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Ook ditmaal heeft de flood ons Bestuur niet gespaard : op 9 October 1899 is ons medelid de heer
Mr . Dr . J . A . Grothe in hoogen ouderdom overleden .
In de laatste jaren woonde hij , zeer hardhoorig geworden, ouze vergaderingen niet meer b , die het
hem een genoegen was geweest, zoolang hij flit
eenigszins vermocht, met zijne tegenwoordigheid to
vereeren . Toch moet hij zich daar in den laatsten
tijd reeds eenigszins misplaatst gevoeld hebben ; want
hij zat in ons midden als gewoon bestuurslid , terwijl
hij vroeger gedurende eene lange reeks van niet
minder flan 35 jaren gewoon was geweest, flat wij
tot hem opzagen als de beheerder van ons Bestuur .
Met Brill heeft hij lange jaren nagenoeg alleen alle
lasten gedragen ; terwijl Brill de leiding gaf, liet hij
zich de meer beseheiden tack welgevallen van uitvoerder
van de besluiten der vergadering -- eene task, die
sours een goed gedeelte van zijn flag kon in beslag
nemen . Wij herinneren ons met groote waardeering
den onverdroten ijver, waarmede hij zoo lang deze
zware task heeft willen torsen, en wij zullen den
door zone beseheidenheid zoo aantrekkelijken man
met dankbare vereering blijven gedenken .
Ons ledental is ongeveer even groot gebleven .
Door overlijden en bedanken verloren wij 24 leden,
terwijl 25 leden ons verheugden door aanneming der
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op hen uitgebrachte benoeming . Het getal onzer
honoraire leden is vermeerderd door de benoeming
van professor E . Martin to Straatsburg, den grondigen kenner der Hollandsche litteratuur, en van
Dr . 0 . Nachod to Berlijn, die ten vorigen jare eene
gewaardeerde Duitsche studio in hot licht heeft gegeven over de betrekkingen van de Nederlandsche
Oost-Indische Compagnie met Japan in de 17de eeuw .
Op 31 December 1899 telden wij 28 honoraire , 375
gewone leden . De list van hunne namen volgt
hierachter onder Bijlage A .
Betreffende ons ruilverkeer met andere genootschappen en redaction valt ditmaal niet veel merle
to deelen . Wij openden eene ruffling van uitgaven
met de gemeente Rotterdam, terwijl zes genootschappen, die rinds geruimen tijd de recu's voor de
ontvangst onzer werken niet meer geteekend terugzonden, volgens eon vroeger genomen besluit tot
nader order geene werken meer zullen ontvangen .
De 1 jst der inrichtingen, met wie wij thans in ruilverkeer staan, volgt hierachter onder Bijlage B .
De staat onzer kas is bevredigend, zooals blijkt
uit hot hierachter onder Bjla,ge C opgenomen korte
overzicht ; de toestand zal nog v4j wat gunstiger
worden door de verwachte remise van de firms
Nijhoff, als afrekening voor hot debiet onzer werken .
Omtrent de gedane uitgaven vale niets bijzonders
merle to deelen . Wij ontvingen ook ditmaal eon
verzoek om subsidie, dat wij met beroep op onze
wet als gewoonlijk geweigerd hebben .
Eon feit van hoog belang, eenig in de geschiedenis
van ons genootschap, valt met groote dankbaarheid
to vermelden . In onze Maart-vergadering deelee ons
onze secretaris mode, dat hem was kennis gegeven
van eon legaat van f 10 .000, door wijlen onzen
Eere-voorzitter professor Fruin aan ons Genootschap
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besproken . Ook na zijn flood heeft dus Fruin, aan
wien wij reeds zooveel to danken hebben , ons nog
aanleiding willen geven, om zijne nagedaehtenis
dankbaar in eere to houden ! Het aanzienlijke legaat
is het eerste, flat het Genootschap ooit ontvangen
heeft. Maar al hebben wj eene halve eeuw alleen
met de coiitributien de taken kunnen gaande houden,
deze onverwachte vermeerdering van ons kleine kapitaaltje kan niet als weelde beschouwd worden . Om
jets to ondernemen hebben wij aan vermeerdering
van kapitaal dringend behoefte, en het vervolg van
flit verslag zal leeren, flat wij, wel verre van verlegen to zijn, hoe wij de renters zullen besteden,
integendeel bj het bepalen eener bestemming gekweld zijn geworden door embarras de choir .
In het afgeloopene jaar 4jn aan onze leden toegezonden het twintigste deel van de Bijdragen en
mededeelingen en twee omvangrijke werken : het
eerste deel van de Brie fwisseling der gebroeders Van
der Goes, uitgegeven door den heer C . J. Gonnet
en het vijfde en laatste deel van de Documents
concernant le floc d'Anjou van de heeren Muller en
Diegerick . Met flit vijfde deel is deze gewichtige
en overal met waardeering ontvangene uitgave gelukkig voltooid ; de schrijvers, aan wie wij reeds
zooveel verplichting hebben, willen de mast hunner
goedheid volmeten door de bewerking van een naamregister, over welks inrichting wij met hen van gedachten gewisseld hebben en flat in den loop van
1900 verschijnen zal .
Over de uitgaven, die in bewerking zijn, valt vrij
wat merle to deelen. In vorige verslagen vermeldden
wij, flat wj Dr . M. Schoengen's bewerking der
Kroniek van het Zwolsehe fraterhuis op zijn verzoek
ter perse gelegd hadden . Doch tot ons leedwezen is
de druk weinig gevorderd. Het bleek spoedig, flat
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Dr . Schoengen , die de kroniek voorzien heeft van
een buitengewoon omvangrijk apparaat van geleerde
aanteekeningen, ziehzelven nog niet geheel voldeed,
zoodat zijn handschrift nog niet zoo volkomen persklaar was als hij wensehte . Aangezien de druk daardoor weinig vorderde, hebben wj Dr . Schoengen
verzocht, nadat eenige vellen afgedrukt waren, het
handschrift to willen terugnemen en het ons , zoodra
het hem schikte, geheel persklaar terug to zenden .
wj gingen to eerder tot dew maatregel over, omdat
wij bet vervolg op Dr . Wijnne's uitgave van de
Resolution der Vroedsehap over de h'trechtsehe academic,
bewerkt door Mej . L Miedema, slechts noode en
om Dr . Schoengen to gerieven, hadden laten liggen .
Zoodra de pers weder vrij was, is dan ook de druk
van dit stuk begonnen . Reeds zou die zelfs afgeloopen zijn, indieri mej . Miedema niet door ziekte
genoodzaakt was geweest, hot work gedurende eenige
maanden to stakes .
Ook de uitgave van Buchelius' Journalen, waarvan
wij reeds meer dan eenmaal melding maakten, is
belangrijk gevorderd . Wij voerden daarover eene uitgebreide correspondentie met verschillende personen .
Op hot laatst van hot jaar, heeft Dr . Van Langeraad
ons hot eerste gedeelte zijner bewerking ter beoordeeling gezonden . Ook de inleiding, die eene uitvoerige biographic van den schrijver zal bevatten, schjnt
gereed to zijn . Onderwijl is ook de uitgave van hot
journaal der Italiaansche rein, die door den heer
Lanciani to Rome zal uitgegeven worden, ver gevorderd : tal van proeven zijn reeds door den heer Van
Langeraad gec;orrigeerd . En hot journaal der Fransche refs, die door de zorg van den heer Vidier
to Parijs in Fransche vertaling hot licht zal zien, is
zelfs reeds grootendeels afgedrukt . Van hot verhaal
der Duitsche refs, waarvoor, naar wij vernamen,
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reeds een bewerker gevonden is, hoorden wij ditmaal niets. Maar aangezien (naar ons van ter zijde
bericht werd) het handschrift der refs op verzoek
naar Keulen gezonden is, schijnt ook deze uitgave
to vorderen .
Omtrent de kroniek van Abel Eppens kunnen wij
tot ons genoegen berichten , dat het werkelijk gelukt
is, het omvangrijke afschrift gereed to krijgen, dat
dadelijk aan Dr . Brugmans is toegezonden . De bewerking zal geruimen tijd vorderen ; maar dit verdriet
ons niet, aangezien wij overkropt zijn met werk .
Omtrent de uitgave der in ons vorig verslag besprokene geschriften van Gerard Geldenhauer heeft
onze secretaris met den heer Dr . Prinsen geconfereerd . De inhoud van het Brusselsche handschrift
bleek belangrijk . Over de wijze, waarop deze uitgave zal plants hebben, valt echter nog niets to
berichten .
Ons is aangeboden eene uitgaaf der correspondentie
van den gouverneur-generaal Daendels . Met den
uitgever zijn wj over dit denkbeeld in briefwisseling
getreden, en wij hebben daarover ook het gevoelen
van een geacht deskundige gevraagd . Het resultant
is , dat de onderneming ons aanbevelenswaardig voorkomt en dat wij dus den schrijver aangemoedigd
hebben, met zijn werk voort to gaan . Een definitief
besluit zal natuurlijk eerst genomen kunnen worden,
wanneer het werk gereed voor ons ligt ; met het oog
op onze vele verplichtingen hebben wij den uitgever
verzocht, voorloopig geen haast to maken .
Voor onze Bijdragen en mededeelingen hadden wij
het geluk, weder verscheidene stukken to ontvangen,
die hierbij het licht zien : van professor Blok eene
reeks van stukken betreffende de pogingen tot oprichting eener geoctroyeerde Assurantie-compagnie in de
eerste helft der 17e eeuw,
van Mr . C . Pijnacker
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Hordijk eene uitgave van het gedeelte van de Egmondsehe goederenlijst, dat ons door de staking van
Bakhuizen van den Brink's uitgave in het Nederlandsche
Rijksarchie f to lang onthouden was, -- van Dr . H .
T. Colenbrander een amusant verhaal van Jacob van
Neck van zijne rein naar Oost-Indie in 1598/9,
van Mr. L M . Rollin Couquerque een Goudsch protest
tegen de in 1514 ingevoerde verponding, --- van Dr . J .
S. van Veen eenige brieven van een ooggetuige van
de gebeurtenissen in Groningen in 1568, - en van
Dr. M . G. de Boer eene memorie van 1633 over den
omvang van den handel der West-Indische Compagnie . Voor het volgende deel onzer Bijdragen en
mededeelingen zijn wij reeds met verschillende schrijvers in voorloopige besprekingen : o. a. hopen wij op
de uitgave van eene enquete, in 1565 ingesteld naar
misbruiken in de Amsterdamsche regeering, en van
de nagelaten brieven van den geleerden en kunstlievenden kanunnik Jan Stevenss . de Witt .
Niet minder dan vijf uitgaven, die ons werden
aangeboden, moesten wij van de hand wijzen, deels
omdat zij ons niet schenen to vallen in het kader
onzer werden, deels omdat het belang der toegezonden stukken ons niet groot genoeg scheen . Eenmaal
moest eene uitgave worden opgegeven, omdat w
van het depot, waar de stukken bewaard werden,
niet de noodige medewerking konden verkrjjgen.
Verreweg het belangrijkste aanbod, dat ons gedaan
werd, hebben wij echter nog to vermelden . In de
eerste dagen van het nieuwe jaar ontvingen wij een
uitvoerig schrijven van de commissie, die door de
executeurs van professor Fruin belast is met de zorg
voor eene uitgave zijner geschriften, waarbij ons werd
verzocht one to belasten met de uitgave van verschillende geschiedbronnen, die door Fruin bewerkt warm
Al deze geschriften warm voor een goed deel gereed ;

VII

geen echter was geheel voltooid , zoodat de commissie
met verschillen de historici , die met Fruin in betrekking gestaan hadden, in briefwisseling getreden was
en hen had uitgenoodigd, de voorbereiding van de
uitgave deter stukken to voltooien volgens een werkplan , door de commissie met de bewerkers besproken
en vastgesteld .
Het behoeft geen betoog, dat wj het aanbod der
commissie met beide handen aannamen : reeds de
pieteit tegenover den overledene zou one dit ten
plicht gemaakt hebben . Maar van eenige opoffering
onzerzijds kon geen sprake zijn, char wij vertrouwen
tengevolge van dit aanbod in het bezit to zullen
komen van eene reeks van werken, degeljjker en
fraaier dan wij ze rinds langen tijd ter uitgave ontvangen hebben . De pare! der verzameling vormt
zonder twijfel Fruins bewerking der brieven van Jan
de Witt . Reeds lang was het onze wensch, deze
eenige eerie aan onze lezers merle to deelen ; maar
de verbazende omvang der collectie scheen het denkbeeld volkomen onuitvoerbaar to waken . En thane
ontvingen wij onverwachts vier dicht beschreven dikke
quarto deelen van Fruins hand, waarin al het belangrijke nit de collectie door zijn scherpen blik is bijeengebracht in kopieen der belangrijkste brieven, in
brokstukken der minder belangrijke, terwjl deze
stukken verbonden zijn door korte aanteekeningen,
waarin in enkele regels is samengeperst, wat de
lectuur der verdere brieven en van de gedrukte
hoofdbronnen voor de kennis van het tijdvak van
De Witt den schrijver wetenswaardigs had geleerd .
De bewerking der brieven van De Witt is voltooid,
terwjl aan die van de brieven aan De Witt ongeveer
een derde ontbreekt . Dr . G. W . Kernkamp heeft
op zich genomen, het ontbrekende bij to werken
en zich met de verdere zorg voor de uitgave to be-
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lasten. De uitgave zal drie of vier deelen onzer
werken beslaan . -- Veel minder omvangrijk is de
tweede uitgave , waarmede wij ons belast hebben
die van de brieven van Nicolaas van Reigersbergh
aan zijn zwager Hugo de G root . Deze uitgave was
indertijd ondernomen door Fruin in vereeniging met
zijn vriend professor H . C . Rogge . Hoewel aan Fruins
afschrift nog vrij wat ontbrak en van de inleiding
goon spoor ontdekt word, leverde dit weinig bezwaar : professor Rogge, van alles op de hoogte,
verklaarde zich gaarne bereid, de indertijd ontworpene uitgaaf, die toen voor meer dringende bezigheden was achtergesteld, weer op to vatten . waarschijnlijk zal deze uitgave zelfs hot eerst aan de orde
gesteld worden . - De derde uitgave, omvangrijker
dan de zoo even besprokene, omvat de brieven van
den Pruisisehen gezant Von Thulemeyer aan zone
regeering nit den tad, onmiddelljk voorafgaande aan
den Patriottentijd . Deze correspondentie vormt eon
deel van eon uitgebreid materiaal, door Fruin bijeengebracht over de gesehiedenis van den Patriottentijd,
waarvan echter bet grootste deel door de verschijning
van Dr . Colenbranders book over doze periode niet
meer voor eene uitgave in aanmerking scheen to
moeten komen . Dr. Colenbrander zelf nam de uitgave van hot overblijvende gedeelte, dat als hot ware
de inleiding vormt, op zich . Hjj achtte dit belangrijk genoeg voor eene uitgave, niet belangrjjk genoeg evenwel om de kosten eener aanvulling daarvan
uit de Berlijnsche archieven to rechtvaardigen .
Hetzelfde geldt niet van eene door Fruin nagelatene
bloemlezing uit de correspondentie van den Franschen
gezant D'Affry, uit den tad der gouvernante Anna .
Professor Bussemaker, die de uitgave daarvan bezorgen
zal, achtte cone aanvulling van hot kleine bundeltje
uit de Parijsche archieven bepaald gewenscht en heeft
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bereidwillig op zich genomen , daarvoor to zorgen .
Naast deze vier hoofdwerken zijn er nog eenige
kleinere, die wellieht voor uitgave in onze Bijdragen
en mededeelingen in aanmerking zullen komen . Wij
noemen daaronder eenige brieven van een 17ae eeuwschen Franschen reiziger in ons land , en een excerpt
uit Brandts aanteekeningen uit de notulen der pensionarissen Hop en Vivien .
Zoo zijn wij dus op de meest aangename w jze
voorzien van belangrijk werk voor lange jaren . Gelukkig is de serie der Documents eoneernant le due
d'Anjou juist voltooid . Maar de uitgaaf eener andere
serie, die der dagboeken van ( . J . van Hardenbroek,
zal eerlang de opene plaats innemen en gedurende
verscheidene jaren behouden . Allicht zullen wij dus,
om to voldoen aan de vele verplichtingen, die wij
reeds op ons genomen hebben , de eerstvolgende
jaren flu en dan een deeltje meer moeten uitgeven
dan onze gewoonte medebrengt . Is deze overvloed
aan de eene zjde niet bevorderlijk voor de belangen
onzer kas, van de andere zijde verheugt zij ons zeer.
Een recensent heeft hot vorige jaar de opmerking
gemaakt, dat onze uitgaven in den regel wel jets
goeds leverden, maar tech niet altijd het beste,
niet dat wat voor alles uitgegeven verdient to
worden . Het is wel onnoodig to zeggen, dat wij
die opmerking ten voile beamen, nu wij in onze
laatste verslagen zoo herhaaldelijk en met zooveel
nadruk op hetzelfde aanbeeld geslagen hebben . De
lezer, die ons gevolgd heeft, weet, dat gebrek aan
werkkrachten (en aan geld om ze to bezoldigen) ons
verhindert, zekere leiding to geven aan de uitgave
van oude geschiedbronnen, zooals wij zouden wenschen dit to doen . De lezer begrjjpt ook gemakkeljjk,
dat wij , wanneer ons jets goeds geboden wordt,
ons niet gerechtigd kunnen achten dit to verwerpen,
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zoolang het betere, dat wjj verlangen zouden, niet
voor one to bereiken is . Althans dit laatste bezwaar
zal ons flu in de eerste jaren niet drukken : wij
houden ons overtuigd, dat wij in Fruins schriftelijke
nalatenschap het beste bezitten dat wij zouden kunnen
verlangen .
Eene andere aangelegenheid , die met onze uitgaven ten nauwste samenhangt, hield ons in het afgeloopene jaar bijna voortdurend bezig en gaf aanleiding tot eene uitvoerine correspondentie ; wij bedoelen de vervaardiging van historische kaartennetten,
waarover wij ten vorigen jare reeds uitvoerig berichtten . Deze zaak is zeer belangrijk gevorderd .
Het is ons inderdaad gelukt , de medewerking van
23 archivarissen en genootschappen to verkrjjgen,
zoodat, daar wij zelven steeds voornemens geweest
waren een aandeel to nemen, de benoodigde som
(d. i . 25 maal f 20 gedurende 6 jaren) door verdubbeling van dit aandeel gevonden is. Zoodra dit
resultant bereikt was, hebben wij ons gewend tot
z. Exe . den Minister van Binnenlandsche Zaken met
verzoek, het daarheen to willen leiden, dat, ter bevordering van het door vele Duitsche historici nagestreefde doel, het Topographisch bureau van het
Ministerie van Oorlog zich (tegen uitvoering der door
ons bijeengebrachte som) belastte met de uitvoering
van het werk . Spoedig mochten wij van Zone
Excellentie de verzekering ontvangen, dat het werk
op deze voorwaarden zou ondernomen worden . Hoewel wij daarover verder nog niets vernomen hebben, vertrouwen wij, dat het werk op het Topographisch bureau in vollen gang is ; over den
termijn van voltooiing kunnen wij echter nog niets
mededeelen .
Verschillende vragen, aan de uitvoering van dit
plan verbonden, moeten nog besproken en definitief

geregeld worden . Bepaaldelijk de verdeeling der
500 exemplaren van de in 30 blades gesplitste kaart
van Nederland zal groote moeilijkheden bares . Ook
de regeling en de bevordering van het gebruik, dat
van de kaartennetten zal gemaakt worden , zal niet
gemakkeljk zijn . Gelukkig hebben wij in den heer
F . A . Hoefer to Hattum iemand gevonden, die zich
bijzonder voor de quaestie der Grundkarten interesseert en die al wat daarmede samenhangt reeds bestudeerd heeft . Wij hebben das ook besloten tot
het houden eener bijeenkomst van afgevaardigden
van alle deelnemers aan de onderneming, en den heer
Hoefer uitgenoodigd, om de behandeling van dit
vraagstuk op die vergadering in to leiden . Wij'achten
ons gelukkig to kunnen mededeelen , dat hij zich
bereid verklaard heeft aan ons verzoek to voldoen .
Een tweede gevolg van onze aansluiting bj het
Verein Deutscher Publikations-Institutes was eene
circulaire van Dr . G . Steinhausen, bibliothecaris to
Jena, die onze medewerking vroeg voor eene groote
door hem op touw gezette onderneming : de uitgave
van Denkmaler der deutschen Kulturgesehiehte, waarin
hij o . a . partikuliere brieven , dagboeken , huishouden handelsboeken, reisjournalen, inscripties en inventarissen wenscht op to semen . Hij verzocht ons
daarvoor zoowel financieelen steun als hulp door
opgaaf van alle ongedrukte stukken hier to laude,
die onder de door hem aangegevene rubrieken vielen .
Het eerste verzoek moest volgens onze wet geweigerd worden, en het tweede was zoo uitermate
omvangrijk, dat wij bezwaar meenden to moeten makers
om daaraan to voldoen, wij hebben dus Dr . Steinhausen eene lijst gezonden van talrijke ons toevallig
bekende handschriften, die binnen bet door hem
gestelde kader vielen, en wij bodes onze tusschenkomtt aan, om eventueel preciese, door hem to
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stellen vragen aan de Nederlandsche archivarissen
over to brengen . De heer Steinhausen bleek reeds
met dit antwoord zeer ingenomen en stelde zich voor,
later uitvoerig op de zaak terug to komen ; tot nog
toe is dit echter niet geschied .
In onze administratie is dit jaar eene groote verandering gekomen of althans voorbereid . Nadat het
legaat Fruin door onzen penningmeester veilig en
wel belegd was, kwam de vraag aan de orde, wat
wij met de renters zouden doers . Het bleek toen,
dat de milde schenking van onzen Eere-voorzitter
werkelijk in eene groote behoefte voorzag : in plaats
van een voorstel, kwamen er dadelijk twee aan de
orde . Eenige leden van bet bestuur stelden voor,
dat de renters afzonderlijk beheerd en gedurende
enkele jaren opgelegd zouden worden, als wanneer
het bedrag groot genoeg zou zijn om daarmede een
jong historicus uit to zenden naar een buitenlandsch
archief, ten einde de eene of andere daar bewaarde
geschiedbron voor eene uitgave in onze werken gereed
to makers . Zoo zou men, meenden dezen, het best
beantwoorden aan het doel, dat Fruin zich van zijne
schenking had voorgesteld . Doch door andere leden
werd eene andere bestemming der gelden meer urgent
geacht . De meeste leden van ons Bestuur (bepaalide secretarissen, de bibliothecarissen en de pendeljk
ningmeester) zijn overladen met werk, dat even goed
door anderen kan verricht worden . Zij klaagden niet,
omdat aan de zaak niets to veranderen viel ; maar
toch was het niet to ontkennen, dat het hard scheen,
andere genootschappen to zien in het bezit van
bezoldigde secretarissen, terwijl ons Genootschap
zelfs den amanuensis, dien het vroeger bezeten had,
flu sedert jaren miste . Vbor den tweeden bibliothecaris, die ons Leesgezelsehap beheert, was reeds
lang bezoldigde hulp aangenomen, en onze penning-
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meester had ziehzelven geholpen door een ingenieus
gebruik der fooien , die bij het betalen der rekeningen
werden geind ; ook de eerste secretaris braeht jaarljjks
eene niet onbelangrijke som voorsch4jfloon in rekening .
Het scheen in het belang eener goede administratie,
om al deze postjes tot eene bezoldigde betrekking
to vereenigen, en dan tevens alle bestuursleden to
helpers . Daarbij kwam, dat wij steeds klimmende
bedragen betaalden aan kopieerkosten van uit to
geven handschriften, terwijl het meer dan eens (geljjk
nog onlangs bij het kopieeren der kroniek van Abel
Eppens) moeielijk was geweest iemand to vinden, .
die in staat was oude handschriften in het Latijn
of in andere vreernde talen of dialecten to ontcjferen .
Er scheen dus overvloedig werk to zullen zijn voor
een amanuensis, die goed bekend was met het oude
schrift en bovendien met het Latijn, en het scheen
voor de hand to liggen, thans, nu er eindelijk eenig
geld was, naar een gesehikt persoon om to zien .
Wij hadden het geluk, buitengewoon goed to
slagen . Mej . L . Miedema, die sedert jaren als volontair op het U trechtsche rijks-archief werkzaam is
en die ruimschoots de vereisehte kundigheden bezit,
had de goedheid zich voor ons beschikbaar to stellen
en verklaarde zich bereid voor de zeer kleine som, die
wij kunnen aanbieden, haren tijd aan ons werk to
geven . Zonder twijfel zou dan ook aanstonds de
overeenkomst getroffen zijn, indien niet juist toen het
verzoek was gedaan, om ons to belasten met den
drink van Fruins nagelatene uitgaven . Deze tack
zal ons vele jaren bezighouden, en het scheen to
voorzien r dat wij inmiddels aan kopieen weinig of
geen behoefte zouden hebben . Wellicht zou onze
amanuensis dus juist gedurende die eerste jaren zeer
weinig to doers hebben . Ten einde ook dit bezwaar
weg to nemen, toonde mej . Miedema zich bereid om
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(zonder zichzelve of ons definitief to binden met betrekking tot het grootere plan) die leden van ons
Bestuur, die aan hulp behoefte hadden, hij to staan in
hun werk tegen eene kleine jaarljksche
igratificatie,
en verder, mocht dit noodig zjn, kopieerwerk op
de gewone voorwaarden to verrichten . Op deze wjze
is de overeenkomst gesloten, die met 1 Januari
1900 in werking getreden is .
Reeds dadelijk is ons gebleken, van hoeveel gemak
en hoeveel nut ons de voortdurende tegenwoordigheid van mej . Miedema zal zijn .
oils weldra in de gedachten ,

Immers het kwam
dat wij nu in de

gewenschte gelegenheid waren gekomen, om planners
uit to voeren , die wij reeds lang gekoesterd hadden .
In de eerste plaats geldt dit eene nieuwe bewerking
der door ons vroeger uitgegevene

Nederlandsche kronieken . Pit

Lijst van Noord-

werk, dat in binnen-

en buitenland voor nieuwe uitgaven van kronieken
veel geraadpleegd wordt, is door gebrek aan medewerking veel minder goed bewerkt dan wij zouden
gewenscht hebben .

Tallooze aanteekeningen op ons

hand-exemplaar bewijzen, hoe gewenscht eene nieuwe,
geheel omgewerkte uitgave zou zijn . In mej . Miedema
meenen wij thane de geschikte persoon gevonden to
hebben, om onder toezicht van den samensteller dit
werk to verrichten ; zij heeft zich daartoe aanstonds
bereid verklaard .
onvoltooid .

Een tweede werk ligt rinds jaren

Toen op aandringen van professor Fruin

de uitgave van Huygens' journalen in verschillende
deelen voltooid was, hood hij aan, op de geheele
eerie een alphabetischen index to bewerken, waarin
hij tegelijk zou opnemen allerlei materiaal over Neder ,
landers van de tweede helft der 17e eeuw, dat hij
indertijd verzameld had voor de uitgave van Droste's
journaal, maar daarbij niet had kunnen plaatsen . Het
spreekt van zelf, dat wij dezen voorslag met beide
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handers aanvatten . Maar van de uitvoering is niet
gekomen en Fruins flood heeft de laatste hoop, die
wij nog koesterden, doers verdwijnen . Intussehen is
daardoor ook een beletsel weder vervallen, flat ons
verhinderde, om (met weglating natuurlijk der gehoopte bijvoegselen, die thans onherroepelijk verloren
zijn) op de journalen een gewoon naamregister to doers
bewerken, flat ze voor den historie-vorscher eerst
recht bruikbaar zal makers . Ook deze task dachten
wij thans mej . Miedema toe , en ook deze heeft zij
aanvaard . - Meer werk is in het vooruitzicht ; immers
reeds nu blijkt het, flat wij bij de aanvulling van
Fruins onvoltooide handschriften de hulp van eenen
kopilst niet zullen kunnen ontberen, terwijl citaten
opgezocht en geverifieerd, registers vervaardigd en
ander werk daarbij verricht zal moeten worden . Het
last zich derhalve niet aanzien , zooals w aanvan
kelijk vreesden, flat onze amanuensis voorloopig met
ledige handers zal behoeven to zitten .
Ten vorigen fare deelden wij merle, flat wij na
lange aarzeling besloten hadden, in 1899 geene ledenvergadering bijeen to roepen . Ook het jaar 1900
scheen daartoe niet geschikt wegens het tegen Paschen
van flat jaar aangekondigde tweede Philologen-congres . Maar flan behoort ook onze vergadering aan
de orde to komen . Of wij ons, evenals de beide
vorige malen, aan de Paaschvacantie zullen hou den,
dan wel aan de Kerstvacantie van 1900 de voorkeur
zullen geven, is nog niet uitgemaakt . wel is beslist, flat wij aan deze vergadering verbinden zullen
de bijeenkomst van afgevaardigden der deelnemers
aan de Grundkarten-onderneming, waarvan reeds boven
sprake was .
Het bieuwe contract met de firms Johannes Muller
to Amsterdam over de uitgave onzer werken werkt
tot nog toe zeer tot onze tevredenheid . Op verzoek
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van de firms hebben eenige leden van ons Bestuur
eene nieuwe list van onze uitgaven bewerkt, die
een veel beter overzicht geeft van den inhoud der
verzameling dan de oude 1 jst . De firms stelt zich
voor, daarmede in Duitschland to werken . Daar de
eerste rekeniug nog niet ontvangen is, kan over het
resultant echter niet goed geoordeeld worden .
Onderwijl is ons contract met de firms Martinus
N jhoff tot ons leedwezen echter nog niet geheel afgewikkeld . Over het debiet gedurende het laatste
jaar (1898) is nog geene eindrekening ontvangen .
En toen de in depot gegeven voorraad onzer werken
terugkwam, bleek het voorhandene aantal exemplaren
geheel niet met onze aanteekeningen overeen to
komen . Van tal van werken meenden wij (volgens
de verantwoording van den verkoop in de rekeningen
der firms) op meer exemplaren recht to hebben ;
van enkele werken kwameu daarentegen to veel
exemplaren terug . Van het Bullarium Trajectense
schenen aanvankelijk bijna honderd exemplaren to
ontbreken ; eene nauwkeurige telling van den
voorraad bewees echter gelukkig, dat er ongeveer
50 exemplaren meer waren teruggezonden dan op
de factuur vermeld stonden . Toch bljft het verschil
nog zeer belangrijk ; alles tezamen bedraagt onze
pretensie honderden guldens, wellicht nog meer .
Natuurlijk hebben wij ons tot de firms Nijhoff gewend om inlichting over de oorzaak van dit bevreemdende verschil . Doch tot onze verwondering zijn al
onze brieven, zelfs dringende, geheel onbeantwoord
gebleven . wij overwegen, wat ons in deze onaangename omstandigheden to doers staat : het tekort
schijnt to groot om daarin to berusten .
Over onze bibliotheek valt niets bijzonders merle
to deelen . Naar aanleiding van eene geblekene onzekerheid omtrent de rechten onzer leden op het

XVII

gebruik onzer boeken hebben wij (op grand van art .
6 van ons contract met Curatoren) bericht, dat ook
niet-leden onze boeken van de directie der Universiteits-bibliotheek ter leen zullen mogen ontvangen ;
dock dat bj concurrentie tusschen twee aanvragers
onze, leden steeds den voorrang zullen moeten hebben,
zoodat uitgeleende boeken to hunnen behoeve onmiddellijk zullen moeten worden opgevraagd .
Minder gunstig is de toestand van ons Leesgezelschap . Het ledental gaat langzaam maar gestadig
achteruit, en alle middelen om daarin verbetering to
brengen falen . In onze Aprilvergadering is de vraag
ter sprake gebracht, of de schuld van het Leesgezelschap aan het Genootschap niet kan worden afgelost
uit de saldo's der laatste jaren, waarna het beschikbaar komende geld zou kunnen besteed worden voor
aankoop van nieuwe circuleerende lectuur . Deze zaak
is b~;j omen tweeden bibliothecaris in overweging .
Onderwijl hebben wij, niettegenstaande den min
gunstigen toestand der fondsen van bet Leesgezelschap,
moeten besluiten tot eene andere regeling van het
loon der bodin . Zij werd betaald met zeker bedrag
voor ieder lid van het Leesgezelschap, en nu het
ledental jaar1jks
ieenigszins slinkt, kon zij niet langer
met deze berekening genoegen nemen . wij hebben
gemeend, aan deze billjke klacht to moeten tegemoet komen .
Het Bestuur van het Historisch Genootschap,
B . J . L . DE GEER VAN JUTFAAS,

V oorzitte-i •.
S . MULLER
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Jhr. B. W . F. Van Riemsdijk, to Amsterdam .
Jhr . Mr. Th . H . F. Van Riemsdijk, to 's Gravenhage .
Dr. P . H. Ritter, to Amsterdam .
Jhr . Mr. J . Roell, to 's Gravenhage.
Dr. H. C. Rogge, to Amsterdam.
A. A. J . Van Roesum, to Benschop.
Mr. A. J. Royaards, to Amsterdam .
Mr. G. Royaards, to 's Gravenhage .
Mr. K . J. H . Royaards, to Utrecht.
Mr. W. H . J. Royaards, to Utrecht .
Mr. C. P . L. Rutgers, to Groningen .
E. H . Ri~kenberg, to Voorhout,
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F. Van Rijsens, to Groningen .
F. H. A. Sabron, to Leiden .
A. H. Sassen, to Helmond .
Dr. P . D. Chantepie de la Saussaye , to Leiden.
Dr. C. D . Sax Jr. , to Boskoop .
J. H . L. Van der Schaaff, to 's Gravenhage .
Dr. H. J. A. M . Schaepman, to Rijzenburg .
A. C, baron Snouckaert van Schauburg, to 's Gravenhage.
H . D. J. Van Schevichaven , to Nij megen .
Jhr. Mr. F . J. C. Schimmelpenninck , to Renkum .
A. baron Schimmelpenninck van der Oye van de
Poll en Nyenbeek, to Utrecht.
Dr. M . Schoengen, to Leeuwarden .
L. Schouten Hz . , to Utrecht.
Dr. J. Schrijner, to Roermond .
J. Schulman, to Amersfoort .
L. Gilliodts van Severen, to Brugge .
Dr. G. P . Seyn, to 's Gravenhage .
Jhr . Mr. J . H. bra Siccama, to 's Gravenhage .
Mr. C . J. Sickest, to 's Gravenhage .
Mr. J. A . Sillem, to Amsterdam .
J. C . Singels, to 's Gravenhage .
Dr. N. J . Singels Az ., to Utrecht .
Jhr . Dr. J. Six, to Amsterdam .
J. C. Van Slee, to Deventer .
Mr. A. G. A. baron Sloet, to Dalfsen .
Mr. J. J . S. baron Sloet, to Oosterbeek .
Dr. D. A . Sloos, to Batavia .
Dr. G. M . Slothouwer, to Rotterdam .
Jhr. Mr. H . Smissaert, to 's Gravenhage .
Jhr. M . P . Smissaert, to 's Gravenhage .
J. F. Van Someren, to Utrecht.
J. F . M . Sterck, to Amsterdam .
W. P. Van Stockum Jr . to 's Gravenhage .
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Jhr. Mr . A . De Stuers, to Parijs .
Jhr. Mr . V . E . L . De Stuers, to 's Gravenhage .
Dr P. H . Suringar, to Assen .
W . 0 . Swaying, to Middelburg .
Mr . J. P . R . Tak van Poortvliet, to 's Gravenhage .
Mr . A . Telting, to 's Gravenhage .
J . C . Alberdingk Thijm, to Amsterdam .
Dr . P . P. H . Alberdingk Thijm, to Leuven .
Mr. G . Van Tienhoven, to Haarlem .
Dr . G . Tjalma, to Veen (Noord-Brabant) .
A . Des Tombe, to 's Gravenhage .
J . W. Des Tombe , to Utrecht.
Jhr. W . F . Trip van Zoudtlandt, to Hattem .
J . Trosee, to Nijmegen .
W . J. Tuyn, to Edam .
Mr . W . J . L . Umbgrove, to Zutphen .
J . H . W . Unger, to Rotterdam .
Dr . J. M . J . Valeton, to Amsterdam .
Mr . I. B . J . N . ridder De Vanderschueren, to 's Gravenhage .
Dr . J. S . Van Veen, to Arnhem.
Mr . R. Van Veen, to Groningen .
Dr . S . D . Van Veen, to Utrecht.
H . C. Vegtel, to 's Gravenhage .
Mr . H . S . Veldman, to Delft .
B . P . Velthuysen, to Hertme en Zenderen .
Dr . J. Verdam, to Leiden .
Mr . P. VerLoren van Themaat, to Utrecht .
A . Verwey, to Noordwijk .
G . H. Veth, to Hilversum .
Dr . H . Visscher, to Delft .
M . H. Van Visvliet, to Middelburg .
Dr . Th . Vlaming, to Warmond.
Dr . G . Van Vloten, to Leiden .
Dr . G . J . Vos Az ., to Amsterdam.
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Dr. J. G. De Vos, to 's Gravenhage .
Dr. W. C. A. baron Van Vredenburch, te's Gravenhage .
Mr. G. De Vries Az ., to 's Gravenhage .
R. W . P. De Vries, to Amsterdam .
Mr. J . Van Walre, to Utrecht .
P. M . H . Welker, to Numansdorp.
H. M. Werner, to Brummen .
Mgr. H. Van de Wetering, to Utrecht.
Mr. G. Wicherlinck, to Zwolle .
L. Wichers, to 's Gravenhage .
Dr. C . E . A. Wichmann, to Utrecht .
Mr. M. J. ridden Pauw van Wieldrecht, to Leersum .
C. N. Wijbrands, to Amsterdam .
Jhr . Mr . H. M . J . Van Asch van Wijck, to Utrecht .
Jhr . Mr . L . H . J. M . Van Asch van Wijck, to
Veenendaal .
Dr. J. A. Gerth van Wijk, to 's Gravenhage .
Dr. J . D . De Lind van Wijngaarden, to Utrecht .
W . Wilde, to Katwijk .
Dr. G. Wildeboer, to Groningen .
M . G. Wildeman, to 's Gravenhage .
Dr. H . D. Tjeenk Willink, to Haarlem .
Dr. J . Te Winkel, to Amsterdam .
Dr. J. Woltj er, to Amsterdam .
Dr. J. A. Worp, to Groningen .
Mr. G. Wttewaall, to Arnhem .
Jhr . Mr . E. W. F. Wttewaall van Stoetwegen, to
's Gravenhage .
J. M . Wustenhoff, , to Sassenheim .
G. E . V. L . Van Zuylen, to 's Gravenhage .

BIJLAGE B .
GENOOTSOHAPPEN,
WAARMEDE HET HISTORISCH GENOOTSCHAP
IN BETREKKING STA 4Z'.

Aachener Geschichts-Verein, to Aken .
Geschichts- and alterthumsforschende Gesellschaft
des Osterlandes, to Altenburg .
Koninklijke Akademie van Wetenschappen, to Amsterdam.
Academie royale d'Archeologie de Belgique, to Antwerpen.
Historischer Verein fur Schwaben and Neuburg, to
Augsburg.
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, to Batavia .
Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande, to
Bonn .
Historischer Verein fur den Niederrhein, to Bonn .
Historische Gesellschaft des Kunstlervereins, to
Bremen .
Academie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-arts de Belgique, to Brussel .
Societe d'Archeologie de Bruxelles, to Brussel,
De Bollandisten, to Brussel .
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Universite royale de Norvege , to Christiania .
Diisseldorfer Geschichts-Verein, to Dusseldorp .
Bergischer Geschichts-Verein, to Elberfeld .
Gesellschaft fur bildende Kunst and vaterlandische
Alterthumer, to Emden .
Historischer Verein fur Stadt and Stift Essen , to
Essen .
Verein fur Geschichts and Alterthumskunde, to
Frankfort aIM .
Verein fur Geschichts des Bodensees and seiner
Umgebung, to Friedrichshafen .
Soeiete d'Histoire et d'Archeologie, to Geneve .
Koninklijke Vlaamsche Akademie voor Taal- en
Letterkunde , to Gent.
Geschied- en Oudheidkundige Kring, to Gent.
Oberhessischer Geschichts-Verein, to Giessen .
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften,
to Gorlitz .
Iistorischer Verein fur Steiermark, to Gratz .
Koninklijk Instituut voor Land-, Taal- en Volkenkunde van Neerlandsch Indie, to 's-Gravenhage .
Algemeen Rijksarchief, to 's-Gravenhage .
Verein fur Hamburgisehe Geschichts, to Hamburg .
Historischer Verein fur Niedersachsen, to Hannover.
Provinciaal Genootsehap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, to 's-Hertogenbosch .
Verein fur Thuringische Geschichts and Alterthumskunde, to Jena .
Redactie van de Zeitschrift fur die Geschichts des
Oberrheins (uitgegeven door de Badische Historische
Kommission), to Karlsruhe .
Verein fur Hessisehe Geschichts and Landeskunde,
to Kassel.
Stadt-Archiv, to Keulen.
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Gorres-Gesellschaft, to Keulen .
Redactie van de Westdeutsche Zeitschrift, to Keulen .
Gesellschaft fur Schleswig-holstein-lauenburgische
Geschichte , to Kiel .
Alt-preussische Monatschrift, to Koningsbergen ..
Societe d'Histoire de la Suisse Romande, to Lausanne .
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde, to Leeuwarden .
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, to
Leiden .
Koniglich-sachsische Gesellschaft der Wissensehaf
ten , to Leipzig.
Redactie van de Revue historique trimestrielle , to
Lemberg .
Redactie van de Analectes pour servir

a 1'Histoire

ecclesiastique de la Belgique , to Leuven.
Redactie van de English historical Review, to Londen .
Verein fur Lubeckische Geschichte and Alterthumskunde, to Lubeck .
Institut archeologique Liegeois, to Luik .

Societe d'Art et d'Histoire du Diocese de Liege, to
Luik .
Universiteit, to Lund .
Institut Luxembourgeois, to Luxemburg .
Geschied- en oudheidkundig Genootschap in het
Hertogdom Limburg, to Maastricht .
Real Academia de la Historic, to Madrid .
Abbaye de Maredsous, to Maredsous .
Cercle archeologique, litteraire et artistique de
Malines, to Mechelen .
Verein fur Geschichte der Stadt Meissen, to Meissen .
Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen, to Middelburg.
Koniglich-Bayerische Akademie der Wissenschaften,
to Munchen .
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Verein fur Geschichte and Alterthumskunde Westfalens, to Munster.
Society archeologique de Namur, to Namen .
Germanisches Museum, to Neurenberg .
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas , to
St . Nikolaas .
Historische Gesellschaft fur die Provinz Posers , to
Posers .
Historischer Verein fur Oberpfalz and Regensburg,
to Regensburg.
Limburg . Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen , Taal en Kunst, to Roermond .
Reale Society Romany di Storia patria, to Rome .
Biblioteca apostolica Vaticana, to Rome .
Gemeente Rotterdam .
Verein fur Mecklenburgische Geschichte and Alterthumskunde , to Schwerin .
The Board for international Exchanges of the NewSouth-Wales-Government, to Sidney .
Akademie van Geschiedenis en Oudheidkunde, to
Stockholm .
Historisch-litterarischer Zweigverein des VogesenClubs in Elsass-Lothringen, to Straatsburg .
Cercle archeologique de la Ville et de fanciers Pays
de Termonde, to Termonde .
Verein fur Kunst and Alterthum in Ulm and Oberschwaben, to Ulm .
Universiteits-Bibliotheek, to Upsala .
Oneida historical Society, to Utica. (New-York .)
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen, to Utrecht .
Gemeente Utrecht.
Redactie van het Archief voor het Aartsbisdom
Utrecht, to Utrecht .
Smithsonian Institution, to Washington .
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$aiserliche Akademie der Wissenschaften, to Weenen .
Institut

fur Oesterreichische Geschichtsforschung, to

Weenen .
Harzverein

fur Geschichte and Alterthumer, to

Wernigerode.
Geschied-, taal-, land- en volkenkundig Genootschap,
to Willemstad (Curacao .)
Ortsverein fur Geschichte and Alterthumskunde zu
Braunschweig and Wolfenbuttel, to Wolfenbuttel .
Historischer Verein fur Unterfranken and Aschaffenburg, to Wi rzburg .
Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt
en Geschiedenis, to Zwolle .

OVERZICHT VAN DEN STAAT DER KAY VAN EIET GENOOTSOHAP .
REKENING VAN HET KAPITAAL . 1899 .
ONTVANGSTEN .
UITQAVEN .
Nihil .
Saldo 1898 .
f 7279 .715
f --Aangekochte effecten
Saldo .
„ 12172 .50
„ 19452215
f 19452215
f 19452215
REKENING VAN HET GENOOTSCHAP. 1899 .
ONTVANGSTEN .
UITGAVEN .
.10
Drukkosten
.
Saldo 198
f 5216
f 2492 .44
Rente van het kapitaal
52624
Papier .
493 .60
Schrijfloon .
Contribution
„ 3890 .„ 208 .77
Overname boeken Leesgezelschap „
69 .82
Verkoop Werken .
„ 253 .14
Contribution aan Genootschappen „
Verkoop Bullarium .
23 .40
12.90
„
Bindwerk
Legaat van Prof . R . Fruin
57 .05
„ 10000 .„
Contribution Historische kaarten . „ 120 .Assurantie-premien .
27 .80
„
Amanuensis
50.05
„
Bode
30.10
Administratieve uitgaven
„ 135 .65
Aangekochte effecten .
„ 12172.50
Saldo .
4278.20
.88
f 20028
f 20028 .88
REKENING VAN HET LEESGEZELSCHAP . 1899 .
ONTVANGSTEN .
UITG}AVEN .
Saldo 1898
.305
Aankoop
boeken
.
f 114
f 139 .65
Contribution.
„
152 .Bodin
„
50 .05
Verkoop boeken
Administratiekosten .
„ 69.82
„ 15 .58

BIJLAGE C .

BIJLAGE D .
LIJST
DER VAN JANUARI 1899 TOT JANUARI 1900
DOOR SCHENKING, RUILING EN AANKOOP
VOOR HET

GENOOTSCHAP VERKREGEN WERKEN .

TEN GESCHENKE ONTVANGEN BOEKWERKEN .
a.

VAN DE SCHRIJVERS .

J. H. A b e n d a n o n . Overschrijving van onroerend
goed.
J o h. H . B e e n. Een zeemanszoon uit de 17de eeuw .
P h . van B l o m . Potestaten in Friesland .
M. G . d e B o e r. Een Nederlandsche nederzetting
aan de Oyapock 1677 .
Het verraad van Hendrik van den Bergh en
de veldtocht langs de Maas (1632 .)
B e r n . J . M, d e B o n t . De Oude of St . Nicolaaskerk to Amsterdam .
M, d e B o r c h g r a v e . Daniel de Borchgrave . (1550-1590.)
C . W. B ruin v i s . Berooving van de R . C, kerk
en pastorie to Spanbroek in 1766 .

C. W. B r u i n v i s . Oude rechtstoestand der Mennisten in Holland .
- Hendrik Nobbe .
W. P . C o s t e r u s P z . Journaal in den jaare 1799
(over de landing der Engelschen en Russen in NoordHolland .)
L . M . R o 11 i n C o u q u e r q u e . Heksenprocessen to
Goedereede .
C. E . D a n i e 1 s, Feestrede (bij het 50 jarig bestaan
van den Geneeskundigen Kring to Amsterdam .)
E. Jenner.
F. D ii l b e r g . Die Leydener Malerschule .
Das jungste Gericht des Lucas van Leyden .
Die Personlichkeit des Lucas van Leyden .
Altholland in Worlitz .
H . D y s e r i n c k . Overdruk uit : Ned . Indie onder
het Regentschap van Koningin Emma . (Marine .)
Nassau•stamboom . (Overdruk uit het Oranjenummer van het Marineblad .)
Reis van Z . K . H. Willem, Prins van Oranje
Juni-October 1855 . (id .)
G. E d m u n d s on . The Dutch power in Brazil . (Afdruk English Historical Review .)
P. F r e d e r i c q . La question des indulgences daps
les Pays-Bas au commencement du XVIe siecle .
L'enseignement superieur de l'histoire .
Jam e s d e F r e m e r y . Dateeringen van graven
uit het Hollandsche Huis . (Met naschrift.)
J. J . G r a a f. Oude kunst en grootkapitaal . (Overdruk uit de Katholiek .)
F. A. Hoe f e r . De klokken in den toren der Bovenkerk
to Kampen .
E. H u b e r t . Les finances des Pays-Bas a l'avenement de Joseph II .
P. H . van d e r Kern p. Raffles' bezetting van de
Lampongs in 1818.
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P . H.

Va

n d e r K e m p. Hendrik Fagel's ontslag

uit den staatsdienst in 1823 .
--

Het verblij f van commissaris Van den Brook

op Bali van 18 December 1817-24 Juni 1818 .
H . C . Vo s L e i b b r a n d t . Precis of the archives
of the Cape of Good Hope .
Letters and documents received 1649--1662 .
Resolution van den Commandeer en Radon
van hot fort De Goede Hoop . 1652--1662 .
Van der L i t h. Eene reclame voor J . L . C. Schroeder van der Kolk .
E. M a r t i n . Beitrage zur elsassischen Philologie .
Herder and Goethe in Strassburg .
Sprachverhaltnisse and Mundarten in ElsassLothrin gen .
0 s k a r N a c h o d . Emn unentdecktes Goidland . (Emn
Beitrag zur Geschichte der Entdeckungen im Nordlichen grossen Ocean .)
Firma M a r t i n u s N ij h o f f. Catalogue de livres anciens et modernes concernant l'histoire des Pays-Bas .
M . C . N ij 1 a n d . De stadhouders van Friesland.

(Afdrukken uit de , ) Snooker Courant" .)
J. R. Plan ten . The American sugar-Industry .
The rise of the Dutch Republic, condensed
by W, E . Griffis .
The Mikado's empire by W . E . Grits .

De grondwet van 24 en 31 Augustus 1898 .
T h . van R i e m s d ij k. Notulen der Tae, gate 94e
bijeenkomst van Rijksarchivarissen .
C. P. L . R u t g e r s . Inventaris van hot familie-archief van hot geslacht Van Ewsum .
G e o r g e s S a 11 a s. L'institution des consulate .
Les origines des premiers consulate .
Une mediation des Protestants d'Allemagne .
Aug . S a s s en . Muntwaarde to Hattem . 1460 1487 .
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J. F . M . S t e r c k . De inventaris van „de Brieven,
't Silverwerck ende Juweelen doude Schutterie toebehoorende" a° 1569.
G. M a c C all T h e a l . Records of South-Eastern
Africa. III .
-- Records of the Cape Colony . May 1801
February 1803 .
L. Van d e r kin d e r e . Histoire de la formation territoriale des principautes Belges au moyen-age . Tom . I.
Richilde et Hermann de Hainaut .
P. D, d e Vo s . De Latijnsche school to Zierikzee
en hare rectoren van de eerste helft der XVIIe eeuw
tot 1880.
G. H . v a n B o r s s u m Wa a 1 k e s. Een dagverhaal
van Jhr. Johan Vegelin van Claerbergen omtrent de
troubelen van het jaar 1748 .
P. M . H . We 1 k e r . Das Archiv der familie Welcker .
A . Wi c h m a n n . Dirck Gerritsz . Emn Beitrag zur
Entdeckungsgeschichte des 16ten u. l7ten Jahrhunderts .
E. Wo 1 f f. Studier rorande Goteborgs aldsta forfattning.
Formyndare-ordning of den 10 December
1640 och dens kalla.
P. J . W ij m i n g a. Festus Hommius.
b.

VAN OF DOOR DEPARTEMENTEN VAN ALGEMEEN BESTUUR, GENOOTSCHAPPEN, MAATSCHAPPIJEN ENZ .

Van het Ministerie van Binnenlandsche
Zak en .
Publications de la Societe historique et archeologique
daps le Duche de Limbourg . Tom . XXXIV . N . S .
Tom . XIV.
Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven . 1894,
1895, 1896, 1897 1898 .

XLI

Verslag omtrent 's Rijks verzamelingen van geschiedenis en kunst. XIX, XX .
Het Rijks-archief to 's Gravenhage .1896, 1897, 1898 .
Bijlage van hat Jaarverslag over 1895 . (De archieven
der Collegian en Ambtenaren to Roermond .)
G. B u s k e n H u e t en J . S . van Ve e n . Verslag
van onderzoekingen naar archivalia to Parijs .
Van hat Ministerie van Buitenlandsche
Zaken .
Actes de la conference de La Haye . (Droit International prive .) September 1893, Juin-Juillet 1894 .
E. G. Lag e m a n s . Recueil das trains et conventions . Tome XIV, 1e Livraison .
Actes et documents relatifs au programme de la
conference de la pair de La Haye . 1899.
Van hat gemeente-bestuur van Edam .
Verslag over hat jaar 1898 .
Van de Koninklijke Bibliotheek to 's-Gravenhage .
Verslag omtrent den toestand der Koninklijke Bibliotheek in 1898 .
Van hat Stedelijk Museum to Alkmaar .
Verslag . 1898.
Van de Bibliotheque Wallonne to Leiden .
Rapport . 1896--897, 1897--1898.
Van de bibliotheek der Universiteit van
Amsterdam .
Catalogue der handschriften . I .

XL1I

Van het gemeentebestuur van Deventer .
De cameraars-rekeningen uitgeg . door Dr . J . de
Hullu . 5de Deel, late stuk, 2de stuk.
Catalogue der boekerij Duymaer van Twist .
Van het Provinciaal Museum van oudheden
in Drenthe .
Verslag aan de Gedeputeerde Staten over 1898.
Van het gemeentebestuur van Utrecht .
Verslag van den toestand der gemeente Utrecht . 1898 .
Verslag van het voorgevallene in de gemeenteverzamelingen in 1898 .
Van de Commissie van beheer over de verzameling van geschied- en oudheidkundige
voorwerpen to 's-Gravenhage.
Verslag over 1898.
Van de Comissie voor het Leeskabinet
to Rotterdam .
408te

Jaarlijksch Verslag .

Van het Limburgsch Provinciaal genootschap
voor geschiedkundige wetenschappen, taal
en kunst to Roermond .
Limburgs Jaarboek. VI, 1-2, 3.
Van het Indisch Genootschap to
- Graven hag e .
Verslag der Vergaderingen van 28 November 1898-17 October 1899.
Naamlijst der Leden . (Mei 1899.)

XLIII

Van Gedeputeerde Staten van Friesland .
Catalogue van de Buma-bibliotheek . Eerste en Tweede
vervolg.
Van de Commissie van beheer over het
Stedelijk Museum to Leiden .
Verslag over 1898 .
Van de vereeniging Flehite to Amersfoort .
Verslag van de werkzaamheden der Vereeniging
over 1898.
Van de Numismatic and antiquarian
Society of Montreal .
The Canadian antiquarian and numismatic journal,
Third Series I, 4.
Van het Department of Agriculture
of the U . S .
North American Fauna . N° 14, N° 15 . (Jumping mice .)
Public Museum of Milwaukee .
Fourteenth and fifteenth Annual Report .
Van de Holland-Society of New-York .
Yearbook . 1899.
Van het New-South-Wales-government .
Historical Records of New-South-Wales . VI, 1806,
1807, 1808.

XLIV

RUILING VAN GENOOTSCHAPPELIJKE
WERKEN.
Alt e n b u r g. Geschichts- and Alterthumsforschende
Gesellschaft des Osterlandes,
Zeitschrift. XI, 2.
Am s t e r d a m . Koninklijke Akademie van Wetenschappen .
Jaarboek . 1898 .
Afd . Letterkunde . Verslagen en Mededeelingen,
4e reeks III, 1, 2 .
Poemata (Leg . Hoeufft.) Pater
ad filium . Accedunt quatuor poemata laudata.
Afd . Natuurkunde . Verslagen. Deel VII .
Verhandelingen .
Eerste Sectie . VI, 6, 7.
Tweede Sectie . VI, 3 5, 6,
7, 8.
Ant w e r pen . Academie Royale d'archeologie de Eelgique.
Bulletin (5me Serie des Annales .) IV, V, VI .
Aug s b u r g. Historischer Verein fur Schwaben and
Neuburg.
Zeitschrift . 25 Jahrgang .
B a t a via . Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen.
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde . XL, 4, 5, 6 ; XLI, 1, 2--4.
Notulen . XXXVI, 2, 3, 4 ; XXXVII, 1, 2 .
Register op de Notulen der Vergaderingen over
1889-1899 .
Van d e r C h ij s, Dagh-register . 1636 1672 .

XLV

B o n n . Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande .
Jahrbucher. Heft 104 .
B r a u n s c h w e i g. Ortsverein fur Geschichte and Alterthumskunde.
Braunschweigisches Magazin . 4CT Bd .
B r u s s e l . Societe d'Areheologie de Bruxelles .
Annales . XIII, 1, 2 .
Annuaire . 1899.
B r u s s e 1 . De Bollandisten .
Analecta Bollandiana . XVII, 4 ; XVIII, 1, 2, 3.
B r u s s e 1. Academic Royale de Belgique .
Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archeologie . 35e annee 1-2, 3-12 ; 36e annee
1-12 ; 37e annee 1 2, 3 8, 9--12 ; 38e annee
1 2.
Charter de 1'abbaye de S. Martin de
Tournay.
Cartulaire de l'Fglise Saint-Lambert de Liege .
Annuaire . 1898, 1899 .
Biographic nationals . XIV, 2 ; XV, 1 .
Inventaire des eartulaires conserves en Belgique .
Compte rendu des seances de la Commission
Royale d'Histoire. Ve Serie, Tonne VII, 3e Bulletin, 4, 5 . VIII, 1--7, Bulletin .
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KOOPMANSADVIEZEN
AANGAANDE HET PLAN TOT OPRICHTING
EENER COMPAGNIE VAN ASSURANTIE
(1629-1635) .
MEDEGEDEELD

P. J.

DOOR

B L 0 K.

Het plan tot oprichting eener Compagnie van
Assurantie, die de scheepvaart moest beschermen
tegen de zeerooverij , in de eerste plaats der Duinkerkers, heeft voor dertig jaren reeds de aandacht
getrokken van den heer Brill, den onvermoeiden
onderzoeker der onuitputteljke schatkamer van hot
Archief van Hilton, den lezers van vroegere jaargangen deter Bijdragen en Mededeelingen (reap .
Kronijk) welbekend . Hij sprak over hot plan in
eene vergadering der Koninkljke Akademie van
Wetenschappen 1), beschreef in hot algemeen den
loop der verhandelingen 2) en drukte de hem uit
hot Archief van Hilton in handers gekomen stukken
in de Kronjk van hot Historisch Genootschap of 3) .

4) Versl . en Meded . Afd, Letterk . 1868, blz . 220 vlg,
2) Arend, Geseh . III, 4, blz . 794 vlg .
3) Kron . list . Gen . 1867, blz, 138 vlg .
I3ijdr . en Meded . XXI .
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Doze laatste uitgave sloot zich aan bij wat Aitzema
in zijn onvolprezen verzamelwerk 1) reeds daaromtrent in hot licht had gegeven . Het daar to vinden
concept-octrooi met bijgevoegd advies 2) gaven mij
aanleiding de zaak nog eons opzettel k to onderzoeken .
De Resolution der Staten-(eneraal en die van
Holland wezen mij weldra naar Amsterdam als zetel
van hot verzet, dat hot plan opwekte . Daar toonde
mjj de hulpvaardige archivaris, mr . W . R . Veder,
een bundel stukken, gemerkt L . A . 13 n° 7 , waarin
ik onmiddellijk een aantal adviezen pro en contra
herkende , uitgebracht aan de Staten-(eneraal , de
Staten van Holland en de regeeringen van de zeer
bij hot plan geinteresseerde steden Amsterdam en
Haarlem. Met de door mij in de archieven van
Amsterdam, Haarlem en Leiden gevonden gegevens
en die nit de rijksarehieven in Den Haag en Middelburg was hot mj nu mogeljk de geheele zaak to
behandelen, wat ik deed in eene uitvoerige studio,
sedert verschenen 3).
De genoemde adviezen schenen mij, al is or ten
slotte van de zaak zelve niets gekomen, belangrjk
genoeg om ze aan hot Bestuur van hot Historisch
Genootschap ter uitgave aan to bieden . Zij werpen
eon holder licht op den gang en den toestand van
den Nederlandschen, reap . Hollandschen handel omstreeks 1630, dus in zjjn bloeitijd ; zij geven ons
daardoor eon good inzicht in de voorwaarden, waaronder die handel zich ontwikkelde, de bezwaren,

1) I, blz . 841 vlg .
2) Dit blz . 819 . In den aanstonds to noemen bundel in hot
Amst. Archief komen twee afschriften van dit advies voor, n .l.
n° 3 en n° 15 aldaar.
3) Nijh . Bijdr . Ode Reeks, I, blz . 1 vlg .
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waarmede hij to kampen had ., de winsten, die de
kooplieden behaalden, enz . Ook de nijverheid komt
in deze adviezen, met name in de Haarlemsche,
telkens ter sprake ; ook daaromtrent vernemen wij
vele bijzonderheden , die ons van to voren onbekend
waren . Al behoeven wij de verzekeringen, ons hier
gedaan, niet onvoorwaardelijk als zuivere waarheid
op to vatten, wij kunnen ons uit deze stukken toch
van een en antler eene juiste voorstelling makers .
Een koopman heeft in den regel weinig neiging om
zjjn belang aan dat van het algemeen op to offeren,
maar de beweringen pro en contra doers ons hier
het middel aan de hand om eenige controle uit to
oefenen .
Voor de kennis van den Oost- en West-Indischen
handel behoeft men hier niet veel to verwachten
de nieuwe Compagnie zou in Europa en op de kusten van Afrika en Klein-Azie hebben gewerkt . Iiet
is vooral de Oostzeehandel, die op de Levant en
de Middellandsche zee, in het algemeen de vrachtvaart in Europa, die toch eigenlijk de hoofdzaak bij
den Nederlandsehen handel flier dagen was , waarover men hier inlichting kan vinden ; de concurrentie met Hamburg, met Frankrijk, Engeland en
Denemarken, met de Vlaamsche fabrieksplaatsen komt
telkens ter sprake ; de reederjj, de met het zeewezen
in verband staande trafieken, de Haarlemsche bleekerij en linnen-nijverheid worden herhaaldelijk binnen
den kring der beschouwingen getrokken ; de toestand der admiraliteiten, die van het zeewezen in
het algemeen, welks to kurt schieten in den strijd
tegen de Duinkerkers de aanleiding was tot het
gansche plan, wordt meer flan eens behandeld . Van
eene uitvoerige toelichting der zaak kan ik mij ont •
houden na de studie, waarop ik hierboven de aandacht meende to molten vestigen en waarvan de hier
I"
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gepubliceerde stukken den grondslag vormden . Bij
ieder der 12 nummers wordt verwezen naar de bladzijden dezer studie, die er betrekking op hebben ;
enkele noten tot inleiding bij ieder stuk en bij den
tekst dienen in verband met die studie tot verduidelijking van de overigens voor zich zelf sprekende
documenten . Bij de uitgave wordt de chronologische
volgorde in het oog gehouden ; in den bundel in het
archief van Amsterdam zijn de stukken voorloopig
genummerd naar de volgorde, waarin zij door den
archivaris werden gevonden .
1k mag deze korte inleiding niet besluiten zonder
een woord van dank aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam , die de uitgave wel wilden
veroorloven ; aan de heeren mr. Veder en dr . Breen,
reap. archivaris en adjunct-archivaris van Amsterdam , benevens den heer dr . S. G. de Vries , bibliothecaris der Rijksuniversiteit to Leiden, die mij het
gebruik dezer stukken gemakkelijk maakten ; aan de
heeren mr. S. Muller Fz ., rijksarchivaris to Utrecht,
en R . Fruin, rijksarchivaris to Middelburg ; eindelijk
aan de heeren W . Martin, doctorandus in de Nederlandsche letteren, en H . Cornet, beambte aan de
Leidsche Universiteits-bibliotheek, die ze onder mijn
toezicht voor rekening van het Historisch Genootschap
overschreven.
De heer dr. Breen verplichtte mij zeer aan zich
door het vergeljken der drukproeven met de origineele stukken, welker dikwijls onbeholpen taal zeer
nauwkeurige correctie vereischte .
P. J . B.
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REMONSTRANTIE VAN EENIGE HAARLEMSCHE
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LIEDEN TEGEN DE COMPAGNIE 2) .

Het is een oudt spreeckwoordt, dat door
wijs beleydt cleyne dinghen groot worden, waeraff
dat once lieve vaderlandt door Godts zeegen een
merckeljcke getuyge aff is . Want de gestaltenisse
van Hollant in sick selven is niet antlers dan veel
wateren, duynen ende verdolven veenen, bovendien
veele dijcken ende sluysen, soo jegens de zee als op
de rivieren beswaert ; derhalven dat d'innegesetenen
in voortijden bj hunne graeven in de ommegeslagen
contribution worden verschoont .
Want sij en teelen maer een weynigh tarwe,
rogghe, gerste, haver, ende beneffens dien andere
aerdtvruchten, soo hennip ende vlasse, dock hot
hondert, segge hot duysentste deel niet, 't goon d'inwoonders daeraff tot noodtruft behouven .
Sij en hebben merle noch goudt, silver, cooper,
tin, loot, ofte ijsermjjnen, veelmin wolle, zijde,
catoen ofte gaerne, wijnberghen, rosijnen, specerije,
cruyden, verwen, off teelen yet besonders, dat tot

1) Zie beneden, blz . 17 .
2) Bundel Amst . Archief (L . A . 13, n° 7), n ° 9. Uit de Res .
Burgem. Haarlem dd. 24 Febr . 1629 (archief Haarlem), blijkt,
dat toen char reeds eene „rernonstrantie bij andere koopluyden
(dan de door Burgem, thans ter fine van advies met een onderzoek der zaak belast) deser stadt daertegens gedaen ende aen de
heeren (Burgem .) in geschrifte overgelevert" was . Hoogstwaarschijnlijk was dat doze remonstrantie, die dan van Jan, of Febr .
1629 zou zijn . Buiten op hot stuk staat alleen : „Vertooninge
contra de Camer van Assurantie ."
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coopmanschap magh ofte kan genaempt werden,
mitsgaders alle Oostersche waeren, her to lang to
verhalenAlleenlijcken dat sij meest hebben is hun
practijcke van navigatie ter zee, soo op verre als
nab ijgelegen landen, alwaer dat zijluyden haelen
verscheyden waren ende stoffen, welcke stoffen de
inwoonders, die veel ende subtijl zijnde, met hunne
handtwercken verarbeyden, ende alsoo door de
navigatie de voors . manufacturer brengen ofte voeren op verscheyden oorden, mits alsoo makende
veeltijts retour heen ende weder ; boven dien d'inwoonders ter zee geneyght zijnde ende het landtschap, in sick selven nu een magesijn van coopmanschappen der geheeler wereldt bijna geworden zijnde,
bjcans bequaem, omme meest met alle winders met
scheepen uyt ende inne to varen .
Staet dan nu ter tijdt tot de behoudenisse desselfs
besten wel to letter, to meer alsoo bij eenighe particuliere versocht werdt, voorgevende omme op to
rechten eeri Camer van Asurantie, nietjegenstaende
once voorsaten tot noch toe altijt zorghvuldich zijnde
geweest de commertie zeer weynigh ofte niet to beswaren, exempelen nemende eerstelijcken aen de stadt
Rochelle, ten tijden als den E . Coning van Vranckrijck op alle sijne havenen sware lasten stellende,
ende Rochelle, als wij, een vrije republijcque zijnde, I)
zeer weynigh off niet van de commertie genietende, is
meest al den handel van Vranckr jck aldaer gecomen .
Ende insgelijcx Philippus den II van dien name,
1) Pit ziet dus op den toestand van La Rochelle in de Hugenooten-oorlogen na den vrede van St, Germain (8 Aug . 1570),
toen het ,,place de surete" werd, wat het bleef tot de capitulatie
van 28 Oct . 1628 .

TOT OPRICHTINq EENER COMP . V . ASSURANTIE .

