigtteden, dat voor den Dessave verschenen waren vier Candianen bij zich hebbende eel). Chalia,
die haar den weg na Mature gewezen had, om te reclameren
eenige uit de bovenlanden na bet gebied van d'Ed. Comp!.
gevlugte onderdanen van Z. K. M. met eenige andere omstandigheden meer. Men antwoorde de voorm. bediendens
daarop, dat men op het bloot voorgeven van vier Candianen,
die menschen, dewelke zekerlijk om haar leven te salveren
hunne retraite in 's Comp s. gebied genomen hadden, niet
konde overgeven, maar dat men zulks gaarne zoude willen
doen, indien door de principaalste Hofsgrooten daartoe nader
verzoek wierde gedaan; terwijl men gelaste om de gedagte
Chalia of wegwijzer naar bevinding van zaken te corrigeren ,
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waarop wijders niets volgde. In den beginne van het jaar
1755, bij gelegentheid dat 's Comp g. Gezant den Capitein
Militair Castelijn na boven opgetrokken was, vroeg den Dessave der 3 en 4 conies, of er van Batavia nog geen antwoord
was bekomen nopens het verzoek omtrent het participeren
in den elephantshandel, en scheen gebeel in twijfel te trekken
of er wezentlijk wel over dat point door den Edelen neer
Gouverneur geschreven was, terwijl hij gem. Gezant trachtede
te overtuigen van de redelijkheid van het gem. verzoek, voorgevende dat d'Ed. Comp e. daardoor geen schade , maar voordeel zoude genieten. Gemelde Gezant vervolgens aan het Hof
ter audientie g'admitteert zijnde , schreef den Dessave der 3
en 4 corles weinig tijds daaraan een ola aan den Maha-Modliaar van 's Gouverneurs Porta, waarbij hij te kennen gaf,
dat aan den tolk en Mohotiaar aan de Porta Leander de
Saram, dewelke toen als tolk met den voorm. Gezant naar
Candia was medegegaan , toegevoegd was een goude ketting ,
met den titel van Moediance, om de wille dat denzelven bij
hoar lieden voor een eerlijk man te boek stond. Gelijk denzelven kort daaraan wierd aangesteld tot Maba-Modliaar aan
'a Gouverneurs Porta en hem een secreete memorie toegezonden , ten einde met den Dessave der 3 en 4 corks daarover
apart te spreken; behelsende voornamentlijk, dat men onderdaags van Batavia antwoord erlangd hadde aangaande het
voorstel van het Candiase Hof ten belange van dden elephantshandel, dock dat het H. H. E. om verscheide gewigtige redenen hetzelve hadden gedeclineert, in het breede bij voorm.
memorie ter neder gesteld. Doch voorm. Maha-Modliaar schreef
eenigen tijd daaraan, dat hij zelven geen gelegentheid gehad
hebbende den Dessave der 3 en 4 corles over het bovenstaande te onderhonden, daartoe gebruikt hadde den Koninglijke briefdrager en gewezen Koraal van de Hetvegarn corle,
Don Louis Rasnaike , dewelke den inhoud van de gemelde
memorie aan den Dessave te kennen gegeven , doch dat deze