7

Coninck van Spaignien, omme de stadt van Sivilien
metten handel meer to beneficeeren ende de stadt
van St . Lucas i) eensdeels daeraff to ontblooten,
hebbende aldaer in den thol thien p(ro) cento verhoogende . Maer door den goeden raedt van eenige
Hollanders aldaer zjjnde, aen den Hertoghe van Sint
Lucas gedaen, alsoo dat hj alle de goederen op
sijne havenen comende, latende desselffs op een derde
prijseeren, soo is den handel tot St . Lucas gebleven
ende den voors, thol van thien p(ro) cento tot niet
geloopen .
Pat meer is, denselven Coninck den handel van
granen in den jare 1557 tusschen d'Oosterlingen ende
de Nederlanden voor 24 gulden p(er) last aengegaen 2),
nietjegenstaende, omme de voors . Nederlanders van
weghen hunne landtbouw ende navigatie to preserveeren, den Coninck de granen van het innecomen met 10 p(ro) cento beswarende, soo en konden
d'Oosterlingen beneffens dese landen niet marckten, zjjnde met hunnen handel van granen achtergebleven, waeraff het Oosters hugs tot Antwerpen
ons een gedencken gheeft .
Den E. Coninck van Denemarcken heeft sijne
meeste incompsten van den thol van wegen het
uytgaen der ossen ende de vreemde, die de Zont

1) San Lucar . Vgl, over den handel van Sevilla in de 16de
eeuw en de daar betaalde lasten : Ranke, Die Osmanen and die
Spanische Monarchic, S . 309 ; Habler, Die wirtschaftiiche Blute
Spaniens im 16 Jahrh . (Jastrow's list . Unters .), Berlin 1888,
S. 69, 75, 79, 164 . Over de tollen, aldaar S. 76 .
2) Vgl . over de lasten op den Oostzeehandel in Denemarken
het pamflet : Klaer Bericht (van 1630), bij Aitzema I, blz.1042 .
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passeeren,

mitsgaders die op Wardhuys 1 ), Colmgraeff 2), om den Noordt ofte daeromtrent handelen ;
maer sine onderdanen werden aldaer ende op sijne
havenen ende stroomen verschoont .
Den E . Coninck van Engelandt en Schotlandt,
stellende seer weynigh ofte genne costume van innecomen op de ongewrochte stoffen ende waren, maer
wel op de gewrochte stoffen voors . , principalijeken
daer sijne ondersaten, die veel zijnde, hun merle
kunnen ende noch daghelijcx meer leeren geneeren 3),
blijckende daerdoor, dat se verscheyden manufacturer
betercoop als de vreemde moghen uytbrengen, ja
maker konnen, als wel onse republjcque, soo van
lijnbanen oft touwslaen, spellemaken, Engelsche
bombazijnen, mitsgaders andere Hollandsche weverijen,

daer sy nu langs hoe meer verscheyden

coninckrjcken ende republijcken, bij one eertijts
gemaeckt ende hun toegevoert, flu selffs merle stofferen ende dan door de premy 4 ) noch meer sullen,
ja bovendien andere neeringhen, hier to laugh to
verhalen .
Hare E . Groot Mogende voor eenige jaren 5) interdicerende alle innegesetenen deser landen, eenige
touwwercken, coo cabels, anckers, master, ofte
amonitie van oorlooghe, to brengen ofte to voeren
uyt dese landen ondert resort van des Conincx van
Spaignien gebiedt ; maer de Coninck van Engelandt

1) Vardohuus in Noorwegen aan de IJszee .
2) Colmogro aan de Dwina, bij Archangel .
3) Over de opkomst van den Engelschen handel order Jacobus
I, vgl . S . Muller Fz ., Mare Clausum, blz . 37 vlg ., 207 vlg.,
220 vlg .
4) Namelijk die, welke door de Assur. Comp. verlangd werd .
5) Vgl. Aitzema I, 153, plakkaat dd. 1 April 1622 .
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ende Denemareken met verseheijden Oostersche steden binnen hare landen de stoffen van hennip aldaer
teelende, hebbende verseheyden meesteren, hun opt
touwslaen verstaende, uyt dese landen aldaer getrocken, bovendien aldaer betercoop gemaeckt ende
met de masten beneffens de anekers ende amonitie
voors . naer Spaignien ende elders gevoert, soodoende
ons die neringe eensdeels beneffens d'andere bijcans
al ontvreemt, late staen als hier noch premyen
ende andere lasten coomen zullen .
Omme dan to voorcomen diversie van neeringe,
client voor al de commertie ende stoffen met de
navigatie niet meer beswaert, ofte zullen soodoende
in ander landen noch meer gediverteert werden,
maer waer noodiger verlicht to geschieden .
Reden is dese ; De navigatie soo van Franschen,
Engelschen, Schotten, Oosterlingen ende alle andere
zullen altjt beneffens once scheepen op dese onse
havenen ofte stroomen leggende, lichtelijcker hunne
inneladinge becomen als wel d'onse, omme reden
dat niet alleen hunne scheepen, maer oock hunne
innegeladen commertie, beyde van de asurantie bevrijt zijnde, connen alsoo consequentelijck betercoop
varen als wel onse Hollanders .
Men mochte seggen, dat die landen oft republjcquen soo goetcoop ter zee niet konnen equipeeren als dese onse landen ofte republijcquen .
Doch genomen het ware alsoo, laet dan de premijen
ofte asurantiegelden van alles affgaen, bemerckt
wat de conquesten wesen zullen .
Want de scheepen varende naer Noorweghen ofte

10
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Oostlandt , betalende

op hunne heenreyse de gestelde premy, welcke reysen den meestendeel met
ballast ofte somtijts met wat haring, dock om een
cleyne vracht gedaen werdt, wat premy kan daeraff, soo veel hot hol van de scheepen aengaet, gedragen werden ? Ende ginder zijnde, staende echter
niet schoonder omme geladen to werden als andere
schippers, aldaer ofte elders 'thugs behoorende, de
premy niet subject zijnde, ergo ten besten comende
een geladen reyse op de reyse met premy beswaert .
Pat meer is, de scheepen van hier to lande uytgereedt zijnde, hun premy hier to vollen betaelt
hebbende ende in Oosten ofte westen gearriveert
zijnde, ende bij gevalle eon doorgaende 1 )

reyse

aldaer becomende ende de Engde ofte de Noordtzee passerende sonder dese landen aen to doen,
zullen echter subject zjjn de veyling ofte de premy
to betalen, daer de vreemde aff zullen bevrijt
wesen .
Staet daeruyt niet to verwachten, dat once varentvolck hun dan zullen moeten vertransporteeren naer
Embden, Breemen, Oostlandt,

Vranckrijck

ofte

Engelandt ; immers daer het hun best ende goet
duncken sal? Alsoo genietende de vruchten, die de
inwoonders aldaer zijn genietende,
gelijck noch
desen voorleden winter gebleken is ende noch daghelijcx gebeurt, dat d'Oosterlingen, Hamborgers ende
die elders 't hays behoorende, uit Spaignien ende
daeromtrent

rijckeljcken geladen tot Amsterdam

ende hier to lande gearriveert zijn, sonder yet meer
subject als ordinaris . Besiet op de Mase ende elders,

1) D . i, met nieuwe lading naar elders, niet dadelijk naar de
Nederlanden terug.
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hoe onse Hollandtsche scheepen aen de wal leggen ;
d'Engelschen, Franschen ende andere hebbent vaerwater meest al in, doende dickmael hunne reyse
lossende ende ladende, comende weer op de Mase
voors . als d'onse na de convoy wachten, welcke
wachten alsoo geen minder plaets sal grijpen bjj de
Camer van Asurantie, omme reden dat onse coopvaerders beneffens hare scheepen met vlooten volgens
de lijste, na het welgevallen van de asureerders gemonteert, zullen moeten varen .
Insgelijckx sullen merle veel coopluyden hier to
lande woonachtich, bj gebreke ofte manckemente
van vreemde vrije schippers, in Oostlandt, Vranckrijck ofte elders thugs behoorende, hunne coopmanschappen tot hunne schade van weghen de premy
als antlers moeten scheepen in Hollandtsche onvrije
schippers, de premy subject zijnde, ende omme to
ontgaen de menighvuldige quellinge ende vexatie
van de Camer van Asurantie met den aencleven van
dien, hier to langh to verhalen (veele oorsake nemende) ; gelijckt gebleken is bij het constrinct placaet, door eenighe onervaren, geene natureelen deses
landts, ten tijden Lijcester to wege gebracht, ende
van de Engelschen met ons, 1586, ter zee gevordert,
dat veele coopluyden, factoors, schippers ende reeders uyt dese landen vertrocken, waerover dese
landen in haere neringhen, commertie ende navigatie
in soo grooten verloop gecomen z jnde, dat se in een
jaer meer schade diesaengaende geleden hebben,
dan in twaelff jaren to vooren I) . Soodat to vree-

1) Hierbij is op den kant aangehaald ; Van Meteren, lib. 13 ;
Bor, lib. 21 fol . 63 . Vgl . over dit alles ; Fruin, Tien jaren (5de
uitg.), blz . 195.
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sen is, dat alsdan oock weer veel coopluyden met
hunne gevolgen genoodtsaeckt zijnde to vertrecken,
daer wel veel van de gemeente mochten volgen ;
want, daer een aes is, comers de arenden .
Men mochte seggen, haer E . E . Groot Mogende
en zullen niet staen to lijden, ofte zullen alle vreemde
schippers in Oostlandt, Engelandt, Vranckrijck ofte
in andere landen 't hugs behoorende, op dese once
havenen ofte stroomen comende omme gelost ofte
geladen to werden, hunne scheepen ende waren met
soodanige lasten dan to beswaren als die scheepen
ende waren van haer to lande gescheept ofte uytgereedt zjnde . Wel is waer, 't kan gheschieden ;
maer besiet, off die coninckrijcken ende vrije republijcken, daer soodanige schippers ofte waren 't
hugs behooren, ons met geljjcke count niet en zullen
betalen . Ergo, van arger tot arger .
4

Een kleyne gelijckenisse : ofte de E . Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt verstonden
de pacht van de bieren, gaende van de stellinge
van twee strs . p(er) ton ten laste van de brouwers
opgeheven, to verhooghen van de twee strs. op twee
gulden de tonne, soo en souden dese bieren, gaende
van hier in de naestgelegen provintien, met twee
gulden hoogher beswaert zijnde als hunne innegebrouwen bieren, soodat hunne sense gulden bieren
soo goetcoop als wet onse acht gulden door de verhooginge aldaer eeven deuchdigh kan gedroncken
werden, soo en souden onse bieren met haer niet
konnen marckten, maer mosten noodtsakeljcken
onse bieren 't hugs houden . Na genomen de E . E .
Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt
verstonden, dat men hunne bieren met gel jcke twee
gulden p(er) ton soude beswaren, soo souden wel
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hunne bieren, aldaer to laude voor sesse gulden gebrouwen, hier to laude vercocht werdende, op acht
gelijcke gulden comers to staen . Stonden dan hier to
laude sij met hun ende wij [met] once bieren in coop
ende deucht eeven schoon, echter de nabuyrighe
provintien verstonden ons merle met geljjcke munte
to betalen met gelj eke verhooginge, soo souden
hunne sesse gulden bier aldaer gebrouwen soo goetcoop als onse bieren van thien gulden, in geljcke
deucht konnen gedroncken werden . Ergo, van arger
tot arger, als vooren .
De Compagnie sal de scheepen, gaende naer Marcylien, Theolon, Genea, Livorne, voor thien, ende
op Venetien voor derthien p(ro) cento , voorts alle
andere plaetsen volgens de lijste !n advenant verasureren, ende dat soowel op schip als goedt .
Veele duncken dat het een onljdelijcken last is voor
onse republijcke, soowel voor reeders, schippers als
coopluyden, ten ware latter geen middel en ware
omme aldaer to comen, dan ja . Daer gaen veel
coopmanschappen van hier over landt naer Italien,
ende van aldaer hier to laude , ende noch meer
als Duytschlandt in vreden was . Ofte meynt de
Compagnie, dat de Straet, Spaensche, Oost ende
Noordt Zee, als den Coninek van Denemareken de
Zont, vrij eygen is, gelijck d'Engelsche met de Hollanders ten tide Ljcester 1586, als geseyt is,
hun poogden to weren, ofte dat hunne nabuyrige
4jcken ofte republjcquen geen varentvolck en hebben omme de Straet to vinden, als onse Hollanders?
J a misschien wel eer, want onse Hollanders de
Straet maer omtrent veertich jaren bevaren hebben ;
d'Oosterlingen, Eembdersche ende alle andere hunne
nabuyren hebben stierluyden genoch . Laet dan de
scheepen, aldaer ende elders 't hugs behoorende,

14
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sonder premy varen ende Hollandtsche ende andere
goederen met gears bedwonghen premy inneladende,
voortvarende ende 5, 6, 7, 8, ja 10, 12, en 13
p(ro) canto opt schip ende goedt besparen, soo sullen
de schippers met Gods hulpe goede yacht makers,
den coopman beter gewin hebbende . Want warden
veal coopmanschappen van bier na de Straet ende
elders gesonden, daer qualijck 6, 7, 8 p(ro) canto,
ja op Engelandt, Vranckrijck als op Oostlandt veal
minder als de premy is overschietende, to buyten
staende alle haverye van banckeroeten ende meer,
soude dan de Compagnye altijt de premy voor seker
ofte vooraff hebben, sal den coopman, radar, ende
schipper genoodtsaeckt zijnde to vertrecken ofte stil
to sitters, den schipper soo men seyt bet ancker bij
de cat leggen .
Voorders soeckt de Compagnie aen haer to behouden al den handel van de gantsche streeck van
de landen van Africa, beginneude van Tropicus
Canoni langs de cust van Barbarian, voort na de
geheele cust van Alexandria, meest al den Levantschen handel, ja tot Smirnen ineluys, uytgesondert vier ofte vijff plaetsen hiervooren gheroert,
in alien schijne off die landen to vooren noch onbekent ofte bij haer opgedaen waren, ofte ten
minsten onder 't gebiedt van den Coninck van Spaignien stonden ; nietjegenstaende wij beneffens andere
rijcken tot noch toe vrjj gevaren ende gehandelt
hebben ende noch behooren, niet minder onvrij
geacht zijnde als andere, principalijcken van die,
die bun voor beschermers ofte verasuradeurs van de
vrijigheyt van bet vaderlandt pooghen to wesen,
daer wij, als al de wereldt bekend is, om de
vrjjigheyt in 't gemeyn sooveel geleden ende
uytgestaen hebben, ende dat bovendien die b
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ons innewoonen 1) ende beneffens andere innegesetenen onder een beseherminghe staen, boven ons
in dien deele to willen heersehen, ende niet alleen
over ons maer bona de geheele werelt van die vrije
vaert ende handel to ontblooten .
Besiet de West-Indische Compagnie : vermoghens
den octroye bij Haere E . Groot Moghende verleent,
interdicerende ende uytsluytende alle innegesetenen
deser landen , buyten de Compagnie soorterende,
van niet to mogen equiperen , to varen ofte to handelen op Brasijl, Genea ofte die landen daeromtrent
gelegen, nietjegenstaende d'Engelsehen ende alle
andere op Genea vrij varen ende trafijequeren mogen, weleke konnen consequentelijeken verseheyden
warm betercoop aldaer brengen, die sij eertijts her
to lande plachten to coopers, ons nu alrede beginners voorbij to gaen ende dan noch meer zullen,
exempel de Slesier lijwaten 1), die hier to laude over
Hamborgh niet alleen gehaelt ende hier gebracht,
maer ooc gebliect werdende, nu tot Hamborgh ende
in Engelandt geblieckt ende van de Engelsehe naer
Genea gebracht, ontblootende alsoo Hollandt niet
alleen van de vruchten van het inne ende uytgaen,
maar bovendien van de consumptie van het bliec-

1) Dit ziet blijkbaar vooral op de hierheen gekomen Vlamingen en Brabanders, onder wie groote voorstanders warm der
monopolistische compagnieen . Het denkbeeld eener gedwongen
Assurantie-Compagnie schijnt het eerst to berde gebracht to
zijn door den vreemdeling Melchior de Moucheron in 1617 . Vgl .
mijne studie in Nijh. Bijdr . Vierde Reeks I, blz . 14 . De Antwerpenaar Usselincx was de groote man der compagnieen van
dien tijd .
2) Vgl . daarover Zeitschrift fur Social- and Wirtschaftsgeschichte I, S . 318 if., waar eene studie van Brentano over de
Silezische linnennijverheid . Ook aldaar II, S . 244 if.
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ken, tot desselffs conform de Camericx •d oecken,
ende dan noch moor zullen, als de Camer van Asurantie op Hamburgh a 22 p(ro) cento ofte daeromtrent stat grijpen sal .
Maer 't schjnt, dat de Compagnie niet alleen
eenighe der ingesetenen deser landen van de vrije
Straetsche vaert souckt to ontblooten, maer alle
andere, als geseyt is .

Integendeel sal nu al de
werelt oordeelen, dat wij , nu groot geworden zijnde,
al de wereldt met de geheele zeen soucken to dwingen ; staet to verwachten, dat niet alleen de Coninck
van Spaignien, onse vyandt nu zijnde , maer meest
alle coninckrijcken, vorstendommen ende republijcquen onse vijanden met hem zullen werden, ende
wij soodoende in de aldergrootste miserie ende
ellende met eon geballast schip van oorloge ende
gepropt landt van mensehen, daertoe soo meenighe
vroome ziele, die eertijts hun vaderlandt verlaten
hebbende, hier eerlijck sittende, jammerljcken to geraken, exempel nemende aen den jegenwoordigen
Keyser, die gantsch Duytschlandt na sijn voorneemen sochte to dwingen, hebbende sick veel vijanden

verweckt,

soodat hij

met hot hugs van

Oostenrijck in veele ellende zjnde vervallen. Dat
mode die coninckrijcken ende republijcken, nu onse
vrienden zjnde, lichteljcken aware aresten, brieven
van marcke ofte representie jegens ons souden verleenen .

Besiet airede Engelandt met onse Oost-

Indische Compagnie, ende de stadt van Rochelle,
wiens beste vrienden, hunne grootste vijanden geworden zijnde, lichtelijcken onse havenen ende stroomen,

dat Godt verhoede, versparren ende soo

allengskens den Hollandtschen leeuw sijn claeuwen
wat af'vijlen, soodoende de Camer van de Admiraliteyt sonder incomen sitters, de Camer van
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Asurantie een gat crijgen, bovendien het gantsche
landt van wegen sjjne coophandel ende navigatie,
't welck sijn macht is, tot niet loopen sal ; want veele
honden is een haese sijn doodt .
Nu daerentegen schjnt, dat door eenighe coopluyden, goede patriotten 1), bij haere E . (root Mogende vertoont werdt de noodtsakelijcheit van een
Camer van Asurantie tot behoudenisse van de commertie ende navigatie, mitsgaders de weeringe der
Duynkerckers ende andere roovers ter zee, in alle
schijne ofte de clachten geresen warm uyt de name
van het corpus van alle ofte den meestendeel der
coopluyden alhier int gemeyn . Ofte het geschiedt
omme het gemeyn besten ofte anders, laet ick de
verstandighe oordeelen .
'T is seker, dat door de coopluyden deser stadt
Haerlem once stadt een van de principaelste coopsteden vant landt kan en magh door (odts zeghen
naest Amsterdam gerekent werden, ten aensien van
hare commertie, soo van uytnementheit van fijne
ende andere lijnwaten als anders, al de werelt door
bekent ende ooc gesonden, bovendien met veel peryckels to zee als van de rovers onderworpen,
echter int gemeyn niet en konnen verstaen tot eenen
nieuwen Kamer van Asurantie, gevende voor reden,
dat tot Amsterdam wel van oudts ende noch op dese
tijdt elck vrij zijnde naer sin goetduncken ende welgevallen onbedwongen magh verasureren, beneffens
dien goede politie ende wetten bj de hooghe overheit ten dienste van de lande daertoe gestelt, noch1) Spottende toespeling op de toelichting der voorstellers bij
het ontwerp, die zich deze qualificatie toekennen . Vgl . Kron.
Hist, Gen . 1867, blz, 14'1,
Bijdr . en Meded, X XI'
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tans bevindende meer profijt ende avontuyr bij de
risico ter zee to loopen als bj de jegenwoordighe
vrije Amsterdamsche asurantie, late staen de bedwongen , soo en behooren de coopluyden in dien
deele sooveel d'assurantie belangt vrij to wesen,
want wij alle de werelt door voor vrije Nederlanders
zijn bekent .
Comende flu tot de handtwercken ofte manufacturer, die alhier meest uyt vreemde beswaerde stoffen
nu gemaeckt werdende, ende echter niet wel konnen
beneffens andere nabuyrige rjjcken marckten, want
die van Rjjsel, Valenchijn, Doornick, Canott ]), Camerick, Brugge, Hondtschooten, Oudenaerde, Gent
ende Cortrijcke, ja meest al de larders buyten ende
order 't gebiedt van de verheerde Nederlanders
soorteerende , konnen veel manufacturer wel 6 , 8,
10 , 15 ende meer p(ro) cento betercoop betuyghen
als wel dese once vrije Nederlanders, omme reden
dat se aldaer betercoop lijftocht , minder belastinge
in de consumptie hebben ; bovendien de stoffen in
hare landen winnende ; dat meer is hunne manufacturer, die sij flu dese weynige jaren poogen beter
ende meer to makers, gelijck de bevindinge leert,
dat se merle noch hunne waren tot Duynkercken
inneladen in schippers tot Duynkercken 't hugs behoorende, ende varen daermede naer Vranckrijck,
Engelandt, ja tot Spagnien toe . D'ander werden
over landt gevoert na Amyen, Ardres over de Somme,
soo voorts na Calis, Diepen, Rowaen op de naeste
welgelegen Fransche havenen, eertijts niet toegelaten dan met groote lasten, daeraff flu bevrijt
zijnde, ende aldaer inneladende aen Franschen,
1) Quesnoy : Kenoet in de bronnen uit de lAde eeuw, b, v . de
Rekeningen der Grafelijkheid van Holland, passim .
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Engelschen ende andere vrije scheepen de perijckelen
van de Duynkerckers niet subjeckt zijnde, voorb jgaende de Zeeuwen, Hollanders ende Vriesen, die
voortijts heen ende weder rijckelijcken geladen zijn,
dan noch meer ledigh thugs comende ende echter
de premy subject zijnde .
Bovendien brengen alsoo deselve manufacturer
hier to laude met alsulken abundantie, dat hier veel
coopluyden beginners stil to sitter, de ambachtsman
sien verlooren gaen ; soodat geschapen is, ingevalle
daer noch op onse manufacturer beswaringe is comende, tot een quaet eynde to werden, ja veel
duysent menschen tot verderff to geraken .
Ja, dat meer is to beclagen, sij beginner veel
manufacturer to scheepen, ende alsdan noch meer
zullen op de voors . havenen in vrje schippers voors .,
en voeren die niet alleen in onse vrije republjjcke
maer voeren se in Denemarcken, Oostlandt, Noorweghen ofte daeromtrent, aldaer vercoopende ende
oock voor andere warm vermangelende, ende brengen die warm alomme ende ter plaetse, daer wij
van hier onse coophandel als een magesijn gehadt
hebben, sijluyden nu door de vrije schippers innegeladen zijnde, vice verso (sic) daer voeren, brengen
ende baler, ors landt voorbijgaen ende dan noch
meer sullen, ende wij flu noodtsakelijcken beginners
ende dan noch meer zullen met onse warm ende
scheepen moeten 't hugs blijven, want corner aldaer
met haer niet marckten van weeghen de vrachten,
premijen ende hunne warm betercoop, als geseyt
is, betuyghen .
Hoe souden wij dan onse Haerlemsche lijwaten
ende andere Hollandtsche als Amsterdamsche, Leyt2*
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sche, Delphsche, (outsche, Schoonhoofsche, Ouwatersche ende andere manufacturer, hier to lande
veal gemaect, moor konnen beswaren, die nu bij
eenige vermogende ter liefde van veele onvermogende
meestendeel tot schade gereedt, gemaeckt ende altemet
om eon cleyn gewin vercocht werdende, die men al
de wereldt door nu betercoop kan maker, ende
dan meer van weghen de premy sal konnen, als hier
to lande . Nu, genomen de hooghe machten deser
landen verstonden to geschieden, soo en kan 't vermoghen, dat is 't gemeen baste van 't landt, sulch
riot verdragen, want schade verbant alle neringen,
gelijck geweldt alle wetter.
De coninckrijcken van Vranckrijck, Engelandt,
Schotlandt , Denemarcken, Poolen, Zweeden, Muschovien ende moor andere republjcken, die de monarchic eensdeels absoluyt, eensdeels gelimiteert
representeren, vermogen op hare havenen ende stroomen soo int uytgaen als innecomen de goederen
in den thol ofte andersints to beswaren, sooals hot
haer E E . to radon dunckt ; want die coninckrijcken
ofte republijcquen zjjnde soodanigh, dat se van den
overvloet hun vruchten (ofto das anders behoeften
als ors) ende andere rijcken later halen ende toevoeren. Exompel den E . Coninck van Engelandt, de
cooler costende elf schellingen, ende hij stellende daerenboven noch derthien schellingen van costuym ofte
uytgaen ; den E . Coninck van Zweden, stellende eons
voor desen 40 rjc$daelders, daernae eons 27 gulden opt last rogge ; soo voorts andere rijcken hunne
waren in advenant, hier to fang to verhalen ; 't welck
in onse republijeke goon plaets can hebben, soo int
begin van desen is geroert . Want riot kan yet
gheven, ten ware wat scheepsballast, die menighmael tot costar werdt gelost, ofte wat boter ende
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case, die hier door de veelheit der menschen werdt
geconsumeert, bovendien van elders gebracht ende
uyt Vrieslandt jaerIjcx
iveel getrocken .
De E .E. Heeren Staten van Hollandt ende WestVrieslandt, riot meerder ten herten nemende dan
den welstandt van hun vaderlandt, bestaende meestendeel in navigatie, commertie, oock 't maker van
manufacturer, tot noch toe zorghvuldigh zijnde geweest tot verhoedinge van diversie van hare neeringe
in hare nabuyrighe provintien, bl ckende aen de
brouwerije, panneluyden, calckovens, de stoffen van
de branderjje der gebrande wijnen, ongewrochte 4jden
ende veel andere dingen meer, desselfs altijt verschoonende sooveel alst lijdelijcken is, ende dat
noch jegens die provintien, die nochtans met ors in
eon verbont staen , eenerley vijandt hebbende , soo
behoort men dan nu to waken voor diversie van
neeringe, jegens die, die ors neeringe vjar dt zijnde,
bovendien altijt jelours zijnde geweest, ende noch
altijt pooghen, omme ors van onse neeringe ende
commertie, 't zij bedeckt ofte onbedeckt, to ontblooten, daer de exempelen veel aff zjnde, de E.
Coningen van Vranckrijek, Engelandt, Denemarcken,
sij ende andere meer, nu ende voor dose jaren getracht hebbende, dock noch riot en slapen, nu wel
sonder moeyte off groote costen door dose middelen
becomen sullen, nietjegenstaende wij die wel dose
vijftich ofte 'tsestich jaren tot dienste van de larder
ende onse stadt ghesocht, vercregen ende zorghvuldigh bewaert hebben .
Want de E E . Heeren Staten van Hollandt, Zeelandt, ende West-Vrieslandt omme hunne schade,
van wege den oorloghe van den Coninck van Spaignien hun aengedaen, met bequame middelen to
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voorsien , bemerckende den florisanten welvaert van
des Conincx van Spagnien Nederlanden, soo aen
Brugge als Antwerpen al de werelt door bekent,
bestaende meest soowel in commertie als navigatie,
dienstich vindende langs de Vlaemsche custen ende
de Wieling eenighe scheepen van oorlogge tot beletsel van hunne navigatie met de commertie aldaer
to houden, dienvolgende die landen door haere
havenen ofte stroomen veelmin over Vranckrijck,
't zij over landt na Italien ofte elders eenighe waren
ofte coopmanschappen conden verseynden, overmits
de sware lasten bij sijne E. Majesteyt van Vranckrijck als vijandt, neffens ons ende Engelandt, jegens
Spagnien, op alle sijne havenen gestelt heeft ; bovendien door de sware lasten ende dickmael sluyten der
licenten deser landen hun aengedaen, soodat veele
handelaers, coopluyden dies aengaende met hunne
waren ofte coopmanschappen benefl'ens ons op een
antler niet konden marckten, soodat haer neeringen
daerdoor voor die tijt, alsmede door den oorloogh
hun aangedaen, gantsch verloopen zijnde ende omme
die voors. oorsaken wille veele coopluyden, factoors,
reders ende schippers na Hollandt, Zeelandt ende
West-Vrieslandt gecomen zijn ; daeraff ons landt
groot welvaren aff becomen heeft, vooral onse stadt
Haerlem, als die tot een cools ende asch-hoop door
den oorloogh verwoest ende vervallen 4jnde, tot
noch toe, Godt loff, de vruchten aff gesmaeckt heeft ;
des 4jn de oude hier present een ooghgetuyghe.
Edoch alsoo de provintie van Zeelandt in hunne
opgegeven consumptie ende grooter lasten, mitsgaders de swaerder equipagie ter zee als antlers,
daerdoor onvermogens neffens die van Hollandt soo
in commertie als navigatie to handelen, alsmede
omme de goede gelegentheit alhier van de Oostersche
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vaert, zij n verscheyden coopluyden, schippers ende
reders met den aencleven van dien van aldaer opgebroken ende bier in Hollandt, doordat de coopmansehap nauwe is luysterende, nedergeseten, soodat alsnu de westerschen beneffens den Oosterschen
handel meestendeel in Hollandt gheraeckt ende tot
noch toe, Godt loff, gebleven is .
Tot hier toe zijnde gecomen ende verthoont, sooveel de schade van de Camer van Asurantie hot gemeene beste is rakende, belangende de veylinge ter
zee jegens de Duynkerckers, tis voorseker, dat dose
landen eertijts veel minder macht, sooveel de
Admiraliteyt aengaet, ter zee gehadt hebben, ende
echter tegens den Coninck van Spagnien, als hij
ons landt dreyghde ende besocht heeft, hem to water
wederstaen hebben I) . Daerentegen den Coninck
flu in sijn macht verswackt zijnde, latende die sake
sjjnde bevoolen sine E . E . Hoghegemelte den E . Prince
van Orangien als Admirael-Generael ter zee, omme
naer sijne E. E . goedertieren wijsheyt de sake van de
vervallen Staet van hot Colegie der Admiraliteyt
wed eromme to repareren ende op to rechten, in
soodanighe state to stellen als den noodt van den
laude ende sijne E . E . goeden raedt daerinne gedragen sal, omme eon gewenschte uytcomste van de
veylinge ter zee to verwachten, alsmede van de
langduyrige slavernje ende schade in 't gemeyn van
de Camer van Asurantie ontslagen to blijven, mitsgaders to ontgaen de perijckelen in den start van
den laude over hot innevoeren deser nieuwigheyden, to moor alsoo de nieuwigheyden met veel
perjckelen vermengt zijnde,

1)

Op den kant staat ; a° '1588 .
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Ondertusschen soo hem dan daerna de sake op
dien vondt niet seders en scheen to presenteren
des wij verhoopen ja - soo sal men in dien gevalle
noch middelen genoegh door Godts hulpe bij verscheyden patriotten, to buyten staende de Camer
van Asurantie, vinden, want noodt leert opmercken .
Wat en doet ; ja en doet eenen goeder vader al niet
voor de welvaert van sijne kinderen, mitsgaders een
goed doctoor ende eenen ervaren medicijn voor de
gesontheyt ende het levee van sijnen patient? Geljjckerwijs merle once voorsaten door Godts genade
tot noch toe voor de welvaert, vrijigheyt van goedt
ende gemoet der onderdanen, alsmede voor de commertie, navigatie, 't welk de ziel van het lichaem
is, seer zorgvuldigh bewaeckt hebben, hue spiegelende aen Brugghe, Antwerpen, ende andere meer ;
sij inne hunne neeringe verloopen zijnde, gecrjgen
swaerlijken weer, blijckende aen onse Haerlemsche
wolledraperije-neeringe, verwaerloost zijnde, flu
wederomme met groote costen gesocht ende opt
onseker verwacht werdt . Daertoe helpe Godt Almachtich, die de vaders des vaderlandts ende ons
altsamen door sijne genade de ooghen wil oopenen .
Hiermede eyndigende .

II.
ADVIES VAN EENI(E HAARLEMSCHE KOOPLIEDEN l) .

Alsoo de E . Heeren Burgemeesteren gelieft heeft,
opten Ten deser maendt 2) ' t meerendeel van de coop4) Vgl. beneden, blz . 40 vlg . Bundel Amst . Archief, n° 8.
2) Waarschijnlijk 7 Maart 1629 . Vgl . Res . Burgem . Haarlem
(archief Haarlem) 24 Febr . 4629, waarin staat, dat vier leden

TOT OPRICHTING EENER COMP . V . ASSURANTIE .

25

lieden deser stele bijeen to roepen ende dat van
wegen een geconcipieerde Ordonnantie van Asseurantie op de scheepen ende goederen , dat sij deselve order haerlieden souden oversien ende overleggen, om haerder E. daervan to dienen van advijs,
soo ist dat de cooplieden , datselve concept overleyt ende overwogen hebbende, bevinden dat geljck
alle nieuwe invention opgepronckt worden met een
specieusen titel vant gemeyne beste -- want anders soude mense riot konnen smakelijck maker --lit concept merle als een principael wit ofte oogenmerck stelt hot vrijen van de zee ende scheepvaert deser landen, waeraen 't gemeene beste ten
hoochsten is gelegen . Maer naerder geexamineert
zijnde, schuylt achter dat schoon pretext riot anders
als eygenbaet ende profijt, die dose Compaignie
soude comer to trecken uyt de tra ' cque , scheepvaert, manufacturer ende neeringen deser landen,
in sulcker voegen dat daeruyt riot anders als de
totale ruijne ende verloop derselver soude staen to
verwachten, om navolgende reden .
Vooreerst is waer ende elckeen kennelijcken, dat
dose Vereenighde landen van Godt mercke1 jcken, ja
wonderljcken, door allerhande neringen ende v4je
coopmanschappen gezegent, ende daerdoor boven alle
andere nabuerige landen gecomen zijn .

der vroedschap worden aangewezen om de zaak der Compagnie
nader to onderzoeken . In de Res . Burgem, of in de Res . Vroedsch .
wordt verder van de zaak riots vermeld dan alleen Res . Vroedsch .
13 Maart, dat toen „rapport is gedaen" van hot in de Statenvergadering daarover gebesoigneerde en dat „de heer scepen Van
der Camer (bekend bierbrouwer) de annotation op tselve concept
geraempt, de remonstrantie van a n d e r e coopluyden ende verdere stucken daertoe dienende" zal medenemen naar de Statenvergadering .
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Oock dat des landts oppervooghden ofte regierders sulckx

tot alley tjjdt wel gemercket, daerover

getracht hebben om hier to laude den coophandel
to vermeerderen, nieuwe neringe stichten, meer
volckx in 't landt trecken ende onderhouden, deshalven die stichters van nieuwe handtwercken ofte
neeringen met vrijdom van accjjsen ende andere
ghemeene lasten begaeft.
Omme naburige handtwercken van lakenen off
andere in dese landen op to rechten, heeft men die
inlandtsche van imposten bevrijt ; oock sonderlijcken
getracht, d'eerste materie, hetzij wolle ofte andere
specien, die men tot de handtwercken nodigh heeft,
soo weynigh to beswaren alst mogheljjcken was .
Zijn nu dese landen met (odts zegeninge hierdoor in rjckdommen ende overgroote menigte van
menschen toegenomen, dat de principaelste sterckte
der landen is .
Hoe kan dan eene sulcke Compaignie van Asseurantie ende handelinge naer Levanten dese landen
profijtelijck zijn, soo regelrecht tegens den eersten
vrijdom ende opcomen strjdende, ende in allen soo
beswaerlijken voor de gemeene neeringe ende commertie ?
Want int eerste versoecken se macht, om v i e re n t w i n t i c h jaren l a n c k den coopman onder
hunnen dwanck van asseurantie ende veylgeldt to
houden, sonder eenighe conditie to stellen, hoe het
gaen soude, soo (odt ons ondertusschen vrede off
treves verleende .
Daer nochtans kennel ijck is, dat sulcke groote
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fasten bij dese tijden, ende veel minder in tjj den
van vreden, niet gedragen konnen worden, indien
men coopman ende neeringhe niet verdrijven wil .
Het is to swaer, dat men den coopman opleggen
wil pertinenteljcken aen to geven alle contanten,
juweelen, quantiteyt ende qualiteyt, met de rechte
waerdije van de coopmanschappe .
Oock, dat hij sjjne facturen ende rekeninghen
soude moeten toonen, als hij wat versekeren laet,
om to sien, off van het overige oock veylgeldt to
betalen is ; want het strijdt tegens de costume der
coopluyden, ende soude hun oock grooteljjckx schadelijck zijn, aen andere, merle cooplieden zijnde,
hunnen stijl, handelinge off secreten to ontdecken .
Ende alst een coopman gelieft, sijn geldt, juweelen, heel costelij cken waren, in antler goedt to packen,
wie sal hem dat beletten? ten zjj dat men hem dwingen wil, latter niet gepackt magh worden, nosh
groot, noch cleyn, noch van fijne ofte groove waren,
als door geswooren packers ende zegelaers, ende dat
den eigenaer daernaer geen macht en behoudt sin
eygen goedt to moghen oopenen . Maer sulcken
dwanck is in geen landt to vinden, ende in dese
vrije landen ooc inpracticabel .
Hieromme isser tot deser tijt toe op geldt, juweelen en fijne waren weynigh genet geweest, uyt
voorzorge van antlers seer luttel ofte niet to becomen .
Merle sal het voor grooten dwanck gerekent worden, dat men sin goedt moet versekeren laten ende
premie betalen ; want dat is den coopman sijn vrjheyt
geheel benemen, dat hij sijn eygen niet en sal
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moghen avontueren . Veele coopmanschappen, insonderheyt manufacturer, bier ter stele gemaeekt,
soodanigh zijn, dat sij, om beneffens die van once
gebueren ende vijanden landen in andere coninckrijcken ende landen to konnen vercocht worden,
geen premie van asseurantie en konnen dragon, ende
daeromme bij veele cooplieden int uytsenden maer
sooveel op een schip gedaen en wordt, als sij geraden vinden to resiqueren .
Ten soude oock susdoende goon vrijwillige versekeringe wesen, maer eon last off schattinge, die men
den coopman van sijn goedt wil doers betalen . Bat
tegen den aert van versekeringe is, die eon yder
moot vrijstaen to gebruycken off riot, want 't is
ongerijmt, dat men de lieden tegen baron danck wil
versekeren .
Blijckt mode, dat dose Compaignie sooveel moor
premie begeert als hot veylgeldt soude moghen
bedragen .
Oock, dat se goon schade ofte avaria, die niet
boveu tier ten hondert, willen betalen, daer nochtans d'oude costuyme is, dat men avaria betaelt als
de schade boveu . . . 1) p(ro) cento was .
Ende erger inset, dat se voor goon aresten van
neutrale ofte gealligeerde potentates willen gehouden wesen . Daer nochtans apparent, dat met oprechtinge loser Compagnie derselver veel vallen
sullen, daervan d'oorsaken bier flu bij den Levantschen handel gedacht wordt.

1) Niet ingevuld
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Voorder begeren se, dat men seer haestich soude
wesen om premie to brengen, eer men eenigh goet
roert ; desgeljcken, soo haest men advjjs heeft van
eenigh goedt, dat gescheept soude worden, dat men
genegen is to laten versekeren, dat men dat stracx
soude doen, als men met ordinaire premie to geven
wilt gestaen .
Ende soo veranderinge inviel, dat het niet verscheept noch gesonden wiert, soude men de heele
premie quyt wesen ; dat ommers onrecht waer, naerdien de costume van de asseurantie is, dat men met
een 9 p(ro) cento magh gestaen .
Naerdien de Compagnie niet gehouden wil wesen
eenighe schade to betalen, als de schepen sonder
convoy seylen, soo moste een coopinan oock versekert, dat se tot alley tijdt met convoyscheepen
soude gedient worden . Want het lange wachten
konde tot mercke1 jcke schade ende versuyminge van
goede merckt strecken .
De Compaignie wil voor veylinge der zee geldt
genieten, niettemin alle scheepen gemonteert hebben naervolgende de placcaten, of souden meer
premie en lastgeldt moeten betalen.
Wat voordeel souden de cooplieden dan genieten
van de Compagnie ? Want al 4jn se soo wel gemonteert, dat se hun selffs soude konnen verdedigen,
souden se eventueel daerenboven noch moeten geven . Waer het niet genoech dat qualjjck off niet
gemonteerde scheepen boete ofte veylgeldt betaelden?
Naerdien dat int versekeren van de scheepen het
consumabile niet gerekent mag worden, soo soude
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de Compagnie menigh schoon schip aen haer konnen
trecken, als het een goede vracht bedongen hadde,
wanneer se hetselve mochten aennemen, mite den
sesten penninck van dat het aengegeven is daerbij
to leggen .
Gemerckt, dat de scheepen in 't gemeen op groote
reysen, door de uytredingen, geljjck het consumabel
is, den derden penninck beswaert worden .
En comma soude to lang vallen, alle beswaringen, daer quellinge ende processes uyt ontstaen
konnen, indien dat concept hun geoctroyeert wierdt,
puncktwjse aen to roeren, alsmede die al to groote
harde breucken ofte boeten over diegeenen, die hun
souden moghen versien, sou to hardt ende swaer
over den coopman vallen .
(eljck het oock doers soude, soo men van stadt
tot stadt ondersoecken wilde, wat hinder dat dese
nieuwe beswaringe van 5 en 6 p(ro) cento voor de
incomende ende uytgaende goederen merle cal brengen. Sommige comers hier maer ongebleyckt, eenige
onbereyt, omme geverwet, gedruckt en opgemaeckt
to worden . Wat gebleyckt ofte geverwet wordt,
daer heeft men noch eenige uytlandtsche wares toe
van ;
doers 't geese deselve van incomes voor veylgelt moeten meer geven, sulcx cal die coopmanschap sooveel to meer beswaren .
Off nu wel door de meenichte der coopluyden
lang gebruyck der neeringe, schoon water, ale antlers
wel veel goede gerieven ende voordeelen hier to
laude zijn, soo is daertegens oock to bedencken,
dat op antler plaetsen beterencoop huyshuyr ende
teeringe is, dat consten ende wetenschappen wat
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verspreyt op antler plaetsen soowel als in dese
landen, daer men se oock wel heenendrijven konde,
soo men die bier al to veel beswaren wil .
Daertoe client bet exempel van den handel op
Moscovien, dewelcke van dese landen ten deele merle
op Hamborgh getransporteert is door once inlandtsche
cooplieden, omdat de regeerders van 't landt niet
verstaen costen, dat bet landt profijtelijcker soude
wesen, eenighe waren, die bier to lande niet al
konden geconsumeert worden, op de convoyen van
incomen ende uytgaen wat lege to stellen .
Isser dan op sulcke wijse tot 's landts welvaren
misslagh geschiedt, hoe kan dan bestaen dat men
deses landtsinwoonders, die met sulcke gemeyne
landts groote fasten, als elck kennelijck is, beladen
zijn, nosh sal gaen beswaren met buytenlandtsche
handelinge, tusschen Vranckrij ck , Engelandt, van
Hamborch op Moscovien etc . ; soo dickmaels alse de
Engte ofte die Noordt Zee gebruyckende, dat se dan
't elker reyse bet veylgeldt, oock de scheepen, die
in dese landen 'thugs hooren, bet lastgeldt sullen
moeten betalen ?
Waervan dat Fransche, Engelsche, Deensehe,
Oostersche ende andere vrij sullen wesen : die sullen
Engte ende Noordt Zee mogen gebruycken, dese
landen voorbjjzeylen, als bet bun gelieft, sonder
yet to geven .
Wie in dese landen met buytenlandtsche coopmanschappen hem geneert, sal die hierdoor niet
gedwongen wesen to vertrecken, off ten minsten
eenen soon ofte vriendt naer een v4je plaetse to
senders, om op desselffs naem to laten handelen ?
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Sullen oock de schippers, die affgelegene vaerten
gebruycken, om sulcken lastgelden to ontloopen,
niet woonplaetse ende borgerschappe in vrije plaetsen
moeten soecken, om door andere heeren beschut to
worden ?
Wij moghen voorder besien, wet profijt dat bet
landt ende de inwoonders hebben sullen van de
compagnie op Barbarijen ende landen, onder den
(rooten Heer gelegen.
Ten eersten sal bet landt berooft worden van alle
de convoyen, die se tot nu toe genooten hebben van
degeenen die derrewaert handelen .
De inwoonders, die alrede derwaerts handelen,
sullen merle beer neeringe benomen worden die se
alrede deer hebben, daertoe geschapen door de
haestighe affbrekinge ende uytscheydinge, uyt deselve handelinge veel schaden aen schulden en restanten to laden .
Behalven bet seer quaet exempel, dat hierdoor
geleyt wordt, om metter tijdt soo alle vrije handelingen der particulieren 't ontnemen ende onder dusdanige geoctroyeerde Compaignie to brengen .
Den coopman, die tot noch toe in dese landen
vrij is geweest, to dwingen off sijn middelen in sulcke
Compagnie to leggen ende hem als een weeskindt
onder voochden to stellen, off 't eenemael uyt alle
handelinge to scheyden .
Hoe dit overeencomt met de vrije commertie,
die men bier in dese landen met sooveel sorghvuldichs heeft aengequeeckt ende in soo heerlijcken
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flour gebracht, geven wij alle verstandighen to bedencken .
Die hiertegen seggen, dat de particuliere dese
negotie niet langer drjj von konnen, ende oversulcx
noodtsakeljck moot gebrocht worden onder eon geoetroyeerde ( ;ompagnie, gelijek d'aendrijvers van dit
concept voorgeven, geven wij tot antwoorde, dat
de cooplieden derrewaerts handelende daerop gehoordt molten worden, welckers advijs in dien moor
to achten is all van dese inventeurs van nieuwicheden .
Waer hot eon onbekende negotie ende onbezeylt
landt, soo mochte men van sonderlijck voordeel roemen ; maer flu is hot bekent, wanneer den begeerigen coopman daer profijt weet to doen, sal hij niet
laten strack derwaerts to handelen .
Den handel derrewaerts sal dock vrij blijven voor
Franchoysen, Engelsehen, veele princen ende republijcken in Italien ; waeromme willen wij dan onsen
gemeynen coopman daeruyt bannen, ende seherpzinnige geesten van de negotie affwennen om in shop
van luyheyt to wieghen ?
Off men oock in die volckrijcke landen van Barbarian ende die onder den Grooten Heer zijn, fortresses ende versekertheden sal moghen bouwen
onder eon volck dat zeer jalours van hare regieringe
is, staet to bedencken .
Mach men hot niet doen, maer sal men moeten
onder hunne bescherminge schuylen, soo isser Been
oorloghsvolck van doen, ten ware dat men onder
Turcken bescherminge met hunlieder hulp ende toeBijdr, en Meded . XNI .

3

34

KOOPMANSADVIEZEN AANGtAANDE HET PLAN

latinge de Spaensche rivieren ende stranden onvrij
wilde makers .
waerdoor ten eersten die Barbarische natie to
meer ter zee geoeffent soude worden, tot naerdeel
van de Christenen, als w j ten tide van de Treves
selver gevoelt hebben .
Ten anderen souden se hot meeste part van de
buyt voor hun willen hebben .
Ende dese lenders souden daerdoor met hare gebuyren in onwille molten comers, so men France,
Deense, Oosterse schepen van Spaensche rivieren
ende zeestranden, daer se hare negotie drijven,
quamen to nemen.
Off sulcx geen represalien souden veroorsaken,
dat men voor hetgeene, daer de Compagnie nau een
bij geprofyteert soude hebben, wel drie weder soude
moeten betalen, als altemets geschiedt is, staet bij
die van de regieringe wel to overwegen .
Den loon van de bewinthebbers, opsienders, boeckhouders, ontfangers, clercken, dienaers ende cherchiers sal misschien wel hondert duysent guldens
jaerljcx
iaendragen . Dat sal profijt geven aen dien,
die het ontfangers, maer voor d'inwoonders sal het
voor last ende schade gerekent worden, also men jut
gemeen soo weynigh bewinthebbers off besoldenaers
soeckt, als hot mogelijck is . I)

Alsoo hiervooren vertoont is, dat de geconcipieerde
Ordonnantie van Asseurantie in hare artikelen gents
1) Hier volgt eene geheel onbeschreven bladzijde .
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bestraffel jck, vol erreur ende processes is stekende,
eoo volgen nosh diversche redenen, waerin to speuren is, dat de scheepvaert, coophandel ende handtwercken deser landen noodtsakeljjcken souden moeten
vervallen, mitsgaders wat groote schade dese stadt
Haerlem principael daerbij soude comes to lijden .
Aengesien de scheepen van dese landen op andere
landen ende plaetsen de vaerten meerendeels in hebben, doordien sylieden door 't goet equipeeren ter
zee den coopman in alle landen , soo Oosten als
Westen, veel betercoop de vracht konnen bedienen
als andere landtsscheepen, die haer in dese niet
konnen naervolgen, gelijck daeraff d'ervarentheyt
veele jaren herrewaerts ons sulckx heeft geleert,
daerdoor dese landen mercke1 jck (Godt loft) hebben toegenomen, dewelcken wederomme door dese
inventie van asseurantie op de scheepen ende goederen, dat andere landen niet subject en zljn, noodtwendigh souden comes to declineeren ende vervallen,
ende alsoo onse goede neeringe ende scheepvaert
in andere landen to transporteeren .
De scheepen, die jegenwoordigh ter zee varen,
behooren meest yder schip diversche participanten
off reders, die nu meestendeel ter zee gesonden
worden, gaende ende keerende onversekert . 't Welck
alsoo ook nootsake1 jck blijven moet, ten aensien
dat deselvighe scheepen, als men die soude moeten
laten versekeren, nergens naer soo veel souden konnen verdienen als d'asseurantie soude bedragen .
Exempel : een schip varende van bier op Dantzick,
Coningxbergen, Riga ende daeromtrent, cost met
sijn uytredeninge 9 a 10 duysent gulden ; dat sal int
gaen van de 2,' 3 parten, sjjnder (sic) 6 duysent gulden,
moeten betalen voor d'eerste drie jaren 3 p(ro) cento,
3*
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ende jut weder-keeren 1 p(ro) cento voor veylinge ; is
't samen 5 p(ro) cento, alleen tot de Sont toe, bedraeght
fl . 300. Dat kan bjj haerlieden dickwils niet half
overgewonnen worden, want veeltijdts varen deselvige ledigh heenen ende moeten met weynigh
vracht wederomme keeren, crjgen somtjjts 5, 6 a
7 gulden vracht p(er) last, ende alse maer 5 a 6
gulden vracht p(er) last hebben, konnen se niet uytdeylen, soodattet al wel moet gelucken, als hier
200 gi. overschiet . Ende sij souden 300 gulden
moeten geven alleen tot de Sont toe, ende tegenwoordigh is de risico van de Sont tot Dantzick, Coninckxbergen, Riga ende Revel meer als van bier
tot de Sont. 4fte dan yemandt seyde, laet dat
mede versekeren, daerop antwoorden wij : de premie
ende 't veylgeit tot de Sont been ende weder bedraeght 11 . 300 . Soo men dan noch eens 300 gulden gave, was 600 gulden . Dienvolgende soude men
op een reyse 400 gulden ten achteren varen .
De scheepen op Noorwegen costen met hare ladinge
7 a 8 a 9 duysent guldens, connen flu op een reyse
150 a 200 gulden winners, sullen van 6000 gulden
van gaen ende keeren 5 p(ro) cento moeten betalen,
dat waer 300 gl ., ergo op een revs 100 a 150 gulden
ten afteren . Als dat dan sesmael in een jaer geschiede, soude de Compagnie van Asseurantie welhaest al de capitalen van de cooplieden daerop handelende hebben, alsoo dat deselve nootsakelijck van
armoede andere woonplaetsen souden moeten gaen
soecken.
Meerder tot verificatie van desen houden wij voor
seker, dat yeder reder van scheepen, recht sprekende,
sal moeten bekennen, dat h1, door malcanderen gerekent, met tegenwoordigh de risico to loopen, van
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de scheepen int gaen ende keeren in een jaer niet
kan profijteeren boven 10 p(ro) cento Besiet, wat
het dan wesen soude, als men soodanige asseurantie
soude moeten betalen .
Off yemandt hierop seggen wilde , de schippers
sullen meerder vrachten moeten bedingen, die moeten wederomme considereren, dat het de goederen
bj dese dangereuse tjjdt niet konnen dragen, ende
dat de cooplieden van andere landen ende once
nabueren, die dese lasten niet subject en zijn ende
met soodanighe waren handelende als wij ende op
deselve marckten hare waren brengen, ons de
neeringe sullen ontrecken . Want sij haer waren altijt
sooveel betercoop sullen konnen geven als wij, sooveele de verhooginge van de vrachten ende groote
asseurantien importeeren . Oock 4jnder veele coopmanschappen, als men sooveele daeraen kan winners
als de lasten souden bedragen, is men seer wel
tevreden,
Exempel : de cooplieden , die uyt deser stadt ende
van Amsterdam op Moscovien handelen, ende volgens het concept 8 p(ro) cento van asseurantie van
goederen sullen moeten geven, sonder de last van de
scheepen, die de 2/3 parten oock sullen moeten versekert zijn, daerdoor de vrachten oock noodtwendich
veele moeten rijsen, sullen geheel uyt het vaerwater
gestooten worden van de Engelsehe, Hamborgers ende
Lubekse cooplieden, die met soodanige war. en daer
comers als wj . Ende is nu quaet genoech, dat wijt
met haer konnen houden . Als die flu dan flu 't
veyl van de zee souden genieten ende geen van dese
lasten dragen, soudet niet wel mogelijck zijn, dat
yemandt van dese provincien daer langer kan handelen, alsoo eenighe jaeren herrewaerts sooveel niet
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hebben konnen winnen als dese asseurantie ende
hoogher vrachten soude bedragen .
Onses oordeels souden dit de rechte middelen zjjn
om andere landen ende coninckrijcken op de beene
to helpers, om stereker to equipeeren ende ter zee
to handelen op andere quartieren als tot noch toe
is geschiedt . 't Welck sij ook met goet fundament
konnen doen, want die profijten sullen sj meer als
wij genieten, doordien syluyden van dese lasten geen
beswaringen sullen hebben .
Want als de beswaringe van asseurantie op de schipvaert deser landen generalijck is gestelt, soo van de
scheepen ende goederen, soo sullen andere landen
ende coninckrijcken betercoop de scheepen konnen
equiperen ende ter zee senders als wij , dat sij voor
desen niet hebben konnen doen, ende sal alsoo once
heerlijeke scheepvaert ende neeringe, daert welvaren
deser landen in bestaet, getransporteert worden aen
andere landts ondersaten, tot onderganck deser landen ende derselver ingesetenen .
Bij exempel ; de scheepen, 't hugs hoorende tot
Embden, Hamborgh off tot Calis in Vrancrijck off
andere haven en, dese lasten niet subject zijnde,
varende op Noorwegen om hout ofte na Vranckrjjck
om zout, ende daervan op Oosten ofte andere quartieren, sullen once scheepen, die dese lasten moeten
betalen, ghenoechsaem uyt het vaerwater houden ;
want alse maer soo veel en winnen als dese van
premie ende lasten moeten gheven, sullen haer genoech gecontenteert houden .
Soo salt geschieden, dat veele schippers sullen uyt
dese landen vertrecken ende gaen woonen ter plaet-
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sen, daer men dese lasten niet moet geven . Ende
sullen met hare scheepen doorgaende reysen doers
van d' eene plaetse op d'ander , sonder dese landen
eene aen to raken, gelijck die op Moscovien varen
sullen haeren coopmanschappen, die in Italien gebroeht worden, ten eersten uyt Moscovien in Italien
brengen . Desgelijcx oock diversche Oostersche,
Deense ende Sweetse waren , die in andere landen
geconsumeert worden , ende voor desen ende tot noch
toe meest altijt in dese landen haere lasten plegen
to breken , ende van bier op alle plaetsen to versenden ; daerdoor dese landen merckeljjcke ende
groote profijten hebben genooten, soo van scheepvaert, in ende uytgaen van de licenten ende alle
andere aenclevende dingen ; sullen apparentelijck
door desen middel ende aware lasten bier niet eene
gebracht worden, maer men sal se ten eersten brengen uyt Oosten, Moscovien, Deenmareken ende
Sweden ter plaetsen daer men se begeert. Desgeljcx
met de westersche waren, die in Oosten ende andere
plaetsen geconsumeert worden, sal men desgeljcx
doers ende dese landen niet eens aenraken . Soo
sullen dose landen nootwendich moeten vervallen,
want sij aen haer selven weynigh hebben ; maer dat
zijn dese profijten principael geweest, daerdoor dose
landen op zijn gecomen, dat men de goederen uyt
alle quartieren bier heeft ghebracht, ende zijn van
bier geseheept ende versonden .
Men heeft voor desen altijts gepractiseert om alle
coopmanschappen ende handtwercken in dose landen
to trecken, die anders van naturen wegen bier niet
en zijn gheweest ; alsoo dat men de lasten altijts
meest op hot consumabel heeft gebrocht, ende op
bet in ende uytgaen weynigh gestelt, waerdoor de
neeringen, bereyderijen, verwerijen, alle ambachten,

40

KOOPMANSADVIEZEN AANGAANDE HET PLAN

oock de scheepvaert ende coophandel ten aldermeesten hebben toegenomen ; ende niemandt van andere
land en heeft hem ontsien uyt dese landen, zijnde
bijna een packhuys van alle waren, sijne waren to
halen ; daer ter contrarie, als dese lasten op het in
ende uytgaen gestelt worden, dese landen consequentelijck sullen affnemen.
Ende boven alle dese voorseyde swarigheden ende
ondraecheljjcken lasten soo souden de coopluyden
gehouden zijn, de goederen versekert zjjnde, hare
tekeningen ende facturen van coopmanschappen aen
de bewinthebbers to vertoonen, daerin de bewinthebberen souden konnen sien de practjjcke van alle
handelingen, dat dickwils bij de negotianten met
groote costen, moeyte ende swarigheyt is vercregen ;
soo souden sij terstont alle handelingen konnen naerdoen, daer se to vooren niet aff en moisten, ende
anderen daeruyt stooten, 't welck immer een seer
swaer stuck is in dese vrije landen, daerdoor oock
de neeringe lichteljck seer soude comers to diverteeren, dat veele waren hier niet souden gebracht
worden, dieder to vooren wel plechten to comers .
Gelijck wij dan hierboven vertoont hebben ten
deele de swaricheyt van dese landen generael, soo
sullen wij oock vertoonen de swaricheyden, daer dese
stadt ten aldermeesten aen is gelegen, daerdoor
hare blijck- ende handtwercken oock souden comers
to vervallen .
Ten eersten soo salt oock een middel zijn, om
den coopman tegen practiseeren, dat de Camericxdoecken, die in walslandt ende Picardien in Vranckrijck gemaeckt worden, ende verscheyden uytheemsche lijnwaten, die hier comers alleen om gebleyckt
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to worden, door dese lasten uyt dese landen to houden,
daer nochtans diversche bleyckers hare neeringe van
hebben , soo salt gesehieden , dat de bleyck-neeringe
sal comers een groot deel to vervallen, aengesien de
cooplieden de Camericx-doecken in Vranckrijck sullen
later bleyckers, daer rede al groote partijen gebleyckt
worden ende daer se oock de assen soowel als wij
uyt Oostlandt konnen krijgen . Soo sal dan dese
stadt niet alleen berooft worden van hare bleyckerye, die anno 1578 met een seer cleyn begin bier
ten eersten is geplant, maer de landen sullen oock
moeten missen bet incomen ende uytgaen derselver
warm, daer se nu jaerljcx
iveel duysenden van genieten . Desgelijcx de lijnwaten, tot Goch ende in
andere plaetsen in Brabant vallende, die bier to
lande oock veel plegen to comers om gebleyckt to
worden, sal men merle tot Goch later bleyckers,
ende van daer ende uyt Vranckrjjck senders ter
plaetsen daer men se begeert ende dese landen geheel voorbjgaen .
Desgeljjcx de lijnwaten ende andere manufactures, als coleuren , noppen , smaller, legaturen ende
diergelijcken, die in dese stadt sonderlinge met
groote quantiteyt gemaeckt worden, ende met recht
wel mach heeten een hooftneeringe deser stele,
daer sooveel duysendt menschen van levers, sullen
oock door middel van dose lasten grootelijcx gecrenckt worden, ja in perijckel gestelt van gantsche
ruijne, alsoo deselve dese lasten niet sullen konnen
draghen, to meer antler landen haer devoir doers
om onse neeringen to ondercruypen, gelijck rede in
Engelandt ende in Vlaenderen onse manufacturer
seer naergeconterfeyt worden . Ende aengesien sij
de stoffe ende materialen merle weeten to crijgen
van Hamborgh ende andere plaetsen, ende, dat moor
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is, sommige betercoop, alsoo se

die uyter nature
aen haer selven hebben, ende wjj moeten se alle van
buyten crijgen, soo sullen sij deselve veel betercoop konnen reden dan wij ; dat

flu sonder dese
lasten noch quaet genoech is, overmits sij deselve

in haer landt betercoop konnen ghemaeckt crijgen,
ende dat de Coninck van Engelandt op de gemaeckte
waren int opcomen seer veel siet, ende op de
stoffen, daer de waren van gemaeckt worden, seer
weynigh ; 't welck een middel is om in sijn landt de
handtwercken to planter ende once manufacturer
daeruyt to

houden . Ende hoewel de Engelsche
ende Vlamingen rede hare manufacturer soo goetcoop konnen reden, soo souden dese nieuwe lasten
once manufacturer beswaren wel 52 p(ro) cento boven
dat se to vooren beswaert zjjn geweest, 't welck den
handel geensints kan dragen .

Desgeljcx oock den twin, 't welck merle een hooftneeringe deser stele is ende uyt Vlaenderen eerst

is gecomen, salt geensints konnen dragen, alsoo
men die oock in verscheyden nabuerige plaetsen
sterck begirt to maker . Soo salt lichteljk daeruyt
volgen, dat Vranckrijck, Engelandt, Vlaenderen,
Brabant, Hamborgh, Embden ende andere plaetsen,
die dese lasten niet subject en zjjn, in alle dese
voorseyde handtwerken sullen toenemen, ende dese
stadt sal moeten sien het ondergaen ende diversie
van hare handtwercken ende neeringe .
Oock sullen sjj van de gemelde plaetsen haere waren
eerder ende voor ors aen de marckten comers brengen, aengesien sij naer geen convoy sullen hebben
to wachten ende evenwel de zee geveylt hebben
yonder bunne costen,
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Daeromme versoecken de coopluyden, de E . IHeeren Burgermeesteren gelieven wel to overwegen alle
de swaricheden ende inconvenienten, die wj hierboven ten deele hebben vertoont, ende deselve
balanceren tegen 't profijt, dat van soo een Compagnie soude comers, opdat men niet, na de schaduwe grijpende, 't geheele lichaem en verliesen ende
dat dese landen, die, Godt loff, veele jaren zijn geweest een packhuys van bijna geheel Europa, niet
metter tit tot een totale rune soude geraken to
vervallen .

wij vertrouwen, alsoo dese landen ten hoochsten
gelegen is aen de overvloedige handtwercken, neeringen ende scheepvaert, daer de Ho . Mo . Heeren
Staten deser landen ende de E. Heeren regenten
van de particuliere steden altoos ten hooghsten op
gelet hebben om deselve met alle favorabele middelen to assisteren, dat de E . Heeren Burgermeesteren deser stele sullen dose onse vertooninge ende
remonstrantie, dewelcke tot voordeel van de neeringe ende derselver aenhangsel bij ons [is] gestelt,
wel overwegen, ende ten hooghsten daerop letters
ende hare vaderlijeke zorge daerover dragen, om
deselve to conserveren . Daeromme dat wij oock
bij deem versoecken, dat de sake dock niet verhaest
en worde, maer dat se in deliberatie magh genomen
worden, totter tijt toe dat men sie, wat andere steden, dieder ook veel aen gelegen is, daeraff sullen
makers . Middelertijdt soo presenteren die cooplieden harm gewilligen dienst, waerin de E . Heeren
Burgermeesteren haer wijder souden mogen van doers
hebben, dat sij bereydt zij n , elck naer de gave, die
hj van God almachtich heeft ontfangen .
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III.
ADVIES VAN KOOPLIEDEN UIT AMSTERDAM

1).

19 en 20 Maart 1629 .
Alsoo ons ondergeschreven, koopluyden binnen
deser stele Amsterdam, bij de RE . heeren Gecommitteerden van de RE . heeren Burgermeesteren en
xxxvl Raden derselver stele is gecommuniceert
seeckere beraemde ordre tot een geoctroyeerde xxii
jaerighe Compaggie van Assurantie, omme daerof
to dienen van advijs, soo ist dat wij deselve beraemde ordre geexamineert hebbende, ende gelet op
alles, daerop vooreerst to letten staet, ende principalijck op de scheepvaert, mitsgaders de negotie,
neringe ende nutticheden daeraen dependerende , bevonden hebben, dat de voorseyde ordre ingestelt is
tot seer groot faveur ende voordeel van de gemelte
Compagnie ende tot overgroote nadeel van de zeevaert
ende negotie deser landen . Derhalven wij niet antlers hebben connen oordeelen, als dat het oprichten
van sulck een Compagnie (contrarie de goede intentie, die de Ho . Mo, heeren Staten verclaeren to
hebben) soude strecken tot seer groote en ongeloofelijcke affbreck, verminderinge ende ruine van de
zeevaert, negotie, neringhe ende welvaert deser landen ende ingesetenen van lien .
't Welck men principalijck soude spueren ende gei
waer werden, als de voorseijde Compagnie (ge1jck
men meent dat haest geschieden soude) de zee geveylicht soude hebben ; wanneer buyten alle twijffel
veel ofte de meeste coopluyden en scheepsreeders met
I) Bundel Amst . Archief als boven, n° 7 . Vgl . mijne bovengenoemde studie, blz . 19 vlg. Achter op het stuk staat : „Advys
aengaende het oprichten eener Compagnie van Asseurantie,"
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veel schippers en antler zeevarent volck van hier
vertreeken en elders, daert betercoop to levers is,
gaen woonen souden, daer men de lasten van sulcken
hoogen prijs van asseurantie en veyliginge der zee
niet onderworpen soude sin , ende voor de helft,
ja op eenighe plaetsen voor hot derde part van de
gestelde premiers (geljjek in den tit van Troves
hier gesehiet is) volcomen voor alle perijekelen,
mitsgaders arresten, detention en haverje beneden
thien percento (daervoor dose Compagnie niet staen
soude) sal connen doers verseeckeren, ofte selffs den
risico loopen sooveel men goof vindt . Sulex dat
hier goon scheepvaert noeh negotie bljven soude,
overmits onse nabueren , minder belast sijnde, one
uuyt hot waeter souden vaeren , antlers ale van de
waeren die hier to laude geconsumeert werden ; daer
flu de navigatie ende negotie hier to laude verre hot
meeste deel bestaet in waeren, die hier cutter zee
ingebraeht ende verder ter zee ende langs de revieren uutgevoert werden . Sijnde derhalven teenemael
ongeraden, soodanighe schaedelijcken Compagnie op
to riehten, daerdoor de scheepsreederij in den tijt
van drij ofte vier jaeren eon geheel eappitael onttrocken ende eenighe grove waeren, insonderheyt
de houtwaren den derden penninek verdiert soude
werden ; waerdoor dose alderhoochst begunstiehde
Compagnie in wjjnich jaeren cut hot sweet en bloet
der gemeente extraordinaris en onbehoorlijck verrijet,
ende andere goede ingesetenen deser landen neringloos gemaeet ende uutgemergelt souden werden . En
ale men dan de faulte sien en gaerne remedieren
soude, sal men niet weten, waermede men dose Compagnie contenteren sal, om van hot octroy aff to
staen, nademael daerin expres went geconditioneert
ende belooft, deselve int inhouden van hot octroy,
bij alle tractaten van payee en andersints to main-
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tineren ; in welcken gevalle immers ten hoochsten
onbillick ende onbehoor1 jck soude sijn de negotie
(als wanneer men geen vijandt soude hebben ende
oversulcx de perijckelen seer cleyn souden sijn) met
soodanige swaere premiers en lasten to beswaeren,
en dat nosh sonder voor alle perjjckelen versekert
to wesen .
Ende om t'gene hierboven int cort geseyt is
wat naecter to betoonen, comet grootelijcx in consideratie , dat soowel voor de scheepsreederije als
voor de coopluyden ondraecheljcken is alle haere
schepen en goederen op alle quartieren to doers verseeckeren, insonderheyt op Noorwegen, Oostlandt,
Hamborch, Bremen, Engelant, Calls en Rouaen,
overmits de asseurantie deurgaens het meeste deel
ende dicwils alle de proffijten soude wechnemen ;
want het hondertste part van de schepen ende het
thiende part van alle de goederen , die dese landen
in ende uutgaen (ja op Oosten, Noorwegen, Hamborch , Bremen , Engelandt , Calls ende Rouaen de
vijftichste part), werden niet versekert, overmits de
reederjje der schepen meest bestaet bij cleyne gedeelten, als sestiende parten ende minder, ende de
coopluyden haere goederen herwaerts en derwaerts
meestal, sooveel doenljck is, op verscheyden schepen soo verdeelen, dat se gewogen sin het perjjckel
selffs to loopen, ende oock dicmaels met maelcanderen rescontreren om de premiers van asseurantie
to bespaeren. Sulcx dat de asseurantie bij de coopluyden niet en Overt gebruyckt als ter noot, wanneer men geen gelegentheyt en heeft om de goederen op verscheyden schepen to verdeelen ofte met
maelcanderen to rescontreren . Ende op de schepen
to verseeckeren geschiet niet antlers als bij seer wijnich persoonen, die eenighe schepen ter zee doers
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gaen, haer meest alleen oft een groot deel toebehoorende .
Als de schepen ende goederen hier to lands met
sulcke swaere premien van asseurantie ofte anderhalff ten hondert voor de veylinghe der zee van elcken
reyse souden belast werden, soo souden once nabueren ons de geheele navigatie ende negotie onttrecken , in plaetse dat wij door once mesnage ende
beslepentheyt geduerende de Treves alle natie uut
hot waeter gevaeren, meest alle negotien uut andere
landen hier getrocken en gansch Europa met onse
schepen bedient hebben (eljck men alreede merckelijck speurt , dat die van Hamborch na hot uutgaen van den Treves tot flu toe, seer in scheepvaert
hebben toegenomen, niet alleen door de vaert op
Spangien en Portugael, maer oock in de vaert op
Moscovien, waervan jaerljjcx maer twee off drye
schepen derwaerts plachten to gaen, ende flu ons
daerin bjnae geljck geworden zijn . Desgelijcx soude
hot oock toegaen met alle andere vaerten ende
negotien.
Want gelijck hot waeter na de laechte loopt, soo
wort de scheepvaert ende negotie met de neringen
ende t' welvaeren daeraen dependerende getrocken ,
daer men de minste lasten onderworpen is ende volgens dien hot meeste profhjt doen can . De schepen
op Noorwegen varende doen vjff ofte sess reysen op
eon somer, sin al ongemonteerde schepen, die volgens d'instellinghe van dose Compagnie (gomonteert
sijnde nae inhout van hot placcaet) drij percento,
ende ongemonteert vijff percento voor asseurantie
opts uutreyse souden moeten betaelen, ende int
wederkeeren anderhalf percento voor de veylinghe
van de see ; 't welck in vijff reysen op een somer 322
percento soude bedraegen, ende consequenteljck in
drij jaeren een gantsch capitael wechnemen ; daer
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het flu de meesten tijt gebeurt, dat de schepen, sonder asseurantie off interest to rekenen, niet boven
thien, twaelff of vjjftien ten hondert int jaer en
winners en oock wel min .
Vast even alleens gaet het oock deurgaens met
andere schepen, die op Oosten, Vranckrijk ende
elders vaeren. Hoe soude dan het mogelijck zijn,
dat de scheepvaert sulcke Taste soude connen draegen ?
Ingevalle de gemeene scheepsreeders (geen neringe
doende, daerdoor sij uut de leverantie van zeylen,
touwerk, victualie ende andere behoeften proffijt
trecken) haere rekeninghe wel maeckten , sij souden
bevinden veel beter proffijt to doers met haer gelt
op interest to geven en to verseeckeren, als met het
reeden. Soodat het reeden veel uut onverstant en
bij huysluyden gedaen wort, die haer goet niet weten
to besteden . Oock geschiet het dicmaels veel meer
om vrinden voort to helpers en tot schippers to
promoveren, als uut insicht van proffijt ; t'welck men
niet doers soude, als men voor de handt door t'middel
van dese Compagnie claer sien soude dat men geen
proffijt, maer ter contrarie groote schaede doers soude .
De navigatie ende negotie , die hier to laude is,
bestaet seer verre het meeste deel, ja nae ors gevoelen wel thien ofte meer tegen een, in warren,
die hier van buyten ingebracht, verhandelt ende
weder op alle gewesten uutgevoert werden ; oock in
sijde, gaeren, wolle ende andere stoffen, die hier
to laude verarbeyt ende de manufacturer in alle
plaetsen van Europa gevoert werden. Alle twelck
soude comers to cesseren ende op antler plaetsen
to diverteren, ingevalle dit concept voortganck neemt ;
overmits men t'selve in de nabuerige plaetsen, daer
het oock betercoop to levers is, thien en twaelff
ten hondert (t'welc alleen maer als winst genoech
soude sijn) betercoop sal connen doers .
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want men siet alreede , dat om de rechten van
incomen ende uutgaen van dese landen to bespaeren
(die maer ontrent twee ten hondert, d'een min en
d'ander meer, bedragen) gepractiseert Overt veel schepen met verscheyden waeren het landt verbij to
laeten gaen ; hoe veel to meer soude men trachten
dit landt to mijden en alle negotien en hantwercken
elders to dirigeren, als men hier met sulcke exhorbitante premien int uutgaen ende anderhalff percento
voor de veylinghe van de zee int incomen soude belast
werden, sonder sijn eygen goet (t'welck een ongehoorde en ondraechelijcke slavernie soude sijn) to
mogen resiqueren en de premien to beswaeren, als
men sulcx goet vinden soude .
T' schijnt dat de instellers van dit werck door
de genegentheyt tot den voortganck van dese schaedelijcke Compagnie soo verblint sijn geweest, dat se
niet gesien hebben, latter meer andere landen sin,
daer men soude connen negotieren, ende niet eens gedacht hebben, dat men de neringen (t'welcke d'eenige
welvaert ende behoudenis van ons landt is) soude
connen verjaegen, oock niet eens considererende
dat men andere princen ende republycken soude irriteren, als men haer ondersaeten, met haere schepen
hier comende ende haer goederen her sendende
ofte hier ordre gevende om eenige waeren to coopers,
met sulcke lasten soude beswaeren, die oversulcx
de ingesetenen deser landen desgelijcx en mogelijck
noch swaerder belasten souden . Soodat wij dan
dobbelt geslaegen ende sooveel to eer berooyt ende
neringloos soude wesen .
Staet oock to considereren, dat uut dese landen
veel verderffelj eke waeren, als graenen en andersints, op Italien ende andere landen werden gesonden, dewelcke niet connen lijden soo lange in de
schepen to leggen, totdat de Compagnie met haer
Bijdr, en Meded . XXI,

4
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schepen gereet souden sin om haer to convoyeeren ;
maer souden de goederen dicwils door de lancheyt
des tits bederven, eer se nut dese landen vertrocken .
Sulcx dat die negotie oock uut dit landt gebannen
ende des landts middelen int incomen en uutgaen
daerdoor grooteljcx vermindert werden souden .
T' is oock seer aenmerckensweerdieh , dat dese
Compagnie, de voorseijde hooge premiers genietende,
niet en soude staen voor arresten en detention van
hoogerhant in nuetraele off deser landen geallieerde
landen, noch oock voor haverjen beneden thien ten
hondert ; waerdoor sij wel ontrent van de halve perijckelen outlast ende de coopluyden niet veel moor
als half versekert souden sin . Ende daerenboven
Overt noch wel expresseljcken geconditioneert, dat
dese Compagnie int insenden van dit octroy bij alle
tractaten van payse ende andersints sal werden ge •
maintineert . Sulcx dat de coopluyden ende scheepsreeders, die haere middelen ter zee avontueren, hot
benefitie van den Troves ofte Vrede (daertoe dese
landen souden mogen comers to geraecken) niet sonden genieten, maer alleen bij dese Compagnie genoten soude werden ; ende goon perljckel van vijanden
loopende, evenwel noch dese exorbitante swaere
premiers genieten soude . Hoe soude men inpertinenter en onredelijcker saecken connen bedencken,
en bequaemer middelen mogen practiseeren om dit
landt van alle scheepvaert, negotie, neringhe en
welvaert to berooven, ende dese landen ende insonderbeyt dese stadt in den grout to ruineren en
bederven .
'T is oock sulcx dat dese Compagnie niet dienstich soude 4jn, al waert oock dat de prijs der
asseurantie soo laech gestelt Overdo als men soude
mogen begeeren, ende de anderhalff per cento voor de
veylinghe der zee geroyeert Overdo met conditie, dat
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niemant meer soude behoeven to doen versekeren,
als hij soude goetvinden ; als men maer alleen geconstringeert soude sijn, niemant antlers als door de
Compagnie to doen versekeren , 't gene men selffs
niet resiqueren wilder overmits het stuck van asseurantie seer dicmaels veele questien onderworpen is,
t' sjj dat hier off daer bij abuys in de police yts is
versuymt, ofte ecnichsints eenighe onnoosele abuysen
worden gecommitteert , daerover de asseuradeurs,
alst redelijcke luyden sijn, siende datter geen fraude
onder gemengt is, gewoon sijn mette geasseureerde
jut vrindeljck to accorderen . T' welck bij de bewinthebbers van dese Compagnie niet soude connen vallen, overmits sij het recht der participanten niet
souden moeen kreucken . Oock soudet ingevalle van
differentien tegens de bewinthebbers voor de geasseureerden quaeljck to procederen sijn, doordien de
Compagnie de geasseureerde met appelleren van
t' eene collegie aen t'ander slepende houden ende
matteren soude, soodat de coopluyden (hebbende
niet gaerne met haer machtiger to doen) liever bij
haers gelijcke doen versekeren, ende derhalven practiseren souden haere negotie buyten dese landen to
drijven ende buytenlantsche schepen to bevrachten,
gelijck alreede eenichsints begonnen went ; overmits
men in Engelandt op haere schepen kan doen verseeckeren tegens vier en vjjff percento van daer op
Venetien, Zanten, Candia, Cypers, Sirye, Smirne,
en Constantinopelen, daervoor men hier darthien a
vijftien percento soude moeten geven, t' welck op
een reyse int gaen en comen 18 en t'wintich ten
hondert soude verschelen . Soodat wa oock gantsch
nut dat vaerwaeter souden raecken, als men gehouden soude sijn alles tot de t'hiende penningh toe
ende meer, als men goetvint, to moeten doen versekeren .
4
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Dese Compagnie soude oock volgens het proiect
toegestaen werden alleen to mogen bevaeren de kusten en landen van Africa, beginnende van den Tropicus Cancri langs de heele kuste van Barbarjen
noordwaerts aen, door de Straete van Glibralter,,
oostwaerts langs deselve kuste van Barbarijen
streckende, ende voortaen langs de geheele custe
van Alexandrijen, Egipten, Palestine, Doria ende
voorts tot Smirne incluys , daerin begrepen de eylanden van Cyprus, de Archipelagos en andere onder
den Grooten Heere resorterende, waerdoor de gemeene negotianten, die op die plaetsen gewoon sijn
to negotieren, oock van dien handel versteken soude
wesen, gelijck oock geen particuliere schepen eenighe
vrachten (t'welck in Italien dicwils gebeurt) op deselve plaetsen souden mogen aennemen, tot nadeel
van de ingesetenen deser landen ende voordeel van de
Engelschen, die hoe langer hoe stercker op die quartieren vaeren ende niet lievers sien den dat once
natie door dese middel daeruut gebotst worden soude. En dat men meynen mochte , dat de Compagnie
die voorseyde plaetsen soo bevaeren soude, gelijck nu
bj particulieren gedaen Overt, dat is niet apparent,
overmits deer sooveel niet to heelers en is, dat het
de swaere equipage ende costen, die deselve souden
moeten doers, ken lijden ; ende de Engelschen, Fransoysen en Hamborgers haer to gauw sijn ende uut
bet waeter vaeren soude . Oock soude de Compagnie
met haere schepen de Italiaenen niet dienen, sulcx
dat d'ingesetenen deser landen de proffijten van de
Italiaensche bevrachtinge op de geoctroyeerde plaetsen oock ontberen, ende andere natien deselve
souden moeten sien genieten
Soodat het oprechten van de voorseyde Compagnie
dese landen en de ingesetenen van dien in alle manieren ten hoochsten schadelijck is, ende, neffens de ge-
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dachte onbehoorlijcke verrijckinghe derselver, nergens
anders toe soude connen dienen als tot divertie van
alle de scheepvaert ende negotie, mitsgaders uutmergelinghe der ingesetenen, ende eynte1jck tot ruine
ende onderganck van den staedt deser landen .
Achten derhalven, dat men niet schaedelijekers,
ende tot meerder nadeel deser landen, insonderheyt
voor de provintie van Hollandt ende aldermeest int
regardt van dese stadt soude mogen practiseren .
Pat men seggen soude, datter anders geen middel
is om de zee to veyligen als door dese Compagnie,
soude immers tot groote disreputatie voor dese landen ende regeerders derselver strecken ; alsoo s
met grooter eeren en dapperheyt in de alderswaerste,
ende turbulentste tijden (doen dese landen op seer
veel nae sooveel vermogen niet hadden als nu)
dese republijcke van de Spaensche slavernie gereddet
ende de zee t'eenemael geveylicht . Het soude immers
seer vreemt ende to beclaegen wesen, dat flu geen
i
persoonen souden gevonden werden, die (geljck
eertijts) uut lieffde vant gemeene beaten haer niet
sooveel als de bewinthebbers van dese Compagnie
voor particulier prof jt getrouwelijek quijten souden .
(Onderstondt :) Aldus gedaen in Amsterdam, den
19eri Martij anno 1629 . (Ende was onderteekent :)
Jan Jansz . Cower, Albert Schuyt, Dirick Claesen
Schepel, Jelmer Sivertsz . van der Schellingh .
De Directeurs van den handel op de Middelantsche
zee ende Levanten, bij de E. E . Heeren Gecommitteerden opt stuck vande ghecorripieerde Compagnie
van Asseurantie versoeht sijnde, omme de beraemde
ordre dierselver Compagnie to ecxamineren ende
daerop to adviseeren naer gedaen examen, gesien
hebbende het bovenstaende advijs van seeckere coopluyden in deselve saecke, verclaeren hun t'eenmael
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ende in alle manieren daermede to conformeren .
T'oirconden desen bij de voorseyde Directeurs onderteeckent, den 20 Marty a°, 1629, in Amsterdam .
(Ende was onderteeckent ;) Joris Jansz ., Jan Geeritsz .
Hooft, Barendt Bontemantel, Willem Iulman, Abraham de Velaer, Isbrandt Dobbesz ., Jan Steur .
Wjj ondergeschreven, onder correctie, oordeelen
mede het concept van 't octroy, van de Ho . Mo . Heeren Staeten Generael ten behoeven van de Compagnie
van Asseurantie verleent, soo hetselve leyt, nadeelich is de gemeene negotie ende schipvaert deser
landen. Den 20 Meert 1629, in Amsterdam . (Ende
was onderteekent ;) Eduart Emtinck, Daniel van den
Einden, Samuel Becker, Rokus Pietersz ., Dirick
van Dans .

1V.
ADVIEB VAN COMMIBSARISSEN UIT DEN AMSTERDAMBCIiEN
RAAD 1).
(einde Maa,rt 1629) z).

Gesien ende gevisiteert hebbende seecker boeckxken 3) van wegen de Ed . Mog. Heeren Staten, innehoudende een concept, om op to rechten een Compaignie-camer van Asseurantie generael in dese
Nederlandtse provincien, dat dienstich schijnt to zijn
tot veylingh van de zee voor 't gemeene beste, tot

1) Bundel als boven, Amst . Archief, no. 4.
2) Vgl. mijne studie in Nijh . Bijdr. 1de Serie, I, blz . 17 vlg.
3) Vgl . Kron . Hist . Gen . 1867, blz . 147 vlg .
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bescherming van alle scheepen, schippers, coopluyden ende den coophandel, hetwelcke is int corte
als hier volght .
In den eersten soo werdt dit voorseyde boecxken
naer visitatie bij veelen, hen dies aengaende ende wel
verstaende , bevonden in veele poincten seer ongesont, streckende tot overgroote beswaernisse
ende ondraeghsame lasten, oneenigheden ende
processes over alle ingesetenen, coopluyden, scheepen ende hare coopmanschappen, ende daerenboven het gemeene welvaren van 't geheele landt,
ter oorsaecke 't selve meestendeel ja is streckende
tot voordeel ende eygenbaet van de inleggende participanten , diewelcke soecken alles onder haere subjectie to brengen .
Als voor 't eerste soeckt dese voorseyde Compaignie
octroy van vierentwintig jaren lanck, den
coopman ende schipper ofte die reders van hare
scheepen onder hunne bedwanck to houden, van
asseurantie , last- ende veylgelden aen haer to betalon , sonder insicht van, ofte binnen dies tijdt
p a i s o f t e t r e v e s mocht comers to worden, eenighe
verlichtinge to stellen . Oock en soude dese compaignie gees haverie betalen, die onder de
10 p r o c e n t o soude zijn, daer toch de costume is,
dat alle de asseuradeurs haverie betalen, die boven
e e n p r o c e n t o soude moghen zjn ; dat se oock gee n
restorne van de betaelde premiers en soude doers,
al waert dat den coopman sijn voorgenomen ghescheepte goederen niet en sonde ter verasseureerde
plaetse, daer nochtans de costumes zijn, dat men
das met een half pro cento magh volstaen . Het
soude den coopman oock al to lastich vallen, om
soo een hooghe premie van asseurantie, lasten d e v e y l g e l d e n to betalen als int concept is
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verhaelt, die de coopmanschappen nochte de scheepen beneffens andere nabuyrighe landen om behouden to blijven niet en konnen gedragen .
Dese Compaignie soude oock maer op de uytreyse
versekeren . Ende die hem op de wederomreys niet en
laet versekeren, sal lastgelden betalen . Oock en sal
de asseurantie om de west maer tot Engelandts eynde
toe zijn . Pat waer de zee maer half versekert . Sij
souden oock voor geen arresten in ander land e n s t a e n, noch Karen voe t in de verasseureerde
schoenen steecken, gel ijck alle policen van asseurantie vermelden ; willen oock soo menighmael de
scheepen met de coopluyden hare goederen de
engte van de Noordtzee soude comers to passeeren,
arriverende in dese landen, ofte daer 't schip sijne
last soude breken, 't elcken reyse last- ende
v e y l g e l d e n genieten ; ten waere de coopluyden
alle hare secreten handel aen de Compaignie wilden

openbaren ende hare goedcren laten versekeren, in
sulcken gevalle den coopman van 't laste- ende veylgelt eerst verlost ofte vrij soude zijn .
Dese Compaignie versoeckt merle, dat al l e s c h e epen bij vlooten uyt dese landen soude varen,
ende bij goede windt op convoy soude moeten
wachten ; ende die sonder convoy quam to varen, dat sij daervan geen schade en soude
alst oock merle, dat all e

h e b b e n to verwachten ;

scheepen opt placaet soude moeten varen,
dat men haer selden van pas souden doers, ende
soude oock naert wachten vant convoy dickmael veel
tijts verliesen, eer dat se een vloote bj den anderen
soude crijgen ; ende sulck een vloote bjj den anderen
zijnde, naer versuym van tijdt ende wachten naer
't voorseyde convoy, die goede windt wel mochte
gebreken ; ende dat het swaerste van all noch is,
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de vlooten van veel scheepen bij den a n d e r e n
zijnde, gelijckeljck arriverende deer sij gaerne ware n,
offer den niet al t e v e el coopmanschappen gelijck
aen de marckt en souden comers, ende den coopman,
in plaetse als de goederen treckende quamen, wel
soude verdienen, deer den coopman antlers wel
soude verliesen, dat is een yder notoir.
Het staet oock to besien en wel to overwegen,
off dese Compaignie haer met alliantie bij den Grooten
Heer mochte begeven, om met hen op alle de custen
van Spagnien onse nagebuyren van Vranckrjck,
Engelandt ende Oostlandt haere scheepen to rooven, off wijluyden daermede onse vrunden tot geen
vijanden sullen makers, ende off sulekx geen brieven
van presalien en sullen causeren, daervoor men
door een, bij de Compaignie genoten, wel drie wederom soude comers to betalen . wij moghen wel
toesien, als wij alle onse nabueren hare scheepen ende goederen b e l a s t e n, off sij onse scheepen
ende goederen sulcx oock niet en sullen does,
dat bij alle verstandighen staet to oordeelen .
Die oock moghen oordeelen , off de Compaignieeamer niet al to groot voor 't landt soude worden
ende oock niet al to groote verbant en soude 4jn,
daermede dat men een ongebonden vrije coopmanshandel ende seheepvaert tot een onvrjje ende
gebonden handel ende seheepvaert souckt to makers,
hetwelck men in dusdanighe vrije landen, als dese
Nederlandtse provincien zijn, wel behoordt to overweghen, eer men soodanigh belastende werck behoort inne to voeren, opdat meat bij weynigh insicht ons namaels niet en comers to beelagen ; want
als men oock alle landen, deer de gemeene trafijeque
zijn ofte nosh soude moghen vallen, aen compaig-
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nien sal verbinden , soo soude ten laetsten aldus
doende voor 't gemene beste gheen vrije handel
noch navigatie overbljven ; alsoo men, aldus voortgaende, wel practiseren son de Westerse ende Oostersehe landen, als to weten Vranckrijck, Engelandt,
Moscovien, Noorwegen ende Oostlandt, merle aen
compaignien to verbinden, datweleke verre soude
sien, ende soude soodoende de geheele zee den
handel ende scheepvaert aen de compaignie verbonden makers, die voor een yder dock in 't gemeen
behoordt to bljjven . Want daerdoor bjj veranderinge metter tjdt de coopman, schipper ende handtwerckxman wel in andere landen soude mogen comers
to vertrecken ende wel diversie van neeringe soude
moghen causeren, daerdoor dat hot gemeene landt
doort missen der convoyen ende de inlandtsche
consumption overgroote schade soude comers to
laden, ende daerdoor veel tot een totale ruijne
souden moghen comers to vervallen, hetwelcke onse
nacomelingen haer met recht grotelijcx souden hebben to beclagen . Want de compaignien in onbevaren landen door de Linie Equinoctiael ende daeromtrent tot welstandt ende ale pilaren voor dose
landen zijn ; daer ter contrarie de compaignien op
bevaren landen aen dose sijde van den Tropicus
Cancer tot nadeel ende onderganck van de generale
vrije handel, scheepvaert en 't gemeene beste souden strecken ; to meerder om oorsake, dat onse
landen bij al de wereldt voor een vrij packhuys
wordt gehouden, daer men al des werelts waren liber
ende vrij ingaende uytvoert, sonder eenigh becroon,
mite to betalen den heer sijn recht, die oock aen
niemandt andere tot slavernij behooren verbonden to
worden, maer naer de oude Batavische manieren
haer oude vrijheyt in alles behooren to behouden
opt vrije water, lucht ende windt,
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Omme weleke voorseyde oorsaken, swaricheden,
ondraechelijcke fasten ende eygenbaticheyt, die uyt
dese voorseyde Camer van Asseurantie staet to verwachten, en kan men niet tot soodanige Camer verstaen,
die door inleggen van participanten soude worden
opgerecht, noch bevinde cock soodanighe Camer
niet practicabel noch dienstich voort vaderlandt
noch het gemeene beste, sooverre wij once handel
sonder diversie van neeringh willen behouden .
Maer nietjegenstaende alle de swarigheden, hiervooren verhaelt, ende men dagelijckx siet ende bevindt, dat de coopluyden, reders van scheepen als
cock merle once haringvisscherijen met cock het
scheepvolck, met de incomende convoyen , het sij
door faulte van goet beleyt ter zee to gebruycken
ofte andersindts, 't welck voor deem wel is geremonstreert, de zee niet en is noch en werdt gesuyvert noch voor groote schade en werdt bevrijt
naert behooren, ende aldus voortgaende onse vijanden wel meester van de Canael, Noordtzee ende
de Zont soude mogen worden, die dock als keelen
van 't Hollandts lichaem 4jn, soe daerinne niet en
wordt voorsien met soodanighe middelen ende
ordren als hierna volght ende geremonstreert kan
worden, die mijns 1 ) oordeels wel zjjn inne to voeren, ende to doen onderhouden met goet zeemansbeleyt, daert geheele wel- of qua1jck-varen al 't samen
aen is gelegen, ja sooveel als in de kracht van de
scheepen is gelegen, geljck alle ervaren ende bevaren zeeluyden daervan oordeelen ende verstaen,

1) Vgl, over dit persoonlijk voornaamwoord mijne studie bovengenoemd, blz . 19,
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hetwelcke naer desen, dies noodt zijnde, wel sal
worden vertoont 1).

V.
VRAAGPUNTEN, GESTELD DOOR DE COMMISSIE UIT DE
STATEN VAN HOLLAND, MET DE ANT WOORDEN,
DAAROP DOOR DE ONTWERPERS GEgEVEN

2).

(Maart 1629) 3).
a. Vraagpunten.
1 . Off de (Jompaignie geene verminderinge sal
geven in de zeevaert .
2. Off de zeevaert niet zijn voetsel uyt de commertie heeft .
3. Off de schipvaert op Oosten ende Noorwegen
niet en wort gedreven met sobere winste .
4. Off de asseurantie niet meerder son bedragen
als de winste .
5. Off den handel van Moscovie de belastinge van
g pto niet soude connen lijden .
6 ende 7 . Off Hamborch naer hem soude connen trecken den handel van Moscovie, Italie ende
Levante.
8. Off de cleyne belastinge de commertie niet
doet floreren .

1) Buiten op het stuk staat : „Commissarissen de Heeren : E .
Roetersz ., S. van der Does, H . Hudde ende dr. Laurens Reael" .
2) Bundel als boven, Amst . Archief, n° 10.
3) Vgl . mijne boven aangehaalde studie, blz. 25 . Achter op
het stuk staat we! : „3 Juni 1634. Vraegstucken tegens de Compagnie ende d'antwoorde daerop", maar dit heeft betrekking op
het op nieuw ter tafel brengen van deze stukken in 1634 ; zie de
genoemde studie a blz . 33,
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9. Off de groote belastinge die niet doet verminderen .
10. Off de potasch ende pelter a beswaringe
connen lijden .
11 . Off de wjnen ende bet sout bier to landen
niet minst worden geconsumeert ende daeromme to
meer 't landt soude verbijvaren .
12 . D'Engelsche laeckenen connen niet beswaert
worden.
13 . Off men met bet beswaren der Fransche goederen geen diversie van negotie soude veroorsaecken.
14. Off de traficq op Italien niet altoos vrij is
geweest.
15 . Off de neeringe haer voetsel niet en heeft
uyt de manifacturen, die int landt gemaect worden .
16. Off de stoffe beswaert sjjnde, de manifacturen
niet en verdueren .
17 . Off de verdueringe niet en sal veroorsaecken
minder vervoeringe .
18. Off den handel daerdoor niet sal verminderen .
19. Off dat geen vertreck van voick zal veroorsaecken .
20 . Off de zeevaert daerdoor niet sal affnemen .
21 . Off men de premien wat verminderende niet
evenveel participanten tot dese Compaignie crijgen sou .
22. 1st aenstoote1 jck, dat de verseeckeringe niet
soude dienen voor arrest van princes ende potentates .
23 ende 24 . En Overt bij 't concept niet vastgestelt de restorne ende haverie.
b.

Antwoorden .
27 Maert 1629 .

t elet hebbende op eenige vragen, bestaende in
24 articulen, die de Heeren Gecommitterde uyt de
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Staten van Hollandt gelieft heeft den directeuren
ofte instelders van t' concept, roerende eene Compagnie van Asseurantie, voor to houden, dunct deselve instelders voor advys, onder correctie van beter
gevoelen
Op 't je articul .

Bat het claer ende seecker is, dat de schipvaert
naest eenige jaren herwaerts zeer heeft afl'genomen,
nochtans de vrachten ende asseurantien veele ver*
diert ; sodat indient eenen floriden tijt waer, slat plach,
dat de oorloge tusschen Polen ende Sweden quame
to cesseren, men geene schepen genoeeh soude hebben tot onderhout van den treyn van de commercie,
sijnde sulcx veroorsaect eensdeels doort sincken van de
schepen voor Rochelle, maer aldermeest door 't
neemen van de Duynkerckers, ende dat men bij foute
van hout door 't sluyten van de licenten geen nieuwe
aen en bout. Echter hoe schars de schepen, hoe
diere de vrachten ende hoe hooch de asseurantien
sijn, soo en connen niet vermercken, dat de schipvaert in andere rijcken ende landen toeneemt ofte
eenige diversie van neeringe alhier causeert . Waerbij
wel aff to meters is, wat de Compagnie van Asseurantie daerinne doers sou .
Op't 2e .
De seevaert ende commertie hanght aen den anderen als een kettingh ; d'een can sonder d'ander niet
bestaen . De belastinge van de geconstringeerde asseurantie off veylinge van der zee client buyten
twijffel tot beswaer ; maer echter staet to considereren, offter in eenige extremiteyt, gelijckt nu is, heylsamer remedie to vinden zij . Het oprechten van de
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Compagnie van Asseurantie en wort niet voorgeslagen
dan ter soot ; beeter ist met belastinge to varen ende
negotieren, dan de zee geheel quijt to raeeken . Wel
is waer, dat in tide van Peyse ofte Troves den last
ondraecheljek soude zijn . Daeromme de premie ende
hot recht van de veylinge dan vermindert behoort to
werden naer gelegentheyt des tijts ; twelek in 't concept is verbijgegaen, omdat men vrese hadt, dat de
Compagnie swaerljek op to reehten ende in treys to
brengen soude zjn, alsoo de oneosten derselver
geduyrende de oorloge exeessyff soude vallen, ende
dat bij calculatie de ineomende profhjten deselve
ende de to vallen sehaden swaerlijek souden connen to
boven comes, ende dat men sonder eenige apparentie
van vorderljeke stipulatie geese participanten tot
inteeckenen derselver Compagnie soude connen bewegen .
Op't 3e.
T' is seecker, dat de sehipvaert op Oosten ende
Noorwegen dour de banek met cloys profijt gedreven

wordt, oock weenige asseurantie daerop gedaen
wort ; maer als men die sehepen exeuseerde van 't
beraemde ende noyt gepractiseerde reglement op 't
stuck van de montuer, bij Hare Ho . Mo . geemaneert,
souden 4j hot reeht van de asseurantie ende veylinge
van der zee wel connen dragon, bijsonder als men in
haer regard liet vallen hot half procento, voor de
eerste drie jaren extraordinaris premie gepretendeert .
Op't 4e .
Want de belastinge alsdan soo cleyn soude zijn,
revs voor revs to rekenen, dat 't solve in goon consideratie soude connen comers, to moor omdattet
eenen gemeenen last zoude zijn .
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Op't 5e .
Aengaende de Moscovischen handel , die is gewent
veel met asseurantie beswaert to zijn, selffs in tijde
van Treves, soo voor t' perijckel van de zee als voor de
rovers , die se selffs van benoorden vreesden ; doers is
de premie voor gaen ende comen op 't minste geweest 5 a 52 procento. Wat diversie soude flu
connen causeren, dat de premie voor gaen ende
comen 2 a 2 verhoocht werden? 't Voorleden jaer
hebben de Moscovische negotianten 't haerder meerder verseeckerheyt wel gemonteerde schepen ende
tot duerder vracht als oyt to vooren gebruyct, ende
hebben echter in't gaen ende comen niet min als
7 2 procento voor premie betaelt . T'is waer, dat die
van Hamburch merle in 't vaerwater zijn ende lange
jaren geweest hebbende, spruytende uyt de gelegentheyt, die se hebben van de Spaensche vaert, ende
't gene andere landen aen haer specterende daervan
trecken ; twelck, off dese Compagnie opgerecht wort
off niet, to min nochte meer soude zijn, alsoo sij
soo oncostelijck niet connen varen als wj ende
dat men tot Hamburch meerder premie betalen moet
dan hier to laude .
Op't 6e ende 7e .
De negotie op Italien is naest eenige jaren seer
vermindert, werdende de fijne waren ten deele over
landt gesonden ende de grove waren met diere
vrach en ende premiers beswaert, die niet minder
maer nosh meerder opte Hamborger schepen soude
zijn . Pat de vaert daerdoor ende om t' perjjckel
der Turcxse rovers door de sobere montuire van once
schepen ende dat van de plaetsen onder de gehoorsaemheyt van Spangien in de Straet leggende, niet
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mogen bevaren, soodat de sehepen, die om een
geringe vracht plachten uyt to varen, maeckende
haer fortuyn om in de INlidlandtsche Zee met Spaensche ende ltaliaensche bevraehtinge over ende weer
to varen , dat nu voor 't meerderendeel stilstaet . Dat
is de oorsaecke van de verminderinge ; de Hamborgers
die daer vrij sijn, en connen soo opte mesnage niet
varen, dat se ons verhinderen ; hebben als geene of
alleen seer weenige vaert aldaer, als alleen op Marseille en Tollon . Wat de Levantsche negotie belanght, die vervalt van sick selffs, doordat de Persische ende Suratse warm, die daerover plachten
to comers, ons van anderen wegen worden toegegevoert ; dock de grove warm, van daer comende, sijn
hier flu als in eenen sack, vermits de licen ten gesloten ende betercoop over Ttalien in Duytslandt en
elders daer se getrocken worden, con nen gebracht
worden .
Op't 8e .
Ongetwijffelt, hoe de lasten minder zijn, hoe de
negotie meerder zijn ; bjjsonder in die landen, die
voor een camel ende toevoer van andere landen
diem, gelijck het once dienende is, soo om de goede
gelegentheijt, bequame hantwerckers, mesnage ende
industrie . Maer wat remedie om to continueren alst
plash? Sal men 't perijckel ter zee, soo seere ingewortelt, dat het bijna ireparabel is, laten sijnen loop
loopen ofte niet? De stoffe tot de draperije, weverije,
ende diergelijck, die meest van Oosten, Hamborch
ende Bremen komen, beswaert met 1,, uytterlijck
2 z procento van incomen, ende in 't uytgaen naer de
gelegentheyt van de voyagie, sullent die doers, dat
de Compagnie geen effect soude nemen om 't quaet
to weeren ? Neen dock, want can geen diversie
Bijdr . en Meded. XXI .

5

bb

KOOPMANSADVIEZEN AAN&AANDE HET PLAN

geven ; elck geasseureert zijnde, sal mogen gerust
slapen ; de premie moet flu doch oock betaelt worden voor die geen riseco loopen wil, ende dan sou
den last gemeen zijn .
Op't 9e .
In de rijcken van Vranckrijck ende Engelandt sijn
de lasten, costumen ofte innecomen, insgeljjcx de
scheepsvrachten, dierder als hier to landen . Welcker
verschil soodanich is in elcke last jut bysonder, dat
d'een tegens d'ander gepondereert, van die cant
geen affbreck van neeringe to vresen is .
Op't 10e .
Men heeft al veele jaren bevonden, dat de assche
ende potassche van Oosten in droicture op Calais in
Vranckrijck ten behoeve van Vlaenderen, ende de
pelterije van Moscovien riaer Duytslandt ende Poolen
gevoert zijn geworden . Dan off de lasten daerop
vermeerdert worden, 't sou blijven alst was .
Op't lie .
Wijn ende sout worden her to laude extraordinaris veel geconsumeert tot gebruyck van de ingesetenen, ende ook, bij openinge van licenten, om nae
boven gevoert to worden . Die men, hoe flier de
vrachten ende asseurantien sijn, niet can missen ;
maer doch, soo men soude mogen goet vinden, het
sout wat to ontlasten ende de Compagnie minder
resico op to leggen, daerinne most men gaen met
consideratie, om t'geheele werk niet vruchteloos to
maecken .
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Op't 12e .
Aengaende d'Engelsche laeckenen, dat die blijven
op 't incomen opte conditien ende volgens den accoorden, die Hare Iio . Mo . metten Coninck van (rootBrittagnien hebben gemaect ; maer dat se nochtans
int uytgaen subject zijn als andere coopmanschappen, can d'ingesetenen geen achterd eel geven .
Op't 13e .
Behalven 't sout ende wijnen is de reste van soo
cleyne importantie, sulcx dat wij dit op 't xje articul
merle houden beantwoort.
Op't 14e.
Den handel op Italien Overt elck vrijgelaten, alleen
dat die van dese landen met de asseurantie souden
wesen beswaert . Soo men beter vint, dat soo verre
niet to extenderen , dat men die dan m ter en belast
met een asseurantie tot Engelandt . Ende dat emmers
voor geen beswaer gerekent mach worden op een
Italiaensche reyse ; want hoewel d Engelsche hare
premie soo geringe is , dat het bij d'onse niet en
geljct, dat went meer als geegaleert alleen door hare
diere vrachten, alsoo zij als ten oorloghe gemonteert
vaeren, behalven dan noch de swaerder costume, die
zij als wij to dragen hebben .
Ende wat aengaet het octroy op Barbarjjen ende
Levanten, dien handel is nu bijnae geheel vervallen,
die men meynt wederom door dese Compagnie soude
connen gerestaureert werden, ende dat men de perticipanten daerdoor soude hope geven ende tot inteeckenen van meerder somme bewegen . Doch sou
men den Levantschen handel, als d'asseurantie op
de Straet soude cesseren off niet geconsenteert wer-
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den, ooek geraden vinden aff to staen . Maar den
Barbarijschen handel, die meer aen de Fransche als
onse natie is, diem wel in 't octroy begrepen .
Op 't 15e, 16e, 17e, 18e, 19e ende 20e articulen .
Op dese ses articulen d rct ons de vragen generael to zijn, ende dat men daerop soude moeten antwoorden : jae, indien de lasten ende beswaernissen
ondraechelijck waren Maer gelijck op eenige der
voorgaende articulen de solutien genoech to zien is,
sal de beswaeringe soodanich niet zijn, dat de vraege
van ja meriteert . Want andere landen ende steden
zijn niet exemt van lasten ; haer mancqueert d'een
off d'ander als toevoer, afftreck, arbeyt ende werckluyden, bequame schepen, cleyne vrachten, coopluyden, correspondenten off yet antlers . Wij hebben 't, Godt loff, in dese landen alles . Son dan bet
min off meer, dewijle bier to laude den last gelijck
gaen sal, diversie van neringhe, vertreck van volckeren
off diergeljcken connen causeren ? Wij geloven,
onder correctie, neen .
Op't 21e .
De premie sal swaerlijck, naerdat men de voorgemelte verminderinge sal hebben gedaen, reformatie
connen laden . Want, als men tot de calculatie sal
comen, wat de oorloochscosten ende de verliesen,
soo ter zee als door den vijandt, sal comen to bedragen, tegens de premie ende . bet recht van de
veylinge ter zee to verwachten, sal men bevinden,
insonderheyt soo de Compagnie in de mindere haverye
als 10 per cento gehouden waer, latter uyt de
Compagnie voor de participanten niet veel voordeels
soude to verwachten zijn . Echter connen dat wel
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begrypen, indien dat men can bevinden, dat de
Compagnie genoechsaem can bestaen, dat se de
haverye wel naerder ende minder als 10 per cento
behoorden subject to zijn .
Op't 22e .
't Is waer, dattet aenstootelijck is, dat de Compagnie niet soude staen voor arrest van andere
Potentates . Echter is 't de Compagnie niet geraden ;
want alle princes sijn jaloux van particuliere compagnien, daerdoor sij lichteljck een oorsaecke soude
neemen van haer to beschadigen ; behalves latter
misverstanden tusschen landen ende landen can ontstaen, daeruyt represalien en andere onbedachte
oorsaecke souden voorvallen, die de Compagnie
teffens souden mogen ruineeren .
Op't 23e ende 24e .
Dese poineten solveren sick selffs, want uytgaende
valt geese restorne, incomende sal men verstaen,
mits betalende het recht van de veylinge der zee .
Tot hiertoe meynen voldaen to hebben opte vragen,
ons voorgestelt, breet (sic) sijnde om naer ons gevoelen ende beste weetenschap op alle vordere voorvallende swaericheden to antwoorden ; verclarende
ende protesterende nochtans, dat wij in desen niet
en hebben geremonstreert nosh van meyninge zijn
to remonstreren das 't geese wij oordeelen ten dienste
van den lande to behooren ; sijnde hiertoe niet
alleen door ons selffs, maer principalijck gedrongen
door de persuasie van diversche coopluyden, die
haer schade door 't neemen van de Duynkerckers
moeyden, om ons hierinne to laten gebruycken
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ende de penne op 't pampier to brengen, gelijck wij
gedaen hebben, sonder insichte van recompensie,
staet ofte of cii hieruyt to begeeren ; gelijck wij
ooek 't solve niet voorgestelt en hebben als nootsaeckeljjck, dan ende om, als men sal oordeelen ende
bevinden, latter goon beeter, seeckerder, noch antler
middel tot bevrijdinge van de zee can bij der hand
genomen werden . Want wij wel weeten, dat dose
(Jompagnie off min off moor interest sou mogen geven ; nochtans beeter eenich off weynich interest geleden, als eon totale ruwyne subject to zijn. Pit
dan in der hoochsten noot gepractiseert, souden w
meynen, de landen ende ingesetenen daeraen dienst
ende welvaert soude geschieden ; intrum 1 ) ( sic) wenschende, dat men desen onsen arbeyt duyde soo goet
ende oprecht, als wij verclaren daerinne met eon
goet ende genegen gemoet gebesoingeert to hebben .

VI.
ANTWOORD VAN ANDERE KOOPLIEDEN OP DE IN MAART

1634

BIJ DE STATEN-GENERAAL INGEDIENDE
BEZWAREN z) .

(3 Juni 1634)

3) .

Om naer to common uwe Ho . Mo, bevelen ende
to beantwoorden bj geschrifte d'objecten, bij som-

4)
interim .
21 Bundel als boven, Amst. Archief, n' . 13 . Hetzelfde met
eenige wijziging in spelling ook in n ° . 14, eerste gedeelte .
3) Vgl . mijne boven aangehaalde studio, blz . 34 . - De datum
van ontvangst staat achter op hot stuk zoowel als op de eerste
bladzijde, waar to lezen is : „Exh . 3 Junij 1634 ."
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mige coopluyden gedaen opt concept van de Compagnie van Asseurantie, soo wort bij ons eenstemmich
ende voor goet geacht nae de constitutie vast lant,
de gelegentheden van d'Admiraliteyten ende groote
schade ende confusion ter zee , de alderbeste remedie
to sijn hot oprechten van eon Compagnie van Asseurantie op alsulcken voet, as men hiernaer bij
naerder resumtie, naer gelegentheyt van tijt ende
saecken, sal bevinden to behooren 1 ), alsoo tselve
hoochnodich ende tot verseeckerheyt van de negotie
boven alle andere remedien dienstich geacht wort .
Nopende hot aenbouwen der schepen, soo Overt
bjj experientie hot contrarie bevonden , alsoo bet
timmeren derselver nu seer slap in alle de zeesteden,
ende seer weynich gebout wort door de groote periekelen ter zee, ende zoo veele schepen van de
Duynkerckers genomen worden ; daerdoor de lust
van to reden ende nieuwe schepen to laten bouwen
aen de reeders ende coopluyden benomen worden,
ende nu noch seer veele nieuwe gebouwde schepen
aen de Oval leggen ende niet connen vercocht worden .
Ende soo de periculen niet en comen to cesseren
ende de zee beter geveylt wort als nu geschiet, is
apparent dagelijcx erger to worden .
Dat de schepen van dose landen flu our cleyne
vrachten vaeren, court alleen van de groote schade
ter zee, doordien dat Fransche, Engelsche, Schotten
ende Oosterlingen vrij, ende die van dose land en
alleen onvrij sijn . Soodat de coopluyden genootsaeckt sijn soowel int gaen als comen hare goederen op ende van Caleys, Can, Roaen, London ende
andere plaetsen moor, in Fransche, Engelsche ende
andere neutrale nation schepen to landen, op Fran1) Bit moot dienen orn voor to Uereiden op eon weldra verlchenen gewijzigd concept . Zie Iiierachter n = . IX .
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sche ende Engelsche namen, om van de periculen der
Duynkerckers ten deele bevrjt to zijn, ende dat op
seer groote vrachten ; ende daerdoor once Nederlantsche schepen voorbij worden gegaen ende aen de
wal blijven leggen, hoewel deselve om de helfte ofte
een derdepart minder vrachten presenteren to varen,
als de Fransche, Engelsche ende Schotsche schepen
doers . Maer als de zee behoorlijck geveylt ende vrij
ware, soo souden de schepen van de Fransche, Engelsche ende andere natien welhaest uyt het vaerwater geraken, ende onse schepen wederom daerinne
comment want soolange de zee soo onveyligh blijft,
sullen de Fransche, Engelsche ende Schotsche schepen dageljcx toenemen ende niet alleenelijck de ongemonteerde, maer oock de gemonteerdeNederlantsche
schepen ten deele uyt het vaerwater houden ; sulcx dat
de Compagnie van Asseurantie daer nu geen oorsake
van is, alsoo deselffde noch niet in trein en is,
maer alleenelijck de overgroote periculen ende onveylicheyt ter zee .
Ende om de gemonteerde schepen in zee to houden, soo sal speeialijcken gelet worden int resumeren
vant concept van de Compagnie van Asseurantie int
stellen van de premiers ofte lastgelden op de heele,
halve ende ongemonteerde schepen .
e

Wat aengaet het Oostersche ende Noortsche vaerwater ende negotie, die dragen alrede (ende dat
gewillichlijcken) int gaen een half ende int comers een
per cento, soo aen de directeurs betaelt wort, ende
dat sonder verseeckert to wesen ; ende de voorseyde
negotie daerdoor niet beswaert en is . Hoe sal het
dan voor ondraechlijck geoordeelt worden, om een
ofte anderhalif per cento ende daeromtrent meer to
betalen, ende daerdoor genieten sullen voile asseu-
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ramie van de periculen ter zee ende der vijanden?
waerop oock gelet sal worden int resumeren
vant voorseyde concept, dat de premien ofte
lastgelden soo civilijcken gestelt worden alst
d o e n 1 c k ms . Oock soo sullen dose lasten generaeljcken gedragen worden, waerdoor de negotie
van de Oostersche ende Noortsehe zeevaert niet en
sal verminderen noch gediverteert worden .
De asseurantie ofte lastgelden sullen merle
tot civylen prijs gestelt worden, soodat sulx
cleyne bcswaernissen sal wesen voor de reeders, soowel op de groote als de cleyne parten
scheeps, ende door de veylinge van de zee do reeders
met Godes hulpe hare schepen behouden zullen,
ende t'volck voor slavernije bevrijdt, ende daerdoor
belet worden tot dienste vant vaderlant ende der
inwoonderen, datte vijanden haer mettet slants
schepen niet en verstercken, noch motto goederen
ende middelen der ingesetenen niet en verrijcken .
De taxatie der schepen, dat soude connen gedaen ende genomen worden op den voet als flu
gesehiet, bij de Directeurs ofte andere bequame
middelen, lietsij bj lastgeldt oft antlers, sooals men
dan op hot gevoechlijcxste sal bevinden to behooren ;
ende sal daerinne ende op andere swaricheden, die
gemoveert worden, wel goede ordre connen gestelt
worden .
Alle voorsichtige coopluyden die laten meestendeel hare goederen versekeren, gelijck genoechsaem
bekent is wat voor groote somme doorgans verasseureert worden ; ende de asseuradeurs alsoock de
Camer van Asseurantie daervan soude connen getuygen .
Oock soo rnoeten de asseurantie op alle goederen
gerekent worden, hetsij dat die door andere versekert zijn ofte selffs den risico draecht, ende alsoo
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de asseurantie dan in hem selven geniet vant geen
hij risiqueert. Oock soo en sijn de coopluyden bijt
concept van de Compagnie van Asseurantie niet gehouden, hare goederen to doers asseureren in het
incommen deser landen, als wanneer wel de meeste
ende costelicste warm hier comen ende daervan vrij
sijn, die haer niet en willen laten versekeren . Oock
soo sal gelet worden, dat in het uytgaen der
schepen ende goederen de premie soo moderaet sullen gestelt worden als eenichsints
mogelij ck sal zijn .
Alle de goederen, die van buyten hier int lant
comen, die hebben tot noch toe connen lijden ende
dragen de premie van asseurantie , soo daerop betaelt zijn, offte wat niet verseeckert en is geweest
den risico selffs gedragen , daervoor den eygenaer de
asseurantie aen hem selven moet reeckenen , ende bij
het concept van de Compagnie van Asseurantie en
het incommen van dese landen flu maer anderhalff
per cento voor de veylinge der zee gehouden zullen
zijn to betalen , ende alsoo risico genoech connen
lopen voor diegeenige, die hun niet willen laten ver
seeckeren . De coopmanschappen, van buyten commence ende die meer van hier naer andere landen
ende plaetsen gesonden worden, die moeten niet
alle gereeckent worden als maer door e e n c a n a e l
to passeren, alsoo verre den meerendeel
oock goederen zijn, die bier to lance vertiert
ende geconsumeert worden, ende de rivie
ren op ende naer Brabant ende Vlaenderen,
onder bet betalen der licenten gesonden worden .
De goederen, die over zee nae andere plaetsen gesonden worden, die worden oock meerendeels bier
to lance oock vercocht ende door andere wederom
gecocht, die se versenden ; ende alsoo grooten handei
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over ende weder daermede gedaen wort, eer deselvige
op andere plaetsen versonden worden . Ende weinige
goederen bier expres gesonden worden om maer
als een cancel to passeren . Het is oock al over veel
jaren gebruyckelijck geweest, dat bet sout van
Vranckrijck naer Oosten verbij bet landt is gevaren ;
oock wel somtijts partijen wijn . De Moscovisehe
warm, die op Italien ende Vranckrijck dienen,
worden oock jaer1jcx van daer in droicture derwerts
gesonden, ende merle over langen tijt gebruyckelijck
is geweest ende sulex flu niet nieus en is.

De zijden, die comen flu met groote partijen uyt
Oostindien, die bier to laude meestal vertiert worden, alsoock de zijde lakenen, zoo uyt Italien
comen ende flu weynich meer van bier naer Engelant gevoert worden, als wel voor deem plash to
gesehieden, alsoo de Engelse nu selffs hare sijde uyt
Oostindien ende de sijde lakenen uyt Italyen in droicture in Engelant brengen . Soodat sulcx geene divertie sal geven, nosh oock niet aen d' incomen
van de convoyen sal schadelijck zijn .
De potasch, talck, pelterije ende wolle sijn merle
coopmanschappen, die bier to laude oock seer veel
vertiert ende geconsumeert worden, als vooren geseyt de rivieren op ende merle nae Vlaenderen ende
Brabant gesonden worden ; hetwelcke geen asseurantie int uytsenden subject en sal sijn . Het is
oock al over veel jaren gebruyckelijck geweest, dat
van Hamburch talck, potasch ende pelterije in droicture naer Caleys ende Roaen sijn gesonden, oock
nae de cust van Vlaenderen, ende dese landen
voorbij gevaren ; ende als sulex wederom mochte geschreden, merle niet nieuws en sal s jn, ende sulcx
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door bet oprechten der Compagnie van Asseurantie
niet en sal veroorsaken . Alsoo dat geene diversie
in die nego tie en sal maecken, maer to meer ende
eerder deselffde negotie hier to laude soude connen
getrocken worden, doordien dat door de Compagnie
van Asseurantie als lorrendrayers, soo van andere
plaetsen op de havenen van Vlaenderen willen vaeren, sullen belet worden .
Dat veele manufacturer , die in dese landen gemaeckt worden, nu in andere r jcken ende landen
aengequeeckt worden, daervan soo en sijn de belastinge geen oorsake , maer de groote periculen ende
onveylicheyt ter zee ende de extraordinaris belastinge, soo andere princes in hare landen op onse
manufacturer stellen, daerdoor veele coopluyden,
die metteselffde wares handelen, alsoock andere,
den lust vergaet ende gediscourageert worden om
veel ter zee to negotieren, ende derhalven de hantwercxlieden to weyniger hare wares connen vercoopen ; maer ter contraries de zee geveylt ende de
periculen minder z jnde , de negotie ende de zeevaert
wederom zal doer floreren ende toenemen, ende in
voorigen standt brengen, waermede dat alle manufacturer in dese landen wederom getrocken ende
versonden sullen worden, de hand twercxman wel
varen zal, ende geen vertreck derzelver in andere
landen sal veroorsaken .
Hetgeene dat sommige coopluyden op schrift hebben gebracht ende aen Uwe Ho . Mo . op den lien
Maert lestleden overgelevert, dat is gestelt alsofl
wij flu geene swaricheyt ter zee en hadden, ende
het quaet, daerinne wij steken, door de heeren der
Adnuiraliteyten conde geremedieert worden . Het-
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welcke door de experientie contrarie blijekt, ende
derhalven andere remedie moeten bij der handt genomen worden, waeruy t men soude connen consequeren door de Compagnie van Asseurantie de naervolgende vruchten
De zee van alle roverije gesuyvert .
De coopluyden inderdaet verseeckert .
De ingesetenen de deure tot meerder negotie
geopent .
T'bouwen van nieuwe schepen vermeerdert .
T bootsvolck in dienst gehouden .
Ende sullen dese landen daerdoor vernleuwen de
reputatie ende loff, maeht ende ordre ter zee .
Ende int toeeommende voorgecomen t'nemen van
ontrent vierhondert schepen met hare ladinge, die
sint den jare 1626 sijn genomen, ende veel menschen behouden uytte slavernie ende beclaechlijcke
miserie, daerinne soo grooten petal tot ondienst
van den laude [ende] versterckinge van svijants macht
binnen weynich jaren sijn gevallen .
Dese ende meer andere redenen, to lange to verhalen, mitsgaders de beantwoordinge der xxiiij articulen, soo int jaer 1629 aen de Grootmog . Heeren Staten van Hollant (hierneffens gaende) overgelevert zijn,
llooge ende Mogende Heeren, behooren een yder
to bewegen tot het beneerstigen, aennemen ende
erigeren van een Compagnie van Asseurantie, die
door Godes zegen tot welstant van ons vaderlandt
ende de goede ingesetenen van dien sal strecken .

7$

KOOPMANSADVIEZEN AANGAANDE HET PLAN

VII .
A\TTWOORD

VAN

DE

VOORSTANDERS

DER

COMPAGINIE

OP DE HUN DOOR DE STATEN PAN HOLLAND
IN

1629 G}ESTELDE VRAG}EN 1 ) .
(3 Juni 1634) 2 ).

Edele Grootmogende Heeren .
Eenigen tijt geleden heeft de dagelijcxe ondervindinge van sehade , die meer ende meer de ingesetenen deser landen in de schip- ende zeevaert overquamen, eenige goede lieffhebbers des vaderlant
ende coopluyden aengeport, om Hare Ho . Mo, to
remonstreren bequame middelen , om to continueren
ende to vervolgen de loffeljcke negotie, van alien
ouden tijden uuyt dese landen naer andere quartieren ende gewesten tot soo grooten voordeel van de
ingesetenen van dien gedreven, slaende daertoe voor
eon Compagnie van Asseurantie, bij dewelcke alle
uuyt- ende incomende warm souden mogen werden
verseeckert, ofte ten minsten voor sodanige als
hover de veylinge genieten, eon cleyne recognitie
gegeven to worden, waerbij bet wesen van de coopmanschappen in die maniere soude gestelt sijn, dat
door Godts segeninge eon ijder, op ofte uuyt dose
landen traffiquerende, hem vastelijck soude connen
beloven, dat sine warm buyten noot ende vianden
ter godestineerde plaetse soude connen gebracht
l) Amst . Archief. Bundel als boven n° . 14, tweede gedeelte .
Dit is eene nadere uitwerking van bet hierboven order no . V
afgedrukte antwoord, op sommige punter letterlijk daarvan overgenomen, op andere aanzienlijk gewijzigd en vermeerderd .
2) De aanteekening van den datum is ook her op de eerste
bladzijde gesteld en wel op dezelfde wijze als in n° . VI .
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worden ; t'welck middel bij de remonstranten voorgeslagen alleenlijck ten dienste van desen staet,
sonder eenige particuliere insichten, daermede s
verstaen door eenige buyten reden geinsinueert to
worden, ende gestelt is ter censure ende t'welbeha •
gen van Haer Ho . Mo ., die daervan sullen connen
disponeren als den dienst van den laude sal vereysschen, bij de remonstranten alleen voorgeworpen als
eon nodige remedie, ten waere bequamer voorslaegen door andere wierden gedaen, die seeckerder
conden beloven hot affweren van soo swarm perijekelen, die dagelijcx ter zee meer ende meer aenwassen
ende nyet sullen ophouden, tensij men den vijant
de hope beneemt, om met hot bloet ende goet van de
ingesetenen hen to verrijcken .
Aengaende d"objectors, die sommige tegen dit concept believers voor to brengen, sullen daerop sinceerlijck onse meyninge verclaren ende seer geerne
laten genougen aen hetgenige hot beste daerinne
gevonden wort, als connende affnemen, dat de minste
beswaringe voor den cooprnan best to dragon sijn ;

evenwel aen d'andere sijde dat men nyet lichtelijck
om cleyne contribution den gehelen staet in onseeckerheyt behoort to laten ; comende derhalven tot hetgenige bij Uwe Ed . Grootmo . Gedeputeerden mondelinge 1 ) was voorgedragen, segge op hot eerste
articul
Eerstelijck dat hierdoor geene oirsaecke en can
geimagineert worden, die soude strecken tot hetgeene in dit articul worde gestelt, sal yedereen
lichtelijek connen oordeelen, die maer in en sie de
9) Hieruit schijnt to blijken, plat de vraagpunten op nieuw gesteld en besproken warm namens de Staten van Holland .
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gemeene redenen, waeromme de negotianten geanimeert worden , om hare goederen over zee t'avonturen . Want gemerckt tegenwoordich met groote
redenen worde gevreest, dat nyet alleen de warm
ende schepen , so men uuytseynt , in handers der vianden sullen vervallen, maer oock dat deselve burs
daermede versterckende gelegentheyt sal becomes,
om andere plaetsen met sijne [schepen] to besoucken,
de nodige wares daer van daen hales ende toebrengen, ende alsoe meer ende meer aenwassen in getal
van schepen, bootsvolck, ervarentheyt ende rijckdomme, die niet als ons aff en gaen ende onbequaem maecken tot het vervolgen van de commercie,
die' soe aen den anderen geschakelt is, dat ordinaris,
de eene vervallende, de andere oock worden getrocken ter plaetse daer sulex met de meeste seeckerheyt kan gesehieden . De gemeene claehten van de
goede ingesetenen deser landen is altijt in der waerheyt geweest, dat bj de swarieheden ende periculen
ter zee vele coopluyden benomen wort de couragie,
om hare middelen over zee to avonturen, ende redenen gegeven om op andere plaetsen to deneken,
daer sij (hoewel met meerder discommoditeyt) veyliger mogen traficqueren ; daerbij comende dat diegeene, soo noch continueren, dagelicx soo seer beswaert worden met seer groote ende extraordinarise
vrachten ende hoge premiers van asseurantie, die
wel voor eenen tortes tit to dragen sin, maer
eenige openinge op een antler vindende, genootsaeckt sullen wesen, sick derwaerts to begeven ; to
meer alhier door bet overgroot verlies van sooveel
treffelijcke schepen ende bet gevaer, dat de navigerende dagelicx uuytstaen, weynich debvoir worden
gedaen om nieuwe aen to bouwen, jae bijaldien
sulcke verliesen, als eenige jaeren herwaert gevallen
sijn, meer quame to gebeuren, dese landen haer
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selven soo ontbloot sullen vinden van schepen , die
wel bijnaest op de helft off daerontrent vermindert sijn , dat men de coopliedens , off sij alsehoon
gesint waren to negotieren , niet genoech sal corner
versien die nodige waren ende eoopmanschappen
over to brengen ; ende aen d'ander sijde den vijant,
daermede verrijckt sijnde , sal bequaem middel genieten , om een yder to geryven . De clachten van de
coopliedens is meer over de zeerovers als eenich
antler gebreck ofte schade, dat henluyden op hare
reysen overcomt, soodat sulex wechgenomen sijnde
de negotie wederomme in dien standt sal comer
als in den tijt van den Trefves, ofte als den vijant
geen maeht ter zee uuyt en bracht, is geweest .
Pat het beswaren met dese premie ende reeht van de
veylinge geen diversie can veroorsaecken, blijckt,
hoe schaers de schepen, hoe flier de vrachten ende
hoe hooch de asseurantien flu sijn ; soe en can men
nyet vermercken , flat de negotie ende scheepvaert
in andere rijcken ende landen toeneempt ofte eenige
diversie van negotie ende neringe alhier causeert ;
to meer ende alien plaetsen buyten dese landen met
soe hoge tollen bij diversche coningen ende potentates beswaert ende met seer hoge vrachten `•e rdiert, echter alhier worden gecontinuert ende soe
large bij Godts segen sal dueren als wij meester
van de schepen ende consequentelijck van de zee
sullen blijven . De vigilantie, suynicheyt, alsoock
d'ervarentheyt om de schepen boven alle andere
natien goetcoop uuyt to reeden, sal hier wei continueren, soe maer het gewelt van buyten niet en
dwingt to verlaten hetgeene, daerinne het levee van
dese landen genouchsaem bestaet .
Op het 2e articul .
De zeevaart ende commercie hangt aan den anderen ;
Bijdr . en Meded . XXI .

G
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d'een can sonder den anderen nyet hestaen . De
belastinge van de gestelde asseurantie ofte veylinge
van de zee en can in dese gelegentheyt de commercie nyet veel beswaren, alsoo minder gestelt sin
als die rechtevoort betaelt worden, ende de negotie
hierdoor met seeckerheyt can gedreven worden ende
met geljjcken last gedragen . Ende is beter met dese
cleyne belastinge van asseurantie ende veylinge van
de zee to negotieren, das de zee geheel quit to
raecken . Wel is waer dat in t den van pail off
trefves, ende geese ofte weynich vijanden hebbende,
den last ende asseurantie ofte premie alsdan wat to
hoge souden sijn , ende derhalve de premie ende de
beveylinge van de zee behoort vermindert to worden
naer gelegentheyt des tijts, tot maintenement van
de negotie ende schipvaert in dese landen ; d'welck
in 't concept is voorbjgegaen, omdat men vrese

hadde, dat de Compagnie van Asseurance swaerlijck
op to rechten ende in trein to brengen soude sjjn,
alsoe de oncosten derselven gedurende den oorloge
excessyff souden vallen ende bij calculatie de incomende proffijten seer souden verminderen, als de
premie leger soude gestelt worden ; ende dat men
sonder eenige apparentie ende vorderlijcke stipulatie
geese participanten tot inteeckeningen derselven Compagnie soude connen bewegen .
Op het 3e articul .
De negotie op Oosten ende Noorwegen die sullen
seer wel connen dragen de lasten van de gestelde
premie ende veylinge, alsoo flu ten tit veel meer
lasten to dragen hebben door de groote ende extraordinaris swan vrachten, daer de goederen meer i)
1) Lees : merle .
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beswaert worden, die nu noch eens soo hoogh ende
meer sijn als voor desen , soo op de Oostersche waren
als op houtlasten, ende evenwel gecontinueert wort,
ende bij dese belastingen van premie niet to vergelijcken is ; ende d'eygenaer van de goederen ende
schepen flu verseeckert sullen sin, ende hare negotie
in gerustheyt sullen drijven, ende het volck voor
jamrnerljjcke gevanckenisse bevrijt sijn .
Op het 4e articul .
De goederen, die met de premie van asseurance
belast worden , die en moeten nyet gereeckent worden dat die dickmaels in een jaer betaelt moeten
word en op cleyne reysen, ende moet maer op yder
reyse genomen worden, alsoe yder voyage sijne
reeckeninge ende winninge apart heeft, ende revs
voor rey s to reeckenen weynige belastinge sal wesen,
ende voornemeljcken de houtlasten wel dragen conned, alsoo die rechtevoort wel 20 ende 25 ten
hondert meer gelded als voor desen gedaen hebben,
ende evenwel die schipvaert op Noorwegen geensints
daerdoor gediverteert ofte in andere landen gebrocht
wort, ende nyet can benomen worden, alsoo de
houtlasten meest in alle dese landen geconsumeert
ende de rivieren op gesonden worden .
Op het 5e articul.
Aengaende de Moscovitischen handel, die is ordinaerlijck gewent met asseurance beswaert to worden, ja selffs in den tijt van Trefves, soo voort
perjjckel van de zee als voor de roovers y die se van
Noorden vresen . Want self het voorleden jaer hebben de Moscoviten negocianten t' haerder meerder
verseeckerheyt wel gemonteerde schepen, ende tot
6*
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veel dierder vracht dan oyt to vooren, gebruyckt, en
hebben echter int gaen ende comers niet min als 7 2
per cento voor premie betaelt . T'is waer, dat die van
Hamburch merle de negotie hebben ende lange jaren
gehadt hebben, spruytende uuyt de gelegentheyt,
die se hebben uuyt de Spaensche vaert ende t'genige
die landen daeruuyt trecken ; d'welck, ofte dese
Compagnie van Asseurance opgerecht went ofte niet,
niet to min ofte meer souden sijn, ende hier to
lande ende die negotie gantscheljjck geene diversie
sal geven ; alsoe sij soe oncostelijck niet meer connen
varen als wjj hier to lande doers, ende oock derhalven dierder vraehten betalen, ende dat tot Hamburch doorgaens oock hoger premie moeten betalen
als hier to laude, ende selffs hier veeltijts doers
verseeckeren .
Op het 6e ende 7e articul .
De negotie op Italien ende de Levanten en can
door de gestelde premie van dese landen tot Hamburch nyet gediverteert worden , alsoo die van Hamburch gantsch geene negotie op de Levant hebben,
ende op Italien als geene ende seer weynich , als
alleene op Marsehien ende Toulon, ende meestendeel
haer negotie ende navigatie op Spaignen ende Portugael hebben, daer die vrij sijn . Oock en connen
de Hamburgers soe op de mesnagie niet varen als
die van dese landen, alsoe de uuytredinge aldaer
veel swaerder sijn ende haer bootsvolck veel meer
gagien moeten geven . De negotie ende zeevaert op
Italien is sindert eenige jaeren herwaerts oock seer
vermindert door de groote schade, soe men daer
geleden heeft, met ongemonteerde schepen to vaeren,
waerdoor de zeerovers aldaer seer hebben toegenomen . De Levantsche negotie die vervalt oock
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van sick selffs, daerdoor de Parsische ende Suratsche ware n, die van daer plachten to comen, hier
to laude van andere wegen worden toegebracht.
Pooh de grove ware n, als cattoenen, gallen ende
andere, van daer comende, sijn flu bier als in eenen
sack, overmits bet sluyten der licenten, ende betercoop van Italien in Duytslant ende elders connen
gebracht worden .
Op het 8e ende 9e articul .
Het is seecker, hoe de lasten minder sijn, hoe
de negotie meerder wore, ende principalijck in die
landen , die voor een cancel ende toevoer van andere
landen even gelgck dese landen sin, soe om de
gelegentheyt , bequame hantwerckers , menagie ende
industrie . Die stoffen op de drapperie, weverije ende
diergelijcke, die meest van Oosten , Hamborch ende
Bremen comen 1 ), beswaert worden met 12 per cento
voor de veylinge ofte 22 per cento voor uuytgaen
van asseurance, na de gelegentheyt van de voyage,
sullen die de voorseyde negotien ende manifacture
soo beswaren, dat die daerdoor gediverteert souden
worden in andere landen ? Sulcx en can geensints
diversie geven, maer ter contrarie, de zee geveylt
sijnde, groote gerustheyt ende vermeerderinge van
manifacturen geven 2) ; daer de periculen ter zee nu
soo groot sijn, dat het soe voortgaende inreparabel
sal sin, ende apparent de manifacturen daerdoor
wel mochten to niece gaen, maer niet door de belastinge van de 1 per cento, die soo nouwe niet
met andere landen en can gecomposeert worden, to
meer hier to laude de negotie alreets vast gestabi1) Er staat : connen .
`?) Er staat : geaeven,
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lieert is. De lasten in Vranckrijck ende Engelant,
van costuymen ende tollen, sijn soo groot ende swaer,
dat het bj desen cleinen lasten nyet to vergeljjcken
is, ende derhalven gantsch geene diversie can geven .
Op het lOe articul .
Men heeft al voor vele jaeren bevonden, dat d'asschen ende potasschen van Oosten in droisture [sic]
op Calis in Vranckrijck, ten behouve van Vlaenderen,
ende de pelterij van Moscovien naer Hamborg, ten
behouve van Duytslant ende Poolen, gevoert sijn geworden ; soe en can sulcx nu geene veranderinge
geven voor de asschen ende potasschen, soe hier to
laude gebracht ende vertiert wort, en can de 12
per cento gene belastinge geven ofte diversie maecken,
alsoe die negotie ende andere waeren merle dickmaels groote veranderinge ende opslach onderworpen
sijn, gelijck nu in de potasch extraordinaerlijck is,
ende evenwel daerdoor niet gediverteert Overt .
Op het lie articul .
Wijnen ende zout wort hier to laude extraordinari
veel geconsumeert tot gebruyck van de ingesetenen ;
als het sout tot de soutpannen ende visscherie, ende
oock, bj openinge van de licenten, met groote menichte de rivieren op naer boven gesonden worden ;
ende, hoe diere de vrachten nu sijn alsoock merle
d'asseurantie, men die waeren nyet missen en can,
ende evenwel hier to laude moeten comen, geljck
men bij experientie siet de overgroote quantiteyt
van wijnen, soe nu hier gecomen sijn, ende oock
het sout in seer hogen prijs, dat het daeromme nyet
gelaten en wort . Hoe soude dan dese negotie van
dese landen ors de beswaernisse door de veylinge
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(die sick niet wilt laten verasseureren int comen)
connen gediverteert worden, daer doorgaens wijnen
ende sout veeltij t veranderinge, o p end e a f f s l a c h
in prijs, onderworpen sijn, ende met dose
veylinge maer 30 ofte 40 st . per vat wijns
connen beswaert worden, daer se daernae, de
zee geveylt sijnde, van de sware ende extraordinarie diere vrachten sullen ontslagen
sijn, dat flu moor als 15 ofte 16 gulden per
vat verschilt, ende hot sout naer advenant?
Het is over lange jaren al gebruyckelijck geweest,
dat oock veeltijts hot sout van Vranckrijck met once
schepen in droicture voorbij ons lant naer Oosten
gevoert wort, soedat sulcx nu geene nieuwe veranderinge sal geven .
Op hot 12e articul .
Aengaende de Engelsche laeckenen, dat die blijven op hot incomen op de condition ende volgens
den accorde, die Haere Ho, Mo . met den Coninck
van Groot Britagne gemaect hebben, maer dat se
nochtans jut uuytgaen ende uuytseynden van haere
goederen subject sijn als alle andere coopmanschappen, soe en can sulcx aen de ingesetenen deser landen
goon achterdeel doen .
Op hot 13e articul .
Behalven hot zout ende wijnen is de reste van
soe cleynen importantie, sulcx dat wjj dit opt elffde
articul merle houden beantwoort .
Op hot 14e articul .
Den handel op Italien wort elck vrijgelaten, gelijclc
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voor desen ; alleen dat die van dese landen int gaen
met eene redeljcke premie na de gelegentheyt van
desen tijc wort beswaert, ende dat tot minder prijs
als die nu betaelt wort ; ende oock de coopliedens
doorgaens gewoon sijn, haere goederen derwaerts,
soe int gaen ende comen, to doen verseeckeren , soedat sulcx voor geene beswaringe can genomen worden , maer ter contrarie verlichtinge , alsoe met
meerder verseeckeringe ende goet convoy sullen varen, ende soeveel schade nyet sullen lijden van de
rovers, ende met goede ende vaste asseuradeurs
sullen to doen hebben, ende in cas van schade haer
gelt prompt in eene somma sullen ontfangen, hetwelcke eene groote differentie is met de hedendaechsche asseuradeurs . Pat d'Engelschen op Ttalien
betercoop asseureren als men hier to laude doet,
dat wort meer als geegaleert alleen door haere diere
vrachten, alsoe sij als ter oorloge gemonteert varen,
behalven dan noch de sware costuymen van incomen
ende uuytgaen meer als wij to dragen hebben ende
gants geene haverie en betalen, antlers nyet dan
totale schade . Ende wat aengaet hat octroy op Barbarian ende de Levant, die aen dese Compagnie
soude verleent worden, dat is gestalt, om de inteeckenaers t'encourageren tot meerder somma, ende
boven d'asseurantie oock eenige negotie souden hebben. Dien handel is nu meest vervallen, ende seer
weynich van dese landen bevaren wort, ende door
dese Compagnie wederom soude connen gerestaureert
worden tot dienst ende welvaren van dese landen,
alsoe die negotie flu meest door d'Engelsche ende
Franschen bevaren wort .
Op hot 15e, 16e, 17e, 18e, 19e ende 20e art .

Dose ses articulen dunet ous de vrage generael to
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sijn, ende dat men daerop souden moeten antwoorden : ja, indien de lasten ende beswaernissen ondraechelijck waren . Maer gelijck op eenige der voorgaende articulen de resolutie genouch to seen is, sal
de beswaringe sodanich nyet sijn, dat die vrage jae
meriteert, want andere landen ende steden en sijn
nyet exempt van lasten : haer mancqueert d'een of
d'ander, als toevoer, afftreck, arbeyt ende werekluyden , bequame sehepen , eleynne vrachten , coopliedens ofte yet antlers mee, wy hebben, Godt
loff, in dese landen alles ende eene gestabilieerde
negotie . Souden dan om seer cleyne beswaringe
min ofte meer (dewj1e
ibier to laude den last geljjck
sal gaen) diversie van neringe, vertreck van volekeren ofte diergelijcke connen causeren ? wij geloven,
under correctie, neen . Maer is to vresen, soe bet
continueert met de groote ende ondraechljcke schade,
die de vjanden aen d'ingesetenen deser landen in de
negotie ende schipvaert aendoen (soe Godt de Heere
sulcx nyet verhoede), dat eerlange sulcx wel soude
comen to geschieden, ende eene totale ruyne uuyt
volgen in de negotie ende zeevaert .

Opt 21e articul .
De premie sal swaerljcken connen reformatie lijden
bij desen tijt ; want als men tot de calculatie sal
comen, wat de oorloge costen, ende de verliesen,
soo ter zee als door den vijant, sal comen to bedragen tegens de premie ende bet recht, van de veilinge der zee to verwachten, sal men bevinden, insonderheyt soe de Compagnie in de miudere haverije
als 10 per cento gehouden waer, latter uuyt de compagnie voor de participanten nyet veel voordeels to
verwachten soude zijn . Indien can bevonden worden,
dat de Compagnie genouchsaem can bestaen, dat
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alsdan dose haverie wel nader ende minder als 10
per cento soude connen gestelt worden . Alle premien
die sijn meest op alle plaetsen minder gestelt als
die rechtevoort betaelt worden ende, geen redres
comende, noch dagehjcx hoger sullen lopes .
Op hot 22e articul .
T'is waer, dat hot aenstotelijck is, dat de Compagnie nyet soude staen voor arresten ende detensien van andere potentates ende princes . Het en
is voor de Compaonie nyet geraden, want men bij
experientie bevint, dat alle princes jalours sijn van de
particuliere compagnien ende die veeltijts soucken
hinderlijek to sijn ende lichtelijcken eene oorsaecke
souden semen van haer to besehadigen, onder pretext
van eenige onbehoorlijke pretension, behalve latter
misverstanden tussen landen ende landen connen
ontstaen, daeruuyt dat repressalien ende antlers
onbedachte oorsaecken souden voorvallen, daermede
men de compagnie tseffens soude soucken te ruyneren ; daer sulcx nyet soude gedaen worden, als
de detensien ende arresten blijven alleenlijcken tot
laste van de particulieren .
Op hot 23 ende 24e articul .
Dose pointers solveren sick selffs, want uuytgaende
en valt geese restorne, alsoe de premien nyet eer
betaelt worden das als de goederen geladen worden, ende oeck eon yeder woof, wat voor waeren
ende coopmanschappen hjj ladet ofte begeert to
laden ; ende incomende sal men volstaen met de
veylinge der zee to betalen voor diegeene, die
sick nyet wilt does asseureren doers, soedat daer
int minste gantsch geen swaricheyt inne is .
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Tot hiertoe meenen voldaen to hebben op de vragen, ons voorgestelt, die schenen to connen streeken
tot nadeel van de Compagnie van Asseurance ; bereyt
sijnde om nae ons gevoelen ende beste wetensehap
op alle voorvallende swaricheden ende objecten to
antwoorden ; verclarende ende protesterende nochtans, dat wjj in desen nyet en hebben geremonstreert, dan t' geeiie wij oordelen ten dienste van
den lande to behooren, sijnde hiertoe niet alleen
door ons selfl's, maer principalijcken gedrongen door
de persuasie van diversche cooplieden, die hare groote
schade doort nemen van de Duynkerckers moeyden,
omme oils hierinne to laten gebruycken ende de
penne opt pampier to brengen, gelijck wij gedaen
hebben, sonder insichte van eenige recompensien,
staet off ofhcie hieruuyt to begeren ; gelijck wij hetselve oock net voorgestelt en hebben als nootsaeckelijk, dan ende om, als men sal oordelen ende
bevinden, latter geen beter, seeckerder, nosh antler
middel tot bevrijdinge van de zee can bij der hant
genomen worden . Want wij wel weten, dat dese
Compagnie min of to meer interest sou moeten geven ;
nochtans beter [eenich] ofte weynich interest geleden,
die gantsch geene diversie van negotie can causeren,
als een totale ruine subject to sin . Dit dan in dese
gelegentheyt voorgeslagen, souden wij meenen de
landen ende ingesetenen van lien daer dienst ende
welvaert soude geschieden ; intrem wenschende, dat
men desen onsen arbeyt duyde soo goet ende oprecht, als wj verclaren daerinne met eon goet ende
genegen gemoet gebesoigneert to hebben.
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VIII.
NIEUW

ADVIES

VAN

STATEN-GENERAAL

EENIGE

KOOPLIEDEN 1 )

TOT WIJZIGING

AAN

DE

VAN RET

OORSPRONKELIJKE CONCEPT z) .

(22 Juli 1634) .
Hooge ende Mogende Heeren .
Alsoo Uwe Ho . Mo . hadden belyeft in Martin ende
Meye lestleden eenige cooplieden uut verscheyden
steden van Hollant ende Zeelant t'onbieden, om haer
opinien over het consept van een Compagnie van
Assurantie to hooren, welcke alsdoen aen deselvige
schrjjftelijcken sijn overgelevert, son heeft het Uwe
Ho . Mo . gelieft, nochmaels eenige ende d'selvige to
ontbieden tegen den tienden deser maent Julij met
expresseljjcken last van to willen common, wel geinstrueert op deselve saeck .
Om twelcke U Ho . Mo . bevel to gehoorsaemen,
sijlieden hyer ter bestemder tijt gecompareert sijnde
ende U Ho . Mo, last oock mondelinge ontfangen
hebbende, merle genegen sijnde ende wenschende
eenige gevouchelijcken middel to mogen uutvinden,
waerbj de zee mochte geveylt ende gesuyvert worden ende de negotie weder thoenemen, die nu
seer vervallen ende gemindert is ende noch meer
vervallen ende verminderen sal, indien de zee nyet
beter geveylt ende de zeevaert beter bevrjjt en Overt
als nu eenige jaren sedert hot expireren van de

1) Dezelfde als in Maart en Mei warm bijeengekomen . Vgl .
mijne studie, blz . 34 en 35.
2) Amst . Archief. Bundel als boven, n ° .12 . Een antler afschrift
is char to vinden onder n' . 11 .
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soo hebben sij, t' gemelte consept bij de hant
nemende ende oversiende, t' solve in eenige articulen geamplieert, vermeerdert ende vermindert,
eenige fasten, jut solve gestelt sjnde, ooek verandert
ende vermindert ; dock nyet alsoo dat elek daerin
vernoegen genomen hebben, als sijnde seer swaer
ende moeyeljek, door d'inegaliteyt van de schepen
ende negotie, omen igelijck in sijnes oorts gelegentheyt to voldoen .
Troves,

Echter alsoo dat sij hare besoignes den U Ho . Mo .
in schrijfte sijn overleverende ende tverbeteren van
dien ende de accommodatie van elex provintie ende
stadts gelegentheyt bevolen laetende , ende sullen
U Ho. Mo, gelieven to verstaen, dat gemelte cooplieden overslach gemaect hebbende, wat de macht,
[die] 1 ) nodich ware, om de zee to veylen, den vijant
t' hooft to bieden ende uutter zee to driven, souden
mogen [bedragen] 1 ) .
Bevinden, dat daertoe behoren soude t'sestich goede
welgemonteerde schepen van oorloge, gemant met
100 2) man elcx, ende ses eloucke jachten, elck met
60 man, mitsgaders vier cleyne smacken, yder met
25 man, om opt wat to gebruycken ; welcke t'saemen
jaerljjcx soude common to costen ter Somme van
vijffentwintichhondert-tweeendedertich-duysent driehondert ende vijftich guldens ; alle ongelden, die
de voorseyde Compagnie jaerljjcx daerover to dragon souden hebben, daerin begrepen, volgens de
caleulatie hyer benevens gaende .
Omme welcke nombre van schepen promptelijck
in zee to brengen, soude van node wesen, dat U
1) Zoo in hot andere handschrift .
2) Het andere afschrift heeft 110 .
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Ho. Mo . soude gelieven haer over to leveren 46 uut
Hare Ho . Mo . oorlochschepen, met alle hare metale
ende ijsere geschut ende ammunitie, ende van alles
wel versien, volgens het 81 arse vant consept, tot
contentement van de bewinthebberen, tot directie van
de Compagnie gestelt sijnde, latende het coopers ofte
bouwen van de resterende 20 schepen ende vier
smackers tot laste van de Compagnie uut haer in^
teyckeninge I) capitalen .
Ende omme de bovengeschreven somme van 25 hors •
dert 32 duysent 3 hondert 50 gulden, soo tot jaerljcx onderhout van noode soude s~~jn, to vinden ende
aen to wijsen, hebben sijlieden, nyet sunder contestatie ende tegenspreecken van sommige, beraempt,
dat men in plaetse van de schepen met assurantie to
beswaren, d'selve soude mogen belasten met een
redelijcke taxatie van lastgelt, ende dat men de incomende go~deren souden beswaren met seecker veylgelt, bedragende t'samen ter somme van 12 hondert
drie duysent negen hondert 75 gulden : gelijck U
Ho . Mo, sullen sien bij de lijste ende calculatie, merle
hyerbeneevens gaende, under expresse verclaringe,
die U Ho . Mo . gelieven van deselve cooplieden int
goede aen to nemen, dat d'selve lasten ondraegelijck
soude sijn, bijaldien [men] 2) met den ontfangh
[van deselve genught met den ontfangh] 2) van het
recht der incommende ende uutgaende convoyen,
t'welck U Ho . Mo . sullen gelieven aen de Compagnie
to cederen, aen haer behoudende het recht van het
incomende ende uutgaende licent, nyet en souden
meynen to geraecken tot volcomen bevrijdinge vant
gewelt ende roverie van den vijant .
1) Lees : in to teeckenen, zooals in het andere afschrift staat.
2) De tusschen haakjes geplaatste woorden, zonder welke de
zin onverstaanbaar is, zijn ontleend aan het andere afschrift .
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IVIits welcke overleveringe van 46 oorlochscheepen,
alsoo van alles versien sjnde, ende welcke dienen
souden tot eonvoyeren van de coopvaerders, de Admiraliteyten souden gesubleveert blijven van de jaer1jcxe costen, onderhout derselver ende de betaelinge vant bootsvolek van dien , mitsgaders van de
25 schepen met de costen derselver, die Hare Ho .
Mo, sijn gebruyekende tot cruysers, ende oock van
sooveele meer schepen ende ongelden als d'selve
soude poet vinden uut harm dienst to ontstaen I),
mitsgaders oock van alsulcke premiers als de cruysers
ende de Directeurs van de Oostersche ende N oortsche
vaert voor het veroveren van des vijants schepen
sin genyetende . Laetende d'selve Admiraliteyten
alleenlijcken belast met bet onderhout van sooveele
scheepen van oorloge, als U Ho . Mo . geraden sullen
vinden ter zee to gebruycken tot besettinge van de
custen ende bevrijdinge van de groote ende cleyne
visscherie, mitsgaders de binnenstroomen .
Hebben oock goet gevonden, dat U Ho . Mo . souden gelieven volgens het gemelte consept in de
Compagnie to herideren ende promptelijck to furneren een Somme van 20 mael hondert duysent
gulden, met welcke d'selve soude participeren in de
winste ende verlies nef'ens andere participanten ; dewelck[e], merckende den goeden wille ende voortganck
van U Ho . Mo ., des to liberaelder hare capitaelen
sullen inteyckenen, ende sonder twelcke oock nyet
mogelijck en sal sijn yemant daertoe to animeren .
Soude mits d'erectie van dese Compagnie oock
cesseren t'recht van de Directeuren over de voorseyde
Oostersche ende Noortsche vaerten.
1 , Lees, met let audere hantlschiift : ontslaerl .
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Ende alsoo uut de voorseydegeraemde middelennoch
niets en soude commen tot bate van de Compagnie
ende derhalven nyemant gevonden soude warden,
die sijne capitaelen souden willen inteyckenen, soo
Overt de hoope van de baete, die uyt de premyen
van assurantie souden mogen vallen, haer gereserveert
ende den handel jut consept begrepen articul 64 .
Ende want d'erectie deser Compagnie in alien gevalle soo haest geen effect en sal connen nemen
als wel to wenschen ware ende van node soude sijn,
soo sijn d'voorseyde coopluyden Uwe Ho . Mo . seer oitmoedeljjcken ende met alien eerbiedinge biddende
ende recommanderende, dat het [de]selve gelieve middelertijt hare sorge over het bevrijden van de zeevaert
to laten ter harten gaen .
Dit es, Ho . Mo . Heeren, 'tgeene de cooplieden
voornoemt goetgevonden hebben U Ho . Mo . to verthoonen ende aen to wijsen, haer gehoorsaemheyt I)
submitterende U Ed . Ho . Mo . vaederlijcke voorsorge, metteweicke sij, de saecken insiende, nyet
gedoogen sullen, dat de loffelicke commercien, door
t'sware belastinge ofte to cleyne bescherminge uut
dese lande verdreven, maer veeleer met gevouchelicke middelen ende goede bescherminge daerinne
gecoestert ende onderhouden warden, ende dat met
sooveele vrijheden als den staet derselve sal connen
verdragen ; want d'selve eens affgedwaelt sijnde,
soude niet licht weederkeeren .
Den Almogenden Godt, bestierder alley dingen,
wile U Ho . Mo, loffelijcke regieringe langs soo meer

1) Lees, met het andere afschrift : gehoorsaemlijck .
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segenen met voorspoet tot sijnes H .
ende welvaert des lieven vaderlants .

naems eere

Gedaen sGravenhage, den 22e11 Jut j 1634 .

IX .
NIEUW CONCEPT VAN OCTROOI VOOR EENE OP TE
RICHTEN COMPAGNIE VAN ASSURANTIE I) .

(Juli 1634) 2) .
De Staten Generael den Vereenigde Nederlanden
alien dengenen, die desen jeghenwoordighen sullen
sien ofte hooren lesen, saluyt . Doen to weeten,
alsoo wy bemereken, dat tot verseeekeringhe van de
zeevaert ende welvaert
an de inghesetenen ten
hoochsten dienstich soude wesen, in dose landen op
to rechten eene Compaignie van Asseurantie : soo
ist, dat Wy, ons genegen vindende, om by alle middelen de sehipvaert, koophandel ende hanteringe
desen landen met de meeste sorge to versorgen,
ende daerby deselve to doen toenemen ende to continueren, in conformiteyt van de tractaten, alliantien,
verbonden, entrecourssen op de trafijque ende
1) Archief Amsterdam . Bundel als boven, n°. 5, zijnde eon
gedrukt stuk, van wege de Staten-Generaal aan belanghebbenden toegezonden . Vgl. hot eerste concept in Iron . Hist. Gen.
1868, biz . 147 vlg . Op hot stuk zijn later ms . „correction" aangebracht, die dagteekenen van „29 Martii 1635" en blijkbaar
hot resultant zijn van besprekingen in de Hollandsche Statenvergadering .
2) Vgl, mijne boven aangehaalde studio, biz . 34, waar blijkt,
dat hot concept voor 22 Juli moot zijn opgesteld en na 3 Juni,
den datum van hot vorige nummer .
Bijdr, en Meded . XXI .

7
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zeevaert met andere princen, republicquen ende
volckeren eertijdts gemaeckt, die Wy in alien deelen
punctuelijck verstaen onderhouden ende achtervolght
to moeten worden .
Ende bevindende, dat met ghemeene hulpe, assistentie ende middelen van soodanighe Compaignie
naerder beschermpt ende ghemainteneert sullen worden de ghemeene koopluyden ende hare goederen
teghen alto de rooverijen, extorsien ende andere
overlasten, die hare persoonen, scheepen ofte goederen in hot vervolgen van hare reysen by de Duynkerckers ende andere vyanden van dose landen aengedaen worden, mitsgaders voor water ende sant,
ghelijck de policen tegenwoordigh gaen, uytghesondert in poincten daervan contrarie ofte andere in
desen werdt ghedisponeert, soo hebben Wy door
verscheyden pregnante redenen ende consideration Ons
daertoe moverende, met rijpe deliberation van rade
ende uyt hooghdringenden oorsaecke, goedtgevonden eon Generate Compaignie van Asseurantie op to
rechten ende to authoriseren, die Wy uyt sonderlinge affectie tot den gemeynen welstandt, ende
om de inghesetenen van deser landen voor alto
schade, sooveel moghelijck is, to bewaren ende to
conserveren in goede neeringhe ende welvaert,
sullen mainteneren ende verstercken met once hulpe,
favour ende assistentie, voor sovele den teghenwoordighen staet ende ghestaltenisse der landen
eenichsints kan verdragen, ende daertoe to version
met behoorlijck octroy ende met privilegien en
exemption hiernaer volgende .
I.
'1'e weten, dat biilnen den tijdt van sesthien
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jaren !) alle ende een yder, hetzy ingesetenen ofte
vreemde, die eenige goederen of koopmansehappen
om den Oost of den West sal willen afsenden ofte
doen afsenden, ghehouden sal wesen ten comptoire
van deselve Compaignie pertinentelijek aen to gheven
de qualiteyt, quantiteyt ende de rechte waerde van
sane goederen, soo by uyt dese landen over zee
naer andere plaetsen ende koninghrijeken sal willen
versenden 2), alsmede de rechte namen van schip
ende schipper, daerinne deselve geladen worden,
ende voorts de plaets, werwaerts dat men die meent
to versenden 3 ), om alsoo op de boecken van de
Compaignie aengheteeckent ende gheregistreert to
worden . Des soo sal den aenghever de premie ofte
recognitie van dien in contant moeten betalen, op
den voet ende conditie hiernae volghende .
II .
Welcke asseurantie ghedaen sal worden op de
neghenthiende parten der inghescheepte goederen,
ende het resterende thiendepart sal de verseeckerde
gehouden wesen tot sij nen pericule to resiqueeren,
sonder die oock buyten dese Compaignie door andere
to doen verseeckeren, ten ware hetselve thiendepart hoogher mochte monteren als tweehondert
ponders Vlaems eens, in welcken cas in sijnen keur

1) Correctie in margine : „Nyet langer dese Compagnie ofte
octroy to duyren voor sooveel de lasten ende dasseurantie aengaet als de tijt van den oorlocli, als wanneer sal cesseren de
swaricheyt ."
2) Correctie als boven : ,,De meeste oordeelen, dat men de
vreemde nosh met assurantie mach beswaren ende al vermocht
ment to doen, tselffde evenwel (on)dienstich ."
3) De woorden : „ende voorts" tot „versonden", worden „geroyeert om de Correctie aent vijfde articule bijgedaen" .
7*
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sal staen, om het overighe of mede to doers verseeckeren of hetselfde to resiqueren, soo sijnen
goeden raet gedragen sal .