al even stork op het meergem. verzoek had blijven aandringen.
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En ofschoon H. H. Ed. bij derzelver voormelde missive een
middel hadden aan de hand gegeven, om namentlijk de el&
phanten per inlandse vaartuigen met matige onkosten te laten
overvoeren, ten einde men niet genoodzaakt mogte zijn het
Hof om den vrijen doortogt Bier animalen te verzoeken, en
aan een weigerend antwoord g'exponeert te zijn , vond men
echter goed vooreerst daarvan geen gebruik te makers, vermits het Hof zich in een goede plooy beyond, en door deze
nieuwigheid reden van misnoegen zoude kunnen krijgen.
In de maand Mey des evengedagten jaars rechten de Tamblegammers bij Trinconomale allerlei baldadigheden en ongeregelde gedoentens aan, loch waarover bij het Hof klagtig
gevallen zijnde, wierden dezelve gestuit. Ook moveerden de
caneelschillers en Hoofden der Mahabadde gezamentlijk eenige
klagten tegens de Vidaans van "Inganmonne en Caliture, dewelke
echter bij een naukeurig onderzoek ongefundeert wierden bevonden ; waarom de voorm. Hoofden ernstig wierden gereprimandeert , met last om in den aanstaande geene diergelijke
ongegronde klagten meer te berde te brengen.
In de maand October deszelven jaars ontfing den Lieutenant Dessave Keller een klagt-ola door een menigte inwoonders der Mina cork geschreven, behelzende voornamentlijk :
„Dat ten tijde van den Edelen Heer van Imhof den
Modliaar de Scram na Tutucoryn verbannen was, owdat
hij op de gegevene Raad van zijn vader den Basnaike
alle de inwoonders van de codes hadde laten bijeen vergaderen en d'Ed. Comp e. veele schade toegebragt , en dat
er nu door zijne intrigues zoowel als die van zijn vader
den voorm. Basnaike een project wierde gesmeed en aan
het Candiase Hof was overgegeven, ter aanwijzing hoedanig het gedagte Hof het moeste aanleggen om deszelfs
oogmerk van aandeel in de negotie en een vrijen haven
van d'Ed. Comp e. te verkrijgen , te bereiken. Doende
ten lien einde alle d' inwoonders van de conies tegens
d'Ed. Comp e. opstaan, verscheide magazijnen in het land
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bier en daar oprigten, eenige dammen in de rivieren
maken, geweer en ammunitie van oorlog onder de ingezeten uitdeelen en wat dies meer zij.
In het volgencle jaar 1756 reitereerden de Candia$e Gezanten alwederom hurl verzoek uit 's Konings naam, om in den
elephantshandel te mogen negotieeren, en dat zij zulks maar
mogten doen om de 2 of 3 jaren Bens , doch welk verdrietig
verzoek den Ed. Heer Gouverneur Loten in gevolge d'ordre
van H. H. E. te Batavia alwederorn beleefdelijk van de hand
wees. Wordende hetzelve bij die gelegentheid en vervolgens
de novo in de maand Mey des evenged. jaars herhaald, doch
op