Alsmede alle schippers ghehouden sullen wesen,
in het vertreck uyt dese landen, ende soo dickwils
als hetselvige gheschiedt, pertinent ten comptoire
als vooren aen to geven den naem ende groote
van hare scheepen, om mede geregistreert to worden, ten eynde sy in gereede penningen betalen 't
lastgheldt hierna gementionneert .
IV .
Ende byaldien hem yemandt soude vervorderen
to varen ofte negotioren uyt eenighe havenen ende
plaetsen deser landen , sonder deselvige waren ende
scheepen in manieren als vooren ten comptoire van
de Compaignie aen to geven, dat sal zijn op de
verbeurte van de verswegen scheepen ende goederen,
die bevonden sullen worden also in zee ghegaen
ofte versonden to wesen, die datelijck ende alomme
van wegen de voorsz, compaignie aengetast, genomen ende als verbeurt, ten behoeve van deselve
aengehouden sullen mogen worden 1 ) : ende in cas
sodanige scheepen ofte goederen verkocht mochten
wesen ofte in andere landen ofte havenen ingeloopen, sullen de reeders, participanten ende ver-

1) De woorden „van de verswegen" tot „sullen mogen worden"
zijn in margine vervangen door de correctie : „een'/3! vant verswegen schip, to betalen bij den schipper uyt sijn eygen goet ende
voor het verswegen goet een vierdubbele asseurantie, daer het
verswegen goet voor verbonden sal sijn ."
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senders voor de waerde van deselve scheepen ende
goederen mogen worden geexecuteert.
V.
De goederen, in manieren als vooren aengegeven,
sullen ten beaten van de gheasseureerden door de
Compaignie verseeckert worden voor soodanighe premie als hieronder neffens yder plaetse ghespecificeert staet . wel verstaende dat onder deselve
circumjacentie plaetsen van dien mede 1) werden
begrepen, als namentlijck alle dieghene, die uyt
eenige havenen van de Geunieerde Provintien sullen
vertrecken oft gets versenden .
VI.
Naer de Sont ende Noorwegen sal voor het somersaisoen betaelt worden, namentlijck van den eersten
April tot den eersten November,
twee ende een half par Cento .
Ende voor het wintersaisoen, van den eersten
November totters eersten April, tot
drie ende een half par Cento .
Naer Bergen in Noorweghen, Dronten, Stavanger, voor het somersaisoen
drie par Cento .
Voor het wintersaisoen
vier par Cento .
Naer Moscovien int derwaerts gaen
drie ende een half par Cento .
1) Hierboven staat : „ende alle iiaerdere ." Correctie i . m . :
dat in 't eerste artyckel staet, dat de plaets, derrewaerts de goederen werden gesonden, moet werden genoempt ende dat de
coopmanschappe nadelich is, soo is dit artyckel geamplieert met
dese woorden : ,,Ende alle naedere'', opdat de coopman het verder noemende mach volstaen, gebruyckende al evenwel de naerdear
gelegeneii nae zijn welbehagen ."
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Naer Hamburgh ende Holsteyn, het somersaisoen
een en drie quart par Cento .
Ende voor het wintersaisoen
twee par Cento .
Beoosten de Elve tot Schagen incluys , des Somers
twee par Cento .
twee ende een half par Cento .
Des winters
Naer Embden ende Bremen voor het somersaisoen
een ende een half par Cento .
Voor bet wintersaisoen
een ende drie quart par Cento .
Naer Schotlandt, Nieu Casteel, Hul ende Jertwee en een half par Cento .
muyden
De Riviere van Londen tot Douveren incluys,
twee en een half par Cento .
Van Doveren tot Enghelandts Eynde incluys,
drie par Cento .
Naer lerlant, Bresteau ende daerontrent
vijf par Cento .
Naer Nantes, Rochelle ende circumjacentien
vier en een half par Cento .
Naer Bordeaux
vijf par Cento .
Naer Bayoenen de France ende Sint Jan de Lus
ses par Cento .
Naer Sint Malo tot Rosco incluys vier par Cento .
drie par Cento .
Naer Caen, Hable en Roaen
Naer Calis
twee par Cento .
Naer Diepen ende Somme twee ende een half par
Cento . 1)
VII .
Doch de landen komende tot Treves ofte Vrede,
sal alsdan op de verminderinghe ofte veranderinghe
van 't veylgeldt , lastgelt ende de premie , by
1) Correctie i . in . : „liar de commercie de beswaernisse van
dese premie nyet lijden, waerdoor dan diversie to bevresen staet,"
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ons met onderlinghe communicatie van dese Corn
pagnie soodanighe ordre werden ghesteldt als naer
exigentie van saecken bevonden sal werden to behooren 1 ) .
VIII,
Alle andere koopmanschappen ende waren, soo
op andere verder gheleghen quartieren ende plaetsen versonden werden, byaldien deselve naer den
West gaen, sullen verseeckert moeten wesen tot
Engelants Eynde incluys, ende verder niet .
Waervoor men betalen sal voor premie
drie par Canto .
Ende die verder om den Oost gaen sullen verseeckeringhe hebben tot aen de Sont incluys, ende
voor premie betalen
twee en eon half par Canto .
Van gheljcken sullen de goederen, gaende by
Noorden omme, verseeckert moeten wesen tot op de
hoochte van Hitlandt, ende voor premie betalen
drie par Canto .
IX .
Byaldien yemandt, om de west ende dour de
Straet ofte de Oost gaende, op plaetsen neutrale
of ghealieerde van dese landen toebehoorende,
eenige vorder asseurantie begeerde, ofte oock op
andere gheoorlofde condition als in desen octroye
uytghedruckt staen, werden de respective Collegian

1) Correctie i, m. : ,,Hot octroy to expireren met den oirlooch
voor sooveel als de belastinge ende hot asseureren aangaet,
gelyck art . 1 made geteyckent staet, met dien verstande nochtans, dat soo de Compagnie alsdan ten achteren mochten wesen,
d'selve voor sulcken tijt sal worden gecontinueert als men alsdan
tot veretfeninge van de schulden sal geraden vinden ."
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van Bewinthebberen by desen geauthoriseert om hetselve tot bate ende schade van dese Compagnie to
moghen does op alsoodanighe premie en voorwaerden als sy mittengheenen, die sulcks begheeren,
ill bet minnelijck sullen konnen overeenkommen,
ende gelijck de Bewinthebberen alle wares ende
goederen, d'inghesetenen deser landen toekommende,
ofte die by ordre van andere uytheemsche versonden
moghen worden, gehouden zijn under haer asseurantie to ontfangen, soo sullen deselve oock vermogen allerhande contracten van asseurantie op to
rechten ende to maecken, met alle Ingesetenen van
alle neutrale of gheallieerde princes, potentates,
ende republicquen van desen Staet, hetsy das deselve bare schepen ende goederen naer dese landen
afsenden of naer andere quartieren (niet sijnde onder
de subjectie van once vyanden), wel verstaende dat
soodanighe to bedinghene premie ten minsten soo
hoogh sal zijn als de inghesetenen deser landen op
deselve plaetsen aen de Compagnie betalen moeten .
X,
Ende opdat de Bewinthebberen verseeckert moghen
wesen, dat sy in bet aengheven van de monture der
schepen niet misleyt worden, sullen sy by haer selves
vermogen ofte by hare Gecommitteerde, alle schepen
in zee gaende to besichtighen ende to visiteren, om
op de monture ende wapeninge van dies informatie
to semen .
XI.
Ende worden alle schippers belast, soo haest als
sy of hare reeders eenighe certepartije ghemaeckt
hebben ofte in de ladinghe kommen to legghen
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om eenige goederen in to nemen 1), ten comptoire
van de Compagnie aen to geven de monture haerder
schepen, ten eynde de Compagnie int aenteyckenen
van de lastgelden ende invorderen van dien, sick
daernaer mogen reguleren, op pene, so de sehippers
van sulex to doers in ghebreeeke bljven, dat sy ten
behouve van de Compagnie verbeuren sullen viermaal
sooveel als het lastgheldt over 't schip sal bedragen,
waervoor het schip 2) verbonden ende executabel
sal z n .
XII.
De juweelen, contante penninghen, ghemunt ofte
ongemunt, ende hetgheene onder de kleynodien ghereeckent wordt, soo in ende uyt dese landen geseheept worden, sullen met onderlinge verdrach tussehen de Compagnie ende die suleks versoecken
verseeckert worden, dock en sullen onder de jaweelen niet ghereeckent worden corael, noch cornelijn,
noch agaet, dienstich tot vasselen, noch christal de
montagne, noch musques, noch chivet, noch am-

bregis, noch eenich antler parfum .
XIII .
Ende opdat de Compagnie, soveel doeneljck is,
geniet de premie van alle de uytsendende warm
ende lastgheldt van de schepen, en sullen geen
paspoorten ter eonvoyen aen yemant verleent worden, tenzy by alvooren doet blacken met een biljet
1) De woorden : „soo haest" tot „nemen" doorgehaald en vervangen door : „ter plaetse van heure ladinge 24 uuren voor het
lichten van het ancker ."
2) Het woord „schip'' vervangen door : „het twee en dertichste
part van liet schip tot lasten van den schipper ."
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van de Bewinthebberen ofte hares Commis, dat de
asseurantie van soodanige goederen, ende de lasten
van de schepen behoorlijck aengegeven, ende de
premie ende 't lastgheldt van dien voldaen is . Ende
tot dien eynde sullen Bewinthebberen op de respective comptoiren van convoyen settee eon gheswoo
ren Commis, die de voorverhaelde biljetten intrecken
ende aen de Bewinthebberen overbrengen sal, om
die met hare boecken to confereren ende sulcke
ordre to stellen als deselve sullen bevinden to behooren.
XTV.
Alle de schade, op eenighe gheasseureerde goederen vallende, sullen aen de beschadichde goedtghedaen
worden ter plaetse, daer de premie van die betaelt
is, naer den prijs als deselfde ten tide van de ghedane verseeckeringe aengegheven zijn, drie maenden
nadat de Bewinthebberen van de geledene schade
volkomentlijck sal zijn ghebleecken .
XV.
Wel verstaende dat dose Compagnie niet verbonden
sal zijn aen de verseeckerde goet to does eenighe
haverije, die niet vijf 1) par Cento ende daerboven
bedraecht, ende mode niet instaen voor eenige de
tension ofte arresten z) van eenige neutralen ofte
gheallieerde potentates, soo wanneer die op eenighe
reeden, havenen ofte rivieren kommen to geschie1) ,,Vijf' doorgehaald en vervangen door : „boven de twee ."
2) Correctie i, m . : „Op de detention ende arresten vallen groote
redenen pro et contra ; derhalven gelieven Haer Gro . Mo . daer
naerder op to letten ; en Overt bij provisie gelaten gelijck hot
staat."

TOT OPRICHTING EENER COMP . V . ASSURANTIE,

107

den, alsoock niet voor eenige schade, die de goederen, naedat se aen het landt gebracht sijn souden,
overkommen, ende voorts geenighe verseeckeringhe
does op soodanighe plaetsen, die onder de ghehoor
saemheydt van den vyandt staen, noch merle op
alsulcke, die by yemandt, 't zy vriendt ofte vjandt,
met oorloghsmacht metter daedt beset ofte besloten zjjn.

xvI.
Voorts ten eynde de Compagnie met so weynige
cavillatie ende sinistere practjcquen ghequelt worde
als mogelijck is, sal deselve niet ghehouden wesen
eenighe restorne aen yemandt, onder hoedanich pretext dat bet soude wesen, to vergunnen, maer
sullen in allen gevalle de betaelde premie behouden,
ten ware de goederen met kennisse van de Bewinthebberen worden gelost, sjnde noch niet geweest
in zee, waervan de halve premie sal worden gerestitueert 1 ).

xv".
De goederen, die van buyten naer dese laude
ghesonden worden ende by de Compaignie verseeckert zijn, sullen in cas van schade ghereeckent werden volghens den inkoop ter plaetse van daer die
eerst afghescheept zijn, verhoocht met d'onkosten
tot de scheepinghe toe, ende voorts volghende den
stijl van asseurantie tot noch toe gheobserveert .
1) De woorden : „de halve premie sal worden gerestitueert"
doorgehaald en vervangen door : „De premie sullen werden gerestitueert, snits genyetende tle Coropagnie een half per cento van
de aengegeven sons"
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Welcke goederen gearriveert zijnde, sullen de eyghenaers van dien ghehouden zijn ten comptoire van
de Compaignie aen to geven de rechte waerdie van
deselve alhier to lande waerdigh, ende to betalen
bet recht van de veylinghe, van sooveele als deselve meer bedraghen dan de Somme, die by de Compaignie verseeckert is 1 ).
XVIII .
Aengaende de waren, die ter plaetse van hare
ladinge gheene sonderlinghe valeur en hebben
ende meest door den arbeydt van bet scheepsvolck
verkreghen worden, als sout, bout ende dierghelijcke, sullen de Bewindthebberen ende dieghene,
soo daerover asseurantie begheeren, den anderen
in bet reeckenen van hare prijsen om de premie
daernae to betalen verstaen ; ende bijaldien sij luyden daerover niet en konnen accorderen, sal den
lader vrystaen door andere buyten de Compaignie
to doers verseeckeren, mils alsdan aen de voorsz .
Compaignie bet recht van de veylinge in manieren
voorsz . to betalen .
XIX..
Van de inkomende scheepen, 't zy vreemde

2}

ofte

I) Correctie i, m . : „Bij to vougen : „Vrachten ende andere ongelden affgetrokken ," ende Overt voorts in bedenckinge gegeven,
off de waerdij van de goederen, twelcke dselve meerdig waerdich
sijn gals de sour, ten comptoire aengegeven, recht van veilinge
sal betalen, off alleen de restende goederen, die .der meerder sijn
als de sender heeft laten versekeren, mils afftreckende bet
thiende part, daervan hij selfrs risico moet lijden" .
2) Boven „vreemde" staat : „soo die lasten breken ." Correctie
i . m . : „Wert swaricheyt gemaect van ale -vreemde dese last op to
leggen, gelijek aert. 1 geteyckent staet ."
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hierlandtsehe, soo dickmaels as die uytter zee in
eenige havenen deser Provintien innekomen ofte
uytloopen, ende niet ten comptoire van de Compaignie aengegeven zijn om verseeckert to wesen,
sal betaeldt worden voor yder last van de ghemonteerde scheepen, ghemonteert ende ghemant volghens 't reglement van de Heeren Staten van den
elfden Meert 1632, tot art. 18 incluys, een derdepart minder dan de minder ghemonteerde scheepen
zijn ghesteldt.
De noordtvaerders ende koolhaelders , alleen
met koolen gheladen, oock merle die varen naer
Ipswich, Calis, Douveren, Londen, de riviere van
Ipswich, alsmede over zee naer Holstein, Jutlandt,
Hamburgh ende over dese zijde van Schaghen,
per last vijfthien stuyvers .
De 4ostvaerders ende Belt, daerinne begrepen
Schotlandt, Vranckrijck, uytgesondert de plaetsen
hierboven gheroert, St. Malo tot Rosco incluys .
lnsghelijcx naer Enghelandt tot Enghelandts eynde,
merle incluys, twintich stuyvers per last .
De scheepen, varende westelijcker om Heysant,
buyten Enghelandts Eynde, 't Canael van Bristou,
Ierlandt, ende over de Spaensche Zee, ende in ende
door de Straet, Moscovien ende om de Noordtcaep,
dertich l) stuyvers per last .
Naer Embden, Breemen, Hamburch, over de
Watten, thien stuyvers per last .

1) Correctie i . m . : ,,Omdat de asseurantie nyet verder gelt als
tot Engelants eynde, wort slit lastgelt niet hooger als op 20 st,
gestelt,"
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Pooh de scheepen ghemonteert ende ghemant als
volght, sullen vrij zijn ende niet ghehouden eenighe
lastgelden to betalen .
De scheepen van 50 tot 75 lasten, ghemonteert
met ses gotelingen, sevenduysent pondt wegende,
driehondert pondt kruyt, scherp tot twintig schooten tot yder stuck, ghemant met thin manners,
een jongen, steenstucken, musquetten, piecken,
sabels naer advenant.
Scheepen van 75 tot 100 lasten, acht gotelinghen, twaelfduysent pondt wegende, 450 pondt
kruyt, scherp als boven, ghemant met derthien
manners, twee jongens, steenstucken etc .
Scheepen van 100 tot 115 lasten, 10 gotelinghen, sesthienduysendt pondt weghende, seshondert
ponders kruyt, scherp als boven, gemant met 15
manners, twee jongens, steenstucken etc.
Scheepen van 115 tot 130 lasten, twaelf gotelingen, twintich duysent pondt weghende, seven hondert pondt kruyt, scherp als boven, gemant met
achtien man, twee jongens, steenstucken etc .
Schepen van 130 tot 150 lasten, veerthien gotelingen, 25 duysent pondt wegende, neghen hondert
pout cruyt, gemant met 21 manners, twee jongens,
scherp als boven, steenstucken etc .
Scheepen van 150 lasten opwaerts, hoe groot dat
se zijn, behalven die opte Straet ofte Levant varen,
daer een bijsonder reglement van is, sesthien gotelingen, dertich duysent ponders wegende, twaelf
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hoildert pondt cruyt, 25 man, twee jonghens, scherp
als boven, steenstucken etc .
Ende sullen de lasten, in desen geroert, eenpaerljcken gereeckent worden op roggelasten, uytghesondert die van de Oost ende West-Indische Compaignie ende die men ter vrije neeringhe alleenelijck
uytsent, waervan hiernaer sal gesproocken worden .
XX 1) .
De scheepen, uyt dese landen naer Vranckrjjck,
om een soutladinghe ofte andere to bekommen,
varende, hetzy leedigh ofte volladen, sullen in het
uytgaen, als vooren staet, gehouden 4jn to betalen
lastgheldt voor hare scheepen ; ende byaldien sy
met hare ladinghe, die sy buytenslandts bekommen, de Eng- ofte Noortzee wederom passeerden
ofte aendeden, sullen gehouden wesen aen de Compaignie to betalen 't voorsz . lastgelt, ende dat aen
sodanige Gecommitteerdens als de Compaignie buytenslandts daertoe specialijck mochten committeren .
Doch byaldien de Bewindthebberen aldaer gheen
Gecommitteerden totten ontfangh en hadden gesteldt,
sal hetselve recht op hare wederkompste in dese
landen aende Compaignie, ter plaetse daer se sullen
arriveren, betaeldt worden ; ende sullen de reeders
voor hetselfde recht aen de Compaignie merle verbonden zijn tot soodanige somme van penniiighen,

1) Het geheele artikel is bij de „correctie" doorgehaald, met
de aanteekening i, m, ;

„Dese vier achter aaneen volgende ar-

tyckelen worden met meerderheyt van stemmen geroyeert, om
onse scheepen buytenslants nyet meerder to beswaren als de
uvV 1lieemsche ."
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als sy uyt deselve bevrachtinge ofte reysen ontfanghen ende ghenooten mogen hebben .
XXI 1).
Van geljjcken, indien eenige schippers deser landen met hare scheepen buytenslandts eenighe
vrachten ofte reysen aenvangen, om van d'eene
plaetse naer dander to varen, sonder dese landen
aen to doen, sullen sy zoo meenighmael sy de Enge
ende Noortzee bevaren ende gebruyken, gehouden
zijn 't voorsz . recht van veylinge to betalen, ende
dat soo meenighmael als sy lastbreecken en een
nieuwe voyagie doen, waervoor de reeders, als in
't voorgaende articul, merle verbonden ende executabel
sullen wysen.
XXII

2) .

Van alle waren en koopmanschappen, van wat
natuyre die zijn, soo van buyten over zee yemandt
toegesonden worden ofte selfs soude mogen inbrengen, 't zy dan deselve de convoyen deser landen
subject zijn ofte uiet, so die als vooren niet tijdehjck op eenige comptoiren van de Compagnie aengegheven ende dienvolgende verasseureert zijn, zal
betaelt worden voor de veylinge van de zee een
ende een half ten hondert, naer de waerde als deselve bier to lande sullen hebben . Pooh sullen de
waren ende goederen, van Calis, Hamburch ende
Breemen kommende, alleen een par Cento voor
veylinge betalen.

1) Als boven .
2) Als boven .
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XXIII 1).
Gelijck merle alle ingesetenen deser landen, die
eenige waren in andere plaetsen ende koningrjjcken
doen inneladen om op andere quartieren buyten dese
Provintien gevoert to worden, ende daermede pasreren ofte aendoen de Enge ofte Noortzee, so die
niet tijdelijck verasseureert zijn, sullen ghehouden
wesen, soo haest deselve ter gedestineerde plaetse
ghekomen zijn, ofte op hare wederkompste in dese
landen, aen de Compaignie ofte hare Gheeommitteerden to betalen het recht van de veylinghe als
vooren . Ende byaldien yemandt van des to doen
in ghebreecke bleve, alsoo oock de schippers het
lastgheldt over hare schepen, ten behoeve van de
Compagnie, verbeuren viermael sooveel als het
recht van de veylinghe oft lastgeldt sal bedragen .
XXIV.
Alle deghene, soo naer de voorgestelde ordre ~)
aen de Compaignie betalen het recht van de veylinge, sullen niet verbonden wesen, om hem precijselijck door de Compagnie to doen verseeckeren,
maer sullen vermogen met andre, hetzy buyten en
binnenslandts, weghen hare asseurantie to tracteren
als hareri goeden raedt sal gedragen.
XXV.
Die van de Oost-ende West-Indische Compaignie 3),
1) Als boven,
2) Hierbij i, m, : „van veillinge ."
3) Correctie i. m . : ,,Met meerderheyt van stemmen verstaen
de Westindische Compagnie ende vrije neringvaerders to eximeren, maer de Oostindische to betalen een half per cente" .
Bijdr, en Meded . XXI.

3
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mitsgaders de vrije neeringe-vaerders, sullen met
hare seheepen vry wesen, alsmede metten cargasoenen, die naer den limite van haren octroye afghesonden worden, ende alleenljck van hare retouren,
inkomende waren ende prinsen betalen een per
cento, ten aensien dat se nevens andere de veylinge
der Enge- ende Noortzee genieten .
XXVI.
Insgelijcx sullen de buyssen, dogghers, ventjaghers ende alle andere, die onder de groote ende
kleyne visseherie begrepen zijn, voor hare uytreyse
vry wesen, ende alleen ten regarde van de veylinge,
van haren ghevangenen haringh ende visch per
last betalen twintich stuyvers .
XXVII .
Ende byaldien hem yemant door de Compagnie
hadde doen verseeckeren, ende sick vervorderde
teghens de ordre van de Generals vergaderinghe,
met once approbatie op het convoyeren ende het
uytseylen van de schepen genomen, in zee to gaen,
sal sijn betaelde premie quyt wesen, ende in cas
van schade gheenige vergoedinghe, uyt wat oorsaecke
het oock soude mogen wesen, genieten 1 ).
XXVIII.
De Bewinthebberen sullen in hare dagheljjckse
vergaderinghe examineren de ghelegentheyt van de
1) Correctie i . m . heeft bijvoeging aan het slot van : „mits dat
de Compagnie behoorlijcke ordre ende reglement op het convoyeren stelle ende observere ."
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aengebrachte schade ende abandonnementen, die by
yemant mochte geschieden, dewelcke soo sy deuchdelijcken ende gheverifieert vinden, sullen deselve
alsdan moghen betalen, sonder daerover eenich
vonnisse van den rechter to verwachten, ende met
de ghenomen resolutie teghens hare participanten
in reeckeninghe volstaen . Doch in cas van dispute,
ende dat de twee derdeparten van de presence Bewinthebberen de schade niet ghenouchsaem gheverifieert en vonden, noch deselve gedisponeert om
door goede manners of to doers handelen, sal den
insinuant sin versoeck van vergoedinghe afgheslagen
worden, die sijn recht sal mogen vervolghen voor
de ordinaris Justitie, hat zy Kamer van Asseurantie
ofte andere Collegian, sulcx als de constitutie van de
plaetse is medebrenghende .
XXIX.
Tot verseeckeringhe van de gheasseureerden sullen
verbonden wesen alleen de middelen ende effecten
van de Compagnie, sonder dat de Bewinthebberen
ende Participanten daervooren in hun prive verbonden sullen wesen .
XXX.
Ende opdat dese Compagnie staende mach blijven, noch met sinistre practjcquen in haer recht verkort worden, sullen Bewinthebberen vermoghen alle
waren, die notoirljcken beneden de rechten waerde
aengegeven worden, to visiteren , ende deselve
met kennisse van saken ten behoeve van deselve
Compagnie nae haer nemen, milts aen de gheasseureerde betalende den sesten penningh meer als de
aengebrachte Somme bedraecht .
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XXXI.
Maer byaldien yemandt, soo voor desen ghesteldt
is, de Compagnie quam voorbj to gaen, sonder sijne
goederen in 't geheel ofte deel ten comptoire van de
Compagnie aen to gheven om gheasseureert to worden, ofte oock in eenige deser landen inkomende
om het recht van de veylinghe to betalen, sal sodanighe versweghen goederen ten behouve van de
Compagnie metterdaet verbeuren, bijaldien deselve
fraude door de goede toesicht der Bewinthebberen
ofte hare dienaers eerst ontdeckt werdt . Ende ware
het soo dat deselve neffens het verswijgen aen de
Compagnie, oock 's landts gerechticheyt gesloocken
mochte hebben, ende daerover door de Generale cerchers ofte andere ministers van de Admiraliteyten
eerst achterhaeldt worden, sal het verbeuren derselver kommen ten behouve van de gemeene saecke,
ende de ghebreeckighe daerenboven ten besten van
de Compagnie verbeuren thienmael 1) sooveel als de
premie van de asseurantie bedragen soude hebben,
ende van de versweghen schepen thienmael 2) sooveel als het verswegen deeF bedraecht in 't lastgeldt .
XX XII .
welcke aenbrenginghe ende opghevinghe aen de
Compagnie om gheasseureert to worden ghedaen sal
moeten worden op sodanigen tijdt ende gelegentheyt
van de goederen, als men teghenwoordich gewoon
is het recht van de convoyen aen to gheven, soodat
bij langher uytstel ofte vorder uytslach van de goe1) Doorgeschrapt en vervangen door : „viermael,"
2) Correctie i . m . : „viermael, daervoor tot schippers Taste het
32 paert verbonden blijft, conform het 1111 arle ."
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deren om geseheept to worden, men verstaen sal
dat de gebreeckighe in de voorstaende peyne ende
boete vervallen sal wesen ; alsoock van gelijcken
sullen de schepen, lastgeldt betalende, aenghedient
moeten worden, soo haest sy in de ladinge gaen leggen 1) om eenighe goederen in to nemen, voor ende
aleer men begindt die to schepen, ende voor diegeenige die ledich ende ballastsscheeps uytgaen,
voor ende alleer sy hare schepen ballasten met
intentie om in zee to gaen .
XXXIII .
Ende belanghende de inkommende schepen, die
het recht van de veylinghe 2) schuldich zijn, sullen
aenghegheven moeten worden binnen vierentwintich
urea, naerdat hetselfde schip sin ancker gheworpen
heeft oft gearriveert is ter plaetse, daer by sijne
last eerst meent to breecken, alles op peyne als
b oven .
XXXIV.
Ende alsoo de asseurantie veel fraude ende boosheydt subject is, tenzy daerinne met behoorlijcke
moeten worden versorcht, sullen alle dieghene, die
fraudeleuseliick hare waren de Compagnie aengheVen, met opset om die, in zee kommende ofte by
andere gheleghentheydt, haerselven die moetwillichlijck quijt to maecken, om by dat middel van de
Compagnie de aengegeven prijs to bekommen, als
wel voor deem i n p r i v e contracten ghepractiseert
l) Correctie i . m . : „ten minste 24 uuren voor t'lichten van
het ancker ."
2) „Veilinghe" doorgehaald en vervangen door „lastgelt ."
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sullen deselve

verbeuren

niet

ten behouve van de Compagnie

alleeneljcken

de

betaelde premie,

maer ooek sooveele als die weerde van dien in hat
aengheven getaxeert is, ende daerenboven nae gheleghentheydt van saecken door den rechter ghestraft worden

nae de gheschreven rechten ende

placaten deser landen .

Alle saecken, die aenghevangen worden teghen
eenighe contraventeurs van deer Compagnie gherechticheydt, 't zij in cas van arrest, aenhalinghe van
waren ofte schepen, sullen tar aenklaehte van den
Advocaet van de respective Kameren, als Fiscael voor
de eerste instantie, bericht warden by den ordinaris
rechter van de plaets, daer de Kameren respective
ghesteldt zijn, aebtervolgheude hat resort, soo by
de Collegian tar Admiraliteyten ghehouden wordt ;
ende byaldien de Compagnie eenighe breucken ofte
boeten toeghewesen worden, sullen die by provisie
betaelt ofte gheexeeuteert worden, nietteghenstaende
eenighe

provocatie,

appellatie

ende

verleende

inhibitie .

xxxv I .
Ende alsoo in desen sonderlinghe client waergenomen de gheleghentheydt van de goede inghesetenen, die van tjdt tot tjjdt hare waren ende schepen
op eenighe comptoiren van de Compagnie om verseeckert to worden sullen aengheven, soo sullen de
respective Kameren ghehouden wesen den anderen
to provideren ende versien van penninghen,

soo

wanneer hat gebeuren moehte, dat de sehaden ende
verliesen in eenighe van dien soo groot wierden, dat
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sy niet bestant en warm deselve uyt hare capitalen
op to brenghen . Ende indien van des to doen yemandt
onwillich ende in ghebreecke was, worden de respective Kameren geauthoriseert, sooveele penningen
alsy tot betalinge van de gevallene schade sullen
van doen hebben, ten laste van de generale Compagnie to negotieren .
XXxVH.
Hebben voorts belooft, dat wy dese Compagnie
tegens omen yegeljjcken sullen mainteneren ende
defenderen in de vrije zeevaert ende trafhjcq, ende
ten dien eynde in deselve Compagnie herideren ende
furneren twintich hondert duysent guldens, ende daermede schade ende bate loopen als andere participanten, welcke somme wij furneren sullen d'een
helft binnen een maendt, naerdat Bewindthebberen
sullen ghesteldt zijn, ende d'ander helft drie maenden
daernaer .

Ende sullen alle ingesetenen deser landen , ende
oock andere landen bij openbare afhctie van biljetten, binnen den tijdt van eon maendt nae date
van deem to afhgeren, gewaerschout worden dat se
binnen den tijt van drie eerstkommende maenden,
innegaende den
doses Jaers sesthienhondert vier- en dertich, in dose Compagnie sullen
worden gheadmitteert, ende dat se hare penninghen,
die se sullen willen inlegghen, sullen moeten opbrengen, naedat Bewinthebberen in de respective
Kameren sullen ghestelt zijn, in twee termjjnen, to
weten de eerste helft van dien ter expiratie van
drie maenden, ende de wederhelfte ses maenden
daernaer .
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XXXIX.
Uut welcke penningen vooreerst vervallen sullen
worden de noodighe equipagien, die de Generale
vergaderinghe van de Neghenthiene dienstich sal oordeelen tot veylinghe van de zee ende tot establissement van de negotie in de gheoctroyeerde limiten,
hiernaer uytghedruckt, midis dat de overighe ter
dispositie van de respective Bewinthebberen, alvooren daerop ghenomen het advijs van de voorsz .
Generale vergaderinghe, geleydt sullen worden op
vaste comptoire oft andere suffisante beursen ter
redeljcker interesse, met expresse conditie dat deselve tot alley tjjdt van den jare, op de aenmaninge
van Bewinthebberen, met den verloopen interesse
naer advenant van den tijdt wederom afghelost ende
uytghekeert sullen worden, ten eynde de Compagnie
altijt gereet mach zijn om aen de gheasseureerde to
lijdene schade ende verliesen to voldoen .
XL.
Ende opdat dese Compagnie soude moghen bestaen bij eene goede regieringhe, tot meesten proffijte ende contentement van alle de Participanten,
so hebben wy geordonneert, dat deselve regieringhe
sal bestaen in vijf Kameren van Bewindthebberen,
als een binnen Amsterdam, die hebben sal d'administratie van de vier negende parten, eene Kamer in
Zeelandt, voor twee neghende parten, eene Kamer
op de Maze, voor een neghende part, eene Kamer
in 't Noorderquartier, voor een negende part, ende
de resterende Kamer in Vrieslandt ende Stadt
ende Landen merle voor een negende part, over
welcke Kameren alle de ingeteeckende capitalen
proportionnelijcken sullen verdeelt worden, volghens
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de voorverhaelde puncten in de Kameren, soo haest
de eerste algemeene vergaderinge van Bewindthebberen sal ghehouden worden, ende dat ten overstaen
van once Ghecommitteerdens, die wy daertoe specialjjck sullen authoriseren ende lasten 1 ).
XLI .
Ende sullen de Provintien 2) ende Steden in dewelcke gheen Kameren en zijn, inleggende uyt heure
ghemeente hondert duysent gulden ofte meer, op
behoorlijcke nominatie van de Hooftparticipanten ende
over elcke hondert duysent guldens mogen stellen
een Bewinthebber, in sulcken Kamer, daer sy goedtvinden sullen heure Penninghen to brengen .
XLII.
Ende sal de verdeelinghe alleen in desen to verstaen zjjn noopende de equipagie ende de directie
van de ghemeene Compaignie-saecken, ende des-onvermindert sullen alle koopluyden ende inghesetenen
deser landen vermoghen sonder eenigh onderscheyt
hare asseurantie to doen in alsoodanige Kamer als
hem ghelegenst sal wesen, sonder dat ten aensien
van dese verdeelinghe in 't minste de vrijheyt van
dien sal wesen geprejudiceert 3 ) .

'i) Correctie i. m. : ,,Is gelaten in state, omdat Haerlem merle
een earner versocht, ten minsten met Leyden gecombineert ."
2) Correctie i . in. : „Een distinctie to stellen after hot woort
provincien ende de ande destinctien uyt to doen, tot het woort
participanten incluys ."
3) Toevoeging i . m . : „mits dat hij gehouden sal sijn ter earner
van sijne ladinge een billet van aenteyckinge van Bewinthebberen to nemer op den behoorlijcken tijt, hyervooren gespeci ,
ficeert ."

122

KOOPMANSADVIEZEN AANGAANDE HET PLAN

XLIII .
Onder de voorverhaelde Participanten sullen gereeckent worden Hooftparticipanten to wesen, die
in de Kamer van Amsterdam voor haer eygen reeckeninge participeren de somme van sesduysent guldens,
ende in de andere Kameren ter somme van vierduysent guldens.
XLIV.
Welcke Hooftparticipanten, soo haest dese Compaignie sal gheslooten wesen, door de Magistrates
van de plaetsen, daer de Kameren resideren ofte
daer hondert duysent guldens ingheteeckent sal zijn,
byeengheroepen sullen worden, om uyttet midden
van haer ende by hare nominatie ghekooren to
worden, secreteljck by biljetten ofte anderssints,
een dubbel ghetal, om daeruyt by de Staten van
de respective Provintien ofte door de Magistrates
van de Steden, daer de Kameren zijn oft daer hondert duysent gulden ingeteeckent sal zijn, ghekooren
to worden tot Bewindthebberen, die de directie
van de Compaignie van den eersten aenvanghen
ende vervolghen sullen .
XLV .
Dat de eerste gekooren Bewinthebberen 1) sullen
dienen geduyrende den tijdt van 't Octroy, ende
daerinne geese veranderinge to does als by afsterven
')

Correctie i . m. : „De eerste Bewinthebbers to dienen ses
jaren, das de helft aft' to laten ende drye jaren daerna de andere
helfte, ende soo voorts alle drye jaren afgaende d'outste helft,
in dienste sijnde ."
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ofte onbequaemheyt, ende in plaets van deghene, die
kommen t'overlijden ofte om andere redenen verlaten werden by de Bewinthebberen, mitsgaders by
de Hooftparticipanten, die in persoone ende op hare
costen daerby sullen willen kommen, dubbel ghetal
sullen worden ghenomineert, uyt welcke de voorsz .
respective Provintien, Gedeputeerdens ofte Magistraten nieuwe electie van Bewindthebber sullen doer,
ende de vacante plaetsen successivelick suppleren .
Ende sullen voor Hooftparticipanten ghehouden worden, die voor hun eygen sooveel participeren als
de respective Bewinthebberen zijn doende, 't welck
sy twee jaren in de Compaignie voor 't veranderen
sullen moeten hebben gheherideert ende op de
boucken bekent staen .
XLVI.
Pat de Kamer van Amsterdam sal bestaen van
twintich Bewindthebberen, de Kamer van Zeelandt
van twaelf Bevy; indthebberen , de Kamer van de Mase
ende Noorderquartier yder negen Bewindthebberen,
ende de Kamer van Vrieslandt, ende Stadt ende
Landen tsamen oock negen Bewindthebberen 1) .
XLVII .
Welcke Bewinthebberen, in plaetse van provisie,
tot lasts van de Compagnie sullen genieten, ter Kamer
van Amsterdam jaer1jcx ide Somme van twaelf
hondert guldens, ende in de andere Kameren duysent
guldens . Ende sullen- de subalterns dieners, ter

1) Correctie i, m . : „Naerder op to letters, als de perfects repartitie van de cameren sal sijn gedaen ."
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discretie van de respective Bewinthebberen, gestelt
worden tot laste van de Compaignie ') .
XLVIII .
Pat soo dickwils van noode sal zijn eon Generale
vergaderinghe van de voorsz . Kameren ghehouden,
om op 't convoyeeren van de scheepen, equipagie
van dies, veylinghe van de zee ofte eenige saecken
de Compagnie in 't ghemeen betreffende ordre to
stellen, hetselve sal geschieden in negenthien persoonen, daerinne uyt de Kamer van Amsterdam
sullen compareeren acht, uyt Zeelandt vier, van de
Mase twee, uyt hot Noorderquartier twee, uyt
Vrieslandt mitsgaders Stadt ende Landen twee .
Wel verstaende, dat den negenthiende persoon, oft
sooveel meer als Wy t'elckens sullen goedt vinden,
by Ons sal worden ghedeputeert, omme in de voorseyde vergaderinghe de saecken van de Compaignie
ten beaten to helpen dirigeren 2).
XLIX.
Van welcke Generale vergaderinge van de voorsz .
Kameren alle saecken van dose Compaignie aengaende verhandelt ende beslooten sullen worden .
Wel verstaende, dat in saecken van oorloghe op de
ghenomen resolutie versocht sal worden Ons approbatie.

1) Correctie i. m . : „Opgehouden als hot voorgaende, omdat
de heeren van Amstelredam sustineerden meerder provision voor
haer, alsoo de heuren meer moeten risqueren als teyckenende
6000 ."
1) Correctie i . m . : „Opgehouden als vooren, om redenen de
Camera nosh nyet vast en staen ."
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L.
De voorseyde Generale vergaderinge beschreven
zjjnde, sal to samen kommen om to resolveren, wanneer men sal equiperen, hoeveele seheepen men
op elek quartier sal senden, de Compaignie in 't
ghemeen betreffende, sonder dat d'een of d'ander
Kamer yet sal mogen aenreehten buy ten de voorseyde
ghemeene resolution, maer sullen gehouden zijn
deselve to effeetueren ende in 't werek to stellen .
Ende indien eenige Kamer bevonden worde in gebreeeke to zijn de gemeene resolutie to aehtervolgen
of to contravenieren, hebben Wy deselve vergaderinghe geauthoriseert ende authoriseren by desen,
om soodanigh ghebreek ende contraventie metten
eersten to repareren, waerinne Wy, des versoeht
zjnde, haer sullen assisteren.
LI .
Deselve Generale Vergaderinghe sal ghehouden
worden de eerste ses jaren binnen de stadt van
Amsterdam, ende twee jaren daernaer in Zeelant,
ende soo voorts van tijdt tot tijdt in de voorseyde
twee plaetsen 1) .
LII .
De Bewinthebbers, die, van weghen de Compaignie
gheeommitteert zjnde, van hugs sullen reysen, 't
zy op de voorseyde vergaderinge ofte elders, sullen
voor haer teerkosten ende daghgelden hebben vier
gulden daechs, boven de sehuyt ende waghen-

1) Correctie i, m, ; „Opgehouden om redenen als vooren,"
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vrachten. Wel verstaende, dat dieghene, die van d'eene
stadt naer d'andere reysen om die Kameren als
Bewinthebberen ende Regierders to frequenteren,
egeen daghgelden oft reyskosten en zullen ontfangen tot laste van de Compaignie 1).
L1II .
Ende of 't gebeurde, dat in de voorseyde Generale
vergaderinghe eenighe wichtighe saecken voorvielen, daerinne sy niet wel en konden verdragen,
ofte dat sy sells hun soude moghen beswaert vinden
om malkanderen to overstemmen, dat deselve gelaten
sal worden tot Onse decisie, ende 't ghene dienaengaende goedt gevonden sal worden, sal achtervolght ende naegekomen worden,
LIV .
De scheepen van do reyse wederkommende, sullen
weder aenkomen ter plaetse, daer sy afgheseyldt zijn,
ende , of door fortuyne van weder ende windt de
scheepen, van 't eene quartier uytgheseyldt, aenquamen in hot ander, als die van Amsterdam ofte
van 't Noorder-quartier in Zeelandt ofte in de Mase,
ofte die van Zeelandt in Hollandt, ofte die van
Vrieslandt mitsgaders Stadt ende Landen, in eon
ander quartier, dat niettemin elcke Kamer d'administratie ende bewindt van hare uytghesonden scheOpen ende koopmanschappen sal behouden, ende dat
sy deselve mogen versenden ende vervoeren nae de
quartieren, daer de scheepen waren uytgeseylt, 't zy
metteselve oft andere scheepen, midis dat de Be'l) Correctie i, in . : „Werden merle opgehouden, om to resumeren ten regarde van bet leste lith van dit artle ."
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winthebberen derselver Kamer ghehouden sullen
zjn, haer selfs in persoon to laten vinden ter plaetse,
daer de scheepen oft goederen aenghekommen :zn,
ij
ende gheene facteurs daerover sullen vermogen to
stellen : maer inghevalle haer selfs niet gelegen en
ware to reysen, dat sy alsdan de Bewindthebberen
van de Kamer, daer de scheepen ghearriveert zijn ,
totte administratie sullen committeren .
LV.
Ende indien eenighe Provintien goedtvinden eenen
agent to stellen, om die penninghen uyt hare ingesetenen to versamelen ende in masse in eenige
Kamer to leggen ende van de uytdeelinge betalinge
to vorderen, sal de Kamer ghehouden 4jn alsulcken
agent toe to laten acces in deselve Kamer, om aldaer gheinformeert to worden van den staet van den
uytgheve ende inkommen, uyt- ende inschulden, behouden dat de penninghen, by sulcken agent inghebracht, sullen bedragen vijftich duysent guldens ende
daerboven .
LVI.
Ende of 't ghebeurde, dat onder d'een of dander
Kamer yemandt van de Bewindthebberen in sulcken
staet gheraeckte, dat by niet en konde voldoen 't
ghene hem sine administratie aengaende betrouwt
ware, ende daerdoor eenighe schade mochte kommen, sal wesen tot laste van de penninghen, die
alsulcke Bewindthebberen hebben in de Compaignie,
dewelcke oock voor haer administratie specialijck
zijn verbonden, 't welck oock plaetse sal hebben ten
respecte van alle de Participanten, die uyt saecke
van koop van goederen ofte andersints debiteurs van
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de Compagnie soude moghen wesen ; ende sal ghereeckent worden in alien schijne oft hare ingheleyde
penninghen, tegens 't ghene sy de Compaignie schuldigh zijn, van aenbeginne waer ghecompenseert
ende by rescontre gedoodet .
IIVII.
De Bewinthebberen van de respective Camers sullen
responderen voor hare cassiers ende boeckhouders .
LVIII .
Dat ails de waren van dese Compagnie, die by
den gewichte verhandelt sullen worden, verkocht
sullen worden op eenderley gewichte, to weten opts swaerte van 't ghewichte van Amsterdam ; ende
dat men alsulcke waren sal moghen overslaen binnen scheepsboort ofte in de packhuysen, sonder
daervan eenighen excijs, impost ofte waechgelt
to betalen, milts dat, deselve verkocht zijnde, niet
antlers sullen moghen worden ghelevert dan ter
waghe, ende milts betalende den impost ende
waechgeldt, so dickwils als sy worden veralieneert,
geljjck antlers goederen de wage subject zijnde .
LIX.
Dat men de persoonen ofte goederen der Bewinthebberen niet en sal mogen arresteren, besetten ofte
bekommeren, om van hen to hebben reeckeninge
van administratie van de Compagnie, noch oock om
de betalinghe van de gagie ofte loon van degheene,
die sy in dienste van de Compagnie gebruyckt hebben, mast diegeene, die snicks yet op henluyden
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sal willen pretenderen, sullen ghehouden zijn deselve to betrecken voor hare ordinaris rechters .
LX.
Soo wanneer eenighe schepen van de reyse sullen
wederkeeren, sullen de Generaels ofte Commandeers
over de vloote, schip ofte schepen ghehouden zijn
binnen thien dagen naer haer aenkompste aen ons
to komen doen rapport van 't succes van hare reyse,
ende daervan schriftelijck rapport overgheven ende
leveren, indien de saecke sulcks vereyscht .
LXI .
Ende of 't gebeurde (dat wj geensints en verwachten), dat yemandt de scheepvaert, negotie,
handelinge of to traffij cque van dese Compagnie,
contrarie het algemeene recht oft oock jegens 't
inhouden van de voorseyde tractaten, verbonden ende
entrecoursen, in eenighr manieren wilde beschadigen
ofte hinderljjck wesen, sullen hen daertegens mogen
defenderen ende reguleren in conformiteyt van de
instructie bij Ons daervan to geven .
LXII.
Ende ten eynde de participanten in de respective
Kameren to gheruster moghen wesen over het beleydt ende administratie van Bewindthebberen,
sullen de Hooftparticipanten in yder Kamer, by
meerderheydt van stemmen, uyt het midden van
haer absolutelijck moghen verkiesen eenighe opsienders ende opnemers van reeckeninghen, naementlijck
in de Kamer van Amsterdam vier, in de Kamer van
Zeelandt vier, ende in de andere Kameren drie perBijdr . en Meded . XXI.

9
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soonen, die ghehouden sullen wesen twee daghen
ter weecke alle de boucken ende reeckeninghen
van de Compagnie naer to sien, alsmede tot esclaircissementen van dien to visiteren do facturen ende
documenten, die daertoe by de Bewinthebberen in
hare handen sullen worden ghesteldt, milts dat syluyden onder eerie verklaren, secreet to sullen houden 't ghene Bewinthebberen secreet bevolen wordt
ende tot hare kennisse soude molten kommen, alsoock van gelijcken gheene reeckeninghen to advoyeren dan die nae sine natuyre behoorljjcken
verantwoort wort ofte met documenten bewesen
zijn ; ende sullen deselve reeckenmeesters jaerljjcks
voor haer tractement hebben in de Kamer van Amsterdam drie hondert guldens 't sjaers, ende in de
andere Kameren 200 guldens.
LX1II,
Welcke Bewinthebberen ende Reeckenmeesters
geen schepen, waren ofte goederen, haer int gheheel
ofte deel toekommende, aen dese Compagnie sullen
moghen leveren ofte verkoopen, nosh van deselve
Compagnie eenighe koopmanschappen ofte waren
koopen ofte doen koopen, directeljjck ofte inairectelijck, nochte oock portie ofte ghedeelte daerinne
hebben, op de verbeurte van eon jaer 1) van hare
provisie, die contrarie van desen bevonden Overt
ghedaen to hebben, tot profhjte van den amen,
ten ware de (enerale Vergaderinghen van de Neghenthiene in de respective Kameren goedtvonden

9) De woorden : „op de verbeurte van een jaer" zijn doorgehaald
en vervangen door : „op peyne van cassatie, ten ware met kennisse ende consent van de magistraet van de plaetse sulcx werde
toegelaten,"
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eenighe goederen publikelijck met op- ofte afslach to
verkoopen, welcke goederen by Bewinthebberen
ende Reeckenmeesters rowel ale by andere mogen
ingekocht ende gemjjnt worden .
LXIV.
Voorts dat binnen den tijt van de voornoemde
sesthien jaren, niemandt van de ingheboorenen ofte
inghesetenen deser landen, andere dan alleen uyt
den name van dese Compagnie, uyt dese Vereenighde Nederlanden, noch oock van buyten deselve
landen niet en sal moghen varen noch negotieren
op de kusten ende landen van Africa, beginnende
van Tropicus Cancrij , laughs de geheele kuste van
Barbarian, noortwaerts aen door de Strata van
Gibraltar, oostwaerts langs deselve kuste van Barbaric, streckende voortaen langs de gheheele kuste
van Alexandria ende hot vaste landt van Soria,
daerinne begrepen de eylanden van Cipres, Archipelagos ende andere, onder den grooten Heer ofte
hat Turckse ghebiedt sorterende, b1 jvende de plaets
der Christenen voor de particulieren, die aldaer sullen willen handelen I) ; ende soo wie sonder consent
van dese Compagnie hem sal vervorderen to varen
ofte to negotieren op eenighe plaetsen binnen de
voorseyde limiten dese Compagnie gheaccordeert,
dat sal zjjn op de verbeurte van de schepen ende
goederen, die bevonden sullen worden op de voorseyde kusten ende ghewesten to handelen, dewelcke

4) Correctie i, m, : „Went bij sommige toegestaen, mite daere
uyt latende „Archipelagos" om den Turck geen vasten voet to
geven, waer sijn schade to verhalen, die hij aldaer tegens sijn
verboth is lijdende . Sommige slaent geheel af. Sommige staent
toe van de Tropico Cancri tot de naute van de Straet toe ."
9*
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dateljcken ende alomme van weghen de voorseyde
Compagnie aengetast, ghenomen ende als verbeurt
ten behouve van deselve ghehouden sullen moghen
worden. Ende in cas soodanige scheepen ofte goederen verkocht mochten wesen ofte in andere landen
ofte havenen ingheloopen, sullen de reeders ende
Participanten voor de weerde van deselve schepen
ende goederen mogen werden geexecuteert, uytgesondert alleen dat degheene, die voor date van dit
Octroy uyt dese ofte andere landen op eenighe
der voorseyde kusten uytgeloopen ofte uytgesonden
zjn, hun handelinghe totters uytkoop haerder goederen ende wederkommen in dese landen, oft anderssints ter expiratie van haer Octroy, soo sy voor
desen eenighe hebben verkreghen, sullen vermoghen
to continueren ende laugher niet, behoudeljjck dat
naer den eersten
anno sesthien-hondert
vier en dertich, dage ende tijde des ingancks van
desen Octroye, niemandt eenige schepen ofte goederen en sal vermogen uyt to senders naer de quartieren in dese Octroye begrepen, alwaert dat voor
date van dies dese Compagnie noch niet eynteljck
en ware gesloten, maer sullen daerinne voorsien
sulcx als behoort, tegens dengenen, die wetens, in
fraude van dese once goede meyninge, het gemeene
beste frusteren .
LXV.
Pat voorts de voorseyde Compagnie op once naemen (en)de authoriteyt, binnen de limiten hiervooren
gesteldt, sal mogen maecken contracten, verbintenisse ende alliantie mette printers ende naturelen
van de Landen daerinne begrepen, midtsgaders
eenige fortresses ende verseeckertheden bouwen,
gouverneurs, volck van oorloghe ende officiers van
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justitie, en tot andere nooteljcke diensten, tot conservatie van de plaetsen, onderhoudinghe van goede
ordre, politie ende justitie, eensamentlijck tot vorderinghe van de neeringhe, stellen, deporteren ende
afstellen ende wederom andere in hare plaetsen
surrogeren, naer syluyden sae gelegentheyt van
saecken sullen bevinden to behooren, recht ende
justitie administreren, soowel to water als to lande,
voort populatie van vruchtbare ende onbewoonde
quartieren mogen bevorderen, ende alles doen dat
den dienst der landen proffijt ende vermeerderinghe
van den handel sal vereysschen . Ende sullen die van
de Compagnie successiveljck communiniceren ende
aen ons overleveren soodanighe contracten ende alliantien, als sy motto voorseyde Princes ende nation
sullen hebben gemaeckt, mitsgaders de geleghentheydt van de fortresses, versekertheden ende population by henluyden ter handen genomen .
LXVI.
Behoudelijck dat syluyden eenen Gouverneur-Generael verkoren ende voor hem instructie geconcipieert hebbende, deselve daernaer by ons gheapprobeert ende commissie gegeven sal worden, ende
dat voort sodanigen Gouverneur-Generael, soowel
als andere Vice-Gouverneurs, Commandeurs ende
Officieren, ghehouden sullen wesen den eedt van
ghetrouwicheydt aen ons to doen, ende aen sin
Excellentie ende oock aen de Compagnie .
LXVII.
Ende indien de voorseyde Compagnie op eenighe
der voorseyde plaetsen in schijn van vruntschap
hedrogen ofte qualijck getracteert mochten worden,
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of dat int vertrouwen van eenighe penninghen ofte
koopmanschappen, deselve sonder restitutie ofte betalinge daervan to genieten onthouden worden, dat
sy de schade naer gelegentheyt der saken ende
naer dat sy best sullen vermogen, sullen doers repareren door alsulcke middelen als men gevouchelijck
sal konnen doers.
LXVIII .
Ende alsoo tot plantinghe, verseeckeringe ende
defentie van losers handel oock noodich sal zijn
eenich krijghsvolk merle to nemen, sullen wy naer
de constitutie van 't landt ende ghelegentheyt van
saecken de voorseyde Compagnie voorsien met soodanich volck van oorloghe, van commandement ende
van fortificatie, als noodich sal wesen, milts dat die
by de Compagnie sullen worden betaelt ende onderhouden.
LXIX.
Dewelcke, boven den eedt, die. sy aen Ons ende
Sijn Excellentie hebben ghedaen, oock sweeren sullen,
hot commandement van de voorseyde Compagnie to
volgen ende hare saecken to helpers vorderen naer
haer beste vermogen.
LXX.
Dat de provoosten van de Compaignie aen landt
sullen mogen apprehenderen hot krijgsvolck ende
antler volck van oorloge, dat hem in dienst van de
voorseyde Compaignie begeven heeft, ende de geapprehendeerde 't scheep brengen, 't zy in wat stele,
plaetsen ofte jurisdiction van dose landon deselve
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bevonden mochten worden, midis dat de provoosten
to vooren sullen aenspreecken d'officiers ende magistrates van de steden ende plaetsen, daer sulcx valt .
LXXI.
Pat Wy gheen schepen, gheschut ofte ammunitie van dese Compaignie tot dienste deser landen en sullen semen, das met consent van deselve
Compaignie .
LXXII .
Hebben voorts dese Compaignie gheoctroyeert
ende ghepreviligeert ende ghegunt, octroyeren ende
gunners mits desen, dat sy met alle haer schepen
ende goederen vry sullen mogen passeren voorby
alle tollen, eenige der Vereenighde Provintien toekommende, ende dat sy deselve vrijheydt sullen ghebruycken, in sulcker voughen als de vrije ingesetenen van de steden deser landen daerinne hare
vrijdommen zijn genietende, oock niettegenstaende
eenighe onvrije persoonen in dese Compaignie zijn
participerende .
LXXIII .
Pat alle de goederen ende warm, die dese Compaignie gheduyrende den gheheelen tijdt van haer
Octroy sullen uyt dese landen voeren na de quartieren van Barbarian, Sorien ende andere, binnen de
voorseyde limiten begrepen, ende die sy van daer
in dese landen sullen brengen, sullen vrij zjn van
inkommende ende uytgaende convoyen .
LXXIV.
Pat men de reeckeninghe van de equipagie ende
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uytrustinghe van de schepen, mette dependentien
van dien, sal doers drie maenden naer 't vertreck
van de schepen, ende een maendt daernae copiers
aen Ons ende aen de respective Kameren senders ;
ende van de retouren, mitsgaders van de verkoopinghen derselver, sullen de Kameren (soo dickwils
Wij dat goedt sullen vinden oft sij van de Kameren
daertoe versocht worden) staet aen Ons ende mal •
kanderen overschicken .
LXXV .
De Bewinthebberen sullen gehouden wesen, alle
twee jaer to doers generale reeckeninge van alle
uytreedinge ende retouren , mitsgaders van winst
ende verliesen van de Compaignie, to weten eene
van de negotie ende ghedane asseurantie metten
appendentien van dien, ende de andere van de offensive oorloge, yder apart. Welcke reeckeninge in 't
openbaer sullen worden ghehouden, naer voorgaende
affictien van biljetten ; dewelcke gedaen zijnde, de
boucken van de Compaignie geslooten sullen worden,
ende vier maenden daernaer aen de Participanten,
nae rate van hare teeckeninghen, uytdeelinge gheschieden van alle hetghene bevonden wordt boven
hot Capitael gheavanceert to zijn ; ende sullen de
verliesen, naer hot voorgaende sluyten vallende, gebrocht worden op de volgende reeckeninghe, alsmede de onverdiende premie, daervan den risico
noch tot laste van de Compaignie loopt .
LXX VI.
Niemandt sal geduyrende den tijdt van desen
Octroye sijn capitael ofte ingheleyde penningen uyt
dese Compaignie moghen trecken, gheljjck men
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oock gheen nieuwe Participanten sal moghen innemen . Dan indien ter expiratie van sesthien jaren
mocht goedtgevonden worden de Compaignie to
continueren ofte eon nieuwe op to rechten, sal
finale reeckeninghe ende estimatie by de Negenthiene
met once kennisse gedaen worden van alle hetghene
dese Compaignie is toebehoorende, alsoock van de
nootelijcke kosten, die by deselve zijn gedaen, ende
ydereen vermogen nae de voorseyde afreeckeninghe
ende ghedane estimatie s~jne penningen to lichten,
ofte in de volgende Compagnien naer advenant van
dien, in 't geheel ofte deel, to continueren ofte participeren . Ende sal in sulcken ghevalle de volgende
Compaignie de restanten, die volghens de reeckeninghe ende estimation bevonden sullen worden,
tot Karen laste moeten nemen, ende de Participanten, die in de Compaignie niet sullen goedtvinden
to continueren, haer contingent betalen, op alsuicke
termijnen als de Negenthiene met once kennisse
ende goedtvinden sullen bevinden to behooren .
LXX VII .
Ende inghevalle soude mogen gebeuren, dat de
landen in hare lasten merckelijck soude moghen
worden verlicht, ende dat dose Compaignie in sware
lasten van oorloghe soude kommen to vervallen, soo
hebben wy belooft ende belooven mits desen, de
voorseyde Compaignie sulcx to subsidieren als den
staet van den laude sal mogen laden ende die saken
van de Compagnie sullen kommen to vereysschen .
LXX VIII.
Hebben voorts gheordonneert, dat inghevalle van
oorloghe alle prinsen, die op de vyanden ofte oock
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op de zeeroovers binnen de voorseyde limiten by
de Compaignie oft by denghenen , die denselven 't
harer assistentie sullen worden byghevoucht, soude
moghen worden verovert, oock de goederen, die
uyt krachte van once placaten sullen worden aengehaelt, na aftreckinghe van alle nootelijcke kosten,
alsoock van de schade, die de Compagnie in 't veroveren van elcke prince soude moghen hebben gheleden, mitsgaders de gherechticheydt van Sin Excellentie ale Admirael, in conformite van once Resolutie
dienthalven op den eersten April 1602 genomen,
ende het thiendepart van de Officiers, bootsvolck
ende soldaten, die de prinsen gedaen sullen hebben,
sullen bljven ter dispositie van de Bewinthebbers
van de voorseyde Compagnie, mite dat daervan ghehouden cal worden reeckeninghe apart ende verscheyde van de reeckeninge van de negotie ende
Commercie, sonder dat Wy, van wegen het recht
van 't landt, yetwes daeruyt sullen proffiteren,
LXXIX .
Sullen oock de Bewinthebbers van dese Compaignie
door hare scheepen in zee moghen aentasten ende
veroveren alle lorrendrayers, ende die eenighe goederen van contrebaude uyt dese landen naer vyanden landen ofte andere quartieren pooghen to
vervoeren, die alle ten behoeve van de Compaignie
metterdaet gheconfisqueert ende verbeurt sullen wesen, in manieren ale vooren van de prinsen van den
vyandt to veroveren is ghedisponeert,
LXXX .
Behoudeljjck dat nochtans alle de prinsen ende
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goederen, uyt krachte van de placaten aengehaelt,
ingebracht ende to rechte gestelt sullen moeten
worden, ter judicature van de Radon ter Admiraliteyt
van de quartieren, daer die inghebracht sullen zijn,
om by deselve kennisse ghenomen ende ghesententieert to worden op de deuchdelijckheyt ofte ondeuchdelijckheydt van deselve prince, blijvende niettemin, hangende den processe, d'administratie van de
ingebrachte goederen bj de Compaignie, ende dat
onder behoorljcken inventaris ende behoudens de
revisie van deghene, die by sententie van de Admiraliteydt ghegraveert soude moghen zijn, in conformiteyt van de instructie aen die van d'Admiraliteydt
ghegheven . Wel verstaende dat de vendumeesters ende
andere officiers van de Admiraliteyten, vendumeesters ofte secretarisen van de stele ofte andere officieren gheen recht sullen ghenieten ofte moghen
pretenderen van de goederen, die by dose Compagnie
sullen worden ghebeneficieert ofte verkoft, maer
sullen 't solve vermogen to loon door eygen dienaers .
LXXXI .
Ende sullen Wy dose Compaignie van aenbegin
tot haer assistentie byvougen 46 scheepen van
oorloghe, hot minste van 150 lasten groot zijnde,
behoorljjck ghemonteert ende version van alles,
oock van metale ende antler gheschut ende behoorlijcke quantiteydt van ammunitie, mitsgaders
van 't dubbelt loopent ende staende want, seylagie,
touwen, anckers ende andere toebehoorten, sulcx
op soodanighe dangereuse expedition behooren version ende ghebruyckt to zijn, behoudens die voorts
sullen worden ghemant, ghevictualieert ende onderhouden tot kosten van de Compaignie .
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LXXXII
Voorts sal de Compaignie gehouden wesen geduyrichlijck in zee to houden seventich wel ghe
monteerde oorlogscheepen, als jachten 1) ; ende sullen
Wy de Admiraliteyten daertoe houden, dat sy ten
minsten oock in zee sullen houden sooveel scheepen
van oorloghe als de secrete Resolutie diesaengaende
ghenomen is medebrenghende : waervan Wy aen de
Compaignie, tot haer verseeckeringhe, acte in forme
sullen doen expedieren.
LXXXIII .
Hebben voorts dose Compaignie gheautoriseert ende
gelast, dat sy alle de scheepen by hunluyden geassureert door hare convoyers ende andere scheepen
sullen defenderen teghens eon yder, wie hot soude
moghen wesen , die deselve in hare reyse eenigh
belet, hinder of schade mochten pooghen to doen .
Ende soo daerover eenigh misverstant quame to ontrijsen, belooven de Compaignie, midtsgaders de Bewinthebberen ende Participanten, van alle pretension
to ontlasten ende vry to houden, die yemandt ter
wereldt daerover souden willen sustineren ; ende
indien d'Officieren van de Compaignie, tegens Karen
last ende instructie, in desen haer notoirlijcken
misgaen mochten, sullen deselve daervoor in haer
eygen persoon verbonden, aenspraeckeljck ende
straf baer zijn, sonder dat de Compaignie ofte Bewinthebberen over deselve misusen ende forfaiten
eenichsints gehouden sullen wesen .

1) Correctie i . m . : „om den vyant alle meugelijcke affbreuck
to doen,"
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LXXXIV .
Ende alsoo dese Compagnie uytte ghemeene bourse
van veele inghesetenen desen landen werde geformeert, soo en sullen de penningen daerinne geteyckent gheenige arrest subject wesen, om by dat
middel teghen de eygenaers van dien jurisdictie to
fonderen .
LXXXV.
De Bewinthebbers van dese Compagnie sullen
solemneljjck belooven ende sweeren, dat sy hun in
hare administratie wel ende getrouwelijck sullen
draghen, goet ende deughdeljjcke reeckeninghe doen
van hare handelinghe , dat sy in alles sullen bevorderen 't meeste proffijt van de Compagnie, ende derselver schade beschutten sooveel moghelijck sal 4jn,
dat sy den meesten van de Participanten int opbrenghen ende uytdeelinghe van de penninghen niet
meer voordeel en sullen doen als den minsten, dat
By int innen ende ontfanghen van de uytstaende
schulden den omen niet meer als den anderen sullen
verschoonen, dat sy voor haer eyghen reeckeninghe
participeren, ende gheduyrende haer Bewinthebbersschap sullen blijven participeren alsulcke Somme van
penninghen als by desen Octroye sijn gheordonneert, mitsgaders dat sy alle ende eon yder van de
pointen ende articulen in desen vermelt, voor sooveel haer aengaet, sullen naerkommen ende onderhouden, doen naerkommen ende onderhouden naer
haer uyterste vermogen .
LXXXVL
Alle welcke privilegien, vryheden ende exemption,
mitsgaders de assistentie hiervooren verhaelt, in alle
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hare voorsz. pointers ende articulen , Wy de voorsz .
Compagnie met goede kennisse van sakes hebben
ghegunt, verleent, belooft ende toegheseydt, gunners,
verleenen ende toeseggen hen mite desen, beloovende henluyden deselve to doers ende laten ghenieten, rustelijck ende vredelijck. Ordonneren oock
dat deselve sullen worden onderhouden ende achtervolcht by alle overicheden, officieren ende ondersaten van dose Vereenighde Nederlanden, sonder
daerjeghens to doers, directelijck of indirecteljck,
soo weynigh binnen als buyten deselve Vereenighde
Nederlanden, op peyne van daerover als beletters
van 't ghemeene welvaren derselver landen ende
overtreders van once Ordonnantie ghestraft to worden aen lijf ende goet , beloovende daerenboven
dat wy de Compagnie in 't innehouden van desen
onsen Octroye sullen mainteneren ende staende
houden by alle tractaten van payee, alliantien ende
entrecoursen met de naeghebuyre Princes, rijcken
ende landen, sonder yet ghedaen ofte ghehandelt
to worden , dat tot verminderinghe van desen souden
moghen strecken . Ontbiedende daerom ende bevelen
wel expresselijcken alle Gouverneurs, Justicieren,
Officieren, Magistrates ende inwoonders der voorsz.
Vereenighde Nederlanden, dat sy de voorsz . Compaignie ende Bewinthebbers van dies rustelijck ende
vredeljck laten ghebruycken hot volkomen effect van
desen Octroye, consent ende privilegie, cesserende
alle contradiction ende empeschementen ter contraries .
Ende opdat niemandt hiervan ignorantie pretenderen,
soo hebben wy belast, dat hot sommier in-houden van
desen Octroye by publicatie ofte affictie van biljetten
sal genotificeert daer ende soo hot behooren sal,
want wy 't solve ten dienste van den laude bevonden
hebben to behooren .
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NADER ADVIES BETREFFENDE HET TWEEDS CONCEPT
AAN DE STATEN-(ENERAAL

1).

(30 Aug . 1634 .)
Hooghe ende Mogende Heeren,
Om bjj naarder vertoogh U Ho . Mo . to bewijsen,
tat het laast herstelde concept van asseurantie, den
22 Julij 1634 ingedient, niet soo en is bewurpen
om met dienst der landen ende buyten al to groot
beswaar van de goede ingesetenen voor to comes de
swaricheyden, soo ons daghe1 jcks door den vjant
in de Cleyne ende Enge Zee overcomes, sullen de
volgende articulen cortelijck aangeroert worden,
voorbijgaande andere voor desen overgegeven, ende
het gewicht van dies U Ho . Mo., tsjj tot rejectie
ofte approbatie, onderdanichst bevolen laten .
Eerstelijck deselfde coopluyden voor desen beschreven , hebben eensamentlijck geoordeelt 2), tat
het eerste concept (tensjj men het draacheljjcker
voor de gemeente stelde) niet sou konnen in practijck gebracht werden, bijaldien men de diversie van
de negotie niet in de waachschaal wilde stellen,
waarop ende het continueren van then de meeste

1) Amst . Archief. Bundel als boven, n° . 1 en 2 . N° . 4 is de
minuut van n° . 2 . Op den omslag van n° . 1 staat het adres
„Aen den Here Alberto Coenradi Burch" met den datum „30
Aug . 4634 ." Op de eerste bladzijde van n° . 2 : „Exhibitum 30
Aug . 1634 ." Achter op n' . 2 : „30 Aug . 4634. Vertoogh tegen
het concept der Camer van Asseurantie". Vgl . over tit advies :
mijne studie, blz . 35 vig .
2) Vgl . ri°.
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welvaart van desen staat gegrondet is . Hetwelck
verwachtende, heeft men in hat twede I) tar contrarie niet alleen de praemie op sommige plaetsen
verswaart, maar de Compagnie oock ontvrijt van op
de incomende goederen to verseeckeren , wel wetende
dit hat moeyeljjkste ende gevaarljckste to wesen om
waar to nemen , comende de goederen van verscheyden gewesten invallen, die met convoy soo wel niet
en konnen verseeckert warden als de uytgaande,
dewelcke sij (als jegenwoordich bij de ordre van
hat lant geschiet) oock aan admiraalschappen binders
;
ende in cas de coopluyden hetselve flu oock waarnamen, soude U Ho . Mo. lichtelijck de respective
collegian onderrichten, dat ears groot deal van de
periculen voorghecomen soude wesen .
Men last de veylingh, waarvoor gantsch geen
verseeckeringe genoten en wort, staan op anderhalf
per canto, daarvoor men volgens hat oude concept,
onder de jegenwoordige tours van de praemie, mits
alleen een weynich maar gevende, de volcomen
asseurantie van meest alle de plaetsen mach genieten .
Aangaande de schepen, insiende de beswaringhe
van de monture ver boven de voeth van hat placaat
das jaars 1632 ende naar de ghelegentheyt van
ons vaarwater, dat meest met ongemonteerde schepen bevaren wart, heeft de verlichtingh van dien
niet veal to beduyden maar sleurt al meest hears
op den ouden taux, 't welck een yder, die hem der
rederije verstaat, oordeelt ondoenlijck to wesen, gelijcken Uwe Ho . Mo . uyt de nevensgaande consideratie op hat Oostersche ende Noordsche vaarwater
gelieven to sien,

1) Hier gedrukt onder n° . IX .
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$et oude concept versouct eons van hot lant
2000000 gulden subsidie ende twintich schepen van
oorlogh novena vier jachten ; hot herstelde eyscht
hot jaar1jksche revenu van de uyt- ende incomende
convoyen, bedragende bij ramingh 1328375 guldens,
hoewel hot, to degen ingesien ende behoorljjck naar
sijn natuur gecollecteert werdende, meerder sal belopen ; ende daarenboven sesendeveertich schepen
van oorloge, uyt de bequaamste schepen van hot
lant, dewelcke wel de principaalste sullen wesen,
die nu bij de collegie worden in zee ghebracht,
ende de rest, boven dit getal, van cleyner waardije
sullen bljjven.
Dose Compaignie sal noch genieten, sonder eenige
risico op hem to nemen, uyt hot particulier ofte veeleer uyt hot gemeyn (sjjnde een contributie, door
publijcke autoriteyt den ingesetenen deser staat op
to leggen), over last- ende veylgelden bij calculatie
een Somme van 1203975 gulden, welcke mijnes 1)
oordeels mode al op hot weynichste is genomen ende
meerder bij practijcke sal opbrengen .
Voor welcke jaarljcksche
isubsidie van 2532350
gulden ende gifte van 46 oorlochschepen in zee
onderhouden soude(n) worden sestich groote schepen
van oorloge, sea jachten ende vier smacken, ghemant ende gemonteert als de overgeleverde reeckeninghe medebrengen, ende voorts betaalt worden de
ongelden van de respective cameren, als tractamenten, reyscosten ende anders .
Sodat hot genieten van de praemie staan bljft
1) Dit wijst op den opsteller van hot advies, die hot ook
onderteekent .
Bijdr, en MededXXI~
40
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tegen de risico, sonder ten respecte van do equipagien
ofte lasten van de voornoemde camoren eenige verminderingh to lijden .
Wet is wear dat hot lent hiermede sou verlicht
worden van de convoyers ende cruycers, mitsgaders
van de preemie dengeone toegeleyt soo op particuliere bourse den vjant affbreuck doers, alsoock
de ingesetenen van hot diroctiegelt, twelck flu op
hot Oosters ende Noortsche vaarwater betaalt wart .
Maar staat to letters, dat, boven de overgroote besuininghe, dit geduerich consent voor do tit van 16
jaren directeljck strijt tegen de aangenomen practijck van de regeeringhe, hunne consenten jaar1jcks
i
aannemende, verminderende ofte vermeerderende
near ghelegontheyt van saacken ; twelck hooveel hot
importeert voor de vrijicheyt ende gelegentheyt van
dien, sal bij U $o . Mo, alderbest gedecideert worden .
In alle gheval blijct dit hierin notoir, dat dose
Compaignie niet in treyn to brengen is , tensij men
to gelijcke soo groote jaarljjckscho contributie goetvinde, dewelcke, so ears de respective collegian
van de Admiraliteyten connen versorcht worden, sal
al de werolt moeten bekennen, dat sij daarmede
niet alleen uyt hear aehterheyden (die toch gesuyvert moeten wesen) soude gheraacken, maar oock
bequaam sijn om alle hot vorige ende moor to doers
tot de publycke securiteyt ende der ingesetenen bescherminghe als bij dose voorgevers to horde went
ghebracht. Want hot is seecker, bijaldien hunne
contoiren met soo eon toelage ghebenificieort waren,
off on soude de ministers van dien so trou ende
kloeck connen wesen ende sijn als yemant antlers,
die bij particulierer nominatie tot publjjcke directie
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gheadvanceert sou werden . Ende anders wesende,
son, bjj (-odes gratie, noch middel nosh respect
manqueren om ears yder op sijn devoir to doers
passers, daaruyt sij alsnu door de schaarsheyt schijnen gedrongen, dickwils met goede oogen moetende
aansien hat versuym ende verwijlen van veelen, die
men alsdan met lust ende autoriteyt son konnen
inbinden .
In alle dingen sijn de veranderinghen ten hoochsten
bedenckeljck ande vol gevaar, bijsonder in hat beleyt van de publjcke saacken, waaronder de beveylinghe tar zee ende hat beleyt van hat oorloch
to water bij ons niet van de minste en is , wesende
thienmaal spoediger ende eerder de collegian (so
daar eenich ghebreck mochte wesen) ten baste van
hat gemeen to reguleren , als dat men den andere
op hat oprechten van soo een compaignie sal konnen
verstaan.
Uyt hat respect van hat publijck worden de
clachte van de ingesetenen eeniger dealers gematicht,
vertrouwende dat de regieringhe, die hat welvaren
van haar gemeente als een generaal object heeft,
alles contribueert wat mogeljck is, ende eyndelijck
middel sal vinden om uyt hat wrack to geraacken .
Maar so dese Compaignie (daarvan een yder sick
veal met reden sal beloven) niet juyst alles datelijck
reddert, sal hat van noden sijn, dat bewinthebberen
een yder reden ende contentement geven van heur
beleyt, off sullen anders gheinsimuleert werden, dat
hun der participanten particuliere profijt meerder
tar harten gaat als wel de voorsorghinghe van hat
gemeen . Wat maticheyt daarinne sal ghebruyct
werden, kan yder licht affnemen, wanneer men sal
vermeenen recht to hebben van particuliere to eysschen
de seeckerheyt, die door veele occasien dickwils soo
10*
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vast niet en gaat . Soo men nu spreect, men sal
alsdan crijten , dat ick 1) niet swaarder en segge,
ende vervullen U Ho . Mo . ooren met clachte op
clachte, alles met verhinderingh ende discouragement
van diegeene, so vermeenen sullen sick in haar
beroup ten beaten gequeten to hebben .
Daarbij comende, dat nu de eene, nu de andere
tamer de interest van hour steden ofte provincie
wat willende ontmoeten ende to bast comers in hot
convoyeren of anders (geljjck men wel somtijts niet
met al to grooten dienst van de participanten in de
Oost en West Indische Compaignie siet to gheschieden in hot equiperen van de schepen ende benificieren van hunne medeburgers), sal dan niet de eene
plaats tegen den andere gestelt werden, ende soo
(God geeff niet) vervallen in meerder confusion als
men nu noch gheprouft heeft ?
Uwe Ho . Mo . is best bekent, hoe swaarmoedich
men sick altijt getoont heeft in hot verhoogen van
eenige convoyen ende hoe dickwils hetselffde met
kennisse ende overslach van saacken is affgewesen .
Nu soude men hetselfde ende dat plotselijck doers,
alleen met de naam van convoy in veylinghe ofte
lastgelt to veranderen, wesende anderssins deselfde
redenen van difficulteyt.
Of andere besorgers (die haare ende haarder participanten interesse met de to ontfangene praemie
ende 't genieten van de handelinghe, in hot concept
voorgeslagen, goetmaacken) beter soude sorgen voor
hot gemeyn als degeene, die nu daartoe beroepen
sijn, en kan ick 2) niet wel geloven ; sal al hetselfde
1) Zie boven.
2) Zie boven .
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aan beyde sijde wesen, soo den eene maar geen
beter middel als den andere wart aangewesen .
Heel veal coopluyden prognosticeren oock met
publjcke remonstrantie ears totale diversie van de
negotie ; twelck gebeurende (dat God verhoede),
soude men niet alleen de vruchten van dese Compagnie maar oock de saacke selffs quyt wesen, ende,
naar hat seggen van de vertoonders, die eens vertrocken sijnde en bljft geen hoop over om die
wederom to doers keren .
Echter nochtans, bijaldien de saacke van de zee
in soo groote verwarringhe en verloop mochte gekomen sijn, dat geen ander heyl ofte promter middel
als dese voorslach to vinden soude sijn, is dan mine 1 )
ende veeler coopluyden ghevoelen, beter to wesen
dese last op de schouderen van de inghesetenen van
hat lant to leggen, als de zeevaart tot een prove
ende besith van de vijanden to laten vervallen ; verlichtende de lastgelden van de schepen, sooveel als
doenlijck is, al soude hat gemeene lant noch yetwes
maar de Compaignie to baat comers .
In alle gevalle client de saacke soo ghestelt, dat
U Ho . Mo . bij haar selven, als in een spiegel, contentement connen nemen, dat bij dese veranderinghe
de ingesetenen volcomen bevrijt, ende de vijant uyt
der zee geweert sal konnen warden . Antlers ware
hat verre best, to bljjven bij de collegian ende ordre,
voor desen publjjckelijck aangenomen .
Sal voorts bidden,
Hooghe Mogende Heeren,
dat God de Heere Uwer Ho . Mo . regeeringh, soo in
1 ) Zie boven.
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dese als andere saacken, met allerhande voorspoet
ende geluck wil segenen ; sullende blijven
Uwer Ho. Mo .
onderdanighe dienaar
Albert Kounraatss . Burgh 1).

I) Over deze onderteekening zie men mijne meermalen aangehaalde studie, blz . 37 . Uit het stuk zelf blijkt, dat het door
een persoon is opgesteld , en het ligt voor de hand to meenen,
dat die persoon moeilijk een ander kan zijn dan hij , die het
onderteekent. De mogelijkheid is intusschen niet uitgesloten,
dat Burgh, aan wien de minuut geadresseerd is, het
stuk van een ander ontvangen heeft en dat zijne onderteekening
alleen het gevolg is van het feit, dat H . H . M . hem hadden gevraagd
het advies der tegenstanders in to zenden (vgl,1 .1 . blz . 35, noot 2) .
Maar dan zou bet toch in ieder geval buitengemeen vreemd zijn,
dat Burgh dezen fellen aanval van een ander tegen het ook door
hem oorspronkelijk ingediende ontwerp zoo zonder verdere opmerking zou hebben o n d e r t e e k e n d in plaats van het met een
begeleidende missive bij de St. Gen. i n t e z e n d e n. Neemt men
aan, dat Burgh van opinie veranderd is en t e g e n zijn eigen
oorspronkelijk ontwerp van '1629 na de daarin gebrachte veranderingen van Juli 634 dit thans ongunstig advies heeft ingediend, dan blijft toch de toon van het stuk zonderling en mist
men er met verwondering bet krachtige argument in, dat hij,
een der voorstellers, zoo niet de hoofdontwerper van het oorspronkelijk ontwerp, thans door de argumenten der tegenpartij, die
hij immers zelf overneemt, was overtuigd . Dan moet men ook
aannemen, dat bet aan hem gerichte adres bet gevolg is van
eene ons verder onbekende verzending of terugzending der minuut .
Aan beide kanten is iets raadselachtigs in de zaak, dat ik na
herhaald onderzoek der stukken en verdere gegevens niet vermag
op to lossen : in beide gevallen blijft de onderteekening zeer
zonderling.
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XI .
CONSIDERATIEN

OP 'T
VAN

CONCEPT

VAN DE COMPANGNIE

ASSURANCIEN 1) .

(30 Aug. 1634.)
Ten eersten, dat de vergaderinghe van de coopluiden 2) daertoe was aengeleyt, om to reesumeeren
t provysyonneel concept,
ten einde tselffe soo verdraegelick werde gestelt,
dat hot sonder groote beswaringhe soude connen
werden ingewillicht, golick bij haer eygen to
kennen geeven blickt .
Als bij exempel de Noorsvaerders werden belast met
15 st . pr last, zijnde een
schip van 100 lasten belast to moeten geeven 150
gld, voor gaen ende comen, ende daerbovennoch
van de ingeladen goederen
12 pr cento voor gaen ende
comen, genomen op 50
gld . ; comet, dat een Noorsvaerder ijder revs sal moeten geeven
200 gld .

Ten tweeden, dat flu
in plaets van assurancie
van de scheepen (twelck
van to vooren ondraegelick
geoordeelt werde) lastgelt
Overt gestelt op de scheepen, daermoede die soo
hoog werden beswaert,
als zij to vooren met de
assurancien belast werden
to geeven ; to weeten 2 2
ten hondert, dat over de
Noorsvaerders genomen

1) Vgl . n° . X, blz . 144 . Het lag in deli bundel in liet stuk,
char onder n° . 1 to vinden .
2) Van 10 Juli . Vgl . n° . X, eerste alinea .
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Doende 6 reysen int jaer deur malcander op 4000
soude pr last ende veylgelt gld., soude 100 gld, voor
moeten geeven ter somme gaen ende 100 gld, voor
van
1200 gld, comers ; zijnde op yder
Daer deem deur antler geen revs 200 gld, ende int jaer
800 gld, int jaer can win- voors . 6 reysen ter somme
ners.
van 1200 gld . Comers de last
Pat men hierteegens ende veylgelden soo hoog
segt , dat de lasten soo- to bedraegen als int voorveel meer soude moeten gaende concept de assugelden, can in deesen niet rancien, sonder daervoor
wel gepracticeert werden, eenighe verseeckeringhe
overmits de coopers niet to sullen genieten, twelck
vraegen, hoe duir de las- immer niet draegelick can
ten staen ; ende ingevalle weesen .
dat het haer to duir is,
soecken haer met eecken
hout to beheippen, gelick
de eervarentheyt daervan
al to veel leert, met schade
van de Noorsse vaert, die
sunt het opcomen vant
dijrectjj-gelt ende eenyghe
hooger tollen in Noorweegen haer winninghe soo
zijn besnoeyt, dat geen
reeders lust hebben eenyghe nieuwe Noorsvaerders aen to bouwen, daerdeur dat comet, dat de
timmerluiden niet to doers
hebben ende de timmerwerffen staf staen, daerdeur veel timmerluiden in
andere landen vertrecken .
Want tevooren begonde
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men scheepen ende huisen
van greenen hoot to
maecken, twelck sunt het
opcomen van de dijrectie
niet ofte seer weynnich
geschiet ; welcke djjrectie
ingecomen is om de
groote swaricheyt ter zee,
dat men meende voor een
cleynne tij t to sullen duiren .
Exempel op het derde
van de Oostervaerders
werden belast met 20 st .
pr last, zijnde een schip
van 100 last 200 gid . voor
gaen ende comers, genomen voor vier reysen op
800 gid . Twelck een
Oostervaerder deep deur
dander niet can winners .
Pat men hierteegens
seyt, de scheepen sullen
sooveel meer to vracht
moeten hebben, dat soude
dan moeten comers tot
laste van de ingeladen goederen, die daerenboven
met 2 pr cento met de
assurancie zijn beswaert .
Of dat de negotie sal conned lijden, geeve ick 1)
andere over om to oordeelen, want na min l)
1) Zie boven,

Ten derden heeft dit
oock plaets in de Oostervaerders, die met 20 st .
pr last werden beswaert ;
zijnde op een schip van
100 last 200 gld . voor gaen
ende comers ; daervoor
zij niet antlers als de beveylinghe sullen genieten
tot Zont toe en verder
niet, daer zij int voorgaende concept om 22 pr
cento haer scheepen conde
verseeckeren, twelck maer
50 gld. meerder is voor
t geheele schip.
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reeckeninghe soude plancken ofte wagenschot
ende clapphout voor gaen
ende comers beswaert weesen met 10 ten 100 .

9DVIES VAN EENIG}E KOOPLIEDEN AAN DE REG}EERINGt
VAN AMSTERDAM i).

(na 22 Juli 1634 Q).)
Aen de E .E. Heeren Burgermeesteren ende
Regnerders der Stadt Amstelredam .
Om Uwe E. A . in het corte to berichten van den
voorslagh, bij eenige coopluyden gedaen, over het
oprichten van een Compagnie van Asseurantie, is het
zulx, dat bjj denzelven geeyscht worden de premie
van alle de waren ende coopmanschappen, uyt dese
landen gaende, die bij een rouwe beraminghe comers
to bedragen 434700 g u l d e n s, waervoor de Compagnie alleenlijck de risico tot Karen laste neemt,
zonder ten dien aensien eenige equippagie to doers
dan als zij zelve geraden zouee vinden, tot voorcominge van hare schade .

1) Amst. Archief. Bundel als boven, no. G . Het stuk staat
blijkbaar in verband met n" X, waarin sours dezelfde uitdrukkingen worden gebezigd .
2) Immers na de indiening van het tweede concept, waarover
het advies handelt . Achter op het stuk staat alleen „Compagnie
van Assurantie", zonder nadere aanwijzing van datum . Misschien
zal, wegens het in de vorige noot vermelde verband, de datum
omstreeks einde Augustus moeten gesteld worden,
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Tot employ van de parten in dese Compagnie in to
leggen, wort onder anderen versocht om privative
ende buyten alle andere met hare schepen ende
coopmanschappen t e b e v a r e n ende to behandelen
de gantsche custe van Africa (uytgenomen 't
gene alrede aen die van de West Indische Compagnie
vergunt is) ende voorts 'tgeen buyten het
C h r i s t e n g e b i e d t in de Middelandsche Zee ende
de Archipellego is gelegen .
Versoeken merle (boven de 2 0 to nn e n gouda,
zo de Generaliteyt in dese Compagnie nevens andere
participanten zoude herideren) 4 6 o o r l o g h s c h e p e n
van 't land, met haer metalen ende ijsere geschut,
ende voorts geequippeert na behooren, ende dat tot
een pure gifte, zonder daerjegens eenige vergoedinge to doen .
Gelijck zij merle pretenderen to ontfangen van alle
incomendewaren, voorrechtvan veylinge, anderh a 1 f f t e n h o n d e r d, bedragende bij raminge
563400 gi ., ende van de in- ende uytvarende schepen omtrent 20 stuivers per last dooreen, die
gecalculeert werden op 640575 gl .
Waerboven zij noch gaerne ontfangen zouden de
uytgaende ende incomende' convoyen, na gissinge
gestelt op 1328375 gulden .
In voegen dat dese Compagnie, zo uyt de ingesetenen van het land, als uyt de gemeene regneringe,
jaerlix zoude trecken 2532350 gulden .
Waervoor deselve haer verbindt, tot affbreuck
van den vijandt ende de nodige convoyen, jaerlix in
zee to houden 60 welgemonteerde oorloghschepen,
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6 jachten ende 4 smackers, belopende derzelver
monture, alle oncosten daerinne gerekent ende de
lasten der respective cameren, gelijcke Somme van
2532350 gulden, volgens de calculatie bjj de verthoonderen ears Hare Ho . Mo overgegeven 1) .
waeruyt klaerlijck blijct, dat dese Compagnie,
off de drijvers van dien, niet van meeninge zijn tot
dit werck antlers yets to contribueren als hat besorgen van de voornoemde schepen ende hare equippages, brengende voorts hare tractementen ende
andere behoeften ten laste van hat gemeen,
U E. A . is ten beaten bekent, hat publjcq gevoelen altjd geweest to zijn, bijaldien men de collegian van de respective Admiraliteyten jaerlix behoorlijck provideerde van de twee millioenen subsidie,
deselve , na alle apparentie , bequaem ende machtigh
zouden wesen, hunne comptoiren niet alleen uyt de
jegenwoordige swarigheden to redden maer oock de
zee tot contentemente van ears yeder to beveyligen,
zonder dat van node zoude wesen eenige directiegelden to betalen ofte oock premie to beloven aen
particuliere, die den vijand in de Enge ende Nauwe
Zee op hare eygen beurse affbreuck doers .
wet ons belangt, alhoewel de collegian schjnen
met dit voorgeven van hare cruyssers ende convoyers,
wesende omtrent 76 int getal, outlast to worden,
als wordende bj de voornoemde 70 schepen ende
jachten vervult, oordeelen nochtans, onder correctie,
dat met dese veranderinge, die in alle gewichtige
ende groote taken zeer periculeus is, hat quaet ende
't perijekel niet zoo geheel ende als men voorgeeft
voorgecomen sal connen warden .
4) Vgl, n° . VIII, blz. 94 .
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Want al is't schoon, dat dese schepen wel eenighsints prompter in zee mochten comes, sal nochtans
tot hat vervolgh van dien hat respect grotelix manqueren ; 't welck in zoo een ruwe ende moeyelijcke
bestueringe van varend volck nootsakeljck client,
zjnde van dien aert, dat, wanneer zij heur vermeende ongelijck tegen particuliere, als dese Compagnie zoude wesen, vermogen voort to brengen,
veeltijts een geheele beroerte onder de vorderinge
van de equippagie zoude veroorsaken, dat jegenwoordigh bij de collegian, vermits hare publicque authoriteyt ende macht om haer eygen volck to straffen,
ingetoomt wordt .
Jegenwoordigh worden de clachten van de ingesetenen uyt gelijcke respect gematight, als moetende
een yeder laden ende verdragen hetgeene hem in
hat gemeen uyt de regneringe overcomt .
Maer in hat beleyt van dese Compagnie, die, als
in Oost- ende West-Indian geschiet, ten proffij to
ende nuttigheyd van particuliere participanten zal
gedirigeert worden, eenigh ongemack bij versuym,
jae al waer't bij ongeval, succederende, zullen de
doleantien van dien met meerder ernst ende liberaelder warden vervolght ende zo beleydt, dat de Bewinthebberen daerdoor niet alleen verdrietigh zullen
worden, maer oock de moeyelijckheden van dien alle
collegian van de magistrates vervullen .
flu

Konnen oock niet wel zien, dat de Bewinthebberen op alle plaetsen ende quartieren machtich genoegh zullen wesen ofte gelegentheyd hebben, hare
gerechtigheyd zoo waer to semen als de interessen
van de negotierende steden ende provintien wel eenparigheyd vereyschen, ziende alrede in de Oost- ende
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west-Indische Compagnie (daer geen antler respect
nochtans schjjnt vereyscht to worden als der participanten voordeel) echter de equippagien in alien
deelen zoo niet gereguleert zijn, oft en worden menighmael, om provincien ende steden to favoriseren,
antlers geemployeert als de gemeene dienst van de
Compagnie wel zoude vereyschen .
Welcke particuliere insichten oock in desen grotelix to besorgen staen, ende zo uytvallende, lichtelijck veroorsaken groote verminderinge in de welvaert
van steden ende leden, die alsnu aen de negotie ende
behoudenisse van dien het meeste gelegen leyt, wesende notoir, wat listen ende lagers als to redeljjck
geleyt ende gevoedt werden omme 't water naer
zijn molen to trecken .
Bij de veranderinge stelt men in de waeghschael
de gantsche negotie van dese landen, gelijck als 't
zelve veele coopluyden tegen dit concept met publijcque remonstrantie prognosticeren I) , aen welcker
redenen wij ons refereren . 't Welck gebeurende,
zoude men niet alleen de vruchten van dese Compagnie, maer oock het welvaren van den ganschen
Staet, dat Clod verhoede, pericliteren, to meer, de
regeeringe met een goeden jjver den anderen de
hand biedende ende met ernst voortvarende, thienmael eer zullen connen overwinnen de swarigheden,
mesusen ende gebreken in de respective Admiraliteyten, als den anderen verstaen over het oprechten
ende ordre van dese Compagnie, waerop dewj1 men
speculeert, zelffs de deliberatie de leden lauwer ende
flauwer makers, om de maintenue van de zee ende
't gene daertoe nodigh is voor het publiq to be1) Vgl, n° . X .
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sorgen ; daer nochtans notoir is, dat dese zieckte
een haestige remedie ende geen langh veyligh overleght behoeft .
Het is niet fatsoenlijck genoegh publycque contributie to consenteren tot employ van particuliere,
omme daermede de gemeene ingesetenen de defentie van
de zee to doers genieten, die zij met redenen van de
regenten van het land hebben to verwachten, daer
de personen, die nootsakelijck dese Compagnie, als
wesende tot der participanten nut principaljck opgerecht, zoo vaste plaets niet connen hebben, ende
het voorwaer schandeljck zoude wesen, zooveel
bequame ende vrome personen niet publijcquelijck
genomineert zijn ofte zouden connen werden, als
onder de partciipanten van dese Compagnie genomineert ende vercoren zouden werden .
Uwe E . A . is best bekent, hoe swaermoedigh men
altijd is geweest tot het verhogen van eenige convoyed to comers, ende hoe dickwils hetzelve, met
kennisse van taken ondersocht wesende, affgeslagen
is. Wat dese veylinge aengaet, off hoe men't adders
noemen wil, is even hetzelve, dat men omme den
naem van verhoginge van convoyed ondienstigh
voor desen heeft geoerdeelt .
Echter nochtans, bjjaldien de take ter zee in dat
verloop ende verwerringe mochte wesen, als wjj betrouwen need, zoo connen wij verclaren, dat het
gemeen gevoelen van veele coopluyden is dese last
liever op haer schouderen to connen nemen als tot
een totale ruine ende prove van de vijanden to vervallen ; maer aengaende de lastgelden van de schepen,
duncken dat die met een goed gedeelte van hare
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lastgelden behoorden vermindert to worden, ende in
alien gevalle de taken zoo gestalt, dat U E . A .
ende alle voorsichtige regenten in haerzelven contentement zouden connen nemen, dat bij dese veranderinge de ingesetenen volcomen bevrijt ende de
viand uyter zee geweert zoude connen warden ;
zonder 't welcke gants niet geraden zoude wesen
eenige nieuwicheden to waken over hat beleyt van
den oorlogh to water, maer best to blij van matte
meeste mesnage ende bequame reglementen bjj onser
voorouderen wel geordonneerde collegian .
Eyndelijck, alsoo oock dese vertoonders de handelinge op Eevanten in manieren voors . gaerne aen
dese Compagnie geoctroyeert sagen, zal U E . A .
lichtelijck connen oordeelen, off hetzelve geen zake
en is van zeer grooten gevolge, to maer die van de
negotie op Italian, met dewelcke die volcomentljck
geinclaveert is, swaerlijck zal wesen to separeren ;
ende ons bedunekens, wesende alrede zoo groote
limiten in octroyen begrepen, client yets over to
blijven, waerinne de nieuwsgierige coopluyden hare
geest mogen exerceren .
Dit is, E . A . Heeren, 't gene wij goedgevonden
hebben Uwe E . A . over dese zake voor once particuliere advys to geven, latende d'importantien van
dien tot beleyt ende bestieringe van U . E . A ., wiens
regieringe Good de Heere met alle wjsheyd ende
voorspoet wil zegenen .

OPGAVEN OMTRENT 1NKOMSTEN, GOEDEREN,
HOORIGEN, DIENSTMANNEN EN RECHTEN
PER ABDIJ EGMOND
UIT DEN TIJD VAN ABT WALTER
(7

SEPTEMBER

1130 28
MEDEGEDEELD

NOVEMBER

1161),

DOOR

MR. C. PIJNACKER HORDIJK .

De verdienstelijke »Proeve eener geschiedenis van
hat geslacht van Haarlem," door den hear J . Craandjk
onlangs in de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (Vierde reeks, Peel I
bl . 42-100) geplaatst, heeft mij de aanteekeningen
wader eens voor den dag doen halen, welke ik vale
jaren geleden bij hat doorlezen van de oorkondenboeken van Nederland en naburige landen omtrent
Nederlandsehe geslachten gemaakt heb en later, indien
mij onbekende oorkonden Warden uitgegeven, heb
aangevuld. Bij de vergelijking van hat door mij
omtrent hat geslacht van Haarlem verzamelde met
hat door den hear Craandijk medegedeelde bleak mij,
dat ik in enkele gevallen aan zjn verlangen (bi . 44)
om hat in zijne Proeve ontbrekende to zien aanvullen, zoude kunnen voldoen . Slechts op een van
die gevallen wensch ik thane even in hat voorbijgaan
de aandacht to vestiges .
Bijdr, en Meded . XXI .
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Volgens den geachten schrijver (bi . 74) kennen wij
wel den voornaam » Catharina" of »gateline" van
de weduwe van beer Simon van Haarlem, die sedert
1245 voorkomt en in 1280 overleed, dock bleef haar
familienaam tot dusverre verborgen . Haar zoos,
Hendrik van Diepenheim, zoude voorts, naar bet
gevoelen van den beer Craandijk (bi. 75), zijn naam
niet kunnen ontleend hebben aan de bekende heerljjkheid Diepenheim bij Goor in bet oude Oversticht .
Tndien de opsteller der Proeve evenwel de „Stamchronycke des huises Diepenhem" geraadpleegd had,
welke door Racer in bet tweede stuk van 4jne Overijsselsche Gedenkstukken is uitgegeven, dan zoude
hjj aldaar (op bl. 256) de mededeeling gevonden
hebben, dat Hendrik, graaf van Dalen en beer van
Diepenheim (die van 1228--1272 voorkomt) in zijn
eerste huweljk met Berths, dochter van graaf Boudewijn van Bentheim, twee kinderen verwekte, iii .
Otto, die hem opvolgde, en »een dochter nit namen
Catharina, welcke dochter is gehylicket sen eenen
van adell Symon genandt, een ridderlick man van
Harlem ," waarmede blijkbaar Simon van Haarlem,
die 1245-1280 voorkomt, bedoeld wordt . Deze is
ongetwijfeld twee malen gehuwd geweest en nit bet
tweede huwelijk met Catharina van Dalen-Diepenheim sproot o . a . een zoon voort, die naar zjn
grootvader van moederszijde Hendrik van Diepenheim
werd genoemd .
Doch bet is mijn voornemen niet, thane deze en
dergelijke opmerkingen aan hot oordeel van den
schrijver der Proeve to onderwerpen. Met een antler
doel heb ik de pen opgenomen. hit de plaatsing
van eene studie over de oude heeren van Haarlem
in de Bijdragen geloof ik to mogen afteiden, dat
de belangstelling in de oude Nederlandsche en bepaaldelijk Hollandsche geslachten begint to herleven
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en ik meen daarom een niet onnutten arbeid to
verrichten door eene bron aan den dag to brengen,
waaruit voor de alleroudste geschiedenis flier geslachten misschien nog wel eene zal kunnen wordon
geput.
Zooals bekend is , heeft de heer Bakhuizen van
den Brink in zijne Hecmundensia, opgenomen in
het Nederlandsche Rijks-archief, het eerste gedeelte
doen afdrukken van een Egmondsch Cartularium,
gemerkt B . 1111. In dien afdruk werd nog opgenomen de aanteekening ,,de redditibus caritatis ternpore Adallardi abbatis acquisitis," welke abt 22
April 1120 overleed. Aan het slot lezen wjj (op bl.
217) „(Wordt vervolgd)," maar flit vervolg is door
den heer Bakhuizen van den Brink niet gegeven .
Men zoude kunnen verwachten , flat in het Oorkondenboek van Holland en Zeeland zoude zijn opgenomen al wat in het bedoelde Cartularium nit den
tijd voor den flood van graaf Jan I to vinden is ;
dock die verwachting wordt beschaamd, indien men
de stukken onderzoekt . Bepaaldeljjk de aanteekeningen, in het Cartularium voorkomende over den tijd
van abt Walter, zijn door den heer van den Bergh,
den bewerker van het Oorkondenboek, grootendeels
voorbijgegaan . Toch hebben zij, naar ik meen, in
meer flan een opzicht, o, a, ook voor de middelnederlandsche geographic, eenig gewicht . Ze 4jn
to vinden op bl . 9 en vlg . van het genoemde handschrift en worden hierachter afgedrukt .
Bij de uitgave heb ik zoo nauwkeurig mogelijk
de lezingen van het handschrift gevolgd. Reeds 16
jaren geleden maakte ik een afschrift, hetwelk ik
onlangs nog eene met het origineel heb vergeleken .
Van uitvoerige aanteekeningen heb ik mij onthouden .
Sle chts hier en daar voegde ik korte opmerkingen
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bj den tekst . Vooral scheen het mij wenschelijk
de aandacht to vestigen op het feit, dat verscheidene
begunstigers van de abdij nit den tijd van abt Walter
eene plaats hebben gevonden en behouden in het
Necrologium Egmundense, dat in een afschrift van bet
jaar 1530 voor ons bewaard bleef en door van Win
in zijn Huiszittend Leeven Peel II bl . 90-140 is
uitgegeven . Hetzelfde verschjnsel doet zich trouwens
voor ten aanzien van hen, die onder abt Adallard
geschenken gaven . Minstens een tiental van de
namen, voorkomende in het Nederlandsche Rijksarchief bl . 215-217 en in * het Oorkondenboek van
Holland I no 108, kan men in het Necrologium
terugvinden .
C.P.H.

ADHUC DE REDDITIBUS CARITATIS TEMPORE WALTERI
ABBATIS ACQUISITIS.

Pominus abbas Walterus emit a Berewaldo et
Isbrando quartam partem terre, quam habuerunt
Heike et Luva, jacentem in Haregan et in Grothen,
que singulis annis persolvit octo uncial .
Hugo (dedit) I) terram in Hemecekireke, solventem
dual uncial, et centum ova .
Pro anima Gherardi, flu i Mauricii, data sunt duo
jugera et unum hondt in Polre, que solvunt annuatim
1111 solidos .
Reimerus, cognomente Entet, cum uxore sua Agatha
dedit in Alkmere pratum duarum vaccarum .
Ratther cum uxore sua (dedit) 1 ) terram in Bergan, solventem VI denarios .
1) Dit of een dergelijk woord ontbreekt in het handschrift .
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Christancius pro anima flui sui Gerardi dedit terram
in Hemecekirche, tree uncias solventem .
Wulfardi frater Werenboldus dedit terram in Haren
pro anima sua, tree solider solventem , et pro uxore
sua Reinbolda unum solidum .
Dedit et frater ipsius Reimbolde 1), Gent de Kaldenesse, pascuam, XXX denarios solventem .
Quedam Virgo, Marcilia nomine, dedit terram in
Polghest, tree uncias solventem .
Arnoldus cognomento Spiker 2) et uxor ejus Ymma
dedit , sancto Adalberto unum mansum, jacentem in
Werthere juxta ecclesiam .
Alf recur quidam famulus sancti Adalberti morabatur
in Warthere , qui omnem hereditatem suam dedit
sancto Adalberto , scilicet agros cultos quatuordecim
morghene , ex quibus concessit dominus abbas Walterus quatuor morghene flue cum filiis sues ejusdem
Alfrici, qui juraverunt sancto Adalberto .
In Hemezekirche dedit Riebolda pro anima sua
terram, solventem annuatim sex solidos .
Pro Rissinda, filia Theoderici, data est terra grope
Alkmer, persolvens annuatim unum solidum .

Quidam veniens hic de Polghest ad conversionem
monastice vite, nomine Beurnerd, cognomento Bernardus, optulit Deo et sancto Adalberto pro anima
sua et pro animabus patris sui W(u)lbodonis et fratris
sui W(u)lbodonis 3) et matrix sue Ethelmode domum
suam et terram inibi jacentem, singulis annis persolventem XI uncias .
Quidam miles, nomine Wilhelmus 4), de familia
1) Het handschrift heeft , ;Reimbolde ."
2) Arnoldus Spicar komt ook voor ale getuige in de oorkonde
van 7 October 1143 (Oork . van Holland I n° 124) . Zie ook beneden .
3) Het handschrift heeft beide malen „Wlbodonis" .
4) Pit is de „Wilhelmus cognomento Tempo" uit het stuk in
Oork . v . Holland I n° 140 . Wat in one handschrift to dezer plaatse
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comitis Theoderici, relinquens seculum factus monachus, optulit Deo sanctoque Adalberto jure hereditario tree integros fiertel et quartam graminis , in
Leitherdorpe jacentes ; insuper et pratum fenarium
ultra Sigodessloth, quantum viginti sex homines in
una die falcare possunt et dimidiam falcacionem
unius hominis . Dedit eciam domum et dues hofstede .
Hujus rei testes aunt comes et legitima uxor ejus
Sophia, Bertulfus dapifer 1), Arnoldus de Delf, Hughe
de Monstre cum aliis multis .
No de Benningford dedit terrain, persolventem IIII
uncial 2),
Theodericus Fikerdey 3) (dedit) ~) terrain, quo facet
in Benningfort, persolventem duos solidos .
Ludolfus de Wimnen dedit terrain in Wymnerwolt, persolventem XV denarios .
Walech de Bakken dedit terrain in eadem villa
jacentem, persolventem V denarios .
Reimbrandus de Alkemare dedit terrain, persolventem XII denarios .
Reinlof de Limbon dedit terrain, persolventem X
denarios 5).

ointrent zijne giften wordt medegedeeld, is blijkbaar een uittreksel
uit eene oorkonde. Het bericht werd opgenomen in het Chronicon Egmundanum van Johannes a Leidis Cap . XXII (ed . Matthaeus
p . 24) . Eveneens dat over Bernardus .
1) Bartoldus of Bertolfus dapifer komt ook voor in oorkondeii
van 1156 en 1162 (Oork . van Holland I n° 133 en 143), alsook
in het Necrologium van Egmond t, a . p . bl. 112 .
2) „Yvo, laicus, qui dedit IIII uncial" in Necrologium t, a . p.
bl . 112.
3) Of gelezen moet worden „Fikerdey" den wel „Sikerdey,"
durf ik niet beslissen . In het Necrologium t, a . p. bl. 100 staat
„Theodericus, qui dedit 1111 ~3 in Bennikvort ." Zie ook beneden .
4) Dit of een dergelijk woord ontbreekt in het handschrift .
5) „Reijnlephus, qui dedit terrain, X j3 annuatim persolventem" . (Necrologium t . a . p . bl . 103.)
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Aldbertus, cognomento Abbo , dedit terrain , persolventem XX denarios, que facet in Usdam 1).
Simon, cognomento Yak, dedit pro anima sua et
pro anima uxoris sue Oulin terrain, persolventem II
solidos, que facet in Heilgheloievenne .
Aldic de Wimnen dedit terrain, persolventem XX
denarios, que facet in Wimnon 2).
Verthemar dedit terrain , persolventem XX denarios, que facet in Wimnemerwolt 3).
Heinricus dedit terrain, persolventem sex denarios,
que facet in Velson 4).
Gericus dedit terrain, persolventem duos solidos
vel XX denarios, que facet in Velson 5).
Ghitbertus, cognomento Hayco, dedit noble domum
Trajecti, annis singulis solventem XXX solidos, et
duas libras piperis .
Bernildis dedit terrain, persolventem X denarios,
que facet in Velson, pro anima fratris sui.
Wiboldus dedit terrain, VI denarios solventem,
que facet in Wimnen .
Avo Kukelin pro se et pro uxore sua et pro
anima flui sui Ludolfi dedit unam fiertel, que facet
in Uijtghesterbruch 6).
Elzo dedit terrain, VI denarios persolventem, que
facet in Usdam 7) .
1) „Adaibertus, cognomento Abbo, qui dedit terrain in Usdam,
XX denarios persolventem" (Necrologium t . a: a . hi . 118) .
2) „Aldio, pro cujus anima est terra in Wimnem, XX denarios
solvens" (Necrologium t, a . p . hi . 104).
3) „Verthemar, qui dedit terrain in Wimnerswout, XX denarios
annuatim persolventem" (Necrologium t, a . p, hi . 102).
4) „Henricus, qui dedit terrain in Velsen, septem denarios
annuos persolventem" (Necrol . t . a . p . hi . 138) .
5) „Gericus, qui dedit terrain in Velsen, II ~3 annuos persolventem" (Necrol. t . a . p . hi . 103) .
6) „Ludolphus, pro cujus anima data est I fiertel, lacens in
Wtgheest" (Necrologium t, a. p . p1 . 109) .
7) „Elso, qui dedit VI denarios annuos" (Necrol, t, a . p hi. 129) .
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Infreith dedit terram, II solidos persolventem, que
facet in Pulghest .
Imma dedit terram , persolventem V denarios , que
facet in Backers .
Enkenradis dedit pro anima viri sui Alfrici duo
volgeren, que jacent in Eschemendelf.
Wilhelmus, cognomento Kinbacke 1 ), canonicus
sancti Martini in Traj ecto , dedit terram , persolventem XX solidos, que facet in Bindelmarburch 2 ),
Aldic de Arem dedit terram, persolventem VIII
denarios, que facet in Siwirdinghelant .
Hildegarda dedit pro anima sua dimidium fiertel,
quod facet in Wimnon .
Ava dedit terram, persolventem X denarios .
No de Wimnen dedit terram, persolventem X
denarios, que facet in Wimnon .
Saxamerus dedit terram , solventem XX denarios,
que facet in Wimnemerwolt .
Sivert Bacselir dedit terram , persolventem III
denarios, jacentern in Arem .
Siburgis dedit pro anima sua terram, persolventem
VI denarios, que facet in Wimnemerwolt,
Frithericus, filius supramemorati Aldici de Arem ,
dedit nobis agrum , persolventem VIII denarios, qui
facet juxta agrum patris sui.
Ongo de Arem dedit unum agrum, qui facet grope
domum suam, pro anima sororis sue Amelberge,
persolventem VI denarios .

1) Deze Willem (van Haarlem), bijgenaamd „Kintiebak" of in
het Latijn „Maxilla" komt ook in 1143 voor, Zie hierachter de
„oblacio Theoderici noni comitis ." Verg, ook het stuk in Oorkondenboek van Holland I n ° 140 en een paar andere stukken, die
hierachter worden afgedrukt .
2) Dit woord staat in het handschrift. Er zal echter wel moeten
gelezen worden „Bindelmarbruch" .
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Gerardus quidam de Wimnen dedit duos agros,
qui jacent in Wimnen .
Quidam homo de Wiringheest, nomine Limmo,
misfit domino Waltero abbati tredecim uncial per
Frethericum monachum I), redimens partem terre
sancti Adalberti, inibi jacentis .
DE HOMINIBUS ET FUNDIS AD ECCLESIAM DE FLARDINGHE PERTINENTIBUS

Isti suet homines ad ecclesiam Flardinghe pertinentes et solvent in festo sancti Willebrordi singuli
duos denarios
Themard et Machtilt, flui Waldfride, flue Diren .
Arnold et Ostma, filii sororis Walfride .
Lisung, Fritheric, Johannes, flui Ethergarde .
Gerard, Franco, Thitbodo, filii sororis Ethelgarde .
Einghalbert, Baldwyn, Reinwind, Helawi, Duva,
flui Heylawive .
Conrad, Heylawyf, filii Duvan.
Remward, filius Geroldi, qui fuit frater Diren .
Ghisebert et Wivin, flu i Reinwardi .
DE FUNDIS, PERTINENTIBUS AD EANDEM ECCLESIAM
FLARDINGHE INFRA VILLAM .

Fundus filii Elankindi duodecim denarios persolvit
in festo sancti Willibrordi .
1) Misschien is deze man bedoeld in het Necrologium t, a . p .
hi . 98 : „Fredericus monachus, anno M°C°LVIII . Ille, ut putatur,
bonus versificator" . Ook het verhaal in de Miracula sancti Adalberti (Ghesquiere, Acta Sanctorum Belgii, Tomes VI p . 685) en
in de Annales Egmundani (ed . Hilt. Gen . bl . 41) kan op hem
betrekking hebben . Hij kan ook de monnik zijn, die boeken afschreef onder abt Ascelinus (van Wijn, Huiszittend leven I p .
323-325) .
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Fundus Badelogen IIj I) denarios.
Fundus Everoldi tres obulos .
DE QUIBUSDAM MINISTERIALIBUS MONASTERII EXTRA
HECMUNDAM COMMORANTIBUS,

DE LIBRO

SANCTI ADELBERTI CONSCRIPTIS 2 ) .

Apud Delf Baldwin, films Sigheri .
Remwi, filia ejusdem, apud Pildrep .
Badeloga, vidua Oulrici de Thezamunda, filia A.melgeri, apud Pulzabruch .
Gherwara, filia Gherware, Conrad et fratres et
sorores ejus et sorores Gherwine apud Utrecht manent .
Fordnoth, willebold, flui Aven Albe, Erkensmidt
et Imma, flue Aven Albe, Brugis manent.
Juxta Lecca de monte Hugan Amelgerus et flui
ejus . Filii Meynardi, fratris ejus . Volpert filiam
Meynardi habuit . Sibrant filiam Meynardi habuit.
Godwert, filius Meynardi.
Apud Gherswelt Eppo et Gherbrant, flui fratris
Meynardi et Amelgeri .
OBLACIO THEODERICI NONI COMITIS ET 80PHIE
COMITISSE IN DEDICACIONE ECCLEBIE ET
DE MEMO$lIS FORUM 3 ) .

Theoderieus comes cum legitima conjuge sua Sophia

1) Dat is : 2',' .
2) Bij deze paragraaf is op den kant aangeteekend : „Notatur,
quod partus sequitur hic tam patrem quam matrem quoad servitutem" .
3) Met latere hand en lichteren inkt is hier bijgevoegd : ,,anno
MCXLIIL" Dit ziet echter slechts op de eerstvermelde gift van
Dirk VI en Sophia bij de wijding der kerk van Egmond op 7
October 9143, over welke wijding handelt de oorkonde van bis-
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pro censu suo debito 1) a Wilhelmo de Harlem,
Maxilla cognomento , accepit terram in agris et pratis
fenariis, jacentem in parochia Velserebruch et persolventem in unoquoque anno viginti septem uncias,
et dedit eandem sancto Adalberto jure hereditario
possidendam, anno Domini milesimo centesimo quadragesimo tereio in dedicacione ecclesie, que facts
est a domino Hartberto Trajectensi episcopo novas
Octobris.
Idem comes Theodericus cum conjuge sua Sophia
optulit sancto Adalberto ad luminaria ecclesie ejus
sextum mansum , qui facet in loco Golda nominato .
Idem vero Theodericus comes dedit sancto Adalberto duos mansus et unam fiertellam, non longe
jacentes a rivulo, qui vocatur Bodegraven .
Predictus comes Theodericus cum conjuge sua
Sophia optulit ad altare, in honore sancti Johannis
ewangeliste consecratum 2), calicem argenteum et
omnia sacerdotalia vestimenta et altaris linteamina .
Ad ipsum altare celebratur omni die absque precipuis festis missa pro animabus parentum, fratrum et
sororum, filiorum et filiarum ipsorum et omnium in
cimiterio quiescencium et omnium fidelium defunctorum .
Qui eciam emerunt ab uxore cujusdam Gerberni
de villa, que dicitur Ecclesia sancte Agathe, terram
ibidem jacentem, solventem omni anno tres libras
et quatuor uncias, ex quibus unam libram constischop Herbert van Utrecht in Oork . Holland I n° 124 . De geheele § were overgenomen door J. a Leidis, Chron . Egm . Cap .
XXV (Matthaeus p . 29) .
1) Willem van Haarlem, die ook boven als Utrechtsch kanunnik
vermeld wordt, was dus aan den graaf een cyns schuldig, welke
were afgekocht .
2) Volgens de Annales Egmundani 1 .1 . p . 43 were dit altaar
gewijd op 20 September 1148 .
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tuerunt ad luminaria ejusdem altaris, scilicet ut
singulis noctibus ardeat ibidem lumen et in anniversario comitum et comitissarum ibidem jacencium
quatuor cerei ad vigiliam et missam . Reliquas dual
libras et quatuor uncias constituerunt fratribus ad
caritatem ter in anno, videlicet sexto Kalendas Maji
et septimo T alendas Augusti, quamdiu vixerint, cum
vero obierint in anniversaries sues, et in die, qua
agitur memoria omnium fidelium animarum, et in
omnium anniversaries comitum et comitissarum .
Obtulerunt et pro anima flui sue Theoderici I) duodecim libras et dimidiam, quibus emimus terrain,
annuatim quatuordecim uncias persolventem . In Alcmere a Remwardo monetario dual uncias et dimidiam . In Gheest quatuor videlicet uncias et dimidiam,
In Prato prepositi ab Everardo, cognomento Kimpen,
tree uncias. In Kimppenkaghere juxta mare ab
Everardo, cognomento Scinken, quatuor uncias super
Gheest . Ex hiis octo uncie constitute ad caritatem
fratrum et sex uncie ad vestes pauperum .
DE JUKE MONASTERII HECMUNDENSIS SUPER MINISTERIALIBUS SUIS INTER CASTERKEMINREZANDE
ET GHEERDENWEGHE COMMORANTIBUS .

(Dit stuk is afgedrukt in Oorkondenboek van Holland I n° 293 eerste gedeelte, waar het tot den tad
van abt Lubbert I (1206-1226) gebracht wordt ;
het behoort echter wel tot den tijd van abt Walter) 2).
1) Deze zoon stierf, volgens de Annales Egmundani 1 .1, p . 44
in 1151, volgens de breviculi van Theodoricus a Leydis (bij
Matthaeus, Chron . Egm, p . 145) „nono calendas Januarii,'' d, i .
24 December . Over de gift, voor hem gedaan, zee ook Oork, v .
Holland I n° 140 .
~) Immers dit en de volgende drie stukken staan in het cartularium midden tusschen stukken uit den tijd van abt Walter .
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DE QUADAM PENSIONS ,,BUTTINK " VOCATA.

(Ook dit stuk is afgedrukt in Oorkondenboek van
Holland I n ° 293 . Het behoort ook wel tot den tad
van abt Walter, evenals de beide volgende stukken .)
DE QUODAM JUKE MONASTERII HECMUNDENSIS SUPER
MINISTERIALIBUS COMMORANTIBUS IN HECMUNDA .

(Ook dit stuk is afgedrukt in Oorkondenboek van
Holland I n° 293 .)
DE JUKE, QUOD ~EVELGANC" DICITUR, MINISTERIALIBUS PROHIBITO .

(Dit stuk is eveneens afgedrukt in Oorkondenboek
van Holland I n° 293,)
DE PLURIBUS POSSESSIONIBUS PER VENERABILEM PATREM
WALTERUM ABBATEM HECMUNDENSEM VENDITIS ET
PERMUTATIS ET PRECIIS INDE RECEPTIS IN
MELIORES USUS CONVERSIS l) .

In nomine sancte et individue trinitatis . Notum
sit presentibus et futuris, qualiter do minus abbas
Walterus consilio Theoderici comitis noni ejusque
matrix Petronille 2) vendidit in Scirmere terrain, tres
De uitgever van het Oorkondenboek van Holland heeft met deze
stukken geheel ten onrechte onder I n° 293 een tweetal andere
verbonden, die van een lateren tijd zijn, dock in het handschrift
dan ook op een andere plaats staan, geheel afgescheiden van
de stukken uit den tijd van abt Walter .
1) De aanhef van dit stuk doet aan eene oorkonde denken,
zonder dat daaruit mag worden afgeleid, dat al wat in deze
paragraaf volgt, in die oorkonde to vinden was .
2) Volgens de Annales Egmundani 1 .1 . p . 42 stierf zij in 1144 .
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uncias persolventem , et in Misne terrain , septem
uncias persolventem, et cum 1 ° precio emit terrain
tredecim uncias persolventem, et piscacionem sub
ponte ejusdem fluminis .
A Christancio , filio Dodonis , emit terrain in Hemecekerke, sex uncias persolventem, et ibidem idem
Christancius pro anima flui sui Gerardi dedit terrain
sancto Adalberto, tree uncias persolventem .
Isdem dominus abbas Walterus vendidit terrain in
Haregan , quatuor uncias solventem , que pertinebat
ad capellam sancte Marie in Hecmunda 1), et cum
eodem precio, addita petunia, emit ab Athelheida
et filiis suis Volperto et Everardo de Noirthe terrain
in Eskmundelf jacentem, duodecim et dimidiam
uncias persolventem, ex quibus dedit sancte Marie
octo uncias pro quatuor . Iste octo untie in Eskmundelf et quatuor untie in Forenholte, date pro
anima Dodonis 2), pertinent ad capellam sancte Marie
in Hecmunda .
Isdem dominus abbas Walterus emit a Roberto,
famulo sancti Adalberti, hereditatem et beneficium
ejus, quindecim uncias persolventem . Et in eadem
villa emit terrain ab Eynghelberto, famulo comitis,
novem uncias persolventem .
Abbas Walterus cum consensu Theoderici comitis
vendidit terrain duobus Fresonibus Franconi et Boyoni,
in Franlo jacentem et persolventem singulis annis
tree libras tribus solidis minus, et recepit pro eadem
centum viginti libras . Et ex eisdem libris accepit
1) Volgens de Annales Egmundani 1.1 . p . 37 werd in 1136 in
Egmond een altaar gewijd ,,in honore domini nostri et sanctae
Mariae perpetuae virginis ejusdem genetricis" . Doch in den
tekst is bedoeld de Maria-buurtkerk, gewijd in 1113 (Ann . Egm .
p . 29) .
2) Een Dudo de Furneholt is getuige in eene oorkonde van 26
Juni 1108 (Oorkondenboek van Holland I n ° 99) .

DEE ABDIJ EgMOND .

17'5

triginta marcas et emit a Francone de Ryswyc 1 )
fratribusque ejus ejus terrain, in Polgheest jacentem
et persolventem singulis annis ties libras . Deinde de
eisdem denariis dedit Arnoldo, cognomento Spikar 2),
viginti sex libras et quinque solidos et quatuor marcas
pro redimendis quinque libris, quos habuit in beneficio de ecclesia. Idem vero abbas de predictis denariis
dedit octo libras Meinteto de Alcmere et redemit ab
eo beneficium decem unciarum, quod habuit de
ecclesia. In hiis supradictis expensi aunt denarii,
quos suscepit de terra, quam vendiderat in Franlo .
Post hec isdem abbas emit in Alkmere hofstadem 3)
decem libris a Gherbrando, Gherardo, Theoderico
eorumque consanguineis, septem uncias singulis annis
persolventem .
Dedit et isdem abbas Berewoldo, ecciesie advocato,
quinque libras et marcam pro terra, in Ryswikerbroeke jacente, persolvente singulis annis octo libras 4) .
DE TERRA IN ALDENDORP VENDITA ET DE DIVERSIS
POSSESSIONIBUS IN POEL A WALTERO ABBATE
ACQUISITIS 5 ) .

Abbas Walterus vendens cuidam Tyenoni terrain
1) De schrijver van het cartularium nam hier bij vergissing
uit den volgenden regel de woorden „tres libras" op . Ze zijn
doorgehaald.
2) Deze persoon werd reeds boven vermeld .
3) Zoo staat het woord in het handschrift . Het Hollandsch
woord „hofstad" worrt als een Latijnsch woord verbogen .
4) Dit bericht omtrent een aankoop van een goed van den
advocaat Berewold werd ook overgenomen door J, a Leidis in
het Chronicon Egm . Cap . XXII (ed . Matthaes p . 24). Dezelfde
persoon komt ook voor in de oorkonde van 7 October 1143
(Oork . Holland I n° 124) .
5) Het begin van deze paragraaf werd opgenomen door J . a
Leidis in het Chronicon Egmond . Cap . XXII (ed . Matthaeus p . 24) .
Daar worrt gezegd „Alderdorpe, qui locus modo Huysdune dlcltur" .
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in Aldendorpe , libram unam singulis annis persolventem, et recipiens pro eadem quinquaginta sex
libras, hiis quinquaginta sex libris triginta libras de
suis adjiciens emit terrain, que dicitur Poel, quam
aqua circumfluit , a Francone , comitis dapifero , et
fratribus ejus Alnotho et Wilhelmo et matre eorum
Ymma . Ad eundem Poel pertinet terra fenaria,
quam simul emit dominus abbas, quantum possunt
viginti septem homines in una die falcare . Inde
facet in uno cameo, qui vocatur major Merecamp,
quantum possunt novem homines in una die falcare,
et in alio cameo , qui dicitur minor Merecamp,
quantum possunt septem homines in una die falcare,
In Frankenwere, quantum possunt novem homines
in uno die falcare, In Kempenwere unius hominis
et dimidii falcacio.
Iterum emit cum quatuor unciis in magno Home
falcacionem unius hominis .
Juxta Reththesclat cum quatuor unciis emit falcacionem unius hominis .
Iterum emit cum sex unciis agrum et ortum a
quodam Wlrico pellifice .
Iterum emit in minore . Merecamp terrain cum
quinque solidis a quodam Andolfo .
Iterum emit abbas in Poelgheest , cum sedecim
libris et dimidia a Wilhelmo, qui dicitur Kinbac 1),
terrain habentem falcacionem quinque hominum, et
pascuam quinque vaccarum et dimidie, et Ghiestlant
ipsius.
Idem abbas mutuavit terrain quinque vaccarum
contra Alnothnm extra Poel .

1) Hij is reeds vroeger vermeld en zijn naam komt ook in de
volgende paragraaf voor .
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l E PLURIBUS POSSESSIONIBUS IN VELSEN ACQUISITIS .

Abbas Walterus emit ab Everwacchoro , filio (alonis
de Hairlem I), pascuam duodecim vaccarum, que
facet in Astbroech in Velserbruch et inter rivulum,
qui dicitur Mere.
Idem Walterus abbas emit cum sex unciis a Justacio pratum fenarium, quod facet in Westbroche
in Velsen inter duo flumina .
Idem abbas emit a t ozwino , filio Ludolfi de
Adrichem, pratum fenarium unius virge, quod facet
in Westbroche juxta fenarium terrain comitis 2).
Abbas Walterus dedit Everardo de Hairlem 3)
decem et novem libras et redemit ab eo scrutum
Alemere, quod habuit pries in beneficium .
Abbas Walterus emit a Wilhelmo, filio Hugonis
et Hathewe, dimidiam fiertellam, jacentem in Velsen
in loco, qui dicitur Smalegheest, persolventem viginti
octo denarios .
Abbas Walterus emit ab Hathewa, matre Wilhelmi, uxore Hugonis, pascuam duarum vaccarum,
que facet juxta pascuam, quam emerat ab Everwacchoro, filio (alonis .
1) Gabo de Hairlem is wel de Gal o, die herhaalde malen,
somtijds als broeder van abt Adallard, vermeld wordt (Oorkondenboek van Holland I nO 98, 103,106,107) . Abt Adallard behoorde
ongetwijfeld tot een Hollandsch adellijk geslacht . Volgens de
Miracula Sancti Adalberti (Ghesquiere, Acta sanctorum Belgii
Tomes VI p . 677) maakt abt Stephanus bij een geschil met edelen
uit Castricum van zijne diensten gebruik, o . a, omdat hij ,,esset
cognates eorum, qui in ipsis potentiores erant ."
2) Het bericht over den aankoop van bet goed van Gosewijn,
den zoon van Ludolf van Adrichem, werd ook overgenomen door
Job, a Leidis in zijn Chronicon Egmundanum in Cap . XXV (ed .
Matthacus, p. 30) .
3) Of Everard van Haarlem dezelfde persoon is als Everwacchorus, Everwacker, Everbacker van Haarlem, durf ik niet beslissen .
Bijdr. eu Meded . XXI .
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Abbas Walterus emit ab Ansfrido , famulo sancti
Adalberti, unam fiertellam, jacentem in Velson in
loco, qui dicitur Hochegheest, et persolventem duas
uncias.
Abbas Waltero emit a Theoderico Fikerdey ')
terciam semifiertelam terre ararie , super Adrichem
unam et in Asbroke unam et mansum prati et pascuam sex vaccarum, in Westbroke super Hoghemade
alteram dimidiam fiertelam prati . Juxta hanc facet
terra, quam tradidit Theodericus comes pro Bennenbroke, quod fuit domini Wilhelmi Kinnebacken 2).
Dimidium mansum super Smelengheest et super
Darengheest pascuam septem dimidiam vaccarum in
pascua 3) et campum in Noirtheke . In Astbroke unam
fiertellam prati et duos campos, qui dicuntur Liechtcampe 4) . In Westbroke extra flumen Holenslet
mansum unum preter duas virgas .
A Goswijn emit abbas unam virgam, a Justacio
quinque virgas et dimidiam in Westbroke inter duas
fossas, que dicuntur Fliet .
Emit et a Wilhelmo Guls 5) mansum plenum super
Darengheest et dimidium mansum super Smelengheest
terre ararie, mansum prati et dimidium mansum
in Westbroke . Super Ghaghemade a domino Ys1) „Fikerdey" of „Sikerdey." Zie boven .
2) De reeds herhaalde malen vermelde Willem Kinnebak van
Haarlem, later kanunnik to Utrecht, blijkt dus Bennebroek to
hebben bezeten .
De geheele zin „Juxta . . . Kinnebacken" is eigenlijk eene aanteekening, die het zinverband verbreekt . Bij het volgende denke
men zich : „Abbas Walterus emit ."
3) De woorden ,,in pascua" schijnen mij overtollig en voor
,,dimidiam" zal „et dimidie" moeten gelezen worden .
4) Liechtcampe of Hechtcampe . De lezing is onzeker.
5) Willelmus Guls is in 1168 borg voor den graaf van Holland
tegenover den graaf van Vlaanderen (Oorkondenboek van Holland I nO 147),
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brando, filio Galen 1 ), unam fiertelam ; a Wilhelmo
Gull terram, dimidiam libram solventem, pascuam
duodecim vaccarum in Astbroke, que fait Everwackers, flui Galonis 2 ) .
Ab Ansfrido, famulo suo, emit unam fiertelam
prati in Astbroeke super Adrikem .
DE REDDITIBUS, QUOS WALTERUS ABBAS AD DOMUM
INFIRMORUM, AD LUMINARIA ECCLESIE, AD
VICTUM PAUPERUM ET PRO ANNIVERSARIO SUO FACIENDO ASSIGNAVIT .

(Dit stuk is afgedrukt in het Oorkondenboek van
Holland, I n° 140 .)
DE QUIBUSDAM REDDITIBUS IN ECKERSLOTE
RECEPTIS .

De Kerkgheest XLVI uncie . De Hundegheest XLV
uncie. De prato una Libra . De Ger XX uncie . De
cameo quinque solidi, VIII denarii . Duo volgheren
VI uncle . De terra IJsbrandi XXX denarii . De prato
Abbonis, quod secum attulit, una Libra . Hoc scilicet
aggregatum facit XIII libras, II uncial X denariis
minus .
Ex ista computacione notatur, quod X uncle faciunt
libram 3) .
1) Ysbrandus, films Galen is wel de broeder van Everwacchorus,
filius Galonis de Haerlem . Hij zal wel de Isbrand de Harlem
zijn, die in oorkonden van 1162--1174 voorkomt (Oorkondenboek van Holland I no 143, 147 en 149 ; Sloet Oorkondenboek nr
325 en 334) en in 1173 gravin Sophia naar Jerusalem vergezelde
(Annales Egmundani 1 .1 . P. 72) .
2) Everwacker = Everwacchorus ; waarschijnlijk wordt hij ook
bedoeld in het Necrologium van Egmond t, a . p . bl . '128, waar
gezegd wordt ; „Everbacker, qui dedit XII nummos annuatim ."
3) De laatste woorden zijn blijkbaar eene aanteekening, die in
42~
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DE PREDIIS PER DOMINIIM WALTERIIM ABBATEM IN
EPISCOPATII TRAJECTENBI ACQIIISITI$

1).

(n) Ista emit dominus Walterus abbas in episcopate :
In Suesne unum mansum et dual hofsteden
a Theoderico , filio Ghiselberti. Ibidem decem
morghen a Gherardo et Barghero, filiis Hermanni,
cognomento Diaboli. Item ibidem a Ghisleberto
sculteto sex merghen . Ibidem et ab Alberno
Bagga trig merghen mutuavit et a preposito
sancti Petri Liberto 2) quinque merghen in Woldekewerde pro dimidio manso in Scalwijch . Item
Algothesdorpe a filiis Lothowici trig morghen .
Ibidem dedit nobis Gherardus, filius Ghisleberti
unum merghen . Marsne emit trig et dimidium
morghen ab Alberto Monoculo . forum omnium
tenet advocaciam Wernerus scultetus .
Sloeten emit dimidium mansum a Seghehardo,
filio Hatzonis de Alderdelle . Ibidem dedit nobis
Ricswidis de Espendelf quatuor morghen . De
hiis est advocates Gherardus scultetus .
Sluodwethe emit ab Heinrico, canonico sancti
het Adelbertsboek, waaruit dit gedeelte van het cartularium is
overgenomen, zeker niet voorkwam . De berekening is trouwens
niet geheel juist.
1) Onder dit hoofd zijn twee verschillende opteekeningen, grootendeels over dezelfde zaken loopende, bijeengebracht . Ik heb
ze als (a) en (b) gescheiden. In beide worden 4 advocates of
administrateurs van de Egmondsche goederen in het bisdom
Utrecht vermeld, nl . Schout Werner voor de goederen o . a. to
Suesne of Suesnn, Woldekewerde, Algothesdorp en Maarsen ;
schout Gerard voor de goederen to Sloten ; Alveric (Alfric) voor
de goederen to Sluodwethe ; Willem Dirkszoon voor de goederen
to Schalkwijk . De names deter lieden worden ook vermeld door
lohannes a Leidis in zijn Chron . Egm . Cap . XX1II (Matthaeus
p . 25) .
2) Liudbertus, proost van St . Pieter, komt voor in 1145 (Het
oudstc Cart . van Utrecht p . 133) .
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Johannis, dimidium mansum . Inde advocates
est Alvericus .
Scalcwych ab Heinrico Haghe emit duos manses,
de quibus dimidium dedit pro quinque merghen
in Waldekewerthe . lbidem dedit nobis Wigerus,
pacer Werenboldi monachi nostri, unum mansum .
Inde est advocates Wilhelmus, filius Thidrici .
Mi dedit nobis Heinricus unum mansum et
Lobica dimidium . Ibidem emit abbas Walterus
unum et dimidium fiertele .
(b)

Dominus Walterus emit in episcopate
In Suesen unum mansum a domino Theoderico,
filio Ghiselberti, XVIII jugeruni . Item sex jugera
a Ghiselberto , sculteto de Algotivilla . Item ab
Alberno sex jugera . Item a fratre Alberni,
Begge nomine, candenam 1) III jugerum. Item
a Thyderico, cognomento Fransoys, III jugera
et dimidium . Item a Gherardo Longo X jugera
in Woldekewerthe . Item ab Alberno vel Alberone
Beggha III jugera . Reinerus solvit de XVI
jugeribus octoginta modios havene . Stephanus
solvit de viginti jugeribus quadraginta modios
tritici. Meinso solvit de quinque jugeribus duodecim modios tritici. In villa Algoti III jugeres
empti a filiis Lothowici . Inde solvit Hugo sex
modios tritici. In eadem villa Gerardus, filius
Ghiselberti, dedit I juger 2) ; inde solvit Reynerus
de Swesen quinque modios havene . In villa, que
vocatur Bruclede, V jugera et dimidium . In
villa, que vocatur Marsen, emit sex jugeres a

1) Er kan ook staan „caudenam ." Misschien is bedoeld „candetum,"
2) In het handschrift staat hier „juger" voor ,,jugerum .
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filiis Wescelonis ; inde solvuntur quadraginta octo modii
havene . In eadem villa emit dimidium mansum
et dimidium juger 1) a Fritherico ; inde solvuntur
quadraginta modii havene et quinque solidi . In
eadem villa emit ab Alberone Monoculo III jugeres
et dimidium ; inde solvuntur viginti quinque modii
havene . Horum omnium advocaciam tenet Wernerus
scultetus .
In villa, que vocatur Sluodwethe, emit dimidium
mansum ab Heinrico canonico , filio Volquini de
Werkynde ; inde solvuntur quindecim modii tritici .
Inde advocates est Alfricus .
In villa, que vocatur Scalcwych, dedit unum
mansum Wigerus vel Wighermus, pacer Werenboldi
monachi nostri ; inde solvuntur centum modii havene
et decem solidi. In eadem villa , emit ab Heinrico
mansum et dimidium ; inde solvuntur sexaginta
modii havene . Inde est advocates Wilhelmus, filius
Theoderici.
In villa, que vocatur Slothen, emit dimidium mansum a Sigehardo, filio Azonis de Alderdelle ; inde
solvuntur decem et octo modii tritici . Ibidem dedit
nobis Riswidis de Asmundelf vel Espendelf quatuor
i ugeres , uncle solvuntur . . . 2). De hiis est advocates
Gerardus scultetus .

Met de dubbele opsomming van de door abt Walter
in het bisdom Utrecht verkregen goederen, eindigen
in het cartularium, gemerkt B IIII, de aauteeke-

1) In het handschrift staat hier „juger" voor „jugerum ."
2) Het bedrag is niet ingevuld . In het Necrologium (t . a, p .
bl. 97 en 113) komt de naam „Riswidis" twee malen voor .
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ningen omtrent zijn bestuur . Ik moon echter good
to doen door to deter plague nog mode to deelen,
wat in dat cartularium nog verder is overgenomen
uit hot A,dalbertsboek . Wel is dit alles gedrukt in
hot Oorkondenboek van Holland en Zeeland, dock
in verkeerde, tot misverstand aanleiding gevende
volgorde. Dit zijn de opschriften
DE REDEMPCIONE ECCLESIE DE FLARDINGHE ET DE
PLURIBUS ALIIS PER WIBOLDUM ABBATEM
EXPOSITIS .

(Dit stuk, betrekking hebbende tot abt Wibold,
die Waiters opvolger was en in 1176 overfeed, is
gedrukt in Oork . Holland I n° 153 .)
DE

TERRA IN ALDENTHORP PER FRANCONEM ABBATEM
VENDITA ET PECUNIA INDE RECEPTA IN
MELIORES USUS CONVEKSA .

(Dit stuk, betrekking hebbende tot den tijd van
abt Franco (1182-1206), is gedrukt in Oorkondenboek van Ilolland I n° 204, dock niet vooraan,
maar als tweede onderdeel 1 ) .)
DE QUIBUSDAM BONIS A ROTHARDO MONACHO ET
HEINRICO FILIO SUO OBLATIS .

(Dit stuk is gedrukt in Oorkondenboek van Holland I n° 204 als derde onderdeel .)

9) In hot Oorkondenboek van Holland I n° 204 zijn 4 stukken
aan hot cartularium ontleend ; de volgorde is evenwel door den
uitgever willekeurig veranderd .
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DE POSSESSIONIBUS PER DOMINUM FRANCONEM ABBATEM
EMPTIS, REDEMPTIS ET ACQUISITIS ET DE QUIBUSDAM
DEBITIS PER EUNDEM SOLUTIS ET EXPOSITIS.

(Dit stuk is gedrukt in Oorkondenboek van Holland I n° 204 als eerste onderdeel,)
DE PLURIBUS

POSSESSIONIBUS IN ESCEMDELF SITUATIS.

(Dit stuk is gedrukt, dock niet zonder fouten, in
Oorkondenboek van Holland I n° 204 als vierde
onderdeel . Het is onzeker, of het betrekking heeft
tot den tijd van abt France (1182-1206) dan wel
tot dien van abt Lubbert I (1206 1226) .)
DE COMMUTACIONE QUARUNDAM POSSESSIONUM, IN
EKTHORP ET IN SCORLE SI VUATARUM, FACTA
PRO QUIBUSDAM TERRIS, IN ESMUNDELF
SITUATIS .

(Dit stuk is gedrukt in Oorkondenboek van Holland I n° 377 1).) Blijkens inhoud en volgorde behoort het ongetwijfeld tot den tijd van abt Lubbert
I (1206 1226) en niet van abt Lubbert II (+ 1263) .)
DE FEODO DOMINI FRANCONIS DE MY IN LEYTHORPE SITUATO .

(Dit stuk, dat misschien nog behoort tot den tijd
van abt Lubbert I (1206-1226), is gedrukt in Oork .
v. Holland I n° 293 als voorlaatste onderdeel .)
I) Het stuk komt in het Cartularium twee malen voor, nl. in
het gedeelte, ontleend aan het Adelbertsboek, op f . I4vo en later
nogmaals op f. 22vo . De uitgever van het Oorkondenboek liet
den tweeden, minder goeden tekst afdrukken . Voor „commutacio" leze men „communicate ;" voor „presbyter :" „prior ;" voor
„Alsmar :" „Alcmer," enz.
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DE FEODO HAGANOMS DE HAIRLEM.

(Dit stuk, vermoedelijk uit denzelfden tijd als het
voorafgaande, is gedrukt in Oorkondeaboek van
Holland I n° 293, geheel achteraan .)
Hierna volgen in het Cartularium, gemerkt B 1111,
deze woorden
,,Hueusque excerpts et collects de antiquo textu
Ewangeliorum et de libro sancti Adalberti . Reliqua l )
vero ex diversis antiquis cronicis, libris, registris,
litteris, cyrographis, instrumentis, transsumptis, copiis
et pronunciacionibus aunt copulata ."
In het voorafgaande is dus alles bijeengebracht,
voor zoover het niet reeds in de Hecmundensia door
den heer Bakhuizen van den Brink is uitgegeven,
wat de verzamelaar in de 15de eeuw in zijn Cartularium uit een oud Adalbertsboek overnam . Dat
dit Adalbertsboek geene stukken bevatte, jonger dan
uit den tijd van abt Lubbert I (1206-1226), mag
waarschijnlijk heeten 2 ) . Slechts ten aanzien van de
laatste twee, welke daaruit werden overgenomen, is
het eenigszins twijfelachtig.
1) Dat wil zeggen : wat verder in het handschrift volgt .
2) Prof. Fruin, die in de Bijdragen voor vaderlandsche Gesch .
en Oudh ., Derde Reeks Peel V bl . 209, 210 de opschriften van
het door mij uitgegevene liet afdrukken, neemt op bl, 199 ten
onrechte aan, dat het geheele Adelberts-register nog under abt
Franco kan geschreven zijn.

HISTORISCHE BIJDRAGE BETREFFENDE
DE VERPONDING TE GOUDA,
MEDEGEDEELD DOOR

MR. L . M . ROLLIN COUQUERQUE .

Bjj een onderzoek, in het gemeenteljk archief
van Gouda ingesteld naar documenten, welke voor
publicatie door de Vereeniging tot uitgave van de
bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht in aanmerking zouden kunnen komen , werd mine aandacht
door den gemeente-archivaris Dr . L . A . K e s p e r
gevestigd op een handschrift, dat eene oude beschrijving der stall in 1514 zou inhouden . Bij nadere
kennismaking met den inhoud bleek dit HS. to bestaan uit twee onderdeelen, waarvan het tweede
thane door mij wordt medegedeeld en het eerste
vermoedelijk wordt gevormd door het afschrift van
de Informacie op 't stuk der verponding betreffende
Gouda van het jaar 1514, welk afschrift in 1550 van
wege de hooge regeering aan deze stall zal zijn
toegezonden, toen de kennis der tot flu toe geheim
gehouden resultaten van dat onderzoek noodig werd
geacht voor een juist inzicht bij de oplossing van de
vraag, hoe eene nieuwe verponding moest worden
geregeld 1).
1) R. Fruin, Informacie upt stuck der verpondinghe, voorbericht blz. XXX . De Informacie betreffende Gouda is to vinden
aldaar blz, 372 v.
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Ook de hier medegedeelde memorie is , naar het
schijnt, een afschrift, dat ter bewaring achter het
afschrift der Informacie is ingebonden . Wellicht is
het stuk niet eens in zijn geheel , daar het tweede
gedeelte zeer kort wordt behandeld en §~ 1 en 2 niet
schijnen to geven wat de aanhef doet veronderstellen
dat volgen moet . Evenwel § 2 eindigt bovenaan de
rectozijde van het vierde en laatste blad van de
copie , welk blad verder - met uitzondering van eene
niet ter zake betrekkelijke en weder doorgehaalde
aanteekening van drie regels op de versozjjde
geheel onbeschreven is . Intusschen , moge dit voor
ons bewaarde gedeelte al een fragment zijn, voor
zoover ik heb kunnen nagaan was het stuk nog niet
gedrukt en kwam het mij wenschelijk voor, het
bereids nu, in afwaehting van beter, zooals het daar
ligt den belangstellenden in „den staet, de faculteyt
ende gelegentheyt van steden en dorpen" van Holland
aan to bieden .
De ouderdom van het stuk is moeilijk met juistheid to bepalen .
Wel zou uit den inhoud zijn of to leiden, dat dit
protest tegen de verponding van 1514 betrekkelijk
langen tijd na hare inwerkingtreding moet zijn ingediend . Zoo vinden wij o, a, vermeld dat Haastrecht
bezit 114, Gouderak 88 en Moordreeht 49 huizen,
terwijl die plaatsen in 1514 respectievelijk vermeld
staan als hebbende 80, 50 en 45 huizen . Mitsdien
moeten bj het opstellen van de memorie reeds vele
jaren sedert 1514 zijn verloopen, gedurende welke
het platteland de gelegenheid heeft gehad zich van
de gevolgen der langdurige oorlogen in het einde
der vijftiende eeuw to herstellen en zich tot zekere
mate van bloei to verheffen . Voorts volgt gelijk
vermoeden uit de omstandigheid, dat in de laatste
paragraaf van het tweede deel der memorie de sluizen
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in de IJssel en de ophooging van den nieuwen
djjk als reeds voltooid worden voorgesteld, terw j1 bij
de Informacie van 1514 wordt medegedeeld, dat nog
slechts twee sluizen gereed zijn 1) .
Allen samengenomen acht ik het niet onmogelijk,
dat wij hier voor ons zien -- geheel of gedeelteljk
eene copie van een bezwaarschrift tegen de in 1550
reeds verouderde verponding van 1514, opgesteld
door of van wege de regeering der stall Gouda, na
kennisneming van de resultaten, waartoe de commissarissen van 1514 waren geraakt, en in hoofdzaak
betreffende het aandeel, dat deze stall in verhouding
tot de omliggende dorpen in de Hollandsehe verponding had bij to dragen .
R. C .

ARTYCKELEN OVERGEGEVEN DEN COMMISSARISSEN
BY DIE VAN PER GOUDE .

I.
In den eersten soe beclagen hem die van der
stele van der Goude voirsz., seggende, dat de poorteren van den landen, die zy buten ende omtrent der
stele bruycken, by de ordonnantie van de nyeuwe
verpondinge geordonneert 4jn to contribueren mitten
dorpluyden, want daeruwt gescapen is to comers
die gheheele verderfenisse van der stele overmits
den redenen hiernaer verclaert .
1. Eerst, want men in der waerheyt bevinden zal,
dat binnen der stele van der Goude woenachtich
I) R. Fruin, o . c . p . 378 .
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zijn omtrent drie- off vierhondert persoonen, die
hem generen mit die wagers, sleden ende moutkerren
to voeren, welcke persoonen contribueren ende gelden in de lasten van der stele, maeckende d'assjjssen
ende andere ongelden, welcke luyden men niet
ontbeeren en mach overmits die neringe van der
brouwerie ende duervaert van de comanscepe somtijts
to vervoeren .
2. Item alle welcke arme luyden, om 't coorn ter
molen to brengen , 't moult weder to haelen , 't bier
ende andere comanscepe to verslepen, houden moeten
't getal van omtrent vierhondert paerden , tot welcke
paerden eenige van den voirsz, arme luyden houden
zekere coykens ende andere beestkens om daeroff
to levers .
3. Item ende souden dan de voirsz, arme luyden
van de voirsz . paerden ende beestkens van de
bruyekwair van de lande, 'twelck zy tot die beestkens behoeven, betaelen boven d'assijssen ende lasten
voirsz., soe souden zy tweemael gescat ende getravilgiert worden ende souden by lanckheyt van tyden
hem vertrecken buten der stele ende vridomme upte
dorpen om t' ontgaen de assijssen ende andere lasten
voirsz., mite 'twelcke de voirsz, stele ongerieft blyvende
haer voirsz . neringe niet exerceren en souden molten .
4. Item want de voirsz . stele gefrontiert is an
drie quartieren, to wetene an Scielant, Rijnlandt
ende Zuythollandt ende 't vierde quartier, 'twelck
hem alderbest gelegen soude wesen om to vertrecken
is 't lant van Steyn ende Cortehaerlem, aldaer zy
ombelast van ale souden sitters, gemeret die vryheyt, die de heeren van Oudemunster pretenderen 1) .
1) Van welken aard deze gunstige omstandigheid voor onwillige
belastingbetalers uit Gouda was, blijkt nit het navolgende charter :
„wy deken ende capittel der kercken van Oudemunster t'Utrecht
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5. Item ende boven desen zoo zijn deselfde van
der stele zeer bezwaert, miss das die lantluyden van
den dorpen van Haestrecht, Stolwijck, Berchambocht,
.Moors, Gouwerack, Blomendael ende andere, hem
vervorderen to stellen meest alle huer lasten van
beden ende subvention upte bruyckwaer, gelegen
omtrent der stele van der Goude, sonder anscou
to nemen up hoer eygen huysen, inbool, beesten,
gels ende andere goeden als tegens redone, alsoe
d'inwoenders genoech bezwaert zijn by den lasten
van der stele.
6. Item in teycken van lien zal men bevinden,
dat die van Haestrecht, Rosendael, Billick ende
beneden Haestrecht in de contributie van den termijn
van Kersmisse lestleeden golden LVI ~s XIII st.

doen kennelijck enen yeghelijck, daer dose onse certificacie ende
open placaet ghetoent sel werden, ende certificeeren voer die
rechte waerheyt, als das hot lant van Steyn by der stele van
der Goude onser kercken van Oudemunster voersz, vrye heerelicheyt is, hoghe ende laghe heerelicheyt aldaer hebben, nae
vermoghen sekere goede oude brieven ende privilegien daervan
wesende, ende inne rustelicke possessie waervan vierhondert
jaren teser tijt gheweest hebben ende noch sijn . Ende dat die
ingheseten derselver onser heerelicheyt, mit den cloester der
Regulier-oerder daerbinnen gheleghen, niet ghemeens en hebben
mit den ondersaten der Graefflijcheyt van Hollant, noch daermede
in eenighe scattinghen noch uutsettinghe en ghelden, ghelijck
zeix vast onderhouden is . Begheeren daeromme ende versouken
op alien goeden heeren ende luyden, de voersz . ondersaten onser
voersz, heerelicheyt sulx onderhouden willen ende laten varen
ende keeren in hoeren personen mit haeren goeden als ondersaten derselver onser kercken . In oerconden der waerheyt hebben
wy op dose onse certificacie ende placaet onse kerckezeghel doen
drucken. Ghegeven in 't jaer ons Heeren dusent vijff hondert drie
ende twijntich, den XVIIIen in Septembri .
M. KALUWE ."