de vorige wijze ook gedeclineert, under belofte nogtans,

dat zijn WelEdele H. H. E. daarover nader bij brieven zoude
onderhouden, gelijk ook korts daarna geschiede, met communicatie dat den Dessave der 3 en 4 conies na de laatste andientie door den Modliaar der Porta hadde laten bekend
maken, dat deze lastige verzoeken gedaan wierden door instigatie van de aan het Hof zijnde pernicieuse Mallabaren ,
Naikers of bloedvrienden van Z. M., dewelke op allerhande
wijze haar eigen gewin betrachteden en d'Ed. Comp e. hare
prerogativen en voordeelen zogten te onttrekken.
Terzelfder tijd gebeurde het, dat zekere Naiker, dewelke
zich op Jafenapatnam beyond, aldaar allerlei insolentien

pleegde en weigerde na het Hof te vertrekken, niettegenstaande hij daartoe dikwijls wierd aangezet, ja zelfs ontzag
hij zich niet om den Modliaar, Arraatjes en Laskarijns, dewelke bij hem paddy bragten, te doen arresteren en mishandelen; waarom den Commandeur genoodzaakt wierd een
sergeant en twaalf genaeenen na hem toe te zenden, om die
persoonen wederom nit haar arrest te ontslaan. Van welk
gedoente den Dessave der 3 en 4 conies kennis wierd gegeven en teffens verzogt om daar na te laten inquireeren , en
te bezorgen dat voortaan diergelijke zaken tot declin van d'Ed.
Compe. niet meer mogten gekturen, doch waarop men geen
antwoord bekwatn,
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In de maand Julij des evengedagte jaars wierden de caneelschillers , niettegenstaande 's Konings permissie om den caneel
overal vrij te doen schillen, niet alleen in bet verrigten van
hunne dienst verhindert, maar ook op verscheide plaatsen,
inzonderheid in de Oedepalle corle en te Kadoetoewane , geslagen en mishandeld, en den geschilden caneel verdistrueert en
werenomen. Waarover den Dessave der 3 en 4 conies zoowel als den Rijksadigaar onderhouden zijnde, antwoorde
den eersten, dat voorm. Rijksadigaar ordre gezonden had ,
ten einde den caneeldienst zonder impediment verrigt konde
worden, en dat zulks voor dato ook geschied was, loch dat
hij niet wist, waarom dezelve geen doorgang hadde gehad.
Eindelijk ontving men in de maand Augustus deszelven jaars
een brief van H. IL E. te Batavia , meldende, dat men het
Hof van bet meergem. tweeledig verzoek moeste tragten te
doen afzien of bij nailer aanhouding ronduit weigeren, etc.;
terwijl welgem. Edele Heer Gouverneur Loden deszelfs verlossing na Batavia bekwam en vervangen stond te worden door
den WelEdelen Heer Raad Extraordinair van Nederlands India,
Jan Schreuder, , die ook op den 27 en September daaraanvolgende op Colombo arriveerde.
In bet begin van den jare 1757 kwam den Dessave der 3
en 4 corks met twee andere Hofsgrooten in Gezantschap na
Colombo af, en herhaalden zoowel in de eerste als tweede
audientie met veel nadruk hunne lastige en tweeledige verzoeken om deel te mogen hebben in den elephantshandel en
vervoer van arreek na Putulang. Waarop welgem. beide Ed.
Heeren Gouverneurs bun onvermogen te kennen gaven om
daartoe iets te kunnen contribueren, dewijl H. H. Ed. ordre
positif dicteerde om geen verandering in die negotie te maken, maar te blijven bij d'aloude voorregten en preeminentien
waarvan d'Ed. Compe. nu al over de 100 jaren bad gejouisseerd. Van welke conferentien welgem. Edele Heeren Gouverneurs bij brieven van den 27 en Januarij des gemelden jaars
in het breede aan H. FL E. verslag deden.
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Den 17" Maart daaraanvolgende vertrok den Ed. Heer
Gouverneur Loten voormeld na Batavia, en gaf het bestier
over aan den Ed. Heer Gouverneur Sehreuder,, onder wiens
regering, nit hoofde van de nadere en positive weigering der
meergewaagde tweeledige verzoeken door de Candianen geformeerd, de revolte in de Colombosche en Maturesche Dessavonijen , mitsgaders het Gaalse district, in het laatst van het jaar
1760 uitgeborsten en zoo geweldig door dezelve voortgezet
s , als breedvoerig beschreven staat bij de aparte Historie
daarvan ter ordre van welgemelde zijn WelEdele geformeert.
Aldus, zoo nit de gedrukte als geschrevene
papieren ter Secretarye van Politie op
Colombo berustende, g'extraheerd, door mij
ondergeteekende,
(Get.)

W. VAN DAMAST LIMBERGER.

Egc.

AANTEEKENINGEN.

a.
KORTH VERKLARING VAN EENIGE TITELS, BEDIENINGEN ENZ.
IN DEZE BESCHRIJVING VOORKOMENDE , VOLGENS

VALENTIJN IN ZIJN WEEK, OUD- EN NIEUWOOST-INDIE ,

5e

DEEL , l e STUK.