Origineel perks . Aanwinsten Rijksarchief 1889 n° 4z `
Charters betr . Klooster Steyn . (Zegel geschonden .)
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IIII d, ob, van XL groten 't pondt, om welcke somme
to vervallen zyluyden hebben doers ingaderen up
elcken margen eenen halven stuver ; ende alsoe binnen den bedrive voirsz, gelegen zjjn XVC margen,
soe beloopt daeroff de somme van de bruyckwair
van dien XXXVII t . X st. ; resteert daeromme an
de voirsz, eerste somme XIX ~ : . III st . IIII d.,
welcke reste die voirsz, van Haestreeht vinden ende
betaelen up hoer eygen goeden , huysen , inboel,
comenscepe van haver, hennip ende hennipsaet, koyen,
paerden ende beesten , die veele ende menichfoudich
zijn, hebbende in hoer bedryve hondert en XIIII huysen .
7 . Item men bevindt insgelijcx, dat die van
Gouwerack in de contributie van Kersmisse lestleeden
geldende zijn LXI ~ ; . XIII st . IIII d ., welcke somme
zy gegadert hebben van achthondert margen lams
omgeslagen up elcken margen ende bruyckwair van
dien een stuver ende een dent, maeckende XLV
zoedatter alleen resteren XVI . XIII st . IIII d .,
welcke reste die van Gouwerack alleenlicken gevonden hebben up haer eygen landen , goeden , huyssen,
wel gestoffeert van beesten, paerden, ende andere
golden ende comenscepen, beloepende up elcke buys
tot LXXXVIII toe mar omtrent vier stuvers .
8 . Item noch sal men bevinden, dat die van
Moerdrecht geldende zijn in den termjn van Kersmisse lestleeden XXXV
van XL groten, dewelcke
zy ommegeslagen hebben van sevenhondert ende
XXXVIII dubbelde mergentaelen bruyckwairs, maeckende XIIIIc LXXVI margen, daeraff zy gegadert
hebben van elcken marghen d'een min d'ander meer,
• . :
• 1 ), hoewel nochtans zyluyden bewoenen
XLIX huysen .
9. Item boven desen soe pretenderen deselve
1) Opengelaten ruimte in bet HSvoor ± vier woorden .
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van Moerdrecht ende willen tot hoeren voerdele
nemen een polre van hondert ende twintich margen
lants, gelegen vast an de voirsz, stele, genoempt
Broeckhuysen, 'twelck altijt beslagen ende gebruyct
is geweest mit paerden ende beesten van den poorters , woenende binnen derselver stele , sonder eenige
huyssen ofte woensteeden daerup to houden, waervan
die jurisdietie bewindt van molens ende anders de
voirsz, stele alleen altijts gehadt heeft.
10 . Item noch is waer, dat die van Blomendael
geldende zijn in de belle van Kersmisse lestleeden de
Somme van VI -~ . XIII st . IIII d ., die zy innegegadert hebben over die bruyckwair van XIIIIC margen
sonder huer eygen goeden, huyssen, beesten ende
anders eenichsins to stellen , hoewel dat zyluyden
uochtans hebben XXXIIII bewoender huyssen, mit
paerden ende beesten, daer een lantman off is, under
andere houdende XL off vijftich koyen .
11 . Item soedat uwt 'tgeene dat voirsz, is claerlicken blijct, dat de dorpen, by de voirsz . verpondinge in 't articule van de bruyckwair ende anders
marckelicken verlicht zijn ende de voirsz . stele bezwaert, want men uwt 'tgeene dat voirsz, is bevinden
mach, dat een rijck dorpman niet soeveele en gelt
in de contributie van de beetle ende andersins in
twee gheheele jaeren als een poorter der stele voirsz .
gelt in eenen halven jaer, als men considereert
d'assisen ende lasten van der stele, die de poorteren
moeten betaelen ende de lantluyden niet .
12. Item om 'tzelve to bewjjssen, sue is notoer,
dat een arm, scamel man ende een welgestelt man
binnen der stele voer een halff jaer in de contributie
van de beetle ende andere lasten van de stele nae
de nyeuwe verpondinge moet geven omtrent negen
rijnsgulden, 'twelck een zekere groete zwaere last is
ende niet wel dragelick voer den poorteren .
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II .
Item ten anderen beclagen hem deselve van
der Goude , dat zyluyden by de laetste nyeuwe verpondinge belast ende bezwaert zijn XVIC ende XX
scilden in de LX'n scilden, over llollandt ende
Vrieslant gestelt, want zy by de oude sciltaele plagen
to staene up Ihn Vie XIX scilden XII st. IIII d .,
daer zy flu by de nyeuwe versciltalinge gestelt zijn
up IIIIm IIc ende XL scilden, welcke sciltaele de
voirsz . stele onmogelick is to dragen overmits den
redenen, hiernaer volgende .
l. Item ende eerst want by den staet van der
laetster verpondinghen opeliek blijct, dat der voirsz .
stele ontfanck ende uwtgeven, al gerekent nae der
ouder verpondingen, mit des gemeen lants renters tot
XIIP t . niet meer goets off to hovers en gaet off
comet dan XXXV t . VI d, van XL groten 't pondt .
2. Item ende oeck gemaret, dat in de laetste
verpondinghe geen consideratie genoemen en is upte
onderhoudenisse van de rivier van den IJssele ende
die costen, die men daertoe van nootswegen zal
moeten doers ende gedaen zijn by den nyeuwen dijck
ende slusen aldaer gemaect tot groete costen, 'twelek
van zeer groete node was overmits die marckelieke
verganckelickheyt van den IJssele voirnt . ende by
consequentie van die voirsz . stele gemeen duervaert
ende ons genadichs heeren demeynen, die daermede
to nyet souden gaen .

$ijdr. en Meded . XXt .

43

REISVERHAAL VAN JACOB VAN NECK
(1598

1599).

MEDEGEDEELD DOOR

Dr . H. T . COLENBRANDER .

Het handschrift dat hierbij wordt afgedrukt is
waarschjnlijk het net-exemplaar, of antlers een zeer
oude copie, van een journaal der eerste oostindische
refs van Jacob van Neck . Het moet, blijkens een
naamteekening op den omslag, in de vorige eeuw
in particulier bezit zijn geraakt van Mr. Frederik
Alewijn, van 1772 tot 1796 bewindhebber der OostIndische Compagnie ter kamer Amsterdam . In 1867
werd het aan het Algemeen Rjks-Archief afgestaan
door Mr . J. G . Gleichman . Voor zoover ik zien kan,
werd het tot dusver door geen onzer schrijvers gebruikt . De Jonge kende het niet toen hij het derde
deel van zijn Opkomst schreef (uitgekomen 1860,
en Tiele heeft het voor het eerste hoofdstuk van het
zesde gedeelte van zijn Europeers in den Maleischen
Archipel (uitgekomen 1882) evenmin gebruikt . Toch
is het stuk wel van belang, omdat het verslag doet
van een gedeelte der ,,tweede schipvaerd", dat tot
nog toe slechts uit een tweetal bladzijden van een
antler, het onmiddellijk na de thuiskomst van Van
warwijck en Van Heemskerck in druk gegeven journaal, werd gekend .
Men herinnert zich dat op de eerste refs naar
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Oost-Indie weinig gewonnen was . Dit had gelegen
aan de sleehte leiding , ,,maar de refs was volbracht,
hoe dan ook, en dat was het groote, het sprekende
feit" 1 ) . Aanstonds besloot de Compagnie van Verre
tot een nieuwe uitrusting, maar zij plaatste De floutman niet weder aan let hoofd . Tegelijk richtten
andere amsterdamsehe kooplui een » Nieuwe Compagnie" op, en werden twee oostindisehe ondernemingen voorbereid in Zeeland en twee to Rotterdam .
Voor het uitzeilen der schepen evenwel nam de Oude
Compagnie van Verre to Amsterdam de Nieuwe in
zich op ; het geheel bleef sedert den naam van Oude
Compagnie voeren . De van weerskanten uitgeruste
schepen werden tot een vloot vereenigd onder het
opperbevel van Jacob van Neck . Het warm de
Mauritius, de Amsterdam, de Hollandsche Leeuw,
de Zeeland, de Gelderland , de Utrecht, de Vriesland
en de Overijsel (bet laatste schip in ons journaal gemeenlijk het jacht of de pings genoemd) . Vice-ad miraal
was Wybrand van Warwijck op de Amsterdam, en
Jacob van Heemskerck, zooeven van Nova Zembla
terug, ging merle als koopman op de Gelderland .
Onder de schippers en stuurlui warm er verscheiden
die de vorige refs hadden meegemaakt zoo ook de
kooplieden Jan Jansz . Carel (zoon van den ge1 jknamigen bewindhebber), Frank van der Does, Cornelis van Heemskerck, en Wouter Willekens . Nog
gingen merle de beide , jongens" Lourens en Madagascar, op de vorige refs van Madagascar medegenomen 2 ), en (de Arabier ?) Abdoel, die op de vorige
rein n met sijnen vrjjen wihe van Bantam medevoer" 3) .
De admiraal had aan zijn boord een zieketrooster

1) De Jonge, Opkomst II, 203 .
2) Zie De Jonge II, 307 .
3) Zie De Jonge II, 336,
13*
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( » ons prediger") en een dokter wier namen niet worden gegeven ; de vice-admiraal had ook een zieketrooster, Philippus Pietersen van Delft 1 ) . Het montant der opvarenden was 560 man, en in de uitrusting
was bet voor dien tijd reusachtig kapitaal gestoken
van 768 .466 golden . Als de ,,uijtterste limiten van
deze voyage" worden in de instructie gesteld die
eijlanden van de Philipinen ofte Japan ." Slechts op
eenstemmig goedvinden van den breeden raad zoo
het geheel of een deel der vloot rnogen wederkeeren,
,,voor ende aleer de voorsz . ujjtterste limiten bevaeren
ende versoeht zijn" 2) .
Met de uitrusting was veel spoed gemaakt . Er
was scherpe concurrentie to wachten en men diende
de mededingers voor to zijn . Cornelis de Houtman,
door de Amsterdammers niet meer gebruikt , was
door Moucheron aangenomen en den 25sten Maart
1598 met twee schepen van Vlissingen uitgezeild .
was de vloot der Oude Compagnie dus ruim een
maand voor, maar kwam, na een bijster ongelukkige
rein, eerst veel later dan deze in Indict aan, en heeft
er in Atjeh den flood gevonden . Voor de andere
zeeuwsche Compagnie, die van Ten Haeff, zeilden
25 Maart 1598 de Zon, de Maan en de Lange Bark
nit, maar ook deze refs was onvoorspoedig . De
Maan verongelukte al bjj Dover ; de beide andere
schepen bereikten Bantam eerst na de amsterdamsche,
die er zooveel peper hadden opgekocht, flat de
zeeuwsche acht maanden moesten blij ven wachten
op het nieuwe gewas . Dan waren er nog twee com-

1) Zie Begin ende Voortgang I, AAa 3 en vgl, voor de vraag :
zieketrooster of predikant, Van Troostenburg de Bruyn, Herv .
Kerk in Ned . 0 .-1 ., biz . 6.
2) „instructie voor den Admirael ende breeden Raedt'", Archief
der Oude Compagnie .
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pagnieen to Rotterdam die schepen uitrustten om In die
to bezeilen door do straat van Magalhaens : die van
Van der Veken en Van der Haegen, wier vloot van
vijf schepen, vertegenwoordigende eon kapitaal van
vijf ton, den 27sten Juni 1598 is uitgezeild onder
Jaeques Mahu en Simon de Cordes, en die voor
welke Olivier van Noort in September van hetzelfde
jaar in zee is gestoken . Hot meest zagen do Amsterdammers op tegen Van der Veken en Van der
Haegen . Van Neck schijnt to hebben gemeend dat
hun uitrusting verder gevorderd was dan inderdaad
hot geval is geweest : als hij op de hoogte van Cabo
Verde vhf zeilen ontwaart, is zijn eerste gedachte
dat hot die nit de Maas zullen wezen .
Van al doze expedition van hot jaar 1598
twee-en-twintig schepen, hot eerste jaar na loutman's terugkeer -- kennen wij die onder Van Neck
en Van Noort hot best. wat Van Neck betreft,
vole malen is hot verhaal der ,,tweede schipvaerd"
herdrukt, on eindelijk in Begin ende Voortgang opgenomen . Doch hot omvat enkel dat gedeelte van den
tocht waarmede Van Neck niet moor to waken heeft,
en dat men beter de rein van wybrand van warwijck
en Jacob van Heemskerck had kunnen doopen .
De twee journalen waaruit hot gedrukte reisverhaal
is samengesteld zijn gehouden aan boord van do
Gelderland en van de Amsterdam, beide behoorende
tot de vijf schepen die ter hoogte van de Kaap van
Van Neck afraakten en Bantam eerst bereikten toen
de admiraal al gereed lag voor den terugtocht . Voor
doze schepen begint de eigenlijke refs pas waar
en wanneer zij voor Van Neck is afgeloopen . De
admiraal zendt ze onmiddellijk naar de Molukken,
waar dan de eerste b1jvende kantoren der Hollanders
gevestigd worden op de Banda-eilanden en op Ternate ; zelf keert hij met de rijko to Bantam verkregen
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lading naar het vaderland terug . Natuurlijk clef
achteraf het hoofdzakelijk belang der gansche expeditie van 1598 in de kennismaking met de Molukken
werd gezien : Van Neck was niet verder clan Bantam
geweest, en Bantam was al bekend . Maar clef Van
Warwijck en Van Heemskerck dadelijk naar de Molukken door konden gaan was een gevolg van Van
Neck's welgeslaagden handel, en van de voorbereiding die hij to Bantam tot de refs der anderen getroffen had . Ook dit in onze tot nu toe verschenen
werken steeds verwaarloosde deel der ,,tweede schipvaerd" client to worden gekend .
Het reisverhaal van Van Neck (bet is de admiraal
zelf die er in spreekt) onderscheidt zich van de
hollandsche scheepsjournalen van dezen tijd door
zekere sier van schrijftrant , die wij van de hollandsche zeelui niet gewoon zijn . her en dear is deze
sier wet to gekunsteld, maar over het geheel toch
van to goed allooi, clan dat men van mooischrijver
zou mogen smalen. Van Neck was Amsterdammer
van goeden huize, lid van de Oude Kamer 1), en is
in 1609 schepen, in 1621 read en in 1622 burgemeester van Amsterdam geworden .
Zeer aanschouwelijk is in zijn journaal de voorstelling van de maatschappij waarin de eerste Hollanders zich in Indie verplaatst zagen, en van de
moeil jkheden die zij er to overwinnen hadden, ook
al maakten zij het zichzelf niet moeiljker clan noodig
door een onvoegzaam gedrag. Als tegenhanger op
het tafereel van Houtman's ruwheid heeft ons verhaal
zijn eigenaardige waarde . De bemanning van een
oostinjevaarder bestond van den aanvang of meestal
niet uit heilige boontjes, noch uit verstanden van

1

Wagenaar, Amsterdam II , 393,
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den eersten rang . Maar ook van den aanvang of
zijn er lieden been gegaan op wie niets to zeggen
viel, die hun oogen en ooren open deden om to
zien en to hooren, en die zich moisten to gedragen
zelfs tegenover mensehen van andere kleur . Zulke
lieden hadden een bljdschap aan bet vele nieuwe
en oogverrukkende, en de noodzakelijkheid zich uit
tal van onvoorziene moeilijkheden to redden scherpte
hun vernuft . Hun verrukking doorgeurt nog thans
deze bladen, en van den vooruitgang in beleid sedert
den eersten toeht zijn zij een sprekend getuigenis .
En dan, bet betreft bier de tot nu toe weinig
bekende bizonderheden van onze eerste verschijning
in Indie die bet in patria beoogde doel bereikte .
Werkten de omstandigheden een weinig merle, was
flu gebleken, dan kon men zonder geweldenarij van
de nagelen en de peper die in vier schepen gingen,
bet bestede geld terugontvangen voor de expeditie
van acht, en nog honderd procent winst behalen
bovendien .
H .T .C.

DEN EERSAEMEN ZEER DISCRETEN EN VOORSINIGHEN
HEEREN, MIJN HEEREN DE BEWINTHEBBEREN
DER OOST INDISCHER ZEEVAERT VAN
AMSTELREDAM .

In moat estime de navigatie op verre gheleghene
coninekrjcken ende lantschappen in deeze en oock
verleeden tij den gheweest is, zeer voorsinige heeren,
geven genoechsaem to kennen, der schribenten oude
en nieuwe geschriften, daerin men vindt, dat personen
van groeten anzien hun schepen hebben u tgesonden ,
om wijt verseheiden landen ende eijlanden to versoeken, waerdoer sie niet alleen zeer vernaemt zijn
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geworden, maer oock groete rijckdomen verkregen
hebben, hoewel dickwijls ongherechtelijck ofte doer
tijrannie . Prijslijcker en eerlijcker (mjjn heeren) is
u louable toerustinge (daer de goede Godt zijn zegheninge over heeft begost to betoenen, tot welvaert
van ons vaderlandt) dewjl a schepen niet uijtghemaeekt zjn om eon antler tsijne to ontweldigen,
maer om opreehteljjck met de ujtheemsche nation
to negocieren, dwelck na u beliven rechtvaerdichljjck
geschiet is, alsoe dat ghij de waerdighe overgebrachte
comensehappen (rechte spruijt van de Orientaelsche
rjckdoemen) sonder eenige wroginge vrijeljjken moocht
anvaerden. Ende opdat gij weten moocht, in wat
manieren die verkregen zijn (oeek wat u ujtgesondene ervaeren is in soe verden reijze, als die
voijagie van de Hollantse Provincie tot de zuijlijckste
eijlanden van Oost Indien) en hebbe ick niet willen
laeten (hoewel andere tselve breed genoech verhaelen
sullen) u dat in dose papieren bij geschrift to geven .
Soo flu imam van ulieden dunct, dat hetgene
men an sulcken persoenen presenteert, als aan u
mijn heeren, met meerder wetenschap behoerde gedaen to z n, densulcken bidde ick, en u al to
saemen, de goede wille voor de daet to willen aenvaerden van Uwen dienstwillighen
Admirael
JACOB VAN NECK .

(Mains) In den jaere ons Heeren ende saelichmaekers f esu Christi duijsent vijf hondert achtentnegentich op den eersten dash van de maent Maio
(als wjj in goede ordre met acht welversiene schepen
gereed laghen tuschen Huijsduijnen en den eijlande
Texel, om met de godlijcke hulpe once voergenoemen
rejjze nae de landen en eijlanden van Oost lndien
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(lttaius) to anvaerden) heeft de goede Godt eon coe-

lende wint uijten oosten laeten waijen, alsoe dat wij
ons zejlen deeden vellen, als die son haer int zuijden
was vertoenende, en hebben alsoe spoedich ons t'zeewaert begeven, verselsehapt doer sommige van de
lofwaerdige manners, van wien wij uijt zijn ghesonden
tot buijten die sanders . Aldaer hebben wij vrundtlijk
van hunlieden oerlof genomen, stellende ons cours
na 't zuijtwesten langs de Nederlantsche caste
heenen . Aldus seilende met bequaeme ende contrarie
Den 3 de Hoofden
winders, sijn wij ten derden dage
omtrent den none in de hoofden
gepasseert,
(tusehen Engelant en Franckrijck) ghecomen, aldaer
quam eon van de coninghinne van Engelant haer
groete schepen met sijn pjjnas, van den laude nae
ons toeseilen , h~j dede ons beleefdelijck vraegen van
waer wij quaemen, ende waer wij wilden , ick deed
hem antwoerden na betaemen, men schoet drie
schoten hem ter eeren , d'welck oock Overt gedaen
van den sijnen, ende daerna seer lieflijck gespeelt
op cornetten ende andere blaesende instrumenten,
d'welck angenaem om hooren, hij wenschte ons behouden reuse, wij toonden teeken van danckbaarheit,
en zejlden voort ons cours met voorspoedige winders,
alsoe dat wj ten sesten daege van Engelant hot
gesichte hadden verloeren, staedich behoudende die
dienstige winders, die ons torts daernae op den
breeders Oceaen brachten, alsoe dat men eon ighlijk
beter tevreeden sack als vooren, versekert sijnde
de coude hoeken vant noerden flu niet to passeeren .
Varende das met open halsen in schoen weder,
Den 10 een $chip
saghen wij een zeijl van de Portuvan Avers comende
gaelsche cast tot ons koemen, d'welck
gesproken .
nae ons vermoeden van ons lanslieden scheen to wesen, wij stierden de pings eens
derwaert, om ujjth onsen naeme hem eenen brief merle
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(Mains) to geven, d'welcke wedergekeert sjjnde,
seide dat het schip binnen twee daegen van Avera
was gescheiden, met wills om naer Hollant to zejlen .
Tweentwintich Engelsche schepen (zejjde de schipper)
laegen veer de revier van Lisbon, onder 't geleide
van Millort Commerlant, alzoe dat de schepen 1) naar
Oost Indien gedestineert al weder gedescargeert waren,
de schipper Sijmon Hoen bracht oranges ujjt bet
schip van Avera, die ons daernae goets deden, doers
de scheurbujjek het volck began to plagen .
Den 14 Porto
Als wj nu dese ghewenste coelte
Santo,
noch eenige daegen gebrujjckt hadden,
ondeckten wij een van de Canarische ejlanden, geDen 15 Madera,
naemt Porto Santo, des ander daechs
het suijcker- en wijnrijc;ke Madera, stellende ons tours
Den 17 Palma, Go- na d'eijlanden Palma en Gomero, die wij
morn ends Hierro
ten derden dage int gesichte cregen,
gepasseert,
laetende dan Tenerife met zijn hogen
berth Pico an de oostsijde ends Isla de Hierro an de
westsijde, namen wij onsen passage na de eijlanden
de Capo Verde . Tuschen dese eijlanden van Canarien
en Cabo Verde, op een dash alst schoen weder
was, en die sonne den horizon began to genaeken,
Den 19 vLJf schepen warden van bet schip Geldria ends
gesien,
oock van de pings, vijf schepen gesien
noortwest van ons, die men vermoede dat uijte
Mass geseijlt warden 2), dan en warden daerna
niet weder vernomen. Op denselfden dach passeerden wjj Tropicum Cancri, al staedich genietende dese eenparige winders, de ons binnen corten
Den 23 Buona Vista dagen deden ondecken bet ejlant
Buona Vista, een van de ejlanden
gepasseert.

1) Versta ; de Portugeesche schepen .
2) Zie de inleiding .
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(Mains) van Capo Verde , van waer w waergenomen
hadden ons cours to stellen na de linie Equinoctiael,
dan alsoe het op dien dach hard was coelende, heeft
men bij provisie die cours genomen zujden ten
oosten, in voernemen om met het eerste bequaeme
weder die schippers ende stujrlujjden an boort to
doers comers oln voersichtelijk dit stuck antevangen,
alsoe hier principaljck an bestont vant selfde jaer
in Indien to comers ofte niet, het was voorwaer
voor ons lieden wel swaer to achten, angesien het
zoo spade int jaer was, howel het met de hulpe
van Godt ten besten geluckte .
Als nu het weder een weinich besaedicht was,
ende men de schujten in zee moehte gebruijcken,
Overt van ons een teicken gedaen, soedat de schippers
altzaemen an boord quamen , sommige met hen
Den 25 courtse na stierluijden,
andere verstaen hebden Equinoctial
bende de mening van haer stierluj den,
gheordonneert,
men began van de courtsen to sprecken
waerin differente opinien waeren, sommige rieden
men sou de Baxos de Sant Anna genaeken tot op
60 mijlen, eer naerder als verder, en dat om to ver-

mijden de vuijlen die men noemt Abrollos, daer men
(zujljken lopende) deur de zuijdooste winders be •
nnden mochte vervallen, dewelck geschiedende, soude
onmogelijck sijn van denselfden jaere in Indien to
comers . Andere stelden voer, hoe schaedeljck dattet
veelen geweest was, dat se de custen van Guinea to
nae waren gekoemen, vermits de stadige calmas die
men om die tjdt van den jaere daer vandt, soe dat
men, daerin sijnde, seer quaeljjck uijt kan geraeken,
gelijck eenige hier present sijnde bekenden 't zelfde
versocht to hebben, d'welck somwijlen wel drie ofte
vier maenden kan duijren, met groet ongemack en
bederf van victualie d'welck int ende sterfte causeert,
alsoe dat zomwijlen alles in ruijne gaet . Wat aen-
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(Maitis) gaet beneden d'Abrollos to vervallen , door
experiencie heeft men genoechsaem bevonden , dat,
als men die Brisilische custe int eerste niet al to nae
en court, die stromen (van de west Indien lopende
na de custe van Guinea) de schepen soo geweldich
opdringen (soo wij oock nae bevonden hebben) dat
men van de Abrollos (ten waer Godt straffen wilde)
soo hchteljjken gheen noot en heeft . Want die
groote Portugeese craeken, die op eon streeck ofte
twee soo scharp niet kunnen zeilen als andere
schepen, vint men dat hot seer selden falgiert,
waerom onse lieden , die soo veel naeder an de
wint mogen zejlen ? Rieden alsoe de Baxos di
S . Anna nader als op 80 inijlen niet to komen,
en dat our de calmas to schuwen ; van dit advjjs
waeren al deghene die de vorige reise hadden helpers
doers, oock meest al d'andere, hoewel dat sommige
bij haer opinie bleeven , die niet goet gevolcht hadde
geweest, als men nae gowaer werdt . Naer lange
disputatie Overt entlijck gheresolveert, dat men tot
op de 6 gradus zuijd zuijdoost an soude seilen, wel
verstaende , dat ons seint was 12 gradus bij noorden
den Equinoctial .
Pit gedaen zijnde maeckte hem eon ighelijck nae sin
schip our doze goede winders to gebruijcken die ons
bij bleven met harde voortganck, tot op de vijf
Den 30 begin vande gradus ; aldaer cregen wij de calmas,
Calmas .
met veel turbades, eon uijr, anderthalf,
ofte two geduijrende, somwijlen met sulcken furie
van wint ende regen, dat hot scheen dattor al afge; dit was met ons
vlogen sou hebben watter op stood
eon groote en subijte veranderinge, mitsdien wij
staedich ghevaeren hadden in schoen weeder, daer
de sonne zijn schjjnsel ons selden was ontreckende,
daer de winders ons na wensch dienden, die ons hier
als sic haer lieten hoeren met tempeest altijdt
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(.alas) tegenquaemen ; der sonnen claerheit mocht
men niet aenschouwen, dan wel een reghenachtige
lucht, vol swarte driegende caecken, vervaerljck om
aensien, die ons altemet soe quamen overvallen, dat
wij daerdoer eens in desordre van malcander raeckten
Den laetsten van
(verdeelt sijnde in drie deelen) maer
malcander ver •
de Heere versach het, soo dat wij
stroijt .
(Jllnius ) weder bij malcander quamen .
Ses daegen ghedujrende laegen wj in dese ternpesteuse calmas, daernae sjnde op de hoochte van
33 graden, cregen wjj een frische coelte ujjten zuijdt
oosten, welcke continueerde, soe dat wij bevonden
dese regenachtige stilte gepasseert to sijn, d'welck
oils grooteljken verblijde, ende oock verwonderde,
want wij en dachten in minder als in drie weken of
ten minsten viertien dagen dese oragieuse plaetze
niet to passeeren ; tis oock to beduchten , ten waer
Godt ons dese genade hadde gedaen, dat wj wel
groote sterfte in ons volck mochten gekregen hebben,
alsoo de plaetse heel ongesont geoordeelt ward, ende
wj sonder ververschinge (als alleen van waeter)
tot voor Bantam zeijlden, als hierna verhaelt sal
worden .
Die winden dan uijtten zuijd oosten continueerende
Den 9 deur de Linie
voerden ons binnen torte dagen tot
ghepasseert,
onder deur de linie Equinoctial .
Wij sejlden al voort met gheveste boeleijen l) in
schoon weder en eenparighe coelte (welverstaende
dat die winden alleinskens wat ruimer werden als
zujjdoost) tot op den 19 gradus . Onderwegen quamen

4) „Touw behoorende tot het loopend tuig, waarmede men de
onderste helft van het loefstaande lijk der razeilen naar voren
haalt, als deze bij den wind gebrast staan, ten einde die zeilen
daardoor to beter to doers scheppen" (Ned . Wdbk . in voce boeiijn) .
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Yande vlieghende

(Junius)

dagelijeks aldusdanige ')
viskens in ons schip vliegen z nde
van de groote van een haerinck . Deeze vliegende vis
onthout haer meest tusehen den tropicum Caneri en
Capricorni , is meest een aes van diversehe andere
visschen, als albacores, cachones, boniten en dorades,
daer sij staedich voor vluchten, en vermits zij het
swemmende niet cunnen onteomen, maeken sij haer
aent vliegen, gevoleht sijnde met sulcken jvern snelheit dat den vervolger zoo ras deurt water, als d'ander
deur die lucht schijnt to vliegen , als sie dan al
vliegende ontvloden zijn de caecken der visschen
lijden sij noch groote anstoet van eenighe vogels die
men rabij-forcades noemt, welcken haer wieken hanghende (geljck een klemvoghel 2) boven de velden op
den lewerick oocht) verwachten eenige vlucht van
desen bedeesden hoop, die vernomen hebbende warpen
haer daerop geljjck een havick op die vogels doet,
alsoe dat se oock haer deel daervan crijgen a de visehen
voornzeit vervolgers van de vlieghende worden veel
gevangen van de schepen die na Brisilien, Guinea,
Oost Indien en meer andere plaetzen vaeren, mitsdien
de zee in sommige hoecken daer vol of is, zijn oock
van goeden smaeck, principaljck de dorade, die voor
de beste wort gehouden, welcke ick ghelove een van
de schoonste visschen is die in zee swemmen, hem
int waeter siende heeft een schoen groenachtige
coleur, daruijt sijnde is de rug ujt de maeten schoen
blinckend blauwachtich en de buijck vergult, alsoe
dat hij ®en lust is om zien, gevangen zijnde, 3) principaelijck voor degeene die daer 4jn maelt t merle
vts,

4) Hiernevens bevindt zich in het journaal een afteekening van
den vliegenden visch .
2) Roofvogel . Zie Mn! . Wdbk . in voce clamvogel .
3) Versta : zoodat hij, gevangen zijnde, een lust is enz .
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(Junius) doers sal, weleke ons selden gebeurde,
mitsdien haer de vis nevens ons schip qualick dede
Vangen .
Den 25 d'Abrollos
Als wij flu verkregen hadden de
gepasseert.
hoochte van 19 gradus, bevonden
wij de Abrollos gepasseert to zijn, d'welck ons
gheen cleene bljjdsehap was, alsoe wij doers het
prineipaele beletzel (met de hulpe van Godt) van in
Indien to hoemen verbij waeren . wij deden ons
prediger een dancksegginge doers, lovende den Heere
voer sin groete weldaeden, hem biddende, dat h
ons voort in zijn hoede wilde nemen, alzoe w
sonder 4jn hulpe niet uijtrechten moghen .
Hierna nosh 2 dagen gezejlt hebbende zagen w
Den 2~ een eijlant
een klein eijlandt zujdoost van ons
gesien .
leggende, d'welck in onsen schepe
Overt ghehouden voor het eijlandt dat naest an Martijn de Vaes is gheleegen ). De schipper van de vice
admirael quam alsdoen ons an boord versoekende
(met advis van de vice admirael) dat men een schuijt
ofte twe na land soude senders, om to zien of
daer enige vervarschinghe zoude mogen wezen ; dit
docht mij heel ongheraden, mitsdien dit eijlant nosh
vrij wat ver van ons was, alsoe dat men dat voor
dien dash naeliet.
Des anderen daechs, alsoe de pings van ons was
gedwaelt, ordonneerden wij den Leew (vermits hie
best bezeijlt was) een mijl ofte twee in de lij van
ons to loepen, dan niet uij t het gesichte, om to ver-

1) Hiertegenover zijn in het journaal twee landverkenningen
geteekend . De eerste heeft tot onderschrift : „Aldus verthoonde
hem het eijland gheleghen bij Maria d'Augusta en Martijn de
Vaes, oost suijdoost van ons, ontrent 9 mijlen daervan sijnde" ;
het tweede : „Aldus hetselfde legghende noorden van ons ontrent
drie mijlen daer van sijnde ."
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(Junius) nemen oft sie de jacht conden zien, d'welck
haest gesehiede, want omtrent een uijr naedat h
van ons afgewendt was, werter eon schoot gedaen,
teken dat hij den verdoolden gesien hadde . Om dese
tijdt quam de schuijt van de vice admirael tot ons .
Francq Verdoes die daer in was, versochte licencij
(uijt den naeme van de vice admiraal en z jn schipper)
om een tocht nae landt to doen ; dit versoeck docht
mij niet sonder groot perijckel to weezen, mitsdien
wij naer mijn opinie nosh wel drie groote mijlen
daervan waeren, en oft daerentuschen (zjilu~j den
to land zijnde) hadde begost to waken, zoo souden
wjj ongetwijfelt van de schuijten versteken geweest
hebben . Alsoe dat ick Verdoes weder 't scheepwaert
stierde, hem seggende d'oorsaecke waerom ick het
ongeraden vont .
Hierentuschen komt Jacob Hemskerck aan boord,
versoekende instantelijck ; dat men 't land eens soude
besichtighen en alzoo Jan Carel 1 ) en (overt Jansen z)
't selfde oock wel wilden (midsdien wij niet versuijmden alsoe men dock na de jacht molten toeven)
en hadde ick doen gheen teghenspreeken meer .
Hebbe derhalven Franck Verdoes, die gereed lath
em nae zijn schip to gaen, aen ons boord doen
blijven, totdat d'onsen merle ghereed souden wesen,
sijn daernae gheljjckeljck (wel versien van roers
ende spietsen, verselschapt van onsen capitein 3 ) Soet)
spoedich na lant geroijt met bevel voor den avondt
naer weder t'scheep [te] laeten vinden, maer 't selve
~) Jan Jansz . Care!, zie De Jonge II, 204 noot.
2) De schipper van de Mauritius .
3) Dit beteekent niet scheepskapitein (waarvoor altijd „schipper"
gebruikt wordt), maar kapitein over de musketiers, die aan boord
waren . Hoeveel er waren, blijkt zoover ik weet nergens . - Jacob
van Heemskerck bij De Jonge 11, 395 en 396 noemt hem ,,de
cappeteyn Jacob Soet."
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(Junius) Overt niet naegekoemen, doer oorsaeke dat
wij veel verder van het ejlandt weeren, dan men
waende, het scheen wel na gheleghen om de groote
hoochte diet heeft, maer al roijende werden se eerst
gewaer, dat hoghe bergen haer vend vertoenen,
want eer sij hot derde paert van de wech gedaen
hadden en mochten sie schip noch zeijl bekennen, soo
dat oock int wederom roijen de nacht haer overviel
eer sie eenich schip gewaer werden, dan alheel
duijster zijnde, werden 't licht siende dat men boven
an de stenge hadde ghehangen , en quamen alsoe
(sijnde omtrent drie uijren in de nacht) an boord
sonder voet opt lands gestelt to hebben, alsoe sie
niet konden arriveeren, doordien de landtzee to gheweldich liep en oock geen plaetse en vonden om to
stranden, mitsdien het eijlandt meest overal heel
rotzich is . An den over bespieden sie een valaijken,
dat seer groen met boomen bewossen was, dan conden soe nae niet comen datzer recht bescheet van
vruchtbaerheit aen vermerckten, de rest was niet
dan harde tale clippen ; eens vonden sie grout op
17 vademen en voort niet meer, seer veel groote
walvischen zaghen sie daer onder 't land, oock ontallijck veel zeevogelen, antlers Overt daer van d'onsen
niet vernomen . Verlaetende dit eijlandt, sljn wij
voort geseijlt met Zuijdooste winden die altemet oostelijken werden tot op de hoochte van 30 gradus .
(Julius) Daer cregen wij noordelijke en daerna noordwestelijeke winden, daer wij merle seijlden (somiin quaet, somwjlen in goet weder) tot om de
wj1en
Capo de Bona Speranza, laetende Tristan d'Alcunna
an stierboord van ons . 'iwe daegen to vooren, eer
wij de Capo ondeckten, kregen wij een hard weder
Den 29 harde storm . uj ten noordwesten, d'welck teghen de
nacht begonst to vermeerderen, soo onghestummich,
dat het niet sonder groet perijckel was schaede to
Bijdr. erg Meded . XXI .
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(Julius) lijden .

Des morgens m~sten wij vier van
onse schepen, to weten, de Hollantse
Leew , het schip Geldria , Zeelant en Vrieslant ; wij
waeren dies seer besorcht oft imam van henluijden
moehte verongluekt wesen, aengesien het korte holle
water deur de stereke winden seer tot storten was
genegen, d' welek wij denselven naeht wel gewaer
warren, midsdien een grove zee oils van aehter
inloopende (gebroeken sijnde opt achterschip , niet
temin sijn stortende vaert in tween gedeelt behoudende) het voorschip aen beide sijden met water quam
vullen, alsoe dat de schepen daer in suleken weeder
veel to 1 jden hebben . Desen dach seijlden wij voort
sonder imam to vernemen .
Den 30 Capo de Bolla
Des antler daechs tuschen middach
Speranza gesien .
en onderganck ondecte hem de Cape
de Bona Speranza, ooek kreeghen wij eenige schepen
Verdoolde lilt ge •
milt gesicht , die daegs daerna in de
sicht ghekregen.
morgenstondt (als wjj omtrent drie
mijlen van lant waeren) bij ons quamen, sie waeren
(Augustus) drie milt getale, hadden sonder zeijl gedreven, en wij hadden soe veel zeijl gevoert dat de
schepen beniert !) waeren, d' welck oorsaeke was van de
verdolinghe, maer van den vierden man, to weten
T' schip Zeelant
het schip Zeelant, en moisten sie niet
blijft verdoolt
waer h gebleven was, d' welck ons
dede vreesen voor ongeluck . Wjj deden ons schepen
milt breede d'een 2 mijle van d'ander verspreden,
omdat (oft hij bij avonturen milt vaerwaeter waer)
ons soe zeijlende beeter milt gesicht sou mogen krijgen:
Aldus continueerden wij dit eenighe daegen, dan to
verdolinghe .

1) Zie Ndl. Wdbk . in voce gemanierd (tweede artikel), en de
daar aangehaalde plaatsen uit Witsen, Scheepsbouw . Een goed
gemanierd schip heeft zooveel zeil dat het streek houdt eu recht
door zee gaat.
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(Augustus) vergeefs, want wj en vanden niemant,

dies wij sonder hoep van den afgedwaelden weder to
vinden, ons bij den ander hielden, om to vermijden
grooter verdoolinghe, d' welck het soeken van den
verloeren soude hebben connen causeeren, vermids
wij aldaer opte alderwindichste plaetse waeren die
men op d' Oostindische reijse heeft
Naedat wig Cabo gepasseert waeren hadden wij al
variaeble vinden, die gheen stand en hielden, daer
wij oock weinich merle profiteerden , mitsdien wij nu
over d'eene dan over d'ander boech molten wenden,
en dat somwijlen in de nacht, doordien de win den
soe treckende draijden, d'welck dickwijls niet sonder
perijckel was om in de nacht (al wendende) d'een
d'ander voor den boech to raecken, of dear versuijm
van wenden to verdoelen, gelijck dear diergelijke
erreur ons noch gebeurde . Want ala wij eens een
gantsen nacht zuijlijck overgeloepen hadde met een
oosten wint (die loo dicht coelde dat wij de schooverzeijlen ter halver mast voerden) vonden wij ons des
morgens bij twe van ons schepen, en waeren de Leew
(die t'vier voerde) en de pings, d'anderen en conden
wij niet vernemen ; wij hadden vermoeden oft zijt
gewent mochten hebben , en dat van ons haer vieren
niet gesien en waeren, vermits wij ons oock op den
vierman hielden, aen wien het wenden in de nacht
bestond . Wij liepen daernae over dander boech,
menende dat sie alsoe ons weder souden gemoeten,
roger ons verdolinghe was niet dan to grooter, soe
wij daernae verstonden, want nae middernacht alst
weeder vat afgenomen was, hadden sie meer zeijls
gemaeckt en waeren alsoe den vierman voorbeij geloepen (hoewel tegen ordonnantie) en alsoe het
smorgens duijsterachtich nevelich weder was, waeren
wij den ander uijt het gesicht, ende en quaernen
oock niet weder bijeen all voor die scant Bantam .
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(ingustus) Wij dan dus op een niewe verdoelt
4jnde (d'welck ons seer verdrietich was) deden ons
beste (dan to vergeefs) our 't geselsehap weder to
vinden, ontstaeken des nachts op elek schip een vier
en hielden des daechs staedich een man op de steng,
tot op des ander daegs tegens den avondt . Alsdoen
began hem de lueht vol windighe coleuren to verthoonen, soodat diergelijcke van niemant oijt gesien
en was ; die son in den onderganek , deur sijn bleeke
en duijstere straelen, gaf genoechsaem to kennen
watter voorhanden was, de winden begonsten fellijck
to blaesen uij ten westen , men began de zeijlen to
minderen, den heemel vervult met swarte wolcken
was vreeslijken our aenschouwen, draegende een
bederflijke tempeest ; hierentuschen court haestich
een schrickelijcke nacht ophanden, een vervaerlijcke
helle schier gelijckende, de zee began haer to verheeven, geen maen noch sterren sack men schijnen,
dan wel het verblindende licht van de verbolgen
zee, dat een als de blickzem staedich in de ooghen
quam lichten, 't ghehoer des roepens was benoemen
deur 't fellijck ruijschen der winden, de zee was in
sulcker voegen onstelt, ende de lucht soo vol reghen
en winden dat het scheen of de twe elementen hen
tesamen wilden vermengen, alsoe dat niet wel mogelijck voor de schepen hadde geweest our laden, soe
het lange ghecontinueert hadde, dock de I3eere
versach het, zoedat haer de winden tegens den dach
begonsten to besaedigen, en Overt daernae beter weder .
Desen storm was omtrent Terra de Natal, daer de
Portugiesen soo vervaerd voor sijn, maer comen haer
sulcke tempeesten wat veel over den hals, soe geeft
mij niet wonder dat sie daer altemet de schepen en
't leven laeten .
Als wij nu sommighe daghen nosh gheseijlt hadden
overcomt ons weder een ander disgratie, want op
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(Ailgustns) een nacht in schoon weeder, liehte maenschjn, als men deur 't scherpen der winden moste
wenden, waeren die van de jacht alle slaepende,
soedat sij de lichten niet en saegen, hoewel men
hun heel nae was, en d'onse alsoe achteloos als
d'andere slaeperich, seijlden alvoort sonder regard
Den 14 verdoolde
to nemen , of ze van de andere oock
oils Pennas,
gevoleht werden, alsoo dat wij des
morgens van de jacht het gesicht hadden verlooren,
voorwaer ick was wel seer t' onvreede (dewj1
iick
alle avond vermaende , dat men niet laeten soude,
ghoede acht to nemen op de schepen, principaelijck
milt wenden) dat sij van de man afzeijlen in schoon
weeder, sonder eens ujt to sien ; hierenboven began
de wint to veranderen, soedattet heen en weder
swieren tevergeefs was . Wij bleven aldus 2 dagen
sonder imant to vernemen, des derden daechs 'smorgens saghen wij een zeijl tot oils afcomen, d' welck
Den 16 de Jacht
wij milt genaeken bevonden de pings
gevonden
to sijn, dies wij oils seer verb1 jden,
en voeren met malcander voort (met bevel beter
acht op den antler to nemen) somwijlen met goede,
somwijlen met contrarie winden , temet in tempeest,
oock merle in calmas, totdat w j het groote eijlant
Madagascar milt gesicht kreegen, ende vervielen omtrent acht ofte tiers mijlen beneden Cape de Roman,
waerop wii weinich verdocht waeren, midsdien wij
oils rekening hadden gemaekt die al gepasseert to
sijn . Oils vermoeden was dat de stroemen, lopende
na Mosambique toe, oils neergedreeven hadden .
Maer dit scheen faute, vermids wij met een zu1jdoosten wind (die bier de lneeste tijdt waijet) vant
lant afwenden, en wonnen sooveel in de hoogte,
dat wj oils voergaende opinie van geender waerden
hielden, dan d'oorsaeke was, dat wij soo veel weechs
niet gezejlt hadden als wij meenden, hoewel wij
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(Augustus) noch hooger vervallen waeren als onse
andere scheepen en die van Zeelant, soo wij nae
verstonden .
Drie daegen zeijlden wij aldus met zuijdoostelijke
wint ten naesten bij ; hierentuschen werde ick daegelijcks
Den 28 Overt vergesolliciteert om nae de bad d' Ansocht na de Baij
tanguil to zejjlen, want op dit schip
to seijlen,
en op de Leew gheloof ick niet dat
men imant gevonden sou hebben (na dat men vermercken conde) die geneghen was om voort to seijlen .
Alhoewel ick 14 daghen vnor desen op 't schip van
Hollandia had laeten weeten, dat sij haer water
soberljjck souden gebrujcken, dewijl mijn mening
was (mette Godlijke hulpe) voort to zejlen, en
daerenboven noch eens de sehipper hier sijnde
in persoon hetzelve op niewes hadde vermaent,
niettegenstaende is Sigr U~jteneng') en Jan Smit tot
ons gecomen, vraegende (alsoo wij hier in contrarie

winders heen en weer vorren sonder veel to voerderen)
oft wij niet voergenoemen hadden elders aen to
zeijlen, midsdien het periculeus soude sijn, hem in
soo verden wech to begeven, sonder van waeter wel
versien to wesen . Ick gaf henlieden ten antwoort,
dat men resolveeren sou, als men Capo de Roman
gepasseert soude sijn ; in deeser manieren hielde ick
de resolutie tardeerende op hoope, dat God hierentuschen een goeden [wint] sou verleenen, want
sonder dat en vast niet wel moghelijck (naer mijne
opinie), soo verden wech met het waeter dat wj noch
hadden, to zejjlen . Pit stuck maeckte mij seer beswaert, want het versoeck om in de Bad antezeijlen

1) Jacob Uyteneng, koopman op de Hollandsche Leeuw . Zijn
naam is in Begin ende Voortgang I, AAa verbasterd tot Uyte Nijn,
en bij De Jonge II, 203 tot Uyt den Dyck . -- Jacob van Heemskerck noernt hem Jacob Uit den Ende (De Jonge II, 398 .)
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(Augustus) en doeht mij zoo onreedelijck niet to
weesen , dewijl ons waeter heel stinckende was,
d'welek op soo verden wech sieekte mochte gecauseert
hebben, daerna sterfte en meerder ongeluck . Ten
anderen quam mij vooren, soo wij na de Baij zejlden,
dat daerentuschen ons de monsones ontwaijen souden,
ende alsoe deur veel calmas en miserie met verlies
van veel tijds spade voor Bantam moch ten comers,
als andere die voor ons uijtgezeijlt sijnde, haer schepen
rijckelijk gelaeden souden hebben, waerdeur ick het
voortzeijlen (gist eenigsins moghelijck waer) voort
profijtelijckste hielt, hoewel het periculeuser scheen ;
dock ick nam voor mij to vertrouen, wat God doers
wilde, die den rechten beleider alley dingen is, dear
wiens bestiering wij bevinden alle rnenschen voornemen idel to sijn .
Z~jnde dan weder ghekomen op de hoochte van
27~ graad, creegen wij een noortoosten wint, soodat wij onsen cours naemen oost zuijd oost . Tegens
Den 29 een ship
den avond Overt een schip gesien to
,esien .
loevert van on s, dies wij verblijd
waeren , hoopende dattet bet schip Zeelant soude
weesen , doordien het alleen was . Alst nu niet
of en quam , vermoeden wj , dat het ons noch
niet ghewaer was geworden, wij deden in de pings
weesen, dat h
hem int dachquartier van ons
afmaeken sou om to versoeken of hij de man sou
kinnen de loef afwinnen om hem to kennen to geven
wie wij waeren . Des andern daechs morghens alst
began to dagen ondeckten die van den schepe ons
pings die haer heel nae was, soedat sij in der
haeste een vlag achteraf lieten waijen, menende
dat het een vrijbuijter was, maer den onsen maeckte
hem met haerlieden haest bekent, sodat sij haer
weder tevreden gaven . Dit schip was niet van
d'onsen sao wij meenden, maar een van de Zeewische
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(Augustus) scheepen, daer Tonneman schipper op
is ) ; hie quam daerna tot ons afloopen, segghende
dat hie sijn masker bij de Capo verloeren hadde,
ende dat op sijn schip veel craneken waeren, en al
negen manners gestorven , hij was merle onder Capo
de Roman vervallen geweest, daer hij v jf schepen
gheanekert hadde sien leggen z), en vermits bet hard
began to coelen en teghens de naeht was, en dorst
hjj niet tot haer loopen, dan wendet weder t'zeewaert van 't land af ; wij baden hem oft hij met ons
wilde comers eeten, men soude onze schujjt uijtsetten
en hem comers haelen, hij antwort, als de zee wat
beslecht was, dat hij ons dan son comers besoeken,
maer bet geviel heel antlers ; wij zeijlden met malcander voort, des namiddaehs Overt Sijmon Lambartsen
sijn kleijn schuijtien uijtgestelt en daermede an de
man van Zeelant sijn boort gevaeren, daer imam
uijtgehaelt Overt en an de Leew gevoert, welck daar
oock bleef totdat het heel nacht was geworden .
Den 31 't schip HolDes morgens misters wij de Leew
landia verdooit .
en bet Zeewische schip, d'welck mij
seer verwonderde, niet wetende wat uijt sulcks warren
soude, midsdien wij in schoon weder al den nacht
gezeijlt hadden, en sijlieden bejjde int tweede quartier
van ons schipper en stierman nosh gesien waeren,
volgende ons die bet vier voerden ; men lief de
marzeijls op de rand loepen en zeijlden alsoe wel vier

1) Hans Huybrechtsz . Tonneman, die ook in 1601 een der
schepen van de Zeeuwsche Compagnie onder zich had (Be Jonge
II, 484), Thans voerde hij bet schip de Lange Bark, van de
expeditie onder Gerard le Roy voor de compagnie van Ten Haeff
to Middelburg . Bat bier de Lange Bark en niet de Zon bedoeld
is, blijkt uit bet bericht van Jacob van Heemskerck bij De Jonge
II, 396 .
2) Bit zijn de overige vijf schepen der vloot van Van Neck
geweest ; zie bet bericht bij De Jonge II, 389 .

REISVERHAAL VAN JACOB VAN NECK,

(Augustus) of vijf uijren, menende

21?

of sij achter
mochten wesen, dan 't was to vergeefs . De jacht
stierden wij in de 1j soo vend als men afooghen en
(September) mochte, maer hie en Overt niemant siende .
Voorwaer ick hadde alsdoen een heel quaet vermoeden op de schipper, alsoe het schoen weder had
geweest, soodat een iglijck seijde, dat het niet
mogelijck was to verdoelen ten sjj met wille ; men
kan deneken hoe lastich m j dat viel dat (nae soo
veel diversehe verstroijnghen als ick alleinskens min
gemoet een weinich gheruster began to begheven,
en ons geselsehap den Heere to beveelen, mij houdende met de Godlijke hulpe noch wel verselschapt,
om mij voor de stall Bantam to vertoonen) ick mij
met een schip sou hebben moeten presenteeren,
d'welck niet sonder groot perjckel soude hebben cunnen gesehieden, want soo de reijse lang geduijrt hadde,
en 't volek kranck geworden waer, souden dan onbequaem gheweest hebben, om d'inwoonders des
lands to resisteren . Een volek valseh ende roofgierich, daer de vorige in viantschap van geseheiden
waeren ; oock was to denken dat de Portugiesen niet
laeten en souden haer beste to doers om ons nacie
de handelinghe to beletten . Doch dit alles niettegenstaende, was mijn meening voort to vaeren,
daer d'andere oock merle tevreeden waeren . Opdat
dan het volck in soo langdujrighen wech to beter
bij haer gesontheit mochten blijven, soo deelden wij
drie mutsiens win des daechs, aldus zeijlden wij
eenige daghen al met zuijdoosten wint, en soo snelle
stroomen, die ons om de noord drongen (als wij na
an der hoochte bevonden) dat wij ten naesten bij wel
34 mjlen int etmael zejlden .
De 4 Hollaiidia
Hierna is de llollantse Leew weder
evoJulell .
blj ons gecomen, dies ick mij daer an
boort deede voeren olio to vernemen wat d'oorsaecke
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(September) was , dat se van ons waeren geraeckt,

d'welck sij aldus verhaelden gesehiet to sijn : Op het
Zeewisehe schip voornoemt was Tonneman als Capiteijn en enen die met Sijmon Lambartsen ~) op de
voorgaende reijs ghevaeren hadde als schipper, denselven deeden sij dear haer schuijt an boord haelen om
met hem eens to spreecken . Desen vertrock haer,
hoe sjjlieden den 25 Martij A° 98 uijt Zeelant
waeren gezejlt z), wel versien van alles wat tot suleken
reijse noodich is, en dat met 'drie seheepen, waervan
den Admirael (soo men wel gehoort hadde) op Engelant
verongluckt was 3) ; sij hadden ooek een dach onder
Isla de Maijo gheleghen, en waeren vris en gesont,
als sie op den 29 Julij Capo de Bona Speranza
passeerden, naedat sij omtrent de linie Equinoctiael
meer als een maend in de ealmas hadden ghedreven .
De Capo gepasseert sijnde, began het volek kranck
to warren, sie verdoolden van malcanderen, niet
weetende hoe het voort met het antler schip ghegaen
is ; sij hadden van 75 persoenen 9 manners verloeren
en d'anderen waeren altesaemen soo impotent latter
niet meer als 7 to roer gingen, hoewel spijs en dranek
wel geconditioneert was . Two waerender jut schip die
an de steng conden climmen, waervan d'een een
canne wijns verdiende die de vlag liet waken, die

1) Simon Lambertsz . Mau, schipper op het Duyf ken op de refs
van 1595 (De Jonge 11, 188) ; thans schipper op de 1-Iollandia .
2) Wij vernemen hier den tot dusver onbekenden datum van
het vertrek der expeditie onder Gerard le Roy . Tiele had bij
benadering gezegd : April (zie Bijdr . Kon . Instituut 1882, blz .155) .
Houtman en le Roy zouden das op denzelfden lag zijn uitgezeild .
Voor Houtman geeft De Jonge 15 Maart 1598, naar Davis, dock
liens data zijn in ouden stijl .
3) Zoo inderdaad de verongelukte Mann het admiraalschip is
geweest, dan is Gerard le Roy bij deze ramp niet omgekomen,
want iii 1601 komt hij nog voor als opperkoopman op de Zeelandia voor de Zeeuwsche Compagnie (zie De Jonge II, 253) .
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(September) hj (nae mijn opinie) beer sou verdient
hebben een swart laeken uijthanghende, teeken van
soo desolaeten staet, want nae ick verstonde, waert
dat de wint eenen dash 8 ofte 10 noordelijck gewajet hadde, louder mogelijck niemant afghekoemen
hebben, hoewel ick vreese dattet noch quaeljjck genoech geluckt sal sijn, vermids wij daerna onder
Santa Maria comende (daer wij drie dagen lagen
verwachtende onze sehepen) hem noch niet vernaemen, daer hij voor ons behoerde to sijn, angesien
wij staedich an de wind zejlden, ende hj stelde
sijn tours ten eersten derwaert. Eer flu dale Zeewische sehipper hem an sin schip deede voeren, wart
heel spaede geworden , midsdien hat verhaal wat hun
an beide zijde gepasseert was wat lang duijrde,
alsoe dat se van ons 't gesieht hadden verloeren, en
wisten op den dash niet waer sie ons vinden
souden ; hen meaning was, dat wij zuijlick van haer
waeren, en wij meenden sij waeren noordlijck, alsoe
dat wij van malcander waren of geloepen, dock sij
hebben mij soo goede onderrichtiehting gedaen, dat
ick bekenne quade opinie van haer gehadt to hebben,
dock heb henlieden vermaent, dat hat niet en betaemde an imants boord to vaeren louder ons weeten ;
sij begeerden dat men hen excuseeren soude en dat
voordan suleks soude naeblijven ; de man van Zeelant
hadden sie achtergelaeten vermits hie soo wel niet
beseilt was, de Heere hoope ick sal hem in soo
eelendighen staet to hulpe sijn gecomen, louder dat
(vruchte ick) dat nimmermeer tijding van hem sal
warden ghehoort 1 ) .
Als wij nu dus an de wint zeijlden in do heete
stroomen, die ons om de noord dreeven, daernevens
1 ) Het schip is 1 of 3 Maart 1591 ter reerle vaal Bantam gekomen, zie Jacob van Heem kerck bij De Jonge 11, 447 .
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(September) het wraeken des zees en 't afwjjken der
naelden ons seer needersetten , bevonden wij het
eland van Santa Maria 1) seer genaeckt to sijn, soo
dattet voor uijtsinnicheit gheaeht sou geweest hebben
daer niet to ververschen, alsoe alle dingen (soo men
seide) daer seer overvloedieh waren, principaljjck
vruchten die de scheurbujjck verdrjjven, daervan
Sijmon Lamberts seide sjjn volck seer besmet was,
hoewel wj op ons schip nosh niemant hoorden claegen ;
wij hadden ooek hoop ons gheselschap aldaer to
vinden, sijnde gelijck als wij alsoe geleidt van de zuijdooste winden, alsoe dat wij onsen tours naemen
Den 7 onder Santa an de binnenste deelen vant ejjlant,
Maria gearrioeert .
daer wij haest quamen en anekerden
omtrent een quartier mijl vant land, dat seer angenaem was om anschouwen voor degheene die soo
langen tijdt de zee deurploeeht hadden sonder land
to betreden . Wij deeden ons bock en schuijt derwaert gaen (wet versien van roers en spietsen) onder
't gheleide van Cornelis Hemskerck en Pieter Soet '')
met beveel niemant teed to doen, dan vrundtlijck
met den luijden to handelen . Hierentuschen sijn
sommige van den lande vrijmoedich al singhende tot
ons gecomen, sonder jets met hen to brengen ; men
liet haer eenighe glaesde coraltiens sien, daer sij goet
behaegen in hadden, dan alsoe sie niet en brach ten
en Overt haer niet ghegeeven, soe dat sie weder nae
land voeren, wij meenden sij souden eenige vruchten
ghebracht hebben, dan sie en keerden niet weder .
Des avonts quamen d'onsen weder an boord brengende
een weinich citronen en wat ejjeren, seggende dat

'I) Zie voor de Jigging de kaart bij Jan Huygen, of die in
Begin ende Voortgang I, tegenover Bb .
2) Zeker `vet dezelfde als die van blz . 208 . Hij komt hier dus
met anderen doopnaam voor clan Jacob van Heemskerk hem geeft .
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(September) men hen teeken gedaen hadde des
antler daechs weder to keeren, en dat men haer
alsdan beter gerijven soude . Hemskerck seide oock
vastelijck uijt haer vermerct to hebben (aen eenighe
coraelties en bewijs dat se hem deeden) dat 2
Hollantse schepen onlangs daervandaen waeren gescheiden , en nae de groote Baij geloepen 1 ) ; hoe
wel wij 't qualijck geloefden d'onsen to weesen, soo
hebben wij nochtans de jacht in der haest derwaert
gestiert, hem beveelende in der haest weder to
keeren, om ons de weet to doen, wie aldaer soude
mogen weesen .
1)es antler daegs morgen ginck ick selven to lande met
ons boot ende schuijt, neevens de book van de Leew,
om to sien wat refresco daer to crijgen sou weesen .
Ms wij nu omtrent de stranden quamen spronghen
die van den lande vrolijck uijt haer hutten, sie deeden
twe van de haeren voor ostagiers in ons schuijten
koemen, aisdoen trat Hemskerck tot haer, die daegs
to voeren bij haerluijden hadde geweest, daer sie
haer seer familiaer teghens betoonden, en wilden
niet dat hij Bitten soude, daer en was eerst een mat
op der aerden gespreet, alsdoen deden sie hem bij
eenighe van haer principaelen nedersitten, hierentuschen was ick to laude gecomen, met een pj over
mijn cleederen om onbekent to sijn, daernae werden
van haer geeischt lij monen , sij brachten eenighe
hervooren dock seer weinich, waerdeur wij vermoe-

1) Blijkens het journaal van Jacob van Heemskerck kunnen dit
geen schepen van de vijf geweest zijn . Het kunnen ook niet de
Leeuw en de Leeuwin (Cornelis en Frederik de Houtman) geweest
zijn, welke schepen eerst den Gaen December van dit jaar road de
Kaap zijn gezeild . Evenmin kunnen bet de Zon en de Lange Bark
geweest zijn, die immers van elkander of waren, terwijl de Bark
juist bij de schepen van Van Neck was ten achteren gebleven . --AnW re liollaii lsche schepen komen niet in aanmerking .
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(September) den dattet bujjtens tijts moste sijn . Om

dan ons costeljjcke tijdt to gebruijcken nam ick our
.
trent 12 man tot mij , versien met musehetten en
spietsen (laetende Hemskerck aldaer our to koopen
latter to erjjgen sou weesen) en ginc fangs de
stranden our to sien oft men geen antler plaetse
soil cunnen vinden, daer meer to bekoemen sou sijn,
belastende een van ons quartier meesters mjj met
een boot to volgen . Aldus wandelende nevens den
never, saghen wj diverse groote beenderen, hooft
en rugbeen to saemen gevoecht , legghen , dat men
perfecteljjck konde bekennen ghestrande zeemonstren
ofte walvisehen geweest to hebben . Hierna quamen
wij daer men de stranden niet langer gebruijcken
mochte , dan wij saeghen een enghen wech die wij
intraeden en gingen door een dichte bosehagie, daerna
over eenen beboomden berch , soedat wij daerna
weder an deselfde stranden quamen, daer saegen
wij tusehen de boemen een eleen pleinure en int
midden op een stange een cleen wimpelken opgherecht . Op dese plaetse Overt jets gecoft, dock seer
weinich vruchten . wij gingen voort fangs de boschighe
stranden, totdat wij veel van den volcke vreesachtich
een berch op zaghen vliegen , andere die stouter
waeren (naedat men haer eenigh teken van vrundtschap gedaen hadde) bleven ter plaetsen . Als de
vliedende dat vermercten, daelden sie mede van den
berghe neder, presenteerende jets to vercoopen, dock
weinich vruchten die wj sochten, nitemin warren
van d'onsen anvaerd ende betaelt . Hemskerck quam
bij ons, alsoe hjj ter plaetsen daer hij geweest hadde
niet meer conde uijtrechten, as hid nu onder haer
stondt our to vernemen ofter geen oranges oft cjjtronen
meer en waeren, court van den berch aftreden een
coninek van Santa
man met grave contenancie, bedaert
Maria,
van jaeren, wel geaccompangiert, voe-
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(Septelilber) rende in sijn rechter handt een staelen
instrument , voor spits en snedich , omtrent een ellen
lanek, hij droech om sijnen armen twee beenen
braceletten, een roodachtich deed van den navel tot
der aerden , hadde sijn onderste leeden bedeekt 1),
een ighelijck van henlieden maeete hem plaetse,
hij trat voor onsen secretarius '~), dien hij voor
principal hielt (mitsdien ick mij in slecht habijt ondert
volek begeven hadde) en naedat hie hem manierljck J)
angesien hadde , hief hij zij n handt omhoghe , opwaert
siende nae den hemel , den onsen deede oock alsoo,
daerna na der aerden , d"v; elck oock van den onsen
wee t gedaen , daerna leide hij sijn handt op den
onsen sijn borst, die oock soo deede op den sijnen,
daermede was de vrundtschap gheconfirmeert .
Als wij nu hier eenighen tjdt verquist hadden,
en weinich vercreghen hetghene wij sochten ,
werden wij van vermoeden oft sie deur traecheit de
vruchten niet en wilden balers , soodat ick voer mij
nam self in de boschagie eens to gaen, om to sien
oft daer orangies oft cijtronen to crijghen waeren, en
hebbe mij voort op de wech begeven .
wij ginghen dear een cleine vlackte en quamen
in een dichte boschagie, daer wij veel bomen van
oranges, cijtronen en lij monen saghen, dan sonder
vrucht, nitemin versiert met schoone welriekende
blojsel waerdeur wij oordeelden, dattet ; buijtens tijts
moste sijn . Wij gingen voort dear de boschagie tot
in een groen veldt, daer saghen wij rondsom int
gheberchte, dat met hooghe boomers bewossen was,
bet velt cuijlich sonder wech ofte pat, soedat wij
weder keerden nae bet bos, achtende de molten

9) Zie de afbeelding in Begin ende Voortgang I, tegenover Cc 3 .
2) Cornelis van Heemskerck, zooals verderop blijkt .
31 Beleefd , edig .
hiliaen : nlarlierlick 'no(!eSt us .
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(September) niet wedet to sjjn, 't gheen men op de
berghen sou hebben moghen vinden, aengesien die
vruchtbaere valeien van vruchten ontbloot waeren .
Als flu de sonne began to dalen , maeckte ick mij
weder 't scheepwaert en raetslaechde met den onsen
wat best sou gedaen wesen . Wij ontboeden Sigr
Uijteneng en Sijmon Lambartsen om haerlieder advijs
to hooren . Gecomen sijnde, elaeehden sij dat op
haer schip wel 30 craneken waeren , soodat wij oordeelden dattet dwaesheit soude wesen, met sooveel
sieck volek voort to vaeren , sonder beter ververst
to sijn, hoewel de sieekte soo vehement niet en was,
als wij daerna gewaer waeren, mitsdien wij sonder
verversehing als alleen van waeter (d'welek gheen
scheurbujck verdrijft) tot voor Bantam seijlden, sonder
latter imant op de Leew was gestorven, dock alsoe
ons onbekent was, dat die sieekte (die ick aehte eer
een begeerte vant volck is geweest om haer an lant
wat to vermaeken, en vers vleis to eeten, dan scheurbuijek) soo weinich importeerde, vonden wij geraetsaem dat de Leew nae de Baij 1 ) soude sejlen om
aldaer van reijs en wat moghelijck waer to vercrijghen,
hem to provideeren, en dat wj hierentusehen nosh
een dash ofte twe souden vertoeven, verwachtende
ons schepen, die wij vastelijck meenden dat hier
souden hebben corners verversehen . Den navolgenden
ginck ons volck weder to land, en quamen teghens
den middag weder, met haer brenghende, daer ick
vooren van verhaelt hebbe, d'welck henlieder coninck
was, die sij Andrea nomen . Ick ontfinck hem vrundtljck met eenighe van den sijnen , en deede hem, alsoe
het maeltijdt was, met twe van sijn principalen bij
mij an de taefel sitters . Maer hie en wilde spas nosh
dranck proeven ; d'andere aten en draneken, ick
1) \Tail Antongull .
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(September) deede mij een luijt gheven en speelde
een weinich, d'welck hem seer behaechde ; hie was
seer ghenegen tot een blauwe mantel die ick hadde ;
ick ginck met hem to laude, met mij nemende de
mantel, om to versoeken oft ick daer een os conde
voor crijghen, dan 't was to vergeefs 1 ), sie houden
haer vee to waerd . Ick deede mij weder t'seheepwaert
voeren, laetende Hemskerck aldaer, om to sien oft hij
van haerlieden een os conde handelen . Hj quam des
avonts an boort met hem brenghende 1500 lamoentiens, soo cleen en onrijp, latter nau vochticheit in
en was . Alsoe wij nu drie daegen nae ons schepen
ghewacht hadden, en niemant en vernaemen, naemen
wij ons voor des anderen daechs mette zeewinden t'zeijl
to gaen ; stierden alsoe des morgens ons volck noch
eens to laude waert, die daerna wederquamen, met
hen voerende een koe en een groot calf, daerna
sij n se weder vooruij t gevaeren, en wij met het
schip gevolcht . Teghens den avont quamen sie weder
an boort, brachten niet dat waert was . wij seijlden
voort tot drie uijren nae het daelen der sonnen ;
doen wertet heel stil, soodat wij lien nacht daer
bleven . Des morgens, midsdien het calms was en
alsoe wij het lant nae waeren , ben ik eens derwaerts
gevaeren ; men toonde ons aldaer vrundtschap en
eenighe vruchten, dan niet die wij sochten ; seer
schoone coquesbomen stonden aldaer, die bequame
vruchten droeghen . Maer alsoe men van haerlieden
niet kan crijghen dan met cnibbelinghe, en seer
weinich t' seffens (waerentuschen ons de costelijcke

1) Het journaal in Begin ende Voortgang schijnt dus niet de
waarheid to spreken, waar het zegt : „De drie schepen, gekomen
zijnde onder 't Eyland S . Maria, hebben aldaer vooreerst den
Coningh ofte Phulo gevangen genomen, die voor sijn losgeld gaf
een koe met een vet kalf ." Over de koe met bet vet kalf beneden .
Bijdr, en Meded . XXI,

13
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(September) tjjdt ontloopt) deede ick Abdul 1) op

een van de boomen climmen en een daeraf worpen,
die ick haer tot hen believers deede betaelen, soodat
sie bljjde en wel tevreden waeren, en scheiden met
vruntschap van haer. Alsoot een weinich began
to coelen, werden ons zejlen gevelt en ons cours
Den 11 ran Santa ghestelt na Baija d ' Antanguil, om
Maria ghescheiden,
aldaer ons van 4js en vers waeter
to versien ; verlieten alsoe het ejlant Santa Maria,
d'welck is gheleghen op het naeste een mjjl want
groote ejjlant Madagascar, daerlangs heenen streckende noortoost ten noorden ; left op de hoochte van
17 gradus 10 minuten bij zuijden d'Equinoctiael en op
den 95 graed der langte . Het volck van dit ejjlant
is swart als mooren , sommighe een weinich gheelder ;
de manners sijn taemlijck welghemaeckt van leeden,
niet schoon van tronie, draeghen sommighe het haer
uijter natuijren ghewossen, andere an cleene vlechtiens,
en eenighe als twe hanghende hoorens ghevlochten ;
sjjn seer begheerich, en quaeljjck kan men haer jets
uijt de handers crijghen ; sie weten t' onderscheiden
dat goudt beeter als zilver, zilver beeter als cooper,
ende cooper als tin is . Des morgens voor de couwe
hebben sie een deed omt ljf gheslagen, d'welck
subtjjljck van diverse coleuren van hasten van boomen
geweven is . Op den dach draegen sij de manljckhejjt met diergheljjcken cleet bedect sonder jets antlers ;
hun wapenen zijn een ronden houten schilt met een
swacke dunne spietze, die sij bovens hands in maniere
van schicht gebruijcken ; haer vrouwen sijn ujjtermaeten leljjck, draegen meest een matters deed van
de schouderen tot over de mien, worden van haer

1) Abdul, zie de inleiding. Het laatst vindt men hem vermeld
bij Jacob van Heemskerck op 9 Augustus 1599, (De Jonge II, 448,)
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(September) mans nau bewaert, om van gheen vreemdelinghen ghesien to worden, hoewel de vrouwen
daer seer toe gheneghen sijn . Overspeelders worden
bij haer an een' staeck verbrant . Sjj hebben oock
schuijten op de maniere van een Noors jol, sonder
inhouten, daerin wel 30 persoenen cunnen vaeren .
De vruchten den lands sijn oranges, cijtronen, limonen
die uijtghenoemen goet sijn ; daer is oock gember,
dan seer soober ; het heeft oock rijs, heunich,
bannannas, cocos en noch eenighe andere vruch ten
ons onbekent . Het vee sijn stieren, coijen, calvers
en bocken, d'welck sj altemael in waerden houden
en is b~j henlujden ghemeen, dan mach niet gheroert werden als van den coninck, die t' selve distribueert onder henluijden naer betaemen ; daer sijn
oock hoenderen, die men best van haerlieden becomen can ; het heeft meercatten en camelions, noch
andere gedierte, van ons noijt ghesien dierghelijcke ; men sieter rondsom ontallijck veel walvischen,
die sij met hen schujten weeten nae to speuren,
gheljck een jaegher het wild doet, en ondect hebbende vaeren sij snellijck daerop toe met een scherpen
schicht, die sij hem dan int lijf schieten . De vis
hem gequets voelende, blaest, tiert en plant met de
staert haer schuijt dicwijls vol waeter, die sij haestich
wader uijthoosen, laetende de walvisch met een lijn,
die an de schicht ghehecht is, vooruijt swemmen .
Dees vangst vernomen sijnde deur eenighe van haer
ghesellen (die daeromtrent op eenighe andere loeren),
comen hen haestich to hulpe en maeken haer schuijten
an den voorsten vast, alsoe dat die vis wel drie
schuijten heeft to sleepers, daer hj al blaesende en
bulderende meede deurt waeter swemt, soo snellick,
dat het om verwonderen is, hoet die van die schujten
connen gaende houden ; aldus een uijr 2 ofte 3 deurt
waeter swierende, begint het beest sijn bloet en
j 5*

228

REISVERHAAL VAN JACOB VAN NECK .