Adassing, Adassyn , van Koninklijk geslacht.
Basnaike, Oppertolk.
Gagenaike, Opperhoofd der Maturee8che olifantstal.
Apohami, Apoehamy, Hofjonker.
Mohotirale, Mohotiaar, Mahamotiaar, Hofschrijver.
Dessave, Gouverneur, Districts-Opperhoofd.
Adigaar, zijn tweede persoon die den Dessave opvolgt.
Coraal, Koraal, Opziender van een cork.
Vidaan, Maha-Vidaan , Dorps-Opperhoofd of toeziender.
Majoraal , Onderhoofd van een dorp.
Coyle, District.
Modeljaar, Modliaar, Maha-Modliaar,, Kapitein, Hoofd van
3 ii, 4 Nantjes krijgslieden.
Mohemdirem, Mohandiram , Hoofd van 2 zulke benden.
Araatje, Sergeant, Hoofd van 1 dergelijke bende.
Cangane, Kangaan , Korporaal.
Lascarijns, Laskorijns, Inlandsche soldaten.
Nantje, Rantje, afdeeling krijgsvolk van 24 man.
Chittys, klasse der kooplieden.
Bellalis, klasse der landlieden.
Chaliassen , Chialiassen , kaneelschillers.
Tijffedoors, die zich met het aftappen der boomer generen.
Jagereros, (lie de jagerboomen aftappen.
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Tamblinjeros, Tablinjeros, Tammelijnspelers.
Coelies, Koeli's, Dragers , sjouwerlieden.
Nely, Rijst in den bolster, paddi,
Wattebadoe , Grondlasten.
Ande, de tienden der landsprodukten.
Ottoe , de helft der landsprodukten.
Ammenam, Een maat voor Arreek 24,000

a,

28,000 stuks =

232 a 240 ii
Bhaar , Een Maar cancel = 510

Vergelijk bladz. 399.
In het Rijksarchief is nog aanwezig het Journaal of Dagregister van hetgeen er in de vloot enz. ander het opperbevel
van den Heer Hulft is voorgevallen , geschreven door zijnen
Secretaris Cornelis Valckenburg. Doch het eindigt met den dag
van het sneuvelen van Hu ft.
Mede wordt er nog gevonden een „Daghregister gehouden
van den tijd of dat sijn Edelheyt naer den Coninek van
Candia is vertrocken", geschreven door zijn Hofmeester Jan
Volckertse., waaruit wij het volgende overnemen :
„Den lien April 1656 is Jurgen Bloem (Talk) uyt het leger
naer Zijne Majesteyt van Candia vertrocken om hem de flood
van Zijne Edelbeyt bekent te maken. Zijne Majesteyt sulcx
verstaen hebbeude, bethoonde hem seer droevich, liet door
sijn gantse pallais all het silverlaeken affdoen ende swart in
de plaets hangen. Viel op sijn aengesicht ende weende seer
bitterlijcken; quam drie a vier daegen noyt to voorschijn om
yemant te spreecken; gaf last aen alle sijne Dessaves dat niewant voor hem soude comen dan in 't swart.
Oock sondt Zijne Majesteyt twee Dessaves naer 't leger om
het doode lichaem te bezichtigen, dewelke soo haest sij dat
saegen seer bitterlijck begonden to schreyen.
Tck Jan Folckertsz. stond dien selven tijd bij het doode
liehaam , om to versieren met allerley bloenaen ende freuten,
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soo best conde, om de gewoonte te observeren die men aen
jonge luyden pleecht.
Den 12 en Aprilis wierdt het doode lichaam van Zijne Edelheyt met het convoy van de Ed. Luitenant Johannes .Hartman
ende Jan Volckerlsz. nevens 21 soldaten, gebracht naer Si.
Cruz de Gale, alwaer hetselvige tot den Heer Adriaen van der
Meyden, Gouverneur derzelver plaetse, op den