(September) cracht to verliesen en word driftich '),
d'welck sjj alsdan op de stranden sleepers en tot
haelen wil gebruijcken z) . Dit is t'ghene ick van
Santa Maria sou cunnen verhaelen , d'welck de bequaemste plaetse soude sijn voor de Nederlautse zeevaerders (als men die navigatie op Java soude willen
continueeren) die men elders 3 ) son moghen vinden,
alsoe men ghenoechsaem deur de zujjdooste winders
en haere stroemen per force daerheen ghelejt word .
Een ejjlant dat gesond, van goeden lucht, vermaeckeljjck en vruchtbaer is, maer 't gheen daeran manqueert is, dat de vruchten niet in raison en sin als men
daer passeert ; 't heeft oock soo schoenen soeten waeter
als men elders vinden mach, maer valt wat fastidieus
om haelen, d'welck wel to remedieeren sou weesen .
Den 12 in Baij
Deere plaetse verlaeten hebbende,
d'lntanguil
sijn wij voort nae de Baij gesejlt,
ghearrlveert,

daer wij des ander daechs quamen,

en vonden dat de pings onder zeal was, om ons de
weete to doers, dat hij daer niemant ghevonden en
hadde . Wij deeden hem weer to rugge keeren ; die
van de Leew vonden wij beesich om water to haelen,
dat daer seer claer en goet was, op een vruchtbaer
eijlandeken, daer wij onder gheset laegen . Wij
verstonden deur haer, latter gheen verversching was
to becomen, deurdien d' inwoonders selfs onversien
waeren en eelendich leefden, d'welck ons ghesel1) En raakt drijvende .
2) Ook de bladzijden in Begin ende Voortgang makers van deze
walvischvangst melding . „Daer legghende saghen sij een vreemd
weyt-spel ." Volgt een beschrijving, overeenkomende met die van
ons journaal . „Sij trocken hem tusschen wind ende water onder
't land, alwaer sij hem met het leechste water in stucken hieuwen,
ende elck nam daervan soveel als hij begeerde . De onse konden
daer merle ghenoegh van ghekregen hebben, maer het sack 'er
so speckachtigh uyt, dat sij 't niet en begeerden ."
3) Ergens .
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(September) schap seer verwonderde , vermids sie op
de rejjse verleden alle dingen daer soo overvloedich
ghevonden hadden 1 ) . Ick stierde Hemskerck eens
to laude, dewijl men gereetschap maeckte om waeter
to haelen ; des avonts wederghekeert sijnde, seijde
dat hij 't volck seer schu hadde gevonden , en naedat hij voor diverse teijkenen van vrundtschap bij
eenighe van hunluijden was gheraect, bevant hij
deur Abdul (die iets van de tael verstont) dat sij
deur crijch , die sij met eenighe van hun naebuijren
hadden ghehad , in miserie waeren gheraeekt, alwaer oock haer coninek doot ghebleven was, d'welck
to gheloveii was, mitsdien hj in die ghevluchte
haer hutten niet en vant als eenighe wortels van
boomers, d'welck doers haer spijze was, in plaetse van
d'alderschoonste rijs (soo d' onse seggen) die op der
aerden writ .
De refresco dan die wij sochten en van nooden
hadden, en vonden wj niet, dock opdat men de
tijdt ghebruijcken soude, dewjl men moste vertoeven
(aleer men zejlen condo) totdat de watervaeten
ghevult souden sijn (daertoe eon schuijt sooveel
in condo voeren als men wechvullen mochte) ordonneerden wij Heemskercke en Arent Harmensen 2 ),
dat se des morghens vroech de rivier eens eon mijl
two ofte drie opvaeren souden, om to vernemen of
de lieden aldaer niet beeter version waeren vant
gheen wij van doers hadden . Metten daeghe maeckten
sie haer op in ons boot ende de book van do jacht,
beide wel ghemant, elck two steenstucken voorop, en wel ghewaepent met roers en spietsen tot

1) Zie hot journaal van Frank van der Does op 8 Februari 1596,
(De Jonge II, 317 .)
2) Arent llarmensz . Persijn van Alkrnaar, kooprnan op de
Overijsel .
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(September) bescherming, niet om imant leed to
doers . Op den avondt spaede keerden sie weeder,
niet met haer brenghende als twe oranges ; het land
vonden sie tenemael bedorven ; sommige saeghen sie
daer doet leggen die van honger scheenen versmacht
to sijn , in somma ten wasser niet als droef heft en
eelende ; 't waer noodigher gheweest daer jets ghebracht dan veel ghehaelt to hebben .
Om dit land merle eens to besichtighen deed ick
mij oock eens de rivier opvoeren ; wjj saeghen ten
eersten sommighe van den laude in haer canons
langs de rivier vaeren, die wij veel teekenen van
vrundtschap toonden, maer sjj en wilden niet bjj ons
sijn, dan vlooden voor ons seer vervaerdelijck . Wjj
quaemen daerna an een dorp , dat weleer van ons
voorgaende naviganten ghedestrueert hadde gheweest 1) ; daer stonden veel hutten, maer daer waeren
seer weinich personen, dewelcke wechvlooden ons
ghewaer wordende, hoewel wij alle manier sochten, om
hemlieden vrundtschap to bewijsen . Wjj ginghen
voort (om een plaetse to vinden beeter versien als
dese vant gheene wjj sochten) deur een boschagie
vol van boomers van oranges en limonen, seer schoen
bloijende ; een pestifere stanck was in dit bos,
d'welck wij vermoeden eenige onbegraven dooden to
weesen, die deur de disordre jut dichste van de boomers
gheworpen waeren ; het bloijsel van oranges was ons
hier dienstich, dat wj voor de neuse hielden, tot
verlichting van son benauden locht. Als wij flu het
wont ten ende waeren, saeghen wij een dorp, veel
grooter als daer wij uijt ghescheiden warm, en eenighe
van de plaetse ghewaepent met schilden en spietsen,
ghelijck of sj ons de passagie wilden beletten ; dan
doe wij haer begonsten to ghenaeken, liepen sie
1 ) tie De Jonge II, 316,
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(September) nae de bosehagie, hoewel men haer niet
als vrundschap bewees . Dit volck was soo schou
voor ons, dat hoe vriendtlijck wj ons theegen haer
hielden, presenteerende haer alles wat wij met ons
droeghen, noehtans en conden wij haer niet tot
oils doers coemen . wij ginghen in haer hutten en
saeghen in sommighe in aerden potters doers coecken
eenighe quaede spijse, andere die sie van wortels
van boomers in een houten mortier hadden ghestooten,
in somma het scheen met desen volck seer verandert
to sin, nae ick verstond van dengheenen, die daer
voor deesen gheweest hadden, want het was alsdoen niet dan weelde en overvloet, en alsnu de
meeste miserie, die men sien sou moghen ; sommighe
waeren van honger vergaen, andere soo mager en
uijtgheteert, dat men niet als vel en been an haer
Van Madagascar.
bekennen en moehte . Die lieden van
deese plaetse sijn swart en in alle dinghen meest ghelijck die van Santa Maria ; de vruchten sijn rijs, heunich, oranges, citronen, limonen, coeos, bannannas
en diergheljjcke ; het vee sin stieren, coijen en
gheijten ; hoewel wij gheen ghesien en hebben, nochtans sijnder van de voorgaende 1 ) overvloedich ghevonden . 't Meestendeel vant lant is boschage, waeruijt
men presumeeren son latter wilt ghediert behoord to
weesen, dan wij en hebben niet vernomen, en alsoe
wjj de tael van den lande niet verstaen, en conden
wij van haer doent anders niet vernemen als wij met
ooghen saghen en sie ons met handers beweesen, hoewel ick houde, dat het ganse eijlant van Madagascar
van sulcken barbaren hoep bewoont wont als deese,
en daer ons cnaep Lourens 2) vandan ghenoinen is,
d'welcke ghetuijcht, dat daeromtrent daer hjj ghe4 ) De expeditie onder De Houtmall .
2) Zie de inleiding .
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(September) boron is, elck plaets van vhf ofte ses
mjlen int rondo sin coninck heeft, alwaer d'onderdaenen van deselfde contrajje haer binnen houden,
vermits daerbuijten eon antler coninck regiert,
welcke coninghen ghemeenlick vianden van haer
naebuijren sijn, deurdien hot volck roofgierich is en
malcander dicwijls met gewelt hot vee onthaelen,
daerover somwijlen sulck ghevecht onder henlujden
valt, latter veel blijven, ja somwijlen eon heele contraije door in ruine gheraeckt, als op dose voornoemde
plaetse ghebleecken is . Dat imant sou connen weeten
hoe bet daer van binnen in hot lant ghestelt is,
dunct mij niet, alsoo hem eon ighelijck aldaer binnen
sin limiten bout sonder daeruijt to gaen, midsdien
van haer comenschap noch handel ghedreven word,
en overal haer vianden vinden, wiens tale sie somwijlen niet verstaen, ghelijck ghebleecken is aen
Lourents ende Madagaschar 1 ), beide opt ejjlant ghebooren, die niet van dose lieden spraack moisten noch
verstonden . Oock heeft bet meest op alle plaetsen
gheberchte, al dicht met boomers bewossen, soo uijtermaeten hooch, asper en desert, dat bet voor die
menschen onmogheljck schijnt die to moghen passeeren, alsoe dat ick achte dat men die gheleegenheit
van de binnenste deelen van Madagascar qualijck ghe-

De beide jongens waren medegenomen
1) Zie de inleiding .
van de baai van St . Augustijn, en verstonden de taal van de
bevolking aan de baai van Antonguil niet, Men moot nit doze
passage niet besluiten, dat Laurens thans op eon der drie schepen
van Van Neck was . Het tegendeel blijkt nit De Jonge II, 392
en uit Begin ende Voortgang I, AAa verso . Voor zoover hem
betreft, is bier dus sprake van eon ervaring der vorige refs .
Madagascar was wel bij de drie schepen . „De Indiaen", zegt bet
journaal in Begin ende Voortgang, ,,die sij d'ander refs merle ghenomen hadden, genaemt Madagascar, mocht bier wel ghebleven
hebben, dan seyde dat bij er onbekent was, ende liever wilde
met den onsen gekleet gaen, dan daer naeckt ."
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(September) weeten kan, hoewel daer veel van
gheschreven word ) .
Als wij antlers flu niet en saeghen a1s een ghedestrueert lantscap, d'welck deur oorloghe van menschen heel ontbloot was, daer wij vee nosh vruchten
vonden, maeekten wij ons weeder t' scheepwaert,
daer men vast beesich was om waeter to haelen,
d'welek d'eenighe ververschinghe is gheweest die wij
in deese baij verereeghen .
Drie daghen naedat wj bier ghecomen waeren,
vonden wij ons watervaeten altsaemen ghevult, daer
men nacht en dach over ghearbeijt hadde . Dies wij
Den 16 voort daghen
ons des nachts voort ant zeijlen
in de Baij tzeijl
maecten , en verlieten alsoo den
gheguen.
Berch der Vruchten daer wij onder
gheset hadden gheleeghen, een ejjlandeken distant
Van den Bereh der
omtrent een half mijl vant lant
Vruchten,
van Madagascar, groot int ronde
omtrent een mijle . Hot is om verwonderen, dat een
harde clip, dunnekens met aerde becleet en ronsomme
van de zee bestort, soo schoone vruchten voortbrengt ; de boomen stonden daer int hanghen der
heuvelen (bedout sijnde deur veel elaere fonteinen,
die in suijverheijt bet cristal ghelijck scheenen) zoo
lieflijck en bloijden, dat ons dochte in een antler
leeven verandert to sijn, riekende de eedele reuken
der bloemen van oranges, cjtronen en lijmonen,
wiens boomen op sommighe plaetsen noch vruchten hadden, dock seer weinich, alsoot de tijdt
des bloeijsels en niet des fruijts was . Odder de
breedgeblaede bannannasboomen was bet suijckeriet
overvloedich uijtspruijtende, alsoo dattet scheen een
plaetse der welluste to weesen, maer 't was deer-

1) Toespeling waarsehijnlijk op do berichten van Marco Polo
bij Jan Huygeii (vgl. den „inwerp" in Begin ende Voortgang I, Cc .)
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(September) lijck om sien dat d'inwoonders door een
bederfljcke oorloghe gherujneert waeren . De butters
laeghen ter neer gheworpen, de vruchtbaerste boomers
omgehouwen ; wij vonden daer niet meer als een
man, die deur hongher soo uijtgheteert was, dattet
eer een sehaeduwe scheen to weesen als een mensch,
denwelcken met teken bewees, dat den sijnen al
doot gheslaegen waeren, ja den coninek selve niet
ghespaert . Haer vee en ghewas, rijs, heunich was
alles wechghevoert, soodat haer niet ghelaeten en
was om van to levers . Dit was alles wel gheloofl~;jck,
want ment ghenoechsaem aen deesen eelendighen
vermereken mocht, die een onbegraeven doot schier
was gheljckende .
Vier daeghen gheduijrende laveerden wij om uijt
dese baij to gheraecken, staedich met zuijdtoosten
wint, die niet en veranderde, hoewel mij to vooren
antlers onderricht was, want aleer wij bier inliepen,
hadde ick dickwijls gevraecht oft men der wel to
wil weeder uijt conde coemen, waerop sie antwoorden, dat men daeran niet soude twijfelen, midsdien daer alle nachten landwinden waijen, d'welck
bij ons contrarie bevonden is, ende ten waer ons
scheepen seer wel an de wint hadden gesejlt, wij en
souden soo haest niet u jtghecomen hebben, dock de
lien 20 uijt de Baij
Heer voechde bet ten besten, soo.
gheraect
dat wij den vijfden dash naedat wij
t' zeijl waeren ghegaen in zee gheraeckten .
Ghelegenheit van de
Deese bad is bequaem om in en
Bali .
t
uU to zeijlen, als de winders enichsins willen dienen ; is een sujver vaerwaeter, soodat
men daer bij nacht been en weeder mach laveeren ;
heeft overal een effen strandt, en opten never soo
hoghen gheberchte, dat al sin de nachten duijster,
eeven wel ghesien wort . Aen de zeecandt ist
meest overal bewoont d'welck wij bemerckten door-
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(September) dien wj des nachts ghemeenlijck licht

saeghen ; 't selve word oock gheafflrmeert bij de
voorgaende naviganten, die diverse plaetsen self besocht hebben . Int incomen is deese baij orntrent acht
mjlen wijt, en wont insejjlende hoe langher hoe
nauwer ; van de binnenste deelen tot an de uijterste
hoeck is omtrent 10 mjlen . Eenighe rivieren en
afloopende waeteren hebben daerin haeren ujtgang,
soo men staende op het hoochste van den Berch
der Vruchten ghemackelij ck conden sien ; de waeterplaetsen sijn bequaem als verhaelt is .
Ads wjj flu in zee comende de zuijdooste winden
al stadich behielden, naemen wij ons cours ten
naesten bij oost noordoost aen , en seijlden met een
dichte staedighe wint tuschendeur al de vuijlen,
die tusehen de lime en 't noordend van Madagascar
sijn ghelegen, sonder eenighe van die to vernemen,
totdat wij de hoochte van 10, 8 ende 7 grades
waeren ghepasseert ; alsdoen hielden wij, dat voor
ghewis deese zuijdooste winden ons bijblijven souden
en leijden ons deer de lime, want de gheschriften
van Plantio leijden, dat se op de 12 ofte 10 grades
behoorden to veranderen 1 ), d'welck niet gheschiet en
was, dit niet thegenstaende waeren wij weighemoet,
want hadde ons deese passagie wat to verd om de noord
ghelejt, soo souden wij (met Gods hulpe) na Achain
gheloopen hebben, en dat mette noordedijcke winden,
daer de Portugeesen meede na Goa seijlen, moghelijck of wij daer oock terecht gheraeckt hadden . Aldus
(October) voeren wij voort, verbeijende waer ons God
heen wilde leijden ; sijnde dan ghecomen opte hoocht
van 4 2 graad, creeghen wij een westenwint, die
nauljcks twee daghen en duijrde, of wjj dreven in
1) Het stuk van Plancius Jiij lie Jonge I, 185 bevat ~leze opmerking niet, althans niet in aezen worm .
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(October) calms, d'welck voor ons gheen cleene swae-

rieheit en was, vreesende, alsoe wj de linie na waeren,
dat die stilten mochten continueeren , d'welck ons
wel in bedroefden staet conde ghebracht hebben, aenScheurbuijck onaer
gesien veel van ons volek de scheur't volek .
buijck creeghen, en twee ter doot
toe cranek laeghen ant rood melesoen 1 ) . Men deede
vast de beste remedie die men mochte , om dese
seheurbuijck uijt het volck to houden en to gheneesen
die daermede besmet waeren, ordonneerende sobere
partij van spijze . Ons doctor ghebrujcte tot de
crancken sijn medicamenten, die soo wel opereerden
(mette hulpe van God) latter niemant van de scheurbuijck en starf, ja sommighe, die heel ghelnfecteert
waeren, quamen op het schip weeder tot haer ghesontheit . Als wij nu aldus vier daegen in de calmas
ghedreven hadden, creeghen wij weeder zujjdoost1jcke winders, die ons eenighe daghen bijbleven,
totdat wij quamen op de hoochde van 3 gradus ; aldaer
creeghen wjj de winders noordwestelijck en westerijck,
sachtelijck coelende ; deese winders behielden wij
meest, hoewel somwijlen met verandering, totdat
wij 't land saeghen .
(November) Als wij dan somwijlen in coelte, temet
in stilte langhen tijdt gheseijlt hadden, soo hebben w
ten laesten het vermaerde eijlant van Sumatra (eertjds
Taprobana 2 )) int ghesicht ghecreeghen, sijnde op de
hoochde van 5 gradus, des morgens als de sonne
Den 19 Sumatra
deur sijn schijnsel een dickers damp
ghesien .
(daer die hooge berghen meede bedeckt waeren) hadde doers verdwijnen . wij waeren

I) Rooden loop . - Zie Mnl . Wdbk . in voce menisoen .
2) Sumatra eertijds Taprobana . Evenzoo Jan Huygen in het
opschrift van zijn 19e kapittel, en Frank van der Does bij De
Jonge II, 321, 322 .
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(November) alle verheucht, siende hat lantschap soe
sehoen en behaeehelijek, verciert met veal eijlandekens
daeronder gheleghen, d'welck een luste was om aenschouwen ; wij seijlden blijmoedich met schoon stil
weeder 5 daghen gheduijrende langs de custe heenen,
totdat w j quamen omtrent d'eijlanden Cracataue en
Cibissij, die principaelste die in die straet van Sunda
sijn gheleghen, soo hooch dat men se voor de stadt
Bantam lichtelijcks can sien, hoewel sie wel 16 mijlen
Vant eijlandt
van daer sijn gheleghen . Op hat
.
Cibiesij
eene ghenoemt Cibissij , onbewoont
sjjnde, soude hem een schrickelijck monster onthouden
(sou de Javanen vertellen), d' welck van een van de
coninghen van Indian met veal volcks naghespeurt
soude sin, dan en went niet ghevonden, midsdien
de plaetse heel desert is en seer hoghe berghen
heeft, overal met boomen bewossen, waerdeur om
niet to ghebruijcken is . Hieromtrent sijnde deden
wij ons volck ider met sijn gheweer boven opt bovennet l) presenteeren, versien van goede lonten, cruijt
en laetcruijt, om, oft wj de wapenen hadden to
ghebruijcken, dat alles in goede ordre alsdan
vaerdich soude sijn ; wij bevonden dat se deur de
ghestaedighe oefeninghe soo seecker op haer roars
warden gheworden (alsoo men de reds gheduijrende
alle weaken eens monsteringhe hadde ghehouden)
latter niet an en manqueerde . Des avonts quamen
Den ~4 onder Samor wij tot onder een hooghen vruchteheanekert .
baeren berch, ghenoemt Samor, gheleghen op hat eijlant Sumatra, en alsoo de nacht ons
overviel, warden de ankers to gronde ghelegten, en
wij bleeven aldaer de yacht over .

1) Bovennet : „let hoogliste vei deck in 't schip achter" (Witsen,
ScIieepsbouw) .
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(November) Des lnorghens alsoo
bet ealma was, dat wj niet seijlen
mochten, en hot land nae waeren , souden wij Cornelis
Hemskerck met een ghemande sloep derwaert, om to
versoeken oft men jets soude connen c4jghen om de
craneken wat to verquieken , hem bevelende discretelijck mette luijden to handelen, en soo haest hie ons sou
sien seijlen, niet nae soude laeten hem Voort scheepwaert to voeghen . Des namiddachs began de zeewint to
waken met een ghewenste coelte, alsoe dat wj mette
hulpe van de stroemen veel avanceerden ; ons volck
quam t' scheepwaert, en brachten een groote mand
met 1 jmonen, die aldaer overvloedich waeren ; dan sie
en hadden gheen tjdt om meer to coopers, vermits
ons haestich vertreck . Hemskerck hadde aldaer tij
dinghe ghehoort, dat binnen de tijdt van vier daghen
voor de stadt Bantam waeren ghearriveert vijf Hollantse schepen, d'welck wij daerna onwaerachtich
bevonden, hoewel wijt alsdoen hidden waer to sjjn,
en meenden oft die van de Maes mochten weesen,
alsoo dat wij seer nae de stadt verlangden om biervan bet rechte bescheet to weeten . Men vraegde
hem oock, oft wij deghene waeren, die bier voor
deesen hadden gheweest, waerover sie seer claegden
van groote wreetheit en insolentie bij henluijden
ghepleecht l), d'welck mij grootelijcks dede vreesen dat
wij so wel niet ontfanghen souden worden als men
wel gewenscht soude hebben, aenghesien (soo ick
meende) de verleeden handel haer nosh in soo verscher
memorie was . Als flu den avont began to ghenaecken, waeren wij twijfelachtich oft men nae de
Javaensche caste soude dorven over laeten staen,
midsdien wij bet eijlant Cerere souden moeten passeren, d'welck heel rotsich is, en gheleghen tuschen
Den 25 nae land
ghevaeren,

1) Zie De Jonge II, 327 en 332 .
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(November) Java en Sumatra . Maer alsoe de winden
stiff bleeven coelende, seijlden wij voort, en quamen
een uijr ofte twe in de nacht onder 't gheberchte van
Onder Java gheset .
Java, daer wij goet anckergront vonden ; bleven alsoo de nacht daer legghen .
Des morghens maeckten wj ons weer ant sejlen,
en voeren met een liefljek windeken dicht langs het
lustich gheberchte heenen , soodat wij, eer die sonne
Den As op een inijl
was gaen daelen , de begeerde stadt
nae an B tntaui
Bantam int ghesicht creghen , daer
ghecomen,
wij seer nae verlangt hadden , daer
ons scheepen dickwijls waeren ghewenst, en dat principalijck van den crancken, waervan haer sommige nu
versterckten, hem boven presenteerende, om to sien
de plaetse, daer sie hoopten haer gesontheijt to vercr ghen, en wij voor de sehepen laedinghe .
Twe waerender van onsen sehepe op de geheele
reij se ghestorven, d'eene an een qu jnende sieckte,
d'ander ant melesoen ; het waeren beide timmerluijden,
en den eenen ons principals . Angaende de scheepen,
daer ons op Sumatra van ghesejt was, scheen ghe-

fingeert to sijn, midsdien wij niemant en saeghen .
Ons anekers deeds men vallen omtrent een mijl van
de stadt sijnde, deurdien bet stil Overt, en de winden
ons thegenquaemen, d'welck ons daer deeds blijven,
verbeijende met grooter begeerten nae den toecomenders dach, om to weeten oft wij wel oft qualijek
ontfanghen souden worden, weleke ghepainsen van
hoops en vreese mij meest al den nacht gheselschap
hielden, totdat den ghewensten dagheraet de du sterheijt deeds verdwijnen .
Den 3i vrnndtscap
Aleer nu de son boven de horison
ghesocht.
was ghereesen, en wij vast beesich
stonden om ons to cleeden (spreekende vant gees
wij to doers hadden, em mette meeste beleeftheijt
de vrundtschap van deeds fiere Javen to vercrijghen)
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(November) versocht Abdul om eens tot ons binnen
to moghen comers, d'welck hem gheconsenteert wart ;
hie sejde dat een cleijn parauken aen ons boort
lack, daerin een dienaer, versoekende voor sijn meester (die noch achter was) licence om met ons to
moghen comers spreeken, d'welek den versoeker beleefdeljck gheconsenteert wart, die 't voor sijn hear deed
bootsehappen, welcke niet nae en liet corts daerna bij
oils to sijn . Wij ontfinghen hem vriendt1 jck, hoewel
d'oorsaecke van sijn comste ons onbekent was . Hij
vereerde ons int eerste sommighe van de baste
fruij ten van den laude , die wij dancklijck ontfingen .
lie seijde dat den governeur hem tot ons hadde ghesonden, om to vernemen wat wij voor lujden waeren,
wat wij sochten, en waerom dat wij quamen . Ick
deede hem antwoorden, dat ons comste was om an
den governeur en de heeren das lants vrundtschap
to versoecken, om vreedich en beleefde1 jck met die
van Bantam to mogen handelen . Deesen was een
man van gheboorte uijt China ; hie hadde diverse
propoosten met ons, verhaelende oock watter ghepasseert was, sedert deese schepen van daer waeren
vertrocken gheweest, onder anderen hoe de PortuArmada der Portugheesen cort nae hat vertreck 1 ) uijt
gheesen
Goa waeren ghecomen met een armada van drie groote galeijen, drie oorlochscheepen,
1) Der onzen uit Bantam. - Den 245ten October 1596, terwijl
Houtman nog voor Bantam lag, verscheen daar een portugeesch
ambassadeur uit Malaka, die, naar de onzen ward aangebracht,
den rijksbestuurder van Bantam 10 .000 realen van achten gaf op
voorwaarde dat daze de hollandsche schepen vermeesteren en aan
de Portugeezen overleveren zou. Eer nog jets tegen zijn schepen
ondernomen was, beschoot Houtman de stall, nam twee javaansche
jonken en verliet de reede . Eerst veal later ward de verschijning
van de eerste hollandsche expeditie to Goa bekend . De onderkoning
Francisco da Gama deed twee galjoenen, drie galeien en negen
fusten uitrusten, to zamen met 1500 koppen, om de hollandsche
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(November) en seer veel fusten, onder 't ghelejjde
van eenen Don Emanuel, brooder van de viceroy van
Goa, welck an die van Bantam versocht, dat men
hem die Hollantsche scheepen soude leeveren , soo sij
belooft had den, of die penninghen die sie op sulcken
ronditie ontfangen hadden, waerop van den governeur
gheantwoort was, dat aengaende de penninghen, die
waeren verdeelt onder dengheenen, diet exploijt
souden helpers doers ; de scheepen en condo hie gheen
assistencie toe doers om die to vercrijghen, alsoe sie
vertrocken waeren, maer soot hem beliefde mocht
in zee gaen, ende zelve soeken, oft vertoeven totdat se
weederkeerden . Hierentuschen bleven de Portugheesen legghen, en bedreeven altemet eenighe insolencij ; sie quaemen eons secreete1 jck eon weinich
eert began to daghen, en overvielen met ghewapender
hant eon plaetse an de zeecant gheleghen, daer de

schepen

op

to

zoeken .

[)en 2 srSeptember '597 (toes dus

Houtman alweer in hot vaderland terug was) ging doze \loot van
Goa onder zeil . Zij deed Malaka aan en moot in hot begin
van 1598 voor Bantam zijti gekomen, dus niet bepaald „kort na
hot vertrek" der Iollanders (Pontanus, in zijn beschrijving van
Amsterdam, zegt : veertien maanden na hun vertrek). De eigenlijke bevelhebber was niet ,,Don Emanuel," maar Lourenco de
Brito . Over bet wedervaren deter vloot voor Bantam geeft onze
tekst uitvoeriger bericht dan van elders bekend was . (Zie Tide
in Bijdr . Kon . Inst . 1881, blz . 'I2-2I4, naar hot vervolg op
Couto, twaalfde decade ; Begin ende Voortgang I, Gg 3 ; De
Jonge H, 332 en 397 ; Pontanus, Beschrijvinghe van Amsterdam
(1614), 208) . - Na hun nederlaag keerden de Portugeezen onverrichter take naar Malaka terug, waar zij 1() Juli 1598 aankwamen
en tot Januari 1599 werkeloos bleveli liggen, niettegenstaande zij
bericht untvingeii van de aankumst tier schepen van Van Neck .
Daarop zijn zij naar Goa teruggekeerd, waar hun bevelhebber
met eon geldboete your zijn flauwhartigheid is bestraft . Het
oogenblik der tweede verschijning your Bantam was dus, zoo
kort na hot conflict der inwoners met de vijanden tier Hollanders,
voor doze laatsten zeer gunstig . - In de noot bij Tide t . a . p .
blz . 213 moot your J599 gelezen worden 1598.
Bijdr . en Meded . XXL

1b
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(November) Javanen alle daghe een uijr voort rijsen
der sonnen hun principael marekt houden, daer meest
alles verhandelt wont (soo van eetwaeren en tinder
comenschappen) dat men publijck in de stadt Bantam
to coop vint . Deese plaetse dan verovert hebbende
(d'welek henluijden lichteljjek vie! em doen, alsoo
daer gheen resistene j en was, dewijl men op sulcks
niet vermoede, en dit oock een plaetse is daer een
ighelijck comet om sijn comenschap to drijven) hebben
sie 't gheen van de ghevluchte daer was ghelaeten,
nae haer schepen ghevoert . Dit stuck ontstack de
Javen in een woedende viantschap teghens de Portugheesen, en to meer, vermids sij daerna noch saghen,
dat deese luijden met ghewelt op haerlieder stromen
een ghelaeden Chineesche jonc namen, daeruijt sie
alle comenschappen discargheerden en in haer galeijen
brachten . Deese overlasten en wilden de Javen niet
langer ghedoghen , alsoe dat sie hen begonsten toe
to rusten (en dat soo secreeteljck als mogheljck
was) om sulcke overdaedicheit to wreeken . Als sie
flu ghereet waeren, hebben sie hen met alle haer
macht buijten begheven, en ten eersten die drie
aevecht tuschen
galeijen an boort gheleijt ; dat met
•
Javen en Por
sulcken furie dat sij se met d'eerste
tugheesen
charge overvielen, dewijl men weinich
op haer verdacht was (soo een Portugees mij daerna
heeft vertrocken, die zelfs merle int ghevecht hadde
gheweest), en die gheroofde Chineesche goederen noch
altemael boven in disordre ston den, alsoe dat sie
haer riemen niet ghebrujcken mochten . Sie waeren
oock swack van volck, want op ider galeije was niet
meer als 30 man van wapen, die niet bastant en
waeren to resisteren soo grooten mennichte, vermits
sie van haer scheepen (die een half mijl van daer
gheankert laghen) niet gheassisteert en mochten
worden, gheempecheert sijnde van de contrarij winden .
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(November) Sijnde de Javanen dan nae haer wens
(met weinich verlies van haer volck) ineester gheworden
van deese galeijen, hebben sie all doet gheslaeghen,
wat sij er in vonden, en niemant ghespaert, ja Dons
Emanuel self mostet met de doot becoopen, hoewel
eenighe nosh (dock weinich) hen soo secreet verborghen hadden, dat sie niet ghewonden werden, vooralleer de furie ghepasseert was, welcke nae langdujrighe gevanckenis tot slaeven waeren ghemaeekt . Als
nu die van de scheepen ghesien hadden het ongheluek
van haer medeghesellen , vresende oft haer dierghelijcke oock mocht overcomes, en to meer midsdien
haer macht flu sooseer was vermindert, om dan
Ylucht der
suleks to vermijden, ontfouden sie
Portugheeseu
haer seijlen en begaven hen met al
haer fusten t' zeewaert sonder flat se nosh tot flier
tijt weeder waeren gekeert, hoewel men vastelijck
meende flat sie flit niet onghewroocken souden laeten .
Dit was 't gheen ons deesen Chinees van de Portugheesen haer anslach verhaelde .
Als wij flu deesen sijn propoosten (die deur Abdul
vertaelt werden) met goede audieuejj een wijl anghehoort had den, oock uijt hem verstaen, flat hij
niet en twijfelde of wj souden wel ontfanghen worden, dewijl ghenoech bekent was, flat wij vianden
der Portugheesen waeren, flat die van Bantam nu
oock waeren gheworden, presenteerende daerenboeven
soo men imant wilde nae de stadt stieren, flat hij
in persone in ostagie soude blijven . Waerop Cornelis Hemskerck versocht, om daertoe ghecommitteert to moghen worden, en also daer niemant bequaemer toe en was (vermits hie de luyden haer conditie beeter cende als andere die daer noyt gheweest
waeren 1 )) hebben wij hem gheordonneert nae de stadt
1) Cornelis van Heemskerck had de rein onder De Houtman
medegemaakt . (De Jonge II, 188 soot,)
16*
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(November) to gaen, om den gouverneur to kennen
to gheven (alsoe hij eerder ghesonden hadde om to
vernemen, waerom dat wij daer ghecomen waeren en
wat wij sochten), dat ons comste was om vriendtlijck
an hem to versoeken, met de inwoonderen van Bantam
in alle beleeftheijt to moghen trafiqueren en ons
handel driven , waertoe wij oock brachten silver en
diverse comenschappen, ghesonden sijnde van den
famosen ende hoochghebooren Prince van Orangien,
wiens opene brieven men vertoonen soude, waert dat
het hem beliefde uijt amen naeme eenich eerbaer
persoen aen onsen scheepe to senders . Hiermede is
Hemskerck to laude ghegaen en den Chinees bij mij
ghebleven, daer ick deur Abdul meede coutende,
hem vraechde nae de ghelegenheit van het groote
coninckrijck van China, daer hij seer weijnich reeden
van wilt to gheven . Hij verhaelde een weinich van
de plaetse daer hij ghebooren was, sonder antlers
meer. Nae den none keerde Hemskerck weeder, als
hij sin bootschap an den gouverneur ghedaen hadde,
en seijde dat hij taemlijck wel ontfanghen was ; men
vraegde hem onder andere, oft deese de scheepen
waeren die voor deesen hadden gheweest, waerop
hij antwoorde dat deese drie ja I), maer van de
andere vijf die noch achter waeren, gheen 2 )
Dat
wij acht scheepen in gheselscap waeren gheweest en
gheloofden sij niet, en om to weeten (soo ons vermoeden was) oft in de patente daervan vermelt
soude sijn, begeerde de gouverneur seer instanteljck
op Hemskerck, dat hij datselve meedebrenghen soude,
als he des antler daechs weeder soude keeren, daer

1) Strikt genomen twee van de drie : de Mauritius en de Hollandsche Leeuw . De Overijsel had niet tot de expeditie onder De
Houtman behoord .
2) Eeil van de vijf, de Amsterdam, dan toch we! .
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(November) hj to vooren gheen mentie hadde of ghemaeckt, als men hem vraechde oft hem beliefde eenieh
eerbaer persoon daerom to senders, opdat hjj weeten
mochte van wie wij ghesonden waeren, daer hij doen
op ten antwoorde gaf, dat imant daerom to stieren
hem onghelegen was, want hie alle natien vrij liet
handelen (mits betaelende Dia del Reij en andere
tollen daertoe staende), sonder eenighe briefen to
visitieren, en soo wij oock sulcks wilden doen, mochten daer vrij comers negocieren. Deere woorden
scheenen voor ons ghewenst, maer wij waeren diesniettemin bevreest, oft men sulcks wel uijt schalckheijt soude moghen consentieren, om alsoo een deel
van ons penninghen en comensehappen an land to
crijghen, daer sij alsdan meede souden moghen ghehandelt hebben nae haer believers . Doch wij naemen
voor, ons des anderen daegs eens to vernemen hoeveel de Dia del Reij bedraghen soude .
Alsoo nu Hemskerck weederghekeert was, nam
de man van China oorlof en is nae de stadt ghevaeren,
naedat wij hem vereert hadden met eenige glaaskens

in recompencie van de vruchten, die hie ghebracht
Den 28 de Patente
hadde . Des morghens sonden wij
onsen secretaries Hemskerck weder
bhetoont .
nae de stadt in gheselscap van Stalpaert 1 ) en Cornelis de Geijn, om to verneemen, hoeveel de Dia
del Reij soude bedraghen voor 2 scheepen, alsoo
ons pings voor gheen schip bestaen en mochte, dewijl
men 't selfde ghebruijcte om voort to se j1en en de
landen to ontdecken . Als sie nu voor den gouverneur
quamen, ejste h j vooreerste d' open brieve van sin

1) Augustijn Stalpaert van der Wiele, die niet met Van Neck
teruggekeerd is maar bij Jacob van Heemskerck gebleven, en door
dezen gars het hoofd gesteld wend van de eerste nederlandsche
factori j op Banda Neira .
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(November) Eceellentie, waerop hem gheseijt Overt,
dat het in ons land gheen manier en was dat men
de patenten van soo grooten heere in sulcker cleenachtinghe hielt, dat men daer niet een eedelman
soude willen om senders, om die to haelen, en soo
men sulcks nosh deede, soude niet gheresolveert
worden 1 ), presenteerende daerenboven alle drie soolanghe in ostagie to blijven, totdat den ghesondene
weederghekeert soude sijn .
Alhoewel sie qualijck eenich van de principalen
daertoe verwillighen conden, midsdien sie vreesden
voor eenich legit, ghedenckende an de vorleeden
questien, niettegenstaende Overt eener onder henluijden
ghevonden, die hem ghereet ghinck maecken, en quam
daerna seer wel verselschapt met drie groote parouwen an onsen scheepe, daer hij heuschelijck van ons
ontfanghen Overt . Hij gaf mij to kennen hoe dat hij
ujjten naeme van den heer governeur tot ons was
ghecomen , om een open brief van onsen Prince to
ontfanghen, eu denselven in handers van den governeur to transporteeren , die om onsen Prince eer
to doers, buijten de stadt hem to ghemoet sou comers
vaeren . Ick seijde hem, dat ons sulcks seer aenghenaem was, en dat ick, als ick persoonlij ck bij den
beer governeur soude comers, niet laeten soude hem
voor sulcken eer an onsen Prince beweesen hoochlijck to dancken . Hierna hebbe ick hem de patente
ghepresenteert, ghewonden in een stucksgen root
fluweel, d'welck hj in een gulden schoetel ontfinck,
en naedat wij hem vijf ofte ses glaesen gheschoncken hadden tot danckbaerheit van eenighe vruchten, en een schoon vet cabrid z) d'welck hj met
hem hadde ghebracht, heeft hj oorlof ghenomen
') Zouden geen moeilijkheden gemaakt worden . (Zonderlinge
uitdrukking i)
2) „Cabritos oft jonghe Geytgens" (Begin ende Voortgang 1, ti 2) .
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(November) en is vertrocken , en vermits bet uijter
zee began to coelen, werden ons anekers ghelicht en
wij seijlden tot op een quartier mijl na an der stadt .
Tegens den avont quamen once ghesellen weeder
t' scheepwaert , en seij den dat bet patent van sijn
Eccellentie voor al die principaelen van Bantam
ghelesen was, dau bedrieehlijek vertaelt door een
verthalder, die van sin meester den sabandaer gheinstrueert was wat hij to doen hadde . Deesen sabandaer was een seereet viant van onslieden, want hij
vermerete soo onse natie tot Bantam vrieheijt vercreghen om to moghen handelen, dattet met sijn
landsluijden die (usaraten ten ejnde souden weesen,
vermits sie niet vermoghen de peper tot soo dieren
prijs to copen als wijlieden . Als nu de patent in
suleker manieren als ick gheseijt hebbe vertaelt was,
went ons gheconsenteert , dat wij vrij coemen moehten
handelen , mits betaelende de Dia del Reij , to weeten
voor aeht scheepen , alsoo ons patent van sooveel
vermelde, en voor elek schip twaelf hondert van
achten . Men neeme bier eens acht op de redeljckheijt der Javanen ; sijlieden seijden selve dat se (vermits een quaet ghewas van dat jaer in haer land
was gheweest) niet meer als omtrent vier oft vijf
scheepen souden moghen aflaeden, en eijsehen voor
acht Dia del Reij (en dat soo onbeleefdeljjck dat
gheen vreemdelinghen op bet vierde part sooveel
gheven), en daer men van de vijf niet en wiste, of
se behouden waeren of deur verdolinghe op andere
plaetsen ghearriveert, waerdeur bun comste hadde
eunnen belet worden, alsoo dat hen suleken Dia del
Reij alsdan onnut soude sin gheweest . Dit henluijden met beleeftheijt voorghehouden weesende,
sijn sib van haeren onbeschaemden eijseh afgheweeeken,
en quamen op de drie scheepen, daer men voor
betaelen soude 3600 riaelen en die t'ontfanghen in
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(November) comensehappen en sulcke als henluijden
believers soude, welverstaende dat derthien waerdich
was souden die tot tiers ontfanghen. Dit was de
antwoord die d'onsen braehten, ons niet seer anghenaem om hooren, alsoo ons vermoeden was, dat deese
lieden niet goeds met ons voorhadden, want ons
vreese was, soude men haer soo grooten somma ghelts
scheneken, eer men jets laeden mochte, en as die
bij haer ontfanghen sou sin gheweest, mochten sie
ons in hors mala ghewenst hebben, ghelijck sij lichtvaerdieh sijn . Voorwaer sulcks conde voor ons meesters niet profijteljjck weesen ; en haeren onreedlijcken
ejjsch niet naecomende, wasser gheen rimedie om
to moghen handelen, daer wj wel to tijde ghecomen
waeren, alsoo die van China noch wel twe maenden
achterblijven souden . her hadden wij alle raetsheeren van Hollant wel behoeft, om ons in deese
veelvoudighe voorvallende dinghen ten besten to
raeden . Mij is seer dickwijls vermaent van ons meesters, dat men die Javen in gheenen dinghen vertrouwen soude . Nu sij eijschen 't gheen ick verhaelt
hebbe . Geeft meat haer, en willen sij (als luijden
die gheen woord en houden) hen wreecken over 't
voorgaende 1 ), sullen sie ons penninghen houden en
haer ons vianden maecken, waermede de handelinghe
gedaen is ; geeft ment haer niet, soo moghen wij
onser vaerden gaen, want voor ons sal niet ten besten
weesen . her is voor ons ladinghe ; vertreekende
duijrt ons reijse met perijckel een jaer laugher, en
is onseker, sooveel bijeen to vinden als hier is .
Vertoeven wij langhe jut volbrenghen jut gheen sij
willen, ujjt Zeelant en de Maes sijn meede scheepen
ghesejjlt ; die mogheljck wel stracks souden consenteeren, daer wij ons flu beswaert in vinden .
1) De bejegening van De Houtman ondervonden .
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Deese en diergheljjcke dinghen maeekten mij 't hooft den gansen avont ontstelt, soodat
ick naulijck wilt wat verkiesen ; niettemin vandaer
to trecken en was mijn meening niet, dan wel om de
bequaemste en cortste middelen to soecken om van
deese snoode Javen ons ladinghe to erijghen ; en opdat
men daer to voorsiehtigher in mocht arbejden, deede
ick Sigr Uij teneng en Sigr Arent Harmensen , beij de
met haer schippers, ontbieden, dat sij haer des
morgens in ons schip souden laeten vinden, om ons
met henluijden hierop rjjpelijek to beraeden.
Als sij flu des morghens vroech ghecomen waeren,
Overt haer to kennen ghegeven wat voor antwoord
wij uijter stad ghecreeghen hadden, en dat d'oorsaecke
dat sij ontboeden waeren was, om ons hierin ten
beste to helpers raeden .
Als een igheljck sijn ghevoelen dan verclaert
hadde, Overt voor best ghehouden, dat Sigr Ujjteneng
en Cornelis Hemskerck nae de stadt souden waeren,
en versoecken minlijck an den governeur om civielder
ghetracteert to warren dan men hun dags to vooren
voorghehouden hadde, hem to kennen ghevende, dat
ick willich was om sulcken Dia del Reij to betaelen
als andere natien doen, oft soet hem alsoo niet en
beliefde, dat ick beleefdelijck versocht, dat men
vooreerst thien duijsent sackers pepers soude consentieren to copen, en dat men daervoor een redelijck
Dia del Red goetwillich soude gheven, en daerna tot
sijn believers op een nieu verder met hem coutracteeren, en so sij hierin niet conden doen, mochten
(soot eenichsins bijquaem) accordeeren voor de drie
scheepen . Met deese commissie maekten sic haer
nae de stadt, en keerden weeder tuschen avont en
none ; sij verclaerden dat se wel ontfanghen hadden
gheweest, en waeren gheaccordeert voor de drie scheepen (doordien sic op gheen antler rapier met haer

(November)
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(1Tovember) eens conden werden), daer men voor
sou gheven an Dia del Red 1200 rialen an den coninck
(welverstaende van achten), 800 rialen an den governeur, en den sabandaer mocht men gheven wat
men wilde . Maer deesen , alsoo hie een weinich
Portughees spreect, had al sonder weeten van den
governeur ghemaect, dat hij daer merle 800 of
soude hebben, seggende tot d'onsen , dat een igheljck wel wiste wat hj in den raet vermocht, en
soo men hem niet consenteeren wilde , souden wij
daerna wel gewaer worden wat naedeel ons dat
weesen soude,
Met dierghelijcke drieghementen
bracht hiet so verre, dat se hem meede 800 rialen
toeseijden, en dat met belofte sulcks voor den governeur secreet to houden . Deesen sabandaer was int
eerste van ons coopluijden alsoo ontsien, dat al hetgheen hij begeerde en dorsten sie hem niet weijgheren ; wat sijn doent en officie is , sal ick eensdeels
verhaelen .
Van gheboorte is hij een Narsingher van een
plaetse ghenaemt Maliapor 1 ) ; als hij eerst tot Bantam
quam en hadde hj niet van to levee, soodat hj hem
met vile dinghen erneerde om de cost to winnen, en
began daerna met slechte dinghen wat to comenschappen, daer hij soo wel in profiteerde, midsdien
hij arch en cloeck is, dat hjj ten laesten een coopman
Overt, en daerna van de recommendatie van de omaijpate
oft governeur tot het officie van sabandaer Overt
gheordonneert, welcke naem van sabandaer bj ons in
grooter estimen Overt ghehouden, dewijl ons patente
daer oock mentie of maeckte, en hj hemselven voor

1) Over het rijk Narsinga of Bisnagar en de stall Maliapoer (San
Thome) vgl. Jan Huygen, 15e capittel, en Valentijn V', 2 . Het
gezegde dat de havenmeester een landsrnan van de Guzeratten
was (hiervoor blz, 247) rnoet dus niet to letterlijk worden opgevat .
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(November) sulcken eenen recommandeerde , als daer
de dinghen, die wij to doen hadden, alleen an bestonden, hoewel suicks onwaerachtich was, d'welck wij
daerna (dan al to spaede) ghewaer warden , als hij
soo costlijcke schenkagie (al to waerdich voor sulcken
fielt) reede van ons wech hadde . Angaende sijn
arnpt, is, acht to nemen op alle comenschappen die
uijt en in der stadt ghevoert worden, dat men Dia
del Red en alle tollen to vollen betaelt, daer hij oock
't s~jne van heeft ; hij compareert oock meede in den
raet, hoewel sijn stemme daer van cleen vermoghen
is ; nietteghenstaende, vermits de Javen cout int raetgeven sijn en deesen vernuftigher en subtijlder is,
wort sijn raet dickwijls ghevolcht. Hij beroemde
hem thegen ons cooplieden, dat hij ons in den raet
wonderlijck favoriseerde, maer soo sie daerna van
den governeur verstonden, soo was hij onse hartste
partij , want op een seecker tijdt, als sij bij den
governeur eens alleen waeren in absencij van den
sabandaer (d'welck noijt to vooren was gheschiet,
vermits hij hem alt jts daerbj liet vinden, omdatter
niet gheschieden sou sonder sijn weete) seijde den
governeur ; Mij verwondert, dat gij den sabandaer sooveel schenekagie doet, die u niet goets en gunt, want
in den raet is hie ulieden altijt teghen, en daerenboven deese (nomende eenighe van de principalen)
die u uijtermaeten favoriseeren, en schenckt gij niet,
en die antler autoriteij t hebben om u dienste to doen
als den sabandaer . Dit vermaen soude ons moghelijek wel profijtelijck hebben gheweest, hadde hij ons
suicks to kennen ghegheven doen wij eerst quaemen,
maer hot was nu to spaede, als den sabandaer hondert
mael meer gheschoncken was als men hem gunde,
en daerenbooven ons scheepen schier waeren ghelaeden, alsoo dat op een nieu veel to schencken ons
niet en luste, vermits ons de munte oock niet seer
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(November) en (luelde, want once penninghen al ujjtghegheven waeren .
Als wij nu met henlieden gheaccordeert waeren,
werden rest ghemaeckt 4000 rialen, om daervan die
gierighe Javen haer bedonghen penninghen to gheven
ends voor de rest voort peper to coopen . Dit ghelt
hebben Sigr Carel en Uijteneng voor haer ghenomen,
en sijn daermede nae de stadt ghevaren, daer sij hun
die rialen in handen hebben ghelevert . Maer desen
sabandaer, in onreedeljcke begeerte onversaedeljjck
hem met sooveel als den governeur hadde niet
ghenoeghende , heeft niet opgehouden , voor hij
en hadde tot dujjsent rialen toe ontfangen, staedich
verhaelende wat hjj in den raet vermochte, en dat
ons laedinghe alleen an hem bestont, en diergheljjcke
beuselinghen, die hij ons cooplujjden staedich wijsmaecte . Als sie nu na haeren eijsch ghecontenteert
waeren , Overt haer ghevraeeht oft men nu noch jets
anders to betaelen hadde als den tol, to weeten vijf
per cento voor naghelen en acht voor de peper,
waerop sie antwoorden neen , dat alles voldaen was,
maer daer waeren vijf of zes van de principals eedelen, die veel in den raet vermochten ; dat men die
elck vjftich realm behoorde to gheven , want ons
suicks proflte1 jck soude weesen, dock stood in ons
vrije wills to doers ofte laeten .
Om henlieden dan de masts in alles vol to meeten,
Overt haer dit oock gheconsenteert, alsoo datter dien
dash we! 3200 realm ujjtghegheven werden, soo an
Dia del Reij en anders schenckagie . Eenighe souden
moghen dencken datter jot uijtkeeren van deese
penninghen wat to prodigael gehandelt is, dan discreeteljjck de saecke insiende, sullen moeten bekennen, dat ter plaetsen daer ons natie op antler
tijden als vianden vandaen ghescheiden waeren, wel
eenighe miltheijt van nooden was om die regierders
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(Nuveulber) en inwoonders des lands haer vrundtscap weeder to vercrijghen , daerenboven was vooral
gheraeden de tijdt to ghebruijcken , die 't ghelucke
ons 500 waerdich presenteerde ; en soo wij ons die
hadden laeten ontvlieghen om als die neuswijsen een
hondert rialen drie ofte vier bespaeren , en daerentuschen uijt Zeelant oft de Iaes imam ghearriveert
hadde, souden wij waerdich gheweest sijn als onachtsaeme sotten bespot to werden tot ons groote sehaede
en schande . Als men deese luijden flu gecontenteert
hadde, begannen to spreeken van den prijs van de
peper en nagelen, die nae des lands costumen bij
den governeur gemaeckt moste werden, en naedat
se langhe met hem daerom ghedonghen hadden,
werden sie eens, to weeten, dat wij voor ider sack
pepers weghende 50 eaten I) souden betaelen drie
realm, ende voor de baer naghelen weghende 450
eaten vijfentzestieh rialen . De governeur bekende
wel dat deesen pros hoogher was, als men daer ghewoonljjck coste, maer midsdien flees dienen soude
niet alleen voor dien tijdt maer altijt ghedurichlijek,
wilde hij ons nu voort in de wenst brenghen ; Overt
alsoo flit contract voor onveranderlijck gehouden,
hoewel hot daerna van henlujden weeder to niet
ghedaen Overt. Dit ghedaen sijnde, begonsten d'onsen
to coopers peper en naghelen, die haer overvloedich
gepresenteert went, daer sjj denselfden dash noch
300 sackers van ontfinghen . Des antler daechs voeren
Den 1 December a'
(December) oils eooplieden meest aleerbte peper Kn
temael aen land, met hun draeghende
boort
eenighe comenschappen en an gelt
duijsent realm, daer ick hun noch 3000 toe stuijrde,
die van denselfden dach noch altemael gheimploieert
werden . In groote vreese deeden wij onder deese
1 ) Cattij .
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(December) lieden ons handel, staedich sorghende,
dat sij ons d'een ofte d'ander t jdt wel een quaede
part speelen mochten, mitsdien haer de giericheit
alsoo matriseert, dat om gelt to vercrijghen sij hen
gheen dinghen ontsien. Deesen governeur en sabandaer, alhoewel sij gisteren die penninghen voornoemt
ontfanghen hadden, nietthegenstaende versochten sie
wel onbeschaemdelijck , dat men haer (a,ls een van
de scheepen ghelaeden son weesen) elck wel 1000
rialen van achten behoorde to schencken, die hen van
Carel voort toegheseij t werden . Deesen dach Overt
onsde ons
rstep ren aghelna bordghevort,Den de eerste peper en naghelen an boord ghevoert .
Den 22 veel goets
goets an
an
Des antler
ander daegs
deur
Des
daegs creghen
creghen wij
wij deur
boord ghekreeghen .
d e ghenade des Heeren sooveel goets
an ons schip, dat ment qualijck berghen conde,
vermids noch niet opgheruijmt en hadden, alsoo ons
vermoeden was dat de peper ons met sulcken overvloet
niet toe soude comen, dock ten duijrde niet langhe men
vant wel plaetse om jets to laeten, dewijl men nacht
en dach beesich was om een claer schip to maeken .
Nae den noene quam een man van eerbare con
tenancie in onsen scheepe, out van jaeren, was wel
verselschapt ; naedat hij het schip een weinich besien
hadde , versocht hij om b~j mij to moghen coemen,
d'welck hem gheconsenteert Overt . Binnencomende
Overt heuschelijck ontfangen, ick deede hem bij mij
needersitten, en began hem to excuseeren van sijn
vrijpostich versoeck ; ick vraegde hem beleefdelijck
nae de plaetse van sijn gheboorte, alsoo mij dochte
an sijn ghedaente, manieren en cleedinghe, dat hij
gheen Javaen en was . Hij seijde ghebooren to sijn
van Delli 1 ), een provincie gheleghen niet verre
vant coninckrijck van Cambaija ; sijn hantiering was
to handelen op de eijlanden van Molucca, daer hij
1 ) Delhi .
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(December) onlalags vandaen was ghecomen, met hem

voerende een partij naghelen , die hij teghen eenighe
comensehappen wilde vermanghelen ; was derhalve
int schip gecomen om sets to besichtighen . Hij vertrock mij van de overvloedicheit van de naghelen die
van de Moluques,
aldaer wassen , seggende dat de Moluques seven int ghetal sl~jr , die naghelen uijtleeveren,
naeme1 jck dese : Taranate, Tidore, Motir, Maquian,
Bachian, 1[itou 1 ) erg Bouron z) ; behalven Amboin
en Bandan, welcke onder de Moluques niet gherekent
sijn . Op twe van deeze eijlanden 3 ) hebben de Por~
tugeesen haer fortresses, das sijn seer ghehaet vast
volck van den lande, ende bij haer sijn seer wel ontfanghen, die sij weeten der Portugheesen vianden to
sijn . Hjj sejde dat ides van deese ejlanden alle
jaeren wel sooveel naghelen uijt mocht leeveren alst
grootste van onse schepen sou moghen voeren, en
Bandan sneer als eens soveel muscaten ; hij vraegde
oft wij niet derwaert wilden, alsoe het flu de tijdt
was ; dat meet in vijfentwintieh daeghen oft een maent
wel seijlen conde, presenteerende in persoon met
ons to gaen (alsoo hij daer weesen moste) en doers

ons bij de coninghen en regeerders des lands groote
vrundtschap vercrijghen . Ick sejde, als onse andere
scheepen ghecomen souden sijn, dat ick alsdan
daervan met hem spreecken soude . H1j sehonek mij
een paradjsvoghel en een uijtermaeten schoone papagaij, die hij uij t de Moluques ghebracht hadde .
Ick anveerde de paradijsvoghel en lief hem de papa
gaij , segghende dat se op zee niet soude moghen
leev en, alsoo suleks bij de Portugheesen dickwijls

1) Hitoe hier minder eigenaardig, als zijnde een der beide schiereilanden waaruit Amboina bestaat,
2) Boeroe .
31 Op Amboina en op Tidore ; zie De Jonge II, 183 .
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(December) bevonden was ; ick vereerde hem weeder
een bornsteenen fluijtien, d'welck ick bij ghevalle in
de handt hadde, dat hij danckeljck ontfinck . Hie
nam daerna oorlof en voer na der stadt .
Acht oft tiers daghen gheduijrde ons negotie, dat
wij daegheljicks goet an boord creghen, sonder seer
molesteert to werden ; hierentuschen Overt Abdul van
den governeur ernst1 jck ondervraeght , oft wij oock
om jets anders ujtghevaeren werden, als om comenschappen to drijven, oock oft men hem wel sou
willen assisteeren teghens die van Palimboam 1 ) .
waerop his hem ter antwort gaf, dat ons comste
tot anders niet en tendeerde dan om to trafiqueren ;
angaende de assistentie teghens die van Palimboam
moste an den admirael versocht werden ; wat die sjjn
wills daerin soude weesen was hem onbekent ; alsoo
Overt daervan teghens hem niet meer of vermaent .
Van Palimboam.
Deese stadt van Palimboam is gheleghen an de oostsijde van Sumatra, omtrent 40 mijlen
van Bantam. Teghens deese plaetse was den overleeden coninck opghetoghen met grooter macht om
die to winners 2 ) ; maer het ongheluck wilds, dat hij
daer het leeven list als hjj meende de victorie in
sijn handers to hebben, doordien de stadt al in
sulcken extremite ghebracht was, dat die van binnen
in corten daeghen gedwonghen gheweest souden
hebben om an hem ghenaede to soecken . Dan het
gheviel heel anders dan sie waenden, want op een
tijt als deesen jonghen prince eens vro1 jck ter maeltijdt sat, verselschapt van sijne principals eedelen,
Overt hem met een eenich stucksghen gheschuts, dat

1) Palembang . --- Al geruimen tijd was de koning van Bantam
tegen zijn opgestanen leenman van Palembang in oorlog .
2) Kort voor de eerste verschijning der Hollanders in 1596.
(Tiele in Bijdr. Kon . Inst. 1881, blz . 204) .
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(December) die van der stadt hadden , bet hooft van
den buck gheschooten . Aldus starf daer deer eedele
heer, out omtrent 25 jaren, die van sijn ondersaeten
(die voort de plaetse ruijmden) al sooseer betreurt
Overt als hie in sijn levers van haer hadde bemint
gheweest, want hij (soo sij seijden) een vroom coninck
hadde gheweest, wiens doot sie nosh soeken to
wreecken, als ick tot sijner tijdt sal verhaelen, alsoo
ick voor mj ghenomen hebbe alles bj ghesehrjfte
to stellen (hoewel hot weinich to bedieden heeft)
wat mij in deese reijse is weedervaeren .
Den 6 quamen
pp een dash als ick op ons opperste
eenighe Portuboevenet 1 ) ginck wandelen, acht
gheesen tot mij
nemende , dat hot toeghevoerde goet
sorchvuldichlijck sonder eenighe spillinghe overghenomen werde , quamen bij mij drie Portugheesen,
versoeckende eenich almis in haer eelende, en alhoewel sie hier ghecomen waeren om d'onsen to bevechten, verhoopten noehtans, dan daerom niet wreet
teghens haer souden weesen, alsoo sij niet ghecomen
waeren door viantschap die sj ons natie droeghen,

maer hadden als soldaten haer capiteinen moeten
obedieren, die hun alhier ghevoert hadden, daer de
fortuijne soo contrarie was gheweest, dat se van de
Javen overwonnen waeren, die niemant van haer
ghesellen hadden laeten leeven ; en ten waer sij hun
wel verburghen hadden ghehouden, souden van der
Javen handers sonder ghenade meede hebben moeten
sterven, die hen daernae ghevanghen naemen, en
hadden haer nae langhe ghevanckenis tot catijven
ghemaeckt, daer sij van ghetracteert waeren als men
an haer cleeden bemercken mochte .
Ick was verwondert, siende deese lieden soo neederich, dat se de ootmoedicheit self schier scheenen
1 ) Achterdek .
Bijdr, en Meded . XXI .

17
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(December) to representeeren , daer sj in vrijheit
sijnde soo superbe, opgheblaesen ende vermetel zijn,
dat het schijnt oft gheen miserie haer cloeckmoedighe
harten soude cunnen temmen ; en nu hem toonden
niet als mannen, maer als de clejjnhartichste wijven .
Ick creech meedeljden met haer ongheluck, en naedat ick henluijden ghevraegt hadde na de geschiedenisse vast ghevecht, deede ick haer t'eeten gheven
ende twe van henlujjden (die seer cael waeren)
elck een van mijn hemden, en ider persoon een riael
van vieren ; hiermede naemen sie met groote danckbaerheit oorlof en trocken haerder vaerden .
Van de Portu•
Des antler daegs quamen weeder
gheesen .
tot mij vijf dierghelijcke ghesellen,
alsoo qualick ghehabitueert, en met niet minder ootmoedicheit, versoekende sulcks als d'anderen was
ghegheven. Ick deede haer meede t'eeten gheven
en voor hen alien drie rialen van achten . Men sal
weeten, dat die rialen, die ick deede Portugiesen
ghegheven hebbe, waeren van de mijne, opdat men
niet en dencke (en dat met reeden), dat ick al to
mildelijck despendeerde in de penninghen van ons
meesters, en dat an sulcken canalie, die ons lantsvianden sijn, en die (soo sij 't vermoghen hadden
ghehat) ons in ricompensie van deucht die men hen
deede, wel wreedelijck 't levee benomen souden hebben, dewjjl sie, slaven sjjnde, haer ondanckbaerheijt
ghenoechsaem mette tonghe betoonden, want s
roemden haer (weeder in de stadt ghekeert sijnde)
teghens de Javanen, dat se aent schip van den admirael waeren gheweest, daer men heur wel t'eeten
hadde gegheven, en eenighe rialen in de buijdel,
maer dat sulcks niet gheschiet was uijt medogentheijt, dat men met haer ongheluck hadde, dan alleen
uijt vreese, want soo wij sulcks niet en deeden, en
die Portugeesen ons hier legghende overquamen,

259

HEISVEI HAAL VAN JACOB VAN NECK .

(December) souden wj to minder ghenaede bij haerlieden vinden ; daer bjvoeghende, dat sij ons scheepen
wel besichtiget hadden, en hielden voor seker dat w
pijraten waeren, die eenich Portughees schip molten
overvallen hebben, dewijl de rialen in sulcken overvloet bjj ons waeren, soo een igelijck wel wiste .
Deere en dierghelijcke dinghen worden van het ghemeen volck (die men wel wijs soude maeken, dat
de calvers in ons landt vleugels hebben) lichteljck
ghelooft, die daerdeur wel een haet op onslieden
souden hebben cunnen nemen, alsoo dat ick des
antler daegs teghens eenighe deede seggen (die meede
ghecomen waeren om sulck tractament t'ontfangen
all haer ghesellen ghenooten hadden) dat d'eerste
die ick van hun nacie in ons scheepen son lien, an de
boechspriet sou doen hanghen, en d'oorsaecke waerom,
alsoo latter na de tijdt niet meer en quamen .
Deere dinghen van de Portugheesen worden m
vertrocken van eon Hamborgher, die der Javen bosschieter was , welcke tot mij was ghecomen , versoeckende oft hij met ons naer Hollant mochte vaeren,
om alsoo in sijn vaderlant to moghen comen . Deere
Een xambnrgher
man was int ghevecht (vooren verrenegade .
haelt) ghevanghen, en deur drieghementen soo verre ghebracht, dat hij de Machometse
leer hadde anghenomen, en hadde hem laeten besnijden, hoewel hem sulcks nu (soo hij seijde) seer
leet was 1) . Hij verhaelde mij, dat hij veel jaeren
in de Oost Indien omher ghesworven hadde, en was
op de meeste plaetsen gheweest, daer de Portugheesen trafiqueren, all in Goa, Cochin, Malacea, Achein .
Van Achein,
Van deese stadt van Achein wilt hij
veel to segghen, hoe grooten handel aldaer van peper
Overt ghedaen, want alle jaeren comender van Mocha
J) Zie over hem nog Jacob van Heemskerck bij De Jonge II, 448 .
17*
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(December) alleen acht groote scheepen, daer d'onsen
niet bij, to ghel cken s n , die al vol peper ghelaed en
weder van daer gaen ; ditselfde hebbe ick daerna van
diverse andere loefweerdighe personen verstaen , oock
van de principael doctor van Bantam, die mij somwj1en quam visiteeren, een bedaert man, ghebooren
ujjt Persia, diewelcke aldaer sijn woonplaetse hadde
ghehouden . Deere seijde mij, latter alle jaeren van
Achein sooveel peper Overt vervoert, ale 15 van ons
scheepen souden moghen laeden, maer op deese plaetse
regeerde nit een coninck, die een groot tijran was en
viant van alle cooplieden en vremdelinghen, d'welck
die van Bantam oock affirmeerden , segghende dat sij
daer wel 400 persoonen van haer inwoonderen hadden
verlooren, die wreedelijck van deesen coninck ghedoot waeren, alsoo dat van Bantam niemant daer
meer vaeren en dorst ; dock eer wjj van daer schej den,
wasser tijdinghe , dat deesen coninck loot was . Dat
in deese stadt van Achein grooten handel ghedreven
wort, moet men gheloven, dewijl al de Javen sulcks
ghetuijghen, bjj dewelcke sij bekent is en frequenteert Overt, ale bj ons eenighe bekende uijtheemsche
coopstadt ; sie en weeten het eijlant van Sumatra
andere niet to noemen ale het land van Achein, een
teeken dat deese plaetse meest vermaert is . Keerende
weeder tot onsen Hamborger, welcke de Moluckse
ejlanden oock hadde versocht (soo sin segghen waer
was), daer hj van verhaelde ale veel anderen, die
ick daerna ghevraecht hebbe, to weeten ale dat daer
gheen vruchten en wassen ale naghelen, vermits al
de boomers andere niet voort en brenghen, alsoo
datte inwoonderen (hoewel dat se een van de
precieuste vruchten der werelt in overvloet hebben)
arme qualijck ghetracteerde menschen sijn, want
voor al den arbeijdt, die sie doers int samelen van
deese welriekende giroffelnaghelen, en ghenieten s
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(December) dan een soeber onderhout des levees,
alsoo sij voor die eetwaeren, die haer van verre gheleghen plaetsen toeghevoert worden , hot meeste van
hue ineomen moeten betaelen ; dock Amboin en
Bandan, daer hjj meede gheweest hadde, brachten
self eetbaere vruehten voort, nevens overvloet van
macis 1 ) en muscaten , die daer op sulcker manieren
wassen, als in de Moluques de naghelen . Ick vraegde
hem, oft men de stadt van Malaca wel sonder
perjckel sou connen passeeren, midsdien hij verhaelde daer langhen 4jdt verkeert to hebben ; h
seijde, dat ja, als men een weinich onderrechting
ihij) meest de Sumatersehe
hadde ; men most (sejde
oust houden, want an de antler sijde ist heel diep,
soodat men daer niet anekeren mach , waerdeur
men in de stilte d4jvende wel soude veronghelucken .
Dan als men eenighe beschrij vinghe daervan hadde,
soude lichtelijck om passeeren 4jn, midsdien hot
deur anghewjsende gheschriften sonder andere kennisse dickwijls bevaeren word, alsoo men de plaetsen
die vermijd moeten weesen dour instruction genoeehsaem bekent kan maeken . Angaende hot fort
van Malaca, aldaer en moghen gheen scheepen dicht
onder arriveeren, vermits daer een banck voor leijdt,
niet moor als two vademen diep . Dit was hot principals dat mij deesen renegado verhaelde . Ick toonde
mij teghens hem vriendtlijck, alsoo hij alles goods
van ons seijde teghens de principalen der Javen,
als dat wij gheen Engelschen en waeren, noch andere
rovers, daer sjj ons voor hielden, maer luijden, ghecomen uijt een land dat rijck en machtich was, daer
men gheen rovers en gedoechde .
De naem van de Engelschen is bj henluijden seer
ghehaet ; hot schijnt, oft hier weleer eenich Engelsch
1) Foelie,
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(December) schip in deese contraije was gheweest 1),
en dat die van den scheepe moghelijck soo lanckmoedich hun onredelijckheijt niet hebben willen verdraegen, als wijlieden, en derhalven op hen haer
revengie hebben ghesocht ; oock is seeker (om onslieden bij haer in den haet to brenghen) dat de Portugheesen ons den naem van Engelschen hebben
ghegheven z) en dieselve soo swart afghemaeckt ghelijck
of se uijten hel haeren oorspronc hadden ghenomen .
Als deesen van Hamborch flu met mij ter maeltijt
gheseeten hadde, keerde hij weeder na der stadt .
Den 10 wilden voor
Naedat wij dus eenighe daeghen ghede ghemaeetenprijs
handelt hadden, soodat an de laeniet meer leeveren.
dinghe van onsen scheepe niet veel
manqueerde, en het schip Hollandia oock wel omtrent
30 lasten inhadde, en wilden sie totte ghesetten
prijs niet meer vercoopen ; daerenboven begonnen
sie to solliciteeren om haer beloofde penninghen, en
vreesden, soo haest sie die ontfanghen souden hebben,
dat se weeder iets antlers souden eijschen, mitsdien
sij soo onversaedelijck begeerich sijn, dat al waert,
dat men haer al ghegheven haddee dat in de scheepen
was, noch souden sie haer niet tevreeden ghegheven
hebben, want alhoewel men haer soo schooners comma
ghelts belooft hadde, noch en lieten sij niet na
daghelijcks to eijschen cortelassen, spieghels, schoone

1) Driemaal waren reeds engelsche vrijbuiters in de Maleischen
Archipel verschenen : Sir Francis Drake (1580), Thomas Cavendish (1588), James Lancaster (1592). Vooral de tocht van den
laatste had grooten schrik verspreid . Voor Bantam is hij evenwel
niet geweest .
2) Zoo werd ook tijdens het oponthoud der vloot van Louren4o
de Brito voor Malaka daar bericht ontvangen, dat op Bali twee
„Engelschen'' waren achtergelaten ; een bericht dat alleen slaan
kan op Emanuel Roodenburgh en zijn metgezel . (Tiele in Bijdr,
.on. Inst . 1881, blz . 212) .
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(December) drinckglaesen ; in summa wat helnlieden
van diergheljjcke dinghen wel aenstondt most men
hen gheven, wilde men vreede met hen hebben, en
dan wart noch al : men schenckt ons niet . Men versocht an haer, als sij immers den prijs van haer
comenschappen wilden verhooghen , dat sjj dock ten
minste het eene schip totte voorghemaecte prijs eerst
vol leveren souden , dewjjl wij van een scheepslaedinghe niet veel meer als de helfte ontfanghen en
hadden . Sjjlieden vraegden, als men den prijs van
de peper maeckte , hoeveel dat elk van ons scheepen
mocht voeren, waerop hen gheantwort werd 12000
sackers, hoewel daer (ten hoochsten) boven 7000 niet
in ghelaeden sijn, dock alsoo de scheepen nojjt met
sulcke comenschappen ghelaeden hadden gheweest,
was ons sulcks onbekent ; niettemin was alsoo anghegheven in presentie van veelen, d'welcke den sabandaer ontkende , die sulcks (hoewel hie beeter weet)
met eene besondere vrjjposticheijt kan doers, segghende dat men van 5000 gheseijt hadde, die wij al
overlangs ontfanghen hadden ; begheerde daerom dat
wij ons beloften quijten souden . Aldus bleef ons
handel eenighe daghen in stilstand, alleen datter
somwjjlen wat naghelen t'scheepwaert ghestiert werden, die men pro 70 rialen cuff .
Den 13 eijsehen sij
Als men nu wat ghetardeert hadde,
6 Rialen voor
sij nae haer beloofde penninghen, en
de Peper.
wij na onse beloofde leeveringhe ; maer
als wjjlieden vernamen, dat men tot de voergaende
prijs van haer (wiens wille wij flu doers mosten) niet
meer to coop conden crjjghen, en dat met het vertoeven ons costeljcke tit passeerde sunder datter jets
ujjtgherecht Overt, vonden wij voor oorbaerst op een
niew met haer t'accordeeren, en om 't selve voort
to beginners, sijn Sigr Carel, Uijteneng en Sigr
Jiemskerck bjj den governeur gegaen, versoeckende
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(December) (alsoo men ons tot den eersten prijs niet
meer wilde leeveren) , oft hem beliefde een niewen
prijs met ons to maeken, en dat voor etlijcke
duijsent sackers, waerop sic ten antwoort creeghen,
dat men eerst de 2000 beloofde rialen moste gheven,
en soo men alsdan 6 rialen voor de peper wilde
betaelen, souden sic op een niew weeder leeveren.
Pit volck thoonde hun soo valsch en onbeschaemt
lichtvaerdich, gheljjck de winders die daer alsdoen
twe ofte drie mael des daegs veranderden. Int beginsel maeckten sij een onveranderlijcken prijs, en
daerna eijschten sij de helft meer ; hielt men haer
voor wat to vooren ghepasseert was , sij ontkenden
sulcks onbeschaemdelijck ; voorwaer het vigil lastich
met soodaenighen luijden to handelen. Deer governeur quam daghelijcks daer ons comenschap was,
verwierp en ontfoude soo ongheschicktelijck de laekenen en fluweelen, dattet to verdrietich vigil om to
gedoghen, en als hem op gelt ghestelt werd, bond hij
so vileijnich, rechts of die comenschappen ghestolen
waeren ; coft imant antlers wat, dat was den nijdighen
ghirigaert een pijn als hiet to weeten quam, densulcken seer berespende, segghende, dat hijt wel
tot veel minder prijs ghecreeghen sou hebben ; in
somma wij waeren hier die Joden gheleevert. Deere
Quiaij Pate mach binnen Bantam int stuck van de
comenscap nae sijn believers disponeeren, midsdien
die eedelen hen met die dinghen niet en mo en ; en
alsoe hie en den sabandaer beijde coopluijden sijn,
verbieden sij die ghemeente, dat niemant en coope
voordat den governeur den eersten coop maecke en
sijn gherijf heeft, diewelcke alsoo mette vreemde
coopluijden omspringt alst hem belieft . Desgheljcks
verbieden sic oock int vercoopen, en als sic verneemen
dat se wel meer int vercoopen sullen crijghen alst
ghemeen volck waent, coopers sti haer de peper af,
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(December) accordeeren dan mette vreemde coopluijden, die sij 't gheen bij henlieden daegs to vooren
van de arme ghemeente tot minder prijs is ghecoft,
doer deselve doen leveren . In deeser manieren
verdienen sie veel gelts, sonder eenighe perijckel to
verbeijden van verlies, oock eenighe molten daertoe to
doen . Omdat sulcks ons met hunlieden ervaeren is,
en heb ickt niet willen laeten to verhaelen , opdat
men weeten mach wat dit voor lieden sijn, die
Christenen bedrieghen, maer oock dengheenen, daer
sij als hoofden over ghestelt sijn, die sij met een
vaderlijcke liedde voor bedrock behoorden to bevrijden .
Sal men die van China bij deese ghelijcken , soo
sullen deese noch rechtvaerdighe manners weesen,
want van de Chineesen can niemaut vrij raeken
sonder bedroghen to worden, ja de Javen sells, hoe
ghewoon sij de valscheeden sijn . Onder de peper,
die door d'onse van henlieden ghecoft is, sijn sooveel bedriegherijen gheweest, dat men ruijm een
last goeds minder vast to hebben dan men behoorde,
d'welck ons altemael ontwoeghen was dear quaede
toesicht van once ondercooplieden, behalven dat in
de sackers bevonden werden steenen, aerde, sant,
stelen van naghelen en antler ghedrocht , alsoo dat
daerna van henlieden niet meer ghecoft en Overt .
Men versocht an den governeur dat ons schaede
mochte gherepareert werden, alsoo wij die lieden
moisten, die ons veronghelijckt hadden ; wij creghen
ten antwoorde, dat men daer sulcke schaede niet en
repareerden ; wij mochten voorsichtigher gheweest
sin ; tis oock wel to vermoeden, alsoot een land is
daer de regierders sells vol bedrochs sijn, latter die
bedrieghelijcke dieverjen onghestraft b1jven . Als
d'onsen flu niet met hen to recht conden comers,
doordien sie in gheen dinghen iets doen wilden voordat se die beloofde penninghen ontfanghen hadden,
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(December) soo sjjn sie vandaer geschejden , dock
das ander daegs als men sack latter anders niet in to
doers en was, heeft men haer de 2000 rialen ghetelt .
Hierentuschen was den ouden van Delli (daer
vooren van verhaelt is) an ons schip gheweest, die
mij onder ander propoosten vermaende, soo ick voorghenomen hadde peper to doers coopers, dattet nu
tijdt was, want soo ick verwachte totdat die uijth
China gnaemen , soude ick dierder moeten betaelen .
Deesen was mijn vermoeden dat den governeur hadde
uijtghesonden om mij ten beaten to raeden . Ick
gaf hem ten antwoort, dat soo liar copende, en
met Gods hulpe in mijn vaderlant keerende, soude
ick qualjjck ontfanghen sijn ; wilde liever ons scheepen
vertoeven, en seijlen dan elders 1). Dat wjj daer wilden
bljjven legghen en hoorden sij niet gaern, vreesende
dat die van China voor ons vervaerd souden weesen,
en dat alsoo de negotie van de Chinesen (die sij niet
missen en moghen) mocht hebben vermindert . Deesen
vermerct hebbende uijt mijn propoosten, dat ick niet
gheneghen was om tot excessiven pros to coopers,
nam oorlof en vertrock.
Den 17 wart voor
Als men nu sommighe daghen vast
ingeende goederen
beesich gheweest hadde om met hen30 per canto
luijden to accordeeren, ende dat sonder jets uijt to rechten, alsoo haeren
gheijst,
ejjsch to onredeljjck was, quaemen Sigr Carel en Sigr
Uijteneng an boord, seggende dat sij daerin niet meer
moisten to doers ; sij hadden al 4 rialen voor de peper
ghebooden, ende en conden noch niet verwerven ;
waeren derhalven van daer ghegaen, vejjnsende die
dinghen to laeten berusten, en belasten Hemskerck
met henlujjden of to rekenen, welcken der Javen
t) Versta : 1k wilde liever onze vijf andere schepen inwachten,
en dan ergens anders heen zeilen .