15 en

d° seer

magnifyck met het inhaelen der burgerij is gebracht. Doch
alsoo het een vol lichaem was ende seer sterck begon te riecken, soo heeft Sr. Croon dat beginnende te mercken , terstondt
een brave dicke en dichte kilt om den anderen kiste doen
maecken.
Den 17 en d° doen wierde hetselve Zijn Ed s. lichaem gestelt
in een cleyn capelleken, annex aen de kercke, ende wierd
rondsom toegemetselt.
Den 20en d° ben ik wederom van Gale vertrocken naer het
leger, met groote moeyte ende droefheyt, mijn gedachten altoos spelende op hetgeene ick hadde achtergelaten."
Behalven eenige lofverzen ter eere van Hull? door eenen
H. G. Schenk vervaardigd, vindt men van hem het volgende
naamvers :
Pulchrumque Mori Succurrit In armis.
Epithaphia.
Over den ongeluckigen, droevigen doodelijcken schoot geschiet tegens den avont omtrent seven uyren, op den

ben

der Grasmaent stilo novo deses jaers 1656 voor de stadt van
Colombo, aen den WelEd. Manhaften ende seer gestrengen
Heer d' Heer Gerrard HuN, Raad Ordinaris, Directeur en
Capt . Generaei ende Admirael over bet gantse veltleger ende
vloote voor Colombo. Hooghloflijcke Memorie.
God heeft ons gaps berooft, van soo een jongen bloem,
Fen yder eens patroons, en al des werelts roem.
Roept uyt met naer geween, bier leyt dien vromen Helt.
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Roept uyt en vloeckt het loot waardoor hij wiert gevelt.
Ach Hemel uwe gunst niet varders ons onttreckt ,
Raeckt geen verstanden meer, van die tot voordeel streckt
Dien Helt sijn wij nu quit met wijsheyt en verstandt,
Hoe kloeck was in beleyt, gedolven is in 't sandt.
Van 't lichaem dat ick spreeck, maer zijnen geest voorwaer,
Leeft geenen corten tijd maer meenich duysent jaer.
Fray, fray compt nu te saem, wilt hem noch eens aenschouwen,
Tot vreuchden in 't gedacht en dat wel meucht onthouweu.
Dam Spiro Spero.
Het verlies van Hulfl was voor de Compe. een gevoelige slag.
Gouverneur-Generaal en Raden van Indie schreven dan ook
hier over aan Bewindhebberen in het vaderland het volgende:
„Maer op den 9 en daeraenvolgende weder in 't Nederl. leger
voor Colombo geretourneert sijnde, soo is Sijn Ed. na gewoonte
des daeghs daeraen de werken gaen besichtigen , ende order
een punt genaemt St. Jan gekomen sijnde ende sich soo het
schijnt wat onvoorsichtigh bloot gevende, met een musquet
cogel in de borst getroffen, dat eylaes terstondt nedergesegen
ende doot gebleven is; sijnde nae 't getuygenisse der chirurgijns een hertader afgeschoten , hetwelk ons een droevige tijdinge is geweest, comende de „Comp e. daerbij eeen seer wel„meenend , getrouw, ijverigh ende cloeck dienaer te verliesen,
„die haer ongetwijffelt, soo 't Godt de Heere hadde gelieft
„noch veel goede diensten soude hebben gedaen.”
Het lichaem is des daeghs daeraen geaccompagneert van
eenige voorname officieren over landt naer Gale gebracht ende
daer bij provisie in de kerck ter neder geset, om naderhant
na 't eyndigen van de belegeringh ende dat den Gouverneur
weder binnen soude sijn, met de behoorlijke lijckstatie begraven te worden ter eeuwige opstandinge ter salicheyt."
Missive van den 18 en Julij 1656.
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b.
Het blijkt echter uit de onderstaande stukken, dat den soldant Henricus van Bijstervelt zich daartoe vrijwillig aangeboden heeft, en werkelijk den 22en Februarij 1671 naar het Hof
is vertrokken. Zie het uitvoerig rapport van zijn wedervaren
aldaar in deze Berigten, het

Ve

Deel,

le

Stuk, biz. 3.

Mogelijk is op de secretarie te Colombo de kopie van dit
rapport verloren geraakt. Het origineel werd naar Batavia
gezonden. Een afschrift is nog aanwezig bij de papieren van
de 0. I. O. op het Rijksarchief.
Lie hier wat Gouverneur-Generaal en Raden van Indie
over dezen Bijstervelt aan de Bewindhebberen schrijven in
hunne Missive van den 19 en December 1671:
„Van Radja Siva en zijne Hovelingen rah selden jets se„kers naer te vertellen, want de tijdingen die zelve op Colombo
„nu en dan afkomen, zijn zoo beuselachtig datter naeu iets
„van te geloven is. Nu evenwel wasser met de wedercomste
„van den vrijwillig opgeganen soldaet Bijstervelt den 28 en 0C„tober binnen Colombo beter van na te spreken, loch densel„ven door blijtschap in zijn vertellinge vrij wat verzwaert, had
„aengenomen zijn gansche wedervaren bij geschrifte te stellen,
„dat wij oversuicx ten naesten merle verwachten.
„Onderwijlen werd daervan in 't briefboeck van 29 October
„door den Heer Fan Goen8 genoteert, dat deesen keerl op
„de Singalesche maniere heel mooi gekleed, met twee gouden
„ketenen, een silver houwer op de lincker en met een mes
„('t hegt van good) op de regter zijde verciert was, zijnde
„door 40 boveniansche Lascarijns tot Gourbeville geconvo„yeert enz.”
Van Goen8 was zeer ingenomen met zijn gehouden gedrag.
,
Men kan dit opmaken uit zijn schrijven van den 19 en December 1671, bij de toezending van het door Bijstervelt opgemaakte rapport , waarin hij zegt: „In onzen laetsten is U Ed.
„de aenkomst van onsen soldaet Bijstervelt aengecondigt en
„daernevens belooft sijn gedaen rapport in geschrifte U Ed.
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„toe te senden, gelijck hier nevens gesehiet. In 'tselve sullen
„U Ed. sien dat wij tot nog in Ragias genegentheyt niet ge„abuseert sijn geweest, gelijck ons oock nooyt soo klaer is
„gebleken wat men eygentlijck van hem sal konnen oordee„len enz.”
„Desen soldaet die wij een vaendel belooft hebben, soo hij
„onse gevangens konde afbrengen , schijnt de regte man ge.
„geweest te sijn boven alle anderen die wij ooyt hebben op„gesonden, en welcke den Koning en sijne schelmse Hovelin„gen niet alleen met groote couragie de waerheyt geseyt,
„maer op 't perijckel van sijn leven sijn vrijheyt om tot ons
„weder te keeren bevordert heft, hebbende de Grooten des
„Hots veel listen geinventeert hem te verstricken in eenige
„misdaet, gelijck U Ed. een exempel sullen zien in zijn ver„hael enz.”

INHOTID.

131z.

Eene bladzijde uit het Leven van Mr. NICOGAAS WITSEN, Burgemeester van Amsterdam. Medegedeeld door Mr. C. A.

CHAIR VAN BUREN.

3.

Rapport van de Ijeeren Gecommitteel den der Staten-Generaal, in
Januarij 1616 near Leeuwarden gezonden. . .

47.

Verbaal van de onderhandelingen door de Nederlandsche Gezanten ,
van December 1618 tot Augustus 1619, in Engeland gevoerd . . 81.
Rapport vent gebesoigneerde tot Tunis en" Algiers, inde jaren 1622
279
ea 1623
Beknopte historie van de voornaarnste gebeartenissen op Ceilon , sedert
de komste van de eerste Nederlanders aldaar in in den jare 1602,
en vervolgens van het etablissement der Edele Maatschappij ten
zelven eilande tot den jare 1757 ..... . ...... 330.