REISVERHAAL VAN JACOB VAN NECK .

267

(December) humeuren ghenoechsaem bekent sjjn .
Voorwaer deesen jongman heeft de Compagnie groote
dienste ghedaen ; hie is de eerste an land ghegaen,
en is daer ten ende toe ghebleven ; hjj is vrijpostich,
en durf wel onbeschaemdelijck jets ejjschen en voorwenden, welck teghens de Javanen ghepleecht wil
sijn ; en het principael is , dat h j sooveel van der
Javen taele spreeckt, dat hij teghens een ighelijck,
ja teghens den governeur selve sonder taelbedieder
kan spreeken . Doe nu Carel en Uijteneng vertrocken
waeren, versocht hij an de sabandaer met hem bij
den governeur to gaen, om de dinghen to liquideeren,
waerop den sabandaer antwoorde , dat men daerom
bij den governeur niet behoefden to gaen , want hij
macht hadde om sulcks to doen , en began alsoo
sijn rekening to maeken in deese manieren : Ten
eersten waeren wij schuldich (sejde
jhij) voor alle
ujtgaende goederen , soowel naghelen ale peper,
8 per cento ; dat die van China niet meer ale vjjf
voor de naghelen betaelen , was omdat se eenighe
porceleijnen vereerden ; van alle ingaende goederen
en 't gelt, daer de peper om ghecoft was, waeren wij
schuldich 30 per cento . Item voor den sabandaer,
hetsij men ghelaeden of onghelaeden vertrock , 300
rialen, daer bijvoeghende voor schrijvers, weghers,
cherchers en andere ghedrocht, dat veel bedraghen
sou hebben . Hemskerck deesen eijsch hoerende,
Overt seer ghestoort, alsoo hij doen men de Dia del
Reij betaelt hadde, den sabandaer in persoon dickwijls vraegde, ofter oock jets andere meer to betaelen
was ale de acht ten hondert voor de peper en vijf
voor de naghelen, waerop hjj gheantwort hadde,
neen, dat men (sonder dat) voor alles voldaen hadde,
d'welck de once hem flu voorhielt . Siende den sabandaer, dat Hemskerck in sulcker gramschap ontsteeken
was, dat hij de coleur tenemael hadde verloren,
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(December) began hij weeder to smeecken, seggende :
Sigr ick ben ulieder vrunt en wil u behu1peljck
weesen ; ick sal veal doen om jets an ulieden to verdienen. Deesen snooden man siende, dat hij tgene
hem belooft was, in hadden hadde, ends om op sen
nieu wader jets to vercrijghen, inventeerde deesen
30 per canto van ghelt en ingaende goederen, daer
in Bantam noijt van ghehoordt is, opdat men hem
stilswijghende de beurs weeder vullen soude. Wlj
waeren hier onder sen volek , die , al waert dat men
haer alles ghegeven hadde, wat van ons meede was
ghebracht, ons 't vel nosh wel afgheijst souden
hebben, en haer onversaedeljjcke ghiricheijt en sou
noch niet gheblust sin gheweest . Op deese plaets
soude goat handelen weesen , dat den governeur en
sabandaer soo lastich niet en vielen .
Sigr Carel en Uijteneng hadden in haer gheselschap
ghebracht sen edelman ghenaemt Satra Molucca, die
veal goads an onslieden vercoft had , en ons oock
seer gonstich was ; deesen tracteerde ick minlijck .
Ick baed hem met ons to willen eaten, alsoo ick tar
taefelen sat, d'welck hij ghewillich consenteerde .
Nae de maeltijt wart hem van Sigr Carel sen scheepsroer vercoft, daer men in ons land gheen croon sou
hebben voor ghegeven ; hj loofdet hem eerst voor
elf sacken paper, dock de coop went ghemaeckt tot
seven sacken, omdat hij sen goat vrunt was ; noch
200 eaten crud is a 24 papers, drie roerfiessen elck
sen halve sack paper ; hadden wij aldus ons comenschap moghen vercoopen, wij souden beater profijt
ghedaen hebben, Sigr Carel en Sigr Uijteneng
voeren weeder nae land, alsoo wij voor best hielden
(als men enchains to recht conde raecken) met
henluijden to accordeeren . Op deesen dach creeghen
wij ons schip tot onder den overloop toe vol, verManritias ghelaedenv wits daer niet als wat nagelen aen
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(December) en manqueerde , die alsdoen an boord
ghebracht werden. Eer dat ons cooplieden flu in de
stadt ghecomen waeren , wart al heel spaede gheworden, alsoo datter dien avont niet uijtgherecht
Overt ; des ander daechs ginghen sij bij den governeur,
daer men vant contract began to spreecken ; dan sij
en wilden niet lagher als vhf realen comers . Henlieden Overt ghepresenteert, to weeten : den governeur
en sabandaer elck 1000 rialen , en dat tot 5000 sacken .
her was den governeur, maer den sabandaer niet
meede tevreeden, seggende dat men van elck van
hun bejjden sou ontfangen 2000 sacken, en dat tot vijf
realen, alsdan souden sij de ghemeente doers leeveren
tot 42 rialen . Hoewel hem den governeur met bet
ghepresenteerde wel ghecontenteert sou hebben, niettemin hoorende den eijsch van den sabandaer, gheviel hem die beeter, alsoo dat hj daer meede b
persisteerde, in sulcker voeghen datter dien dach
niet uijtgherecht Overt, dock des ander daechs werden
sift eens in deeser manieren : Den governeur ende
Den 18 nieu con •
sabandaer souden leeveren elck 1000
tract gdemaeet,

sacken peper tot vijf realen , ende

daerna noch 3000 tot vier rialen . Deere partij gheleevert sijnde, soude men haer elck noch 1000
rialen schenken . Het was met onslieden soo verd
ghecomen, dat wij haer quaede wille volghen moeten,
alsoo de twe derde paerten vast cargasoen al verhandelt waeren, en met soo costelijcke scheepen op
andere plaetsen to loopen was ongheraeden, want
sulcks niet sou hebben cunnen gheschieden sonder
perijckel ; oock waeren wij onseeker hoe men ons
elders ontfanghen son, daer men mogheljck op nieu
veel Dia del Reij sau moeten hebben betaelen ;
daerenboven souden wij hebben moeten hiverneeren,
d'welck ons reijs een jaer sou hebben verlangt, tot
groote vermindering van de penninghen die ons noch
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(September) resteerden, alsoo (naar mijn opinie) de
lijftocht op veel plaetsen van Oost Indien soo dier
is, als in ons land ; dan nosh maentghelden, slijtinghe
van scheepen, perijckelen van stroomen, clippers,
sanders, die men daer seer onderworpen is . Deese
dinghen wel gheconsidereert, was mijn ghevoelen
het beste to sijn ons penninghen t'implojeren soo als
wjj best mochten, en daerna mette Godlijcke hulpe
nae ons vaderland to keeren . Van deese meeninghe
waeren oock de anderen , alsoo dat wij mette Javen
contract maecten, maer niet als wij wel ghewilt
hadden .
Doers flu dit accoord ghemaect was , werter overvloedich veel goets ghepresenteert, meer als wij begheerden to ontfangen, doordien ons penninghen seer
begonsten to verminderen, en voor ons noodich was
de comenschap to ghelde to maecken, vermits de
rialen niet bastant en waeren om ons scheepen voort
to laeden ; derhalven Overt alles vercoft daer men enichsins de waerde voor conde crijghen, daer sij niet
wel merle tevreden waeren , midsdien haer lanck
viel, dat sij hen begheerte soo haest niet conden
volbrenghen ende als sij wel ghewilt hadden, welcke
was, om ons nosh op een ander manier to nijpen,
want sij en moisten niet dat wij an de 5000 sackers
bijnaest ons ladinghe souden hebben, maar meenden
dat wij bovendien noch wel ses ofte seven duijsent
sackers souden behoeven, die sj ons op een ander
manier souden hebben doers betaelen, want haer
vermoeden was, dat wij gheen peper souden afslaen,
hoe dier men ons die oock wilde vercoopen, aenghesien die excessive prijs daer sij in ons land voor
vercoft wort, soo haer Abdul ghesejt hadde, welcke
was tot 100 rialen van achten de sack . Dit is den
danck die de heeren bewinthebberen ghenieten voort
ghoede tractement dat se sulcke Maranen doers, dat
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(December) men haer voor myrrha aconita schenckt 1 ) .
Seerende dan wader tot onsen sabandaer, welcke
niet op en hielt ons cooplieden staedich to molesteeren, dat sij dock de gheconcerteerde paper souden
ontfanghen (opdat hij de rest van sijn voornemen
soil moghen volbrenghen), vraeghende waerom dat
men nil soo traech was in den ontfang, daer men to
vooren soo v1 jtich hadde gheweest, daerop hem gheantwort wart , dat wij ons comenschap eerst vercoopen molten, alsoo men die sonder bederven niet
wederom mocht voeren, maer wel de rialen die wij
overhouden souden .
In dealer manieren waeren wij vast onsen handel
drijvende . Dewijl nil goede vreede tuschen ons ende
henlujden was, alsoo sij begonnen to vermercken
dat wij gheen vrjbuijters (all sij waenden) waeren,
aenghesien de menichte van rialen die sij voor haer
comenscap ontfanghen hadden, d'welck haer een
beater ghevoelen van onslieden deed crijghen, soodat
sommighe van de eedelen die ons metten eersten
haet droeghen, haer met ons ghecontenteert hielden .
Hierop acht neemende, docht mij goat de stadt van
Bantam eens to lien ; hebbe derhalven an ons coop-

1) „'t En dada de drie schepen geen goad, dat Abdul verklaert
hadde, datter noch soveel schepen achter waren, ende nosh
andere quamen uyt Zeelandt, want moesten daerom voor 55 pond
papers [een zak] eerst drie, ende daerna vier Realen van achten
geven. Het was al om Realen van achten dat sij riepen, de
kramerijen waren niet so wel begeert all hat ghelt . Het stondt
seer vreemt, dat de Javanen ons dat quamen boodtschappen,
wijsende met vier vinghers ende een duym, makende to samen
vijf, soveel schepen wesen sij datter noch van de onse quamen,
segghende Lima schepen, daermede sij wilden beduyden datter
noch vijf schepen quamen, want Lima is in haer spraeck to
segghen vijf" . (Journaal in Begin ende Voortgang . Daar evenwel
daze plaats in Begin ende Voortgang verkort is overgenomen, is
zip gegeven naar den druk bij Langhencs van 1601 .)
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(December) lu jden gheschreven, midsdien ick mjjn
levers lang gheneeghen gheweest hadde vreemde landen to sien, en naedat wj sooveel hondert mijlen
dear de see hadden ghesworven, ends ick son moeten
wederkeeren sonder de stadt Bantam to besichtighen,
dat m j sulcks verdrieten soude . Begheerde derhalven op henljjden (soo s j het gheraeden vonden)
bjj den governeur licenc j to versoeken om hem eens
to gaen moghen visiteeren, en soo sulcks gheconsenteert werde , dat Sigr Carel en Sigr Uij teneng,
dew jl ick an land soude weesen, haer in de scheepen
wilden begheven, alsoo ongheraeden was alle ghel jck in de stadt to bl jven . Op de middach quam
Sigr Carel to schepe, seggende soo ick Bantam wilds
sien, dattet recht de tijdt was, en dat h j bij den
governeur licenc j son versoecken, en des anderdaechs
wederkeeren ; is alsoo weder nae de stadt ghevaeren .
Den 24 was den Sa•
Des morghens is den sabandaer
bandaer aen one
aen ons boord ghecomen, segghende
boord,
dat h j m j uijt vrientschap quam
versoecken, want hij seer gheneghen was om m j
dienste to doen, en alsoo men ghisteravont van
m jnetweeghen versocht hadde oft ick aen land mochte
gaen, den governeur eens visiteeren , was h in persoon tot m j ghecoemen, om m j to doen weeten, dat
de governeur eens versoeckende soude hem groote
vrientschap doen, daernevens hemselven uij termaeten
recommandeerende, hoeseer hij t' onswaert gheinclineert was . Ick vermoede dat h j, noch niet versaet
weesende van schenkagie, dear sulck vlaijen noch jets
meende van m j to vercr jghen ; dan h j was grootelijck
verdoolt, want ick niet gheneghen was om sulcken
schudde veel to schenken ; nietthegenstaende ick
bedanckte hem voor de goede affectie, die hij tot ons
hadde ; oock dat ick hoopte sulcks to recompenseeren .
Hij ried mij, dat ick peper sou doen coopers, hoe
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(December) eer hoe beter, want soo ons die van
China overquaemen (die men daeghelijcks verwachte),
souden wij dierder moeten betaelen . Deere vermaninghe diende, om haest aen sijn beloofde rialen to
gheraecken en om daernae weder andere to moghen
eijschen . Als hij hem op nieus nu weder gherecommandeert hadde, nam hj oorlof en vertrork . Hiernae
quaemen Sigr Carel en Sigr Uij teneng aen boord,
alsoo dat ick mij ghereet maeckte om nae de stall
to vaeren . Jut afschejden van henlieden Overt goet
ghevonden (opdat ick mij met gheen idele handers
sou presenteeren, dewijl der Javen costuijme is, als
sij imant besonders ghaen versoecken, hun gheschenck
meede to brenghen) den jonghen coninck 1 ) een
gulden drinckvat to vereeren, d'welck ick met mij
deed draghen, en ben voort nae de stadt ghevaeren .
Comende nevens de voorstadt vonden wij sommighe
parauwen met eedelen, die soo het scheen ons to
ghemoet quaemen ghevaeren, want soo haest wij
haer omtrent waeren , keerden sjj weder, vaerende
voor ons ter steedewaert inne tot voor de plaetse

daer d'onsen ghelogiert waeren .

Aldaer stood den

sabandaer, die, soo als wij ghecomen waeren, vertrock,
segghende dat hj van ons comste den governeur de
weete sou doers . wij ginghen int logement, stierende
eenen die an den governeur sou versoecken, oft ick
bij hem mocht komen ; deesen keerde cort daerna
weeder int gheselschap van de taelbedieder van de
Quiaij Pate, die mij van sjnentweeghen deed de
weete, dat ick tot hem mocht comers alst mij beliefde . Ons jacht, dat daer noch ghereede lack, traeden
wij inne en voeren alsoo deur de stadt, daer wij oock
die galeijen saghen, die sij van de Portugeesen had-

'1) „Een kindt van omtrent drie jaeren" (zie blz, 277) .
Bijdr, en Meded, XXI,
18

274

REISVERHAAL VAN JACOB VAN NECK .

(December) den verovert, waerop sij sulcken moet
droeghen, dat se meenden bastant to sijn de grootste
machten der werelt to resisteeren . Sij hadden oock
gheraetslaecht (soo mij ghesejjd was) om ons to comen
bespringhen ; dock hadden sij ons eens comen besoecken, ick vermoede dat se van opinie verandert
souden hebben, ten waer ons God sonderljck ghestraft hadde . Aldus vaerende deur deese stadt
Bantam, sijn wij ten laetsten ghecomen bij een
houten brugghe, die over des stalls riviere passeert ;
daer traeden wj opt land aen een groote plaetse,
overal met hooghe boomers beplant , daer men alderle
vruchten en spjjzen (dienende tot onderhout des levees)
vercoft ; deese plaets omtrent de helfte ghepasseert
sijnde, saghen wij onder een hooghen en ujtermaten
breeders boom (wiens dichte blaederen die plaets
alsoo beschaeduden, dat men gheen schijnsel der
sonnen daeronder vermercken mochte) een seer groot
ghetal van persoonen sitters, die an de habijten (soot
scheen) lieden van aensien waeren, waervan sommighe,
ons vernomen hebbende, haestich opstonden en ons
teghenquaemen, onder welck was den sabandaer,
die , ons ghegroet hebbende , begheerde dat wij met
hem jut huijs van de Quiaij Pate souden gaen, die
voort bj ons soude comen, verhoort hebbende eenighe
clachte die aldaer geschiede ; d'welck wij deeden, en
bleeven aldaer een weinich sitters . Hierentuschen
vraechde mij den sabandaer, oft ick den governeur
alleen begheerde to spreecken, oft in presencie van
alle d' eedelen . Ick sejde dat een ighelijck wel
hooren mocht, 't gheen ick segghen wilde, alsoo ick
flu niet ghecomen en was om secreete dinghen to
contracteeren . Corts hierna quam den governeur,
verselschapt van veel eedelieden ; naedat wij malcander minlijcken ghegroet hadden, begheerd hij dat
ick net hem needersitten soude op eenighe matters
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(December) die daer ghespreet waeren, daer hjj hem
voort met den sijnen op nederstelde, alwaer ick mij
bj hem voechde . Als wij nu gheseeten waeren, bedanekte ick hem, dat hj m soo ghewillichljck licencij
ghegeeven hadde om hem to comen besoecken, en hoewel hj de groetenisse van onsen prince alreeds dear
de patente verstaen hadde, en hadde ick niettemin
willen laeten ujten naeme van onsen prince in persoon hem to saluteeren en hoochljck to dancken
voor het favoer, dat hij ons ghetoont hadde, dat wij
twee van once scheepen op sin reede schier ghelaeden
hadden, hoopende dat hj tot het derde ons oock
soude behulpeljjck weesen . Hj seijde dat hij ghenoech
versien was om deese scheepen vol to laeden, maer
d'anderen die nosh comen souden en conde h niet
gherijven, midsdien hij die van China oock van
ladinghe versien moste ; hj vraechde mij oft ick met
hem naer Palimboom wilde gaen, om den doot van
haeren coninck to helpen wreecken ; hij soude 't selfde
mildeljjck recompenseeren . Ick seijde dat ick sulcks
niet doen en conde, voor ons andere scheepen hier

waeren , die ick daeghelijcks was verwaehtende ;
ghecomen sende souden alsdan breeder van de saecke
spreecken . Hierna versocht ick vriendlijck aen hem,
oft ick den jonghen coninck sou moghen sien, opdat
ick (soot (hod beliefde mij weder in mijii vaderlant
to laeten keeren) mjj beroemen mochte in sijn presencij gheweest to hebben . Hij gaf mij ten antwoord,
dat den coninck niet ghesont en was ; maer soo ick
alleen onverselsehapt binnen wilde comen, dat men
mij sulcks consenteeren soude . Ick seijde dat ick
iets met mij brachte, om den coninck to schencken .
Dit Overt hem soo sacht in d' oore vertaelt, dattet
niemant van de eedelen mocht hooren, want den taelman, die sijn meester in archeijt to booven ginck,
wilde hem dienst doen en doen hebben 't gheen den
I8*
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(December) coninck gheschoncken sou worden, segghende sachteljck van weeghen sijn meester, dat
ick ' l, present verburghen sou doers houden, totdat
men alleen sou sijn, sonder daer meer meucie of to
maecken . Van diergheljeke stucken sijn sij vol af ;
hadde ick dit flu dus deur laeten passeeren , sou hij
mij alleen bj het kindt ghelejjt hebben, en den
beecker nae hem daerna hebben ghenomen , dat ons
soo vorderlijck sou sijn gheweest ofte men se int
diepste der zee hadde gheworpen . Vermerckende dan
deur het staedich mompelen wat haer meening was,
deed ick in presencie van al de eedelieden den
beecker ontdeeken en to saemen sehroeven, en segghen
dat dien den jonghen coninck Overt gheschoncken,
opdat hj (als hem (hod tot meerder jaeren sal laeten
comers) memorie van ons hebbe , en nae sijn believers
favoriseere deghene, die tot dien tijden van ons prince
(om oprechteljck haer coophandel to drijven) op sijn
stroomen souden moghen ghesonden worden . Dit
hoorende flees roofgierighe gieren, als den governeur
en sabandaer, deeden mij sachtelijck segghen, dattet
beeter waer bet present niet vertoont to hebben ;
ick seijde, flat sij hem sulcks niet belghen en souden,
want het in ons land alsoo de manier was . Siende
dan flat hij van het begheerde ghefrustreert was, is
hj opghestanden, segghende : Deese heere sal U
leiden daer gjj den coninck sien suit ; mij thoonende
een jonghelinck van omtrent 23 jaeren, schoonder
van ghedaente als ick noch gheen van de Javen ghesien hadde, seer wel verselschapt van eedelen en
antler dienaeren . Deesen was den overleeden conineks
broeder ; hij nam mij gracelijck bj der handt en leijde
mij tot voor flea copings palais, daer wij onder een
hoghen boom neder ghinghen sitters . Onlangs daerna
's Conineks Palais
quam eender uij t het hof van den
coninck, segghende flat wij binnen souden comers,
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(December) dies wij alle ghelijek opstonden en ghinghen derwaert. De eerste deure ghepasseert sjnde,
saghen wij veel persoonen na des lands maniere wel
ghehabitueert , die ick achte tot dienste van den
coninck waeren ; wij passeerden voort en quaemen an
een antler deure, die seer net met loofwerck was ujtghesneeden ; hier traders wij eenighe trappers op ; does
vonden wij ons in een breede plaetse, ronsom met
galerijen ghemaeet, int midden een viereant ghebou,
wat heerlijcker als de galerijen, an alien canters open,
ghesustineert van vies tedere pjlaeren in forme van
eenen heemel, gheljck daer de priestess in verleeden
tijden eenich gulden sant oft santinne onder pleeDer Javen coninck .
ghen to draeghen ; hieronder sat den
coninck op een tapijt die op d'aerde was ghespreet,
een kindt van omtrent drie jaeren, schoon van tronie
en seedich van contenancie , het liehaem becleed
van de middel tot over de mien . Seer veel vrouwen
saeten om hem , elek an haer iets in de hand voerende , soo onbeweechlijck en stil ghelijck of se haer
in ons land in vertooning presenteerden . Binnen deese
quadrate en sat niemant als den coninck en de
vrouwen, dan op de cant sat den governeur met nosh
twee ofte drie van de principalen, een weijnich achterwaert het grootste gheslacht van de eedelen . Haer
admirael van des zee, die om sijn vromicheit seer
gheacht was, nam mij bij des hand en ghinck met
;
mij alleen recht thegens den coninck over sitters
hierna eijschte ick 't gheen men schencken soude
van denghenen die mij verselschapten, dat mij voort
west ghegheven ; doers nam mijn den admirael b
des hand en wij quaemen den coninck een weijnich
naeder ; daer ghinghen wij een weinich needersitten ;
doers quam tot ons een out bedaert persoon, dock
costelijck ghecleedt, die mij den gulden stutse afnam
en heel na des aerden ghebooghen brocht die in
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(December) handers van den governeur ; daerna
quam een bedaechde vrouwe , die bij den coninck
hadde gheseten , en nam den beecker van den governeur en stelde se voor den coninck ; doers se jden
sommighe tot mij , dat hij hem int present seer vermaecte, en aldus noch wat gheseeten hebbende is een
van de vrouwen ghecomen , die hem van der aerden
ghenoemen heeft, en Overt verselschapt van al d'andere
na sijn earner ghedraeghen, sonder dat eenich manspersoon daer binnenghinck, en dewjjl men hem nae
sijn camer droech , bleeven al de eedelen op der
aerden sitters met het hooft neder gheboghen , totdat hij binnen was . Deese luijden eeren haer coninck
niet oft hie een mensch dan oft hij een God waer,
soodat het een Christenmensch lastich valt om sien,
dat men een vlees dat van de wormen verteert sal
worden sulcke eer (die men God alleen schuldich is)
siet doers . Ick nam hierna oorlof van de Quiaij
Pate en meende weder na de schuijt to gaen, dan
den sabandaer volgde mij haestich, versoeckende oft
ick noch eens bij den governeur wilde comers, alsoo
hij met mij noch iets to spreecken hadde . Wij traeden
binnen, daer wij hem noch wel verselschapt vonden ;
hij deed mij bij hem nedersitten en begonst weder
to spreecken van den oorloch van Palimboam ; soo
ick hem daerin assisteeren wilde, hij soude ons in
den eersten 3000 sackers peper gheven, als de stadt
gheconquisteert soude sijn, en daerenboven verplicht
blijven to leveren alle naevolghende jaeren, soolanghe wj (ofte die van ons ghesonden souden
moghen werden) de navigatie wilden continueeren,
3000 andere sackers, sonder een penninck daervoor
to betaelen, en soo ons navigatie continueerde, wilde
hij die van China oorlof gheven, d'welck hij antlers
niet doers en mochte, vermits niemant de peper sou
comers copen Aengaende de saecke van Palimboam
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(December) seijd ick, dat ick hem wel to dienste
wilde weesen, dan soude daerin niet cunnen resolveeren, voordat once andere scheepen meede voor
Bantam waeren, want deese die ghelaeden waeren,
waer dwaesheijt gheperijcliteert, alsoo men daer soo
grooten somme gheldes al voor betaelt hadde, en
oft schoen ghebeurde , dat ons scheepen , dewjl wij
daer souden legghen, niet en quaemen , soo souden
wij nochtans alsuleke brieven bj hem laeten, dat hij
al soowel met ons ghesellen als met mij in de saecke
sou cunnen handelen . Hij gaf here hiermede tevreeden, en nadat hij met mij wat ghecout hadde
van dinghen die niet importeeren, nam ick oorlof
en ghinek de stadt besien . Het schjjnt dat deese
natie seer wraeckgierig is , en als sij verstonden dat
men haer wel sou assisteeren, lieten sij niet of daervan to vermaenen ; men soude bij henlieden wel een
goede conditie bedongen hebben, maer sij s~;jn soo
vals en lichtvaerdich, dat men haer int minste niet
vertrouwen en mach, want al de vreemdelinghen 1 )
seijden, en vertrout de Javen niet, siet uijt u ooghen
en dierghelijeke, en wijselven hadden al bevonden,
dat men op haer woorden niet meer vertrouwen en
mach als op de lichtvaerdighe winders ; wat contracten sal men dan met sulcken lichtvaerdighen
voicke maecken . Als men sulcks beginners wilde,
to weeten oorloch aen to nemen, waer beeter (nae
mijn opinie) aen die van Palimboam to versoecken
(die seer bevreest sijn voor die van Bantam), soo
sij consenteeren wilden bij haer een fortresse to
moghen maecken, dat men henlieden teghens die
1) „De onse vonden aldaer [te Bantam] Chinesen, Arabiers,
Persianen, Ioren, Turcken van Constantinopolen ende andere
plaetsen, oock Malabaren, Peguanen, ende meer andere Natien
van voicke" . (Begin ende Voortgang I, Eerste schipvaerd 40 ; zie
ouk bet vervolg dezes op biz . 300 .)
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(December) van Bantam sou assisteeren ; soo dat
gheconsenteert werde, soude once natie nutter weesen
als de handelinghe op Bantam, vermids ons die
nimmer meer sullen consenteeren ears sterckte to
maecken ; ooek soude de toevoer soowel tot Palimboam cunnen gheschieden als tot Bantam, mitsdien
bet daer is als in alle plaetsen : daer de comenschap
dierst betaelt wort, wart se meest been ghevoert .
Ooek sijnder twe plaetsen seer nae gheleghen, die
veal paper geven, naemelijck Jambe en Andrigirij,
heeft ooek een rivier die diep is , soodat men tot
saer dicht under de stadt can comers . Deese plaetse
is gheleghen an de oostsijde van Sumatra op de
hoeck van de straet van Malacca , en is bequaem om
van daer na de Moluques to seijlen , welcke voijagie
van Moluques deur onslujden soo deurgaens niet
ghedaen sal moghen werden, sunder een plaetse to
hebben daer men vreedich ververschen mach. In
summa, mijn opinie is , soo de navigatie op Oost
Indian deur ons natie ghecontinueert sal werden, soo
sal vooral noodich weesen een fortresse to maecken,
want soot ghebeurde dat deur siecte ofte sterfte
eenighe scheepen qualick gheconcerteert op haer
stroomen quaemen, die souden sij overvallen en
haeren roofgierighen hongher (die onversaedelijck is)
merle versachten ; hadden sij haer cloeck ghenoech
ghekent om ons to overwinnen, wj hadden onbespronghen daer soo langhe niet gheleghen, want wij
vernaemen voor seecker dat se over sulcks gheraetslaecht hadden, dan die vrees was in henlieden,
denckende om die noch achter warren
. Teghens den
avond voer ick an boord en Sigr Carel en Sigr
Ujjteneng nae de stadt.
Den 28 wort verboAls w jj flu dus sachtelijck handen goat nUt to
delden, vercoopende temet once coyoeren,
menschappen, creeghen wij weeder

REISVE~HAAL VAN JACOB VAN NECK .

281

(December) een niewe disturbe , want van den
sabandaer Overt verbooden, gheen goet meer uijt to
moghen voeren voor wij de 30 ten hondert van
ghelt en ingaende goederen betaelt hadden . Dit quam
mij Sigr Carel to kennen gheVen ; terwjjlen waeren
Sigr Uijteneng ende Hemskerck bij den governeur
ghegaen, om licencij to verwerven , dat ons goederen
to scheepe mochten ghevoert warren ; d'weleke hem
heel quaelijck tevreeden hielt , segghende dat de
eedeluijden met ons comste niet ghedient en waeren,
alsoo men haer niet ghenoech schenckagie en deede,
en dat hij suleks an onsen prince wilde schrijven,
oock dat wij onwihich waeren om den coninck sijn
tol to betaelen . Deesen claegde, dat men gheen gheschenck en deede, hoewel alsdoen reed wel 6000
rialen an giften en schenckagie uijtghegheven waeren
en noch 2000 belooft, behalven alderleij fraijicheijt,
die sij daghelijcks uijt de comenschap met haer
naemen . De tol daer sij over claeghen sijn nieuwe
gheinventeerde dinghen, en dat om ons tenemael
van rialen to ontblooten , vreesende dat wij daervan

een groote somma weeder 't huijswaert souden voeren,
die sij liever (had het moghelijck gheweest) tot haer
ghetrocken souden hebben, al waert schoon deur
onbehoorlijcke middelen . Maer sij waeren hierin
grooteljcks verdoolt, want ons cassa alsdoen seer
qualijck versien was, hoewel men sulcx voor ider
verborgen hielt . Ujjteneng en Hemskerck, siende
dat sij soo quaelijck ontfangen waeren, naemen oorlof
en maecten hen van daer, dock hen Overt gheconsenteert, goet uijt to moghen voeren . Om ons dinghen aldus niet laeten to steken, is Sigr Carel mede
weder to lande ghegaen, en ginghen des antler
daechs met malcander bij den governeur, om hem
beleefdelijck to onderrechten, dat sulcken tol als hij
ejjschte onbetaemeljjck was . Ais sij flu hiervan een
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(December) wijl ghesproocken hadden, began den
governeur een weinich toe to gheven , en quam van
de dertich op vijftien ; dock de onsen en wilden daer
niet in doen, segghende dat sij sulcks niet en vermochten sonder met mij daervan to spreeken, en
daechs daerna t'scheepwaert souden gaen om mij de
saeck to kennen to gheven . Aldus traiguerende ~) werter altemet wat goeds aen boort ghebracht, alsoo dat
de Leew sijn voile ladinghe oock in hadde, en an de
jacht waeren al eenighe schuijten met goet ontlaeden .
Den 29 start Arent
Terwijlen wij dus beesich waeren
Harmansz coopman. met ons negocie , began onder ons
voick een quaede sieckte to ontsteecken, to weeten
het rood melesoen, d'welck nu alreede eenighe van
der werelt had ghenomen . D' oorsaecke van dees
cranckheijt (naer ons oordeel) waeren d' lndische
vruchten, die van het voick seer onmaetich en ghul~
sick ingheslockt warren, daerop drinckende overvloet
van water , alsoo dat sulcks na iders ghevoelen onghesonthejt moste causeeren, en alhoewel ick strenghelijck verbooden hadde, dat niemant in de scheepen
hem vervorderen sou van dees schaedelijcke vruchten
meer to coopen, nietthegenstaende als sij an land
quaemen, Overt to meerder van henlieden ghegheten .
Van deese sieckte sterf oock (des morghens omtrent
twee ujjren voor dach) Arent Harmansoen, coopman
van ons penas, nadat hjj in groote pijne eenighe
daeghen heel cranck hadde gheleghen ; ick deede
hem een kist maecken, hoewel wij van hout heel
quaelijck gheprovideert waeren, en hij Overt daerna
teghens den avont to grave ghevoert op een eijlandeken omtrent eon half mijl van de stadt gheleghen,
daer de Javen oock haer dooden begraven . Deur
dierghelijcke quale began Sigr tlijteneng heel to
1 ) Zoo het hs .
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(December) verswacken ; wij vreesden dattet met
hem oock wel qualijck mochte enden, ghelijck (helas)
daerna noch gheschiede . Vorwaer mij dunct, dat
die uijt ons land nae de Oost Indien vaeren hue
gagie seer wel verdienen , vermits sij niet alleen die
perijckelen der stormwinden en andere zeenoden
onderworpen sijn, die de zee op soo langduijrighen
reijs meedebrengt, dan moeten daernevens noch verwachten 't ghewelt der vianden en zeeroveren, daer
de zee staedich merle bedeckt is, en als men alle
deese perijckelen ghepasseert en boven de periculose
Abrollos, verbij de tempesteuse Capo de Buona Speranza ter ghedestineerde plaetsen gheraeckt is, deur
Gods hulpe bevrijd van de schaedeljcke sieckte des
scheurbuijcks (daer dat Zeeuse schip sooseer merle
besmet was 1 ), en daer op de verleeden reijs sooveel aen ghestorven sijn 2) ), soo moet men noch met
groote moijten en perijckel van de barbare inwoonderen vrundtschap vercrijghen., wiens lant voor ons
natie soo onghesont is, dattet meestendeel vant volck
deese quaede sieckte subject sijn gheweest, waerdoor
veel het levee hebben gheendicht, ghelijck de journalen wel uijt sullen wijsen ; flu verswijch ick noch
het weederkeeren., daerin de goede God ons wil een
behoeder sijn.
Cen 30 quaed ver.
Als wij dan vernamen dat wjj met
nsoeden op de Jnven,
de Javen niet laugher to recht conden
comen, midsdien sij niet na en lieten heftich to
soliciteeren om den tol van ingaende goederen, daer
wij haer niet van meenden to betaelen, en opdat sij
(willende van sulcks verseekert weesen) ons principaelen niet al en souden to pande houden, vonden

1 ) Bij haar aankomst to Bantam hadden ale Zon en de Lange
Bark met haar beiden 42 of 43 man verloren . (De Jonge II, 447,)
2) De Jonge II, 190 .
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(December) wij voor goet, dat Sigr Carel en Sigr
Uijteneng, die seer cranck was, t'scheep souden comers
en laeten Sigr Hemskerck en Cornelis van de Geijn
om de dinghen of to doers ; d'welck alsoo gheschiede .
Den laetsten gnaeDes ander daechs morghens werden
men oils veraoelde
ghesien vijf scheepen, gheanckert omseheepen voor
trent twee m~len van der stadt ;
.
Bantam
teghens de middach quaemen sij bij
oils op de reede, alsoo dat wij bekenden dattet d'onse
waeren, d'welck oils uijtermaeten verbljde, principalijck verstaende dat sj met hen alien niet meer als
seven manners hadden verloeren . De cooplieden en
schippers quaemen voort an onsen scheepe, daer sij
vriendeljjck en seer blijdeljjck werden ontfanghen en
wellecom gheheeten. Sijlieden, hoorende dat oils
scheepen waeren ghelaeden, stonden in groote vreuchde
verwondert , vermids haer meeninghe hadde gheweest,
dat sij oils voor Bantam noch niet ghevonden souden
hebben. Daer Overt voort van henlieden verhaelt
wat hun ervaeren was , naedat wij van den ander
waeren ghedwaelt ; sij seijden, dat sij onlangs daerna
het schip Zeeland bij hen creeghen ; de schipper, die
daer present was, vertrock, dat d'oorsaecke dat hij
bij westen de Capo de Buona Speranza van oils was
gheraeckt, was, omdat hij sijn fockemast overboord
hadde gheseijlt, die met seijl en want altemael achterghebleven was ; want om d'omghestommichejt van de
zee hadden sij of moeten houwen al watter aen vast
was, en hadden daerna van een cleen ronthout een
stomp opgheset, daermede sij voortgheseijlt waeren
en onverkent de Capo d'Agulles soo nae ghecomen
met een stijve wint in een duijster nacht, dat se haer
rondtsom in de baring vonden, eer sit gewaer
werden ; dock sij deeden wetter haest een ancker to
gronde gaen, daer sij aen bleven legghen in het
water en harden wint tot teghen den dagh ; doer
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(December) begant to stillen ; waer antlers niet mogheljck gheweest dat sit afghereeden souden hebben,
want sj laeghen rondsom in de clippers, naulijck
wetende waer sij inghecomen waren . Alst weder nu
wat besaedicht was, creghen sj een landeljjcke wint,
waermede sij weder uijt de ghevaerljcke plaetse
raeckten, en vonden torts daerna ons andere scheepen , die hen van eenighe wanghen een fockmast
hulpen maecken , die hij bekende stercker to weesen
als de vorighe, soodat sij ghemackelijck bij de vloot
seders mochten. Als hot geselscap flu dit schip
7eeland (daer men meest om beducht was) wederghevonden hadde, sijn sij beter tevreeden voortgesejlt, midsdien sij vastelijck vertrouwden, dat wij
bij den ander souden sijn, alsoo dat sij haer tours
ghinghen, en waeren deur die suijdooste winders vervallen beneden de Capo de Roman, daer sij gheset
hadden gheleghen, en waeren dour een hard weder
van haer anckers ghespilt ; hadden oock eenighe van
haer volck verloeren ; sij seijlden daerna na sudden,
dan noorden, en creghen een eijlant int ghesicht
daer se in vervarst hadden , leggende in eon schoone
baij, verseckert van alle winders ; sj vonden daer
seer veel gansen, duijven, reijghers en ander ghevogelte, die haer soo wel deeden vanghen, latter al
de schepen overvloedich van ghespijst waeren ; sij
vinghen met een net sooveel visch, dat se een ighelijck
rijckelijck merle mochten provideeren, soodat se nosh
ghedroochde visch tot voor Bantam brachten, hoewel
sij wel drie maenden van daer gheweest waeren . Sij
toonden mj was, dat se an de stranden ghevonden
hadden, stuckskens van ses ofte seven pout, d'welck
(nae haer vermoeden) van eenich ghebleven schip
ghecomen most sijn ; op lit was stood eenich vreemd
gheschrift in maniere van caracteren ; wat hot bediede
en verstonde men niet . Dit eijlandt is gheleghen
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(December) op de hoochte van 20 gradus , wort in
de caerte genoemt Diego de Reijs 1 ) ; sij se~j den
veel hoe overvloedich het is van voghelen en visehen,
dan en heeft gheen viervoetich ghedierte , noch gheen
eetbaere vruchten als sheen toques, vermids het
onbewoont is ; sjj vonden daer eenen seer goeden
lucht, soodat al die cranck waeren, weder ghesont
warren ; sij moeten wel ghesont sijn geworden , dat
sij tot voor Bantam quaemen sonder een man van
siecte verloren to hebben ; een wonderwerck des
Heeren, dat wjj deur sooveel perijckelen van clippers
en droochten int ende altesaemen voor de stadt van
Bantam , once ghedestineerde plaetse, bij malcander .
quaemen . Denselven avont spraecken wij van onsen
affairen, oock vant gheene mzj de governeur voer
hadde ghehouden van Palimboam, daer ons ghesellen
seer toe gheneghen waeren, alsoo latter goetghevonden worde, soo men een goede conditie conde
bedinghen, dat men de saecke bij der handt soude
nemen, en doers daerentuschen ons beste om noch
een schip to laeden . Beslooten alsoo dat des ander
daechs Sigr Carel an landt soude gaen en coopers
sooveel peper als hij soude cunnen becomen, en dat
men daerentuschen het schip Zeelandt op soude
rumen om die in to nemen ; hiermede sijn wij van
den ander ghescheijden .
(Januarius) Sigr Carel sen landt comende deede
vernemen bij diverse, die hem peper gheveijit hadden,
of sjj vercoopen wilden ; hjj creegh ten antwoorde,
dat sij des wel ghesint waeren, maer wilden een
riael voor ider sack meer hebben, soodat daer niet
in ghedaen en Overt . Ons rialen quaemen bij de
Javen temet in cleenachtinghe, doordien sij het

1) Vgl . Jacob van Heemskerck bij De Jonge II, 390 .
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(Januarius) sijlverghelt in soo groote mennichte niet
ghewoon en waeren , want een riael , die to vooren
12000 easiens ghedaen hadde, en conde men int
laeste niet hogher als voor 6000 uijtgheven, d'welck
eensdeels oorsaeeke was , dat men daerna de peper
soo flier moste betaelen . Angaende de saecke van
Palimboam, daer had de governeur al de eedelen
om doen vergaederen , om to raeden wat voor recompencie men ons voor den dienst soude doen . wijlieden waeren tot des ander daechs haer antwoort
verwaehtende, en vernamen daerentusehen na een
stuijrman om na d'eijlanden van Moluques to sejjlen,
opdat, oft wij int stucke van Palimboam niet en
accordeerden, gheen tjdt behoefden to versuijmen .
Den 2 den ouden
Des anderen daechs quam Sign°
van Delli nenghe •
Carel weder an boord, met hem
nomen, om met ons
voerende den ouden man van Dellij,
nne Dlolucca to gnen .
daer vooren van verhaelt is, denweleken presenteerde sjjnen dienst om met ons na de
Moluques to gaen . In den prijs warren wij met hem
eens, mils flat men hem des ander daechs beseheet
soude segghen. Hij soude ons eerst na Bandan en
Amboin leaden en daerna voort na d'andere Moluese
eijlanden, en hij en soude ons niet alleen ten dienste
sijn voor piloot, maer voor al daer men hem toe sou
willen ghebrujeken, voor welcke dienste Eiij soude
ontfanghen (als de voornomineerde reijs volbracht
son sijn) 250 rialen . Dit ghedaen s nde began Carel
to verhaelen, flat den raet van de Javen vergaert
had gheweest en versochten flat ick in der stadt soude
comen, om met henlieden in persone to contracteeren
in de saecke van Palimboam, d' welck ons gheselschap
wel gheviel ; ordonneerden ooek flat men onderwinden
son het schip Vriesland to laeden, alsoo ment met
grooter niet dorst onderlegghen, vreesende flat sij de
peper to seer opt ghelt souden houden .
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Den 3 van den oor-

(Januarius) Des morghens voer
ick nae der stadt, verselschapt van
ghetracteert .
Slgr Carel en eenighe andere . Int
logiment ghecomen sijnde, deed ick den governeur
weeten, dat ick daer was, die mette principals
eedelen vant land was verbeijende, soodat wij voorts
derwaert ghinghen . Daer saeten sj op sen groote
plaetse onder sen clack, ghesustineert van vier ujjtghesneden pilaren, daer wij van eenighe, die ons
teghenquaemen, bjj henluijden worden gheleijt ; w
ginghen nae hun begheeren bij haer nedersitten . De
governeur bewees mij groote vrundschap, mijn tonende
de grootte heeren en principals eedelieden, namelijck
den coninck van Jaquetra, die daer present was,
den oom van den overleden coninck, en sijn broeders,
welcke waeren vier int ghetaele, met veel meer
andere van den grootsten adel, segghende dat die
altemael meede ten oorloghe trecken souden .
Daerna begannen to spreecken van de saecke van
Palimboam, mij vraghende oft ick haer daerin dienen
wilds, waerop ick antwoorde : om vaste vrundtschap
met haer to maecken, waer ick seer ghewillich om
henlieden dienst to doen, als ick verseeckert waere
daervan gherecompenseert to worden, waerop sij
presenteerden voor den dienst, die men haer doen
soude, twee van ons scheepen met peper to laeden,
; ick
en dat, als de plaetse gheconquisteert soude sin
vraegde haer, in wat manieren sij ghedient wilden
weesen, alleen van ons scheepen ofte daernevens
oock to lands ; sj seijden, dat wj ons niet ujt ons
scheepen souden behoeven to begheven, ten waer
ons wills . Ten anderen vraegde ick haer, hoe langhe
sij ons dienste begheerden ; sjj seijden dat wij drie
maenden molten toeven omdat haer toerustinghe niet
eer conde ghedaen worden, en ten langsten in drie
andere maenden soude 't exploit geeffectueert sin .
loch van Pallmboam
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(Jarniarins) Ses rnaenden sullen wj de heeren dan
dienen (sejde iick), en soo sij ons dan langher in haer
dienste begheeren, sullen sij ons dan nieuwe gagie
moeten gheven . Hjer waeren sij meede tevreeden,
vraeghende wat ick daervoor begheerde . lck versocht
dat se ons grootste schip eerst vol laeden souden met
peper, daervoer souden wij haer beloven ses maenden
lanek to dienen en dat met vier scheepen, en opdat sij
verseekert souden bljjven, dat men hunlieden (de last
inhebbende) niet ontvaeren soude, presenteerd ick,
dat sij in ostagie moehten nemen sulcken persoon,
als sij uijt ons vloot souden willen verkiesen, niem ant
uijtghesondert, en oft ghebeurde dat God victorjj
verleende, souden sij ghehouden sijn ons nosh een
schip to laeden, sulcken als van ons daertoe gheordonneert sou worden, en opdat wij oock des verseekert souden weesen, ejste ick in ostagie uijt
henlieden to kiesen sulcken als mij goed duneken
soude. Dit voorstel en behaeehde henlieden niet,
segghende ; en oft wij die stadt niet veroverden, soul
ghjj ons de peper dan wederom ghevenP Die souden
wij houden (sejde iick) voor de dienste, die wij de
heeren souden ghedaen hebben . Dat waer dwaeslijek
van ons ghedaen (sejden isij), souden wij soo groote
costen doers om den oorloch an to vanghen, ende, oft
't selfde qualijek suceedeerde, u nosh sooveel peper
daerenboven gheven . Veel dwaser van ons als wij
't ontfanghen souden moeten overgheven (seijde ick),
want souden wij de heeren ses maenden dienen met
vier soo waerdighe scheepen sonder jets to ghenieten
als de plaetse niet gheeonquisteert soude sijn (die
wj noijt ghesien en hebben, niet weetende of se soo
licht om winners is als de heeren verclaeren) sou
schijnen oft wij van verstande berooft waeren . Pat
wij deesen oorloch annemen souden, soude meer sij n
om de heeren dienst to doers en ewighe vrundtschap
Bijar . en Medea . XXI .
19
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(Januarins) an haer to verwerven, dan om de profijten die sij moghelijck meenen wij daervan souden
ghenieten, want de gagie van sooveel persoonen en
de victualij die men daertoe behoeven soude, gheven
ghenoech to kennen dattet sooseer om des profijts
wille niet ghedaen sou worden, vermids de costen
groot sijn om ons volck t'onderhouden, want sij al
vleijs eeten en wijn drineken . Sij sejden dat se
anders niet wilden gheven als ladinghe tot twe
scheepen, en dat als de plaetse ghewonnen soude
sijn . En w en begheeren rliemant to dienen (sejde
ick) sonder van ons betalinghe verseekert to weesen,
want oft ghebeurde dat God victor j verleende en
den heer governeur (daer God voor houden wil) het
leeven verloor (alsoo wij alle sterfelijck sijn, en de
oorloghe sulcks dickwijls meedebrengt), aen wien
souden wij voldoeninghe van de belofte versoeckenP
Aen d'eedelen hier present, seijde de governeur . Deese
lieden molten ons voor uijtsinnich oft voor heel
simpel houden, dat aenghesien sij sooveel valscheijden
en bedriegherijen aen ons betoont hadden, ons noch
voor dorsten houden, dat men haer op goet gheloof
soude gaen dienen . Ms wij noch een wile van deese
dinghen ghesproocken hadden, alles onwaerdich to
verhaelen, seij den sij int ende, dat se niet anders
gheresolveert waeren to doen, dan op de conditie
bij hunlieden gheproponeert, en loo wij sulcks niet
aen wilden gaen, mochten doen wat ons beliefde .
rck seijde, dat om ons met haer in vaste vrundtschap
to verbinden, ick veel wilde doen, dan in sulcker
manieren en soul ick mette heeren niet cunnen
contracteeren, sonder in de quaede grab] van onsen
prince to gheraecken . Als ick nu sach, dat in deese
saecke niet ghedaen sou worden, nam ick van hen
alien vrundtlijck oorlof en maecte mij t'scheepwaert .
Des antler daechs Overt omtrent 1000 sackers peper
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Den 4 eenighe per .

(Januarius) an boort ghevoert, die

wj het schip Vriesland deden iniiemen . Alsoo in ons absentie eenighe
oneenieheeden waeren ghereesen tussehen sommighe
van denghenen die flu eerst utter zee quaemen,
en vermits wij op een nieus weer meenden van
malcander to schejden, hebben wij die na ons vermoghen gheremedieert en sommighe om een mans
wille op andere scheepen ghestelt, to weeten Cornelis Jansz . Fortuijn 1 ) op het schip Vrieslandt
Clues Jansen Melcknap `-') in sijn plaetse, en in de
plaetse van Clues Jansen, Jan Cornelissen 3 ) ; Adriaen
van Veen `}) op het schip van Utrecht en Wouter
Wilkens 5 ) in sijn plaetse . Nevens Adriaen van Veen
ordonneerden wij Cornelis van de Geijn, die hem hier
soo wel ghequeeten heeft en soo bequaem en naerstich is bevonden , soo int ontfanghen van de comenschap, als int uijtrechten van eenige bootschap in de
Portughesche tael, en dat bj den grooten, also o
dattet mij seer oorbaer1 jcken docht, deesen bij de
voortgaende scheepen to ordonneeren . Voorder vonden
wj goet, den heere vice admirael Wjbrandt Warrewijck tot admirael to ordonneeren en Sigr Jacob
Hemskerck tot vice admirael, die haer alle beijde soo
animeus int voortvaeren ghetoont hebben, dat, als
ick mij presenteerde om na de Moluques to seijlen,
haer seer beclaegden, segghende dat haer sulcx de
meeste schande van de werelt soude weesen, weder
to keeren met scheepen daer andere al het werck
toe ghedaen hadden om die to laeden, alsoo dat ghesooner op de

echeepen verandert,

1) Schipper van de Amsterdam .
2) Schipper van de Zelandia.
3) Jan Cornelisz . May . schipper van de Vriesland .
4) Iioopman op de Overijsel
.
5) Koopman op de Utrecht .
19*
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(Januarius) resolveert went, dat ick met de vier ghelaeden scheepen t'huijswaert soude keeren en sijluijden
mette anderen nae de Iolucgse eijlanden . Op deesen
Jacob Uijtenengs
dash onltrent de middaeh starf Sigr
(loot .
Ujteneng, een persoon die opreeht
en ghetrou was, gheneghen om sijn meesters profijt
to doen ; ick deede hem een kilt maecken, en Overt
daerna eerlijcken to begrafnis ghevoert . Alsoo flu
noodich was, dat soo costeljjeken schip weder van
een ghetrou persoon versien wierde , hebben wij op
denselfden avont Sigr Carel as vice admirael daerop
gheordonneert, een jongman, sober, nuchteren en
Den 5 een 'ider in
ghetrou . Des ander daeehs autori~
siju officie gleeseerde ick een ider in sijn officie,
autoriseert .
Daerna is Sigr Carel na de stadt ghevaeren, om to versoecken oft men oock een view
contract son cunnen maecken van 2000 sacken, die
wij tot voile laedinghe vant schip Vrieslant noch van
doen hadden . Bij de governeur comende Overt hem
't selve gheconsenteert, mits betaelende 500 rialen
voor den coninck ; dock soo haest began men niet to
coopen, oft het Overt de ghemeente verbooden an ons
niet to moghen leveren, soodat Sigr Carel heel
ghestoort den sabandaer vraegde, wat sulcks bediede
dat men met ons een contract maecte en voort verboode het vercopen, segghende dat hij t'scheepwaert
wilde gaen en mij sulcks to kennen gheven, alsoo
sulck veronghelijcken niet langher to verdraghen stood,
daer soude moeten in gheremedieert werden ; is alsoo
van daer ghescheijden en quam an boort, hoewel
den ander hem excuseerde, segghende dat hij sulcks
niet belast en hadde en dat hj self wel 500 sacken
wilde leveren . Teghens den avont schreef ick an
Hemskerck 1 ), dat hij henlieden segghen soude,
'1 ) Cornelis van Heemskerck .
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(Januarhis) dat ick niet gaern van Bantam en sche jjden soude sonder vant contract voldaen to weesen,
oock dat men den goeden wel to veel verghen mocht ;
sj mochten voor haer sien wat sij deeden . Daechs na
deesen court deesen beleefden sabandaer weder bij
Hemskerek en eijst dujjsent rialen, segghende dat
hjj van elck van de vorighe scheepen sooveel had
ontfangen , en van dit oock sooveel begheerde .
Hemskerek antwoorde dat sulcx de mening niet
en was en dat hj hem contenteeren soude met
't gheen hij reed ghecreeghen hadde, want mijn
meining niet was hem een casien meer to schencken,
waerop hij antwoorde : soo en suit ghij dan hier geen
peper ujjtvoeren . Wij sullen, sejjde den onsen, u
valscheit onder d'eedelen bekent maecken, die de
penninghen, die u gheschoncken sijn, souden ontfanghen hebben, ten waer gjj ons wigs ghemaect
hadde , dat de dinghen an u alleen bestonden .
Hoorende dit moedich spreecken Overt hj versaecht,
segghende : Sigr ick ben ulieder vrundt ; ick soude
gaern jets an ulieden verdienen en begheerdjjt, ick
salt u self leveren, peper ende naghelen . Sjj waeren
voor ons seer vervaert gheworden , nadat ons andere
scheepen ghecomen waeren . Ick achte dat se meenden
dat wjj ons revenge wel ghesocht mochten hebben .
Teghens den avont quam Cornelis de Geijn in ons
schip, die hem teghens mij en Sigr Carel seer be
claechde, dat men hem na de eijlanden van Molucques
ghestemt hadde ; dat sulcks niet behoorde to ghe
schieden sonder verbeetering van gagie, aenghesien
die ghetrouwe dienst die hij de compagnie in Bantam
ghedaen hadde, waerdeur hij, wederkerende, hoopte
(door ons recommandatie) soo goeden conditie to
bedinghen, daer hij beeter bij profiteeren soude, alst
ghene hem ghelooft was . Sijn quaet ghenoeghen aensiende vonden wij ons beswaert jnt gheen gheordon-
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(Januarius) neert was, hoorende dat hij de waerheijt
seijde ; en hoewel wjj hem voorhielden, dat de compagnie sijn ghetrouwe dienst soude recompenseeren,
nietteghenstaende versocht hij vriendelijck om met
ons wederomme to gaen , dock wilds mij in gheenen
dinghen disobedieren . Aensiende dan hot redelijck versoeck om na huijs, oock de dienste die de compagnie
dour does persoon gheschiet was en son moghen gheschieden, opdat sin vorigen fiver niet sou verminderen,
hebben wij na sijn begheeren hem gheconsenteert,
dat hij sooveel gagie ontfanghen sal als Franck
Verdoes . Aihoewel wij niet ghequalificeert en sijn
om sulcks to moghen doen ends heeren bewinthebberen onghehouden sijn suleke beloften nae to comen,
is niettemin gheschiet t'haeren beaten, en soo haer
dunct sulcx onorbaer1 jck ghedaen to wesen, moghen
sij 't gheen hem moor betaelt sal worden als sijn
eijgen gagie van mijn maentghelden afeorten .
Den 7 had 't schip
Als flu hot schip Vrieslant (met
Yriesland zijn voile
de hulpe van (hod) sijn voile last in
ladlnghe .
hadde, werden al de comensehappen
van lant ghevoert nae de scheepen die verseijlen
souden, en een ighelijck maecte hem ghereet om to
vertrecken, want wj ons dinghen al afghedaen
hadden .
Den 9 oils scheepen
Qns scheepen nae de Molucques
nae de Molucques
ghedestineert, alsoo verhaelt is, ghegheseijlt,
root ligghende, verbeijende alleenljjek
eon bequaemen wint, welck hen haest ghebeurde,
want als de heer vice admirael en Sigr Hemskerck
des aeons van mij waeren ghescheijden om in haer
scheepen to gaen rusten, began de wint sachtelijck
uijten lands to coelen, alsoo dat sij tort daerna
wederkeerden om oorlof to nemen, midsdien de
scheepen haer seijlen al ghevelt hadden . . Daer omhelsden wij rnalcander vrundtlijck, elck den antler de
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(Januarius) goede God bevelende, en alhoewel het
d'eene en d'ander lastich vigil van sijn ghetrouwe
ghesellen to vertrecken , nietteghenstaende die hoope
van malcander met meerder vreuchde weder in ons
vaderlant to sien, deed ons blijmoedich van malcander
schejjden . Sij deeden int seijlen elck drie scheuten
met hun grootste stucken, welck gheclanck, alsoo een
stille nacht was, maecte sulcken vervaerlijcken eecho
in de omlegghende hoghe berghen, dat het scheen oft
den donder alles vernielen wilde wat daer omtrent
was, d'welek oock een groote schrick in de stadt
anbrachte, meenende dat men haer de plaetse ontweldighen wilde, soo wj des antler daechs verstonden .
Den to van den
Als ons ghesellen flu vertoocken
aoverneur oorlof
waeren , maecten wij ons meede gheghenomen,
reet om mette landwinden van de
toecomende nacht van der stadt to seijlen en vermids
wij sonder eenich ghevecht uijt de stall Bantam ons
lading ghecreegen hadden, docht mj gheraeden to
sijn, om met alle vrundtschap van daer to scheijden,
voor min vertreck van den governeur oorlof to nemen,
d'welck ons gheselscap oock wel gheviel ; hebbe
derselven licensij doer versoecken, om mijn afscheijt
van hem to moghen neemen. Hij gaf den versoecken
ten antwoord, dat, ick sulcks doende, hem groote
vrundtschap soude gheschieden, alsoo dat ick met
Sign Carel na de stadt ginck varen en wont tot
sijnen huijse . Daer vanden wjj hem wel verselschapt ;
hij deede ons bij hem nedersitten en na eenighe
propoosten, die hij met ons hadde, oft wij op andere
jaren oock weder souden comers, began hij to verhaelen van de Portughesen, segghende, dat h nu
voortan vrundschap met ons wilde houden, alsoo
hj die viantschap der Portughesen to meer teghens
hem ontsteecken hadde, dewijl hij ons scheepen
lading hadde ghegheven . IJjj hadde oock t~jdinghe
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(Januarins) dat men van Goa en Malacca toemaecte
om ons to comen bevechten 1 ) . De Portugheesen
refuseerden hem oock (seijd hj) 3000 rialen , die se
hem toegheseijt hadden voor rancon van eenighe ghevanghens, omdat hij onslieden op sijn reede gedoocht
ons scheepen to cargeeren . Waerop ick antwoorde,
wat belanghende de toerustinghe der Portugheesen
in Goa en Malaca, ick vermoede, dat sij ons niet
en soecken ; hadden sij ons ghemeent , wij en souden
hier onbespronghen soolang niet gheleghen hebben,
want wij en twijfelen niet, oft ons comste in deese
landau is henlieden van haeren coninck ghenoechsaem
to kennen ghegeven, maer soo sulcks waer soude
weesen, sijn wij tevreeden noch viertien daghen oft
laugher alhier to vertoeven, opdat soo wij haer veronghelijckt hebben , haer bed op ons moghen comen
wreecken . Nopende de 3000 rialen, dat was voorwaer niet eerlijck, de ghedaen belofte to retracteeren,
alsoo den haet van henluijden t'onswaert den hear
governeur niet en toucheerde ; maer als henluijden
bekent is, dat wij hier voor Bantam niet maer als
met drie scheepen gheleghen hebben, die maer als
vjjftich mael sooveel waerdich s>jn alst gheen sij den
haer governeur onthouden en dat om onsent wille,
waerom en comen sij niet om ons scheepen nem~n
en alles waiter in is, dewijl wij degheene sijn daer se
den haer governeur om verongelijcken . Wij sullen
altijdt vianden van de Portugheesen blijven (sejjd hj)
van uwentweghen, alsoo ons twiste om uwentwille
haer aerate oorspronck ghenomen heeft . Hadde den
governeur (sejjd ick) ons assistencij gheeijscht teghens
die van Malacca, doers ons scheepen hier noch
1) Een loos gerucht, want De Brito keerde juist in Januari
1599 van Malaka naar Goa terug (Tiele in Bijdr . Kon . Inst . 4881,
bla . 213), en de onderkoning ondernam voorloopig niets meet'
tegen de Hollanders .
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(Januarius) waeren, wij souden willighe hebben willen

dienen, dan dat is flu to spade .
Hij danckte mij voor sulck presenteeren ; begheerde
ooek , dat ick hem bij sijn Excellentie soude recommandeeren en hem excuseeren , dat hij de aeht
scheepen niet alle hadde ghelaeden ; dat d'oorsaecke
van dien was , dat hij andere natien meede moste
gherijven en sulex niet doende, souden deselfde
op andere jaren t'huijs blijven, d'welck die van
Bantam gheen cleene schaede soude gheven , maer
soo onsen prince op andere jaren twee ofte drie
scheepen wilde senden , hij begheerde die gaern an
haer ladinghe to helpers , dan meer en soul hij
niet cunnen gherijven . Hierna deed hij onzer drie,
met mjj Sigr Carel en Hemskerck (alsoo hjj niemant
meer begheerde), tottet binnenste yen sijn wooninghe
comen, d'welck bij henlieden die grootste eer en
vrundtschap is, die se imant doers moghen ; daer deed
hij ons weder op een Turcxe tapjt bij hem needersitten en al coutende began hij to verhaelen, dat hij
ghehoort hadde, latter nosh meer scheepen uijt ons
land op comende wech waeren, vraghende of sulcx
waer was ; ick seijde ja, vermids ons prince een
heer was van veel machtighe steeden, deed an d'anderen
wel sijn patent als an onslieden, maer van Amsterdam,
daer wj van daen waeren geseijlt, en souden lit jaer
gheen andere comen als cht, die men hier ghesien
hadde ; dan het toecomende jaer souden der twee
moghen comen 1 ), en oft ghebeurde, dat van deesen
jaer bier imant arriveerde, die hen quaelijck aen1) Bij het vertrek van Vale

; r eek moot dus reeds tot de

expeditie van Steven van der Hagen besloten zijn geweest . Het
oudst bewaarde resolutieboek der Oude Compagnie vangt aan
met 9 November 1598, en dan zijn de rnaatregelen tot uitrusting
van de schepen de Zon en de Maan en van het jacht de Morgenster in vollen gang .
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(Jarniarius) stelden , wij wilder daervan gheexcuseert

sijn, want het ons niet en toucheerde . Hij seijde
de patents van sijn Excellentie siende, daernevens
ons recommandatie , souden desulcke wel ontfanghen
weesen, want hij grootelijek ons vrundt was ; wij
schoneken hem sen gulden sehaeltien dat Sigr Carel
toebehoorde, daerin eenighe overghebleven stuckskens
corael, d'welck hij danckelijck annaeme, segghende,
dat hij beschaemt was van sooveel presenter als men
hem ghedaen hadde, dewijl hij niet en hadde weederom
to scheneken . Terecht behoorde hij wel beschaemt
to weesen, dan deese lujden spreecken veel , dat se
niet en meenen ; hadden wij tienmael sooveel ghebracht, hij soude met goeden fiver na hem ghenomen
hebben, want hij altijdt hadde gheclaeeht dat men hem
niet en sehonek. Hij vereerde mij weeder eenighe
porceleijnen en bad mij , dat wij met hem ester
souden ; ick excuseerde mij , segghende , alsoo ons
schepen van avont meenden to seijlen, was noodich
dat wij ons derwaert maecten, en naemen alsoo
vriendt1 jck van hem oorlof. Hj beval ons to Gode
en seijde, dat hij de Heere voor ons bidden soude,
en nadat des conincks broeder (die sulcx op mij
hadde begheert) hadde versocht, hem schenckende
wat overghebleeven bornsteen, sijn wij 't scheep
ghegaen en hebben ghereetschap laeten maecken
om met de landwinden to seijlen .
Den 11 van order
Als nu des nachts de winders
Bantam t'seiJl
sachteljck i4jt den larder begonsten
ghegaen.
to coelen, werden ons anckers ghelicht, de seijlen ontfouwen en ons cours ghestelt na
de custe van Sumatra, daer wij alst avont waert
omtrent quaemen, verlaetende alsoo de stadt Bantam .
Van Bantam,
Die stadt Bantam is gheleghen op
het groote eijlandt van Java op de hoochde van ses
gradus bij suijden den }Eginoctiael en leijt op den
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(Januarius) 150sten graed der langte aen den never
van der zee, streckende fangs de stranden suijdoost
ten oosten en noordwest ten westen sonder eenighe
haeven, dan heeft een bequaeme reede, beschermt
door veel ejjlandekens die sommighe eon mijl, andere
een half mijl van der stadt legghen . De grout is
weeck cleij, soodat daer gheen scheepen deur tempeest
schipbreeck moghen laden . Wat aengaende de stadt,
is seer onordentljjck ghetimmert ; an de zeecant heeft
se lancte, die men in een half uijr quaeljck to voete
soude cunnen passeeren, hoewel een steenen muijr
anderhalf vadem hooch en rum twe voeten click,
soo verde niet is streckende ; niettemin 't gheen daerbuijten court, is al soowel betimmert als 't gheen
binnen haer onnutte mujjren is begreepen . Haer
rechte groote en soude ick niet cunnen schrijven,
dewijl se soo confuselijck is ghebout, dattet eer een
legher als een stadt is gheljckende, vol stanck en
onreinicheit ; een rivier vloijter deur, eng en ondiep,
van gheturbeert en onghesont waeter, daer men een
gansen dash deur die van der stadt siet waschen,
principaelijck vrouwen en kinderen, die daerin oock
haer vuijlicheijt loosen . De huijsen sijn al van net
ghemaect, laech bij der aerden, op de maniere als
de tenten van groote heeren, die int circuit oft
quadrate groote plaetse bespreeden, dat in sick vervaet diverse vertrecken, d'een voor den prince, d'ander
voor sijn familien, dit voor sijn dienste, dat voor
sijn cnapen, en alsoo oock sijn haer huijsen rondsom
met steccaet van net ghemaect, beschaduwet met veel
coquesboomen daer de plaetse overvloedich van is .
Int middelste heeft de hear sijn mooning, in de andere
huijskens oft hutten sijn slaven, haer kinderen en
antler doent ; daer sijn twee groote plaetsen, daer
alle daghen in de morghenstondt marct wort ghehouden en een ighelijcken mach gaen coo en moat
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(Januarius) hj van doer heeft . Twee tempelen oft
musquiten sijnder, daer de leer van Machomet gheleert wort. De principael staet bij des conincks
palaijs, dat is die ick ghesien hebbe ; ick versocht
oock an den governeur om daerin to moghen gaen,
dap werd mij niet gheconsenteert binnen to treeden ;
maer wel buijten om to passeeren . Sij was ghemaect
in quadraet, omtrent 25 treeden breet, en sooveel ander
lanck, het clack was ghesustineert door groote pilaeren
van sandalenhout ; de muijr, anderhalf vadem hooch,
is van ghebacken steep, met porcelainen ingheleijt,
hebbende an de pricipael plaetse na het palais streckende twe inganghen , vreemt op haerlieder manieren
ghewracht, sonder deuren ; an d'ander sijde een
inganck Het plavaisel is van net . Heel na bij deesen
tempel staen de sepultures haerder coninghen, van
harde steep ghemaect, d'welck wel het vreemste en
waerdichste ghebou is dat ick in Bantam ghesien
hebbe , dock soude in ander landen sooveel niet
gheacht weesen . Het palais van den coninck is meest
van hout, ujtghenomen heel binnen heeftet een
quadraet van ghebacken steep , twe stadien hooch .
Deere stadt is seer populeus, want in haer verkeeren
veel vreemde natien als van China, Arabia, Persia,
van diverse quartieren uijt Indies, uijt Portugal,
van d'eijlanden van de Molucques en Bandan, van
Sumatra en ander plaetsen meer, die aldaer hun
handel drijven . Die van het groote conincrjjck van
China brenghen daer veelderlej sejdenwerck, porceleijnen en andere dinghen, oock gllelt, dat die
Javanen cassi ofte petis l) noemen, welck is de must
die op het eijlandt Java en meest al de omligghende
plaetsen meest begheert is, en is van soo vilen
metael, dat het in hem selves in de tijdt van drie
9) De later welbekende „pitjens,"
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(Januarius) ofte vier jalen tenemael eonsumeert .
Msoo dat deese Javen niet en eunnen prospereren,
vermids hun die Chimes ' ) haer peper afcoopen voor
sulcken dreek, die soo haest to niet ghaet . Die van
Molucques brenghen haer naghelen, die van Banda
maces en museaten, de Guseraeten tamerindes, lijnwaet en veel andere comensehappen, die van Sumatra
peper, catoen, rijs en andere victualie, alsoo datter van
diversehe plaetsen groote toevoert is . Het governement
van deese stadt en al hot eoninckrijck staet an den
coninck, die een souvereijn ghebieder is over alles,
houdende s~jn stadighe residentie binnen de stadt
Bantam ; en alsoo die nu jonek is, to weeten van
omtrent drie jaeren, heeft een governeur, die sij
Quiaij Pate nomen, de regieringhe ; dock en mach
denselven in sware saecken niet handelen, sonder
de principaele eedelen to doen vergaederen .
Goede policie en houden deese lieden niet, valsche
openbaere bedriegherijen, dieverijen en wort gheen
recht noch straf over ghedaen , dan die een dief
op sijn dieverij betrapt, mach denselven dooden en
ghenieten daerenboven 8000 casiens, waervan op
ghemeene tijden 12000 een riael van achten doen .
Imam deur haet ofte nijt doodende oft vermoordende,
can men 't selfde met weijnich ghelts afcoopen ; in
somma veel quaede stucken blijven onghestraft .
Het habijt van deese Javanen, principalijck eedelen
en cooplieden, is een rocksken van fluweel, sijde,
camelot, ofte lijnwaet van catoen ; met tamelijcke
wijde mouwen, hanghende tot op de dijien ; om de
middel hebben sij een elect van (Jhineesche sijde ofte
catoen, hanghende tot over die mien ; opt hooft
draghen sij veel een torban, oock sommighe een
cleen mutsken van camelot oft lijnwaet, daeran opt
1 ) Cliiiieezeii .
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(Januariiis) opperste een gulden cnoopken ; sj ghaen
onghesehoijt mette voeten bloot, hoe maehtich oock
imant sij , ja den coninnk selves haer ganck is uijtermaten superbo , met een vreemde beweghinghe des
lichaems, het gesicht fier en arrogant ; sij worden
door veel van haer slaeven en andere dienaers, die se
laskars nomen, stadich gheaccompangiert 1) . Deere
laskars sijn vrjjluijdee, en den Javen wort opghelejjt
ider nae sijn staet en rjjckdoem van soodaenighe
manners in hue dienst to moeten houden, opdat sij hen
altijdt van volck versien vinden ; souden antlers wel
lichtelijck overvallen cunnen worden, want sij een
groot viant hebben, die hen niet verre gheleghen is,
to weeten den coninek van Materan 2), de machtichste
vant e~;jlandt van Java, die (soo mjj ghesejjt is) wel
200 .000 strijdbaere manners bijeen sou cunnen brenghen ; maer vermids het gheberchte hem met die van
Bantam afschejjt, en kan hij to lande niet uijtrechten,
en an der zee heeft hij weijnich plaetse, soodat hij niet
mach toerusten . Niettemin hij heeft eens to water
jets onderstaen met omtrent 15000 man, dan en
succedeerde niet wel, dock alsoo dit buijten propooste
is, sal ick hiervan swijghen . De laskars dan worden
bjj hen ghehuert een jaer lang gheduijrende, in
welcke tijdt sij den meester dienen als eijghev luijden,
die hen weeder versorcht van onderhout des levees,
cn als het jaer verloepen is, is hij schuldich hen
't gheen haer belooft is to betaelen ; alsdan sijn sie
weeder vrij en moghen weeder een ander oft denselven dienen, wiet hen belieft . Deere sijn oock ghehouden met haar meester ten strijde to trecken, die

'l) Hiernevens een teekening over de voile bladzijde, van twee
elkander begroetende aanzienlijke Bantammers, begeleid de een

een

door
en de ander door twee pajonghoudende dienaars .
2) Mataram.
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hen alsdan eenich crachtich cruijt to
eaten gheven , weicks name mij vergheten is , dat s
van de Gusaraten coopers en sulcken werckinghe in
hem heeft, dattet de menschen als uijtsinnich tottet
ghevecht doet ghaen , sonder vreese van wapenen, hoe
dat die oock souden moghen weesen . Aengaende de
spijse die de moghende nuttighen, is meest rijs, die sij
met onaerdighe maniere inslocken, ghebruijckende de
gansche handt in plaetse van lepel . Sij eeten veel
visch, die haer daer overvloedich laet vanghen, en
hoewel de plaetse wel versien is van gejten, schaepen,
gansen, eaten, hoenders en antler lijftocht, Overt
eevenwel van de Javen niet veel ghegheten, dan
wel eenighe soeticheijt, als melck met suijcker, eenighe
vruchten in suijker ghesoden en diergheljjcke herencost . Den gantsen dach cnauwen sij areca en betee,
waervan haer de mondt soo root wort, ghelijck of se
met ran bloedich vleijs ghespijset waeren . Sij hebben
een ghetroude vrouwe en sooveel bijwijven alst haer
belieft, die sij moghen vercoopen en andere weer in
de plaetse coopers nae haer wille ; haer daghelijkse
exercitie is onder deese vrouwen to sitters en haer
aldaer to vermaeken, die sij doers dansen en veel
oncuijsche dwaesheeden bedrijven ; alsoo passeeren
sij haeren tijdt, sonder eenighe eerlijcke oefeninge .
De cleederen der vrouwen is van cattoen, oft Chinese
sijde, meestal op een manier, to weten Van boven
de borsten of tot onder de cnien, en dat van sommighe los omt lijf gheslaeghen, ghelijck men in
Holland somwijlen de haijens siet loopen ; het haer
draeghen sij opghebonden, met een quaede gratie,
ghelijck een traech voerman die staerten van sijn
paerden opsteeckt . Van het betel cnauwen hebben sij
de monden soo w jt, en van binnen soo root (thonende
een reghel ghebroocken tanden, swart als atrament)
en alsoo sij die deur sulck stadich betel snoijen veel(Januarius)
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(Januarius) tjdt open hebben, siet men daerin als in
een verbarnd dorp . Deese betel wont van henluijden
voor seer ghesont ghehouden, sonder hetweleke sij
meenen niet to cunnen leeven ; sij segghen het verwermt de maghe, maect een goeden aesem, verweckt de
mensehen tot oneuijscheijt . Het verdrijft de dorst,
daer men in die landen seer meede ghequelt is, vermits de groote hitte, wat flu anghaet het ghemeen
volck en slaeven, die en hebben gheen cleederen dan
een dwael, daer se de mannelijckheijt meede bedeeken ; haer spijse is rijs en eenighe stinckende
viskens , die de rijcken niet eeten willen . Daer soude
meer en breeder to verhaelen sijn van de stadt
Bantam , maer alsoo ick niet en twjfel, oft die voor
deesen daer gheweest sijn alles int langhe ghenoeeh
verhaelt hebben, de ghelegenthejt der plaetsen, d'inwoonderen, haer manieren en conditie, de vruchtbaerheijt des landts, de cruijden, vruchten, ghedierten, voghelen, visehen etc . 1), alsoo dat ick achte
mijn schrijven idel en antlers niet dan het papier met
schrift to vullen soude weesen ; hebbe derhalve int
corte daervan verhaelt 't gheen mij daervan bekent is .
Den 12 bequaeme
Als wij dan onder het eijland Suwaeterplaetse
matra waeren ghearriveert, seijlden
ghevonden .
wij langs den never heenen tot onder
Samor, daer ick vooren mencie of hebbe ghemaeckt ;
daer vonden wj een seer bequaeme waterplaetse,
soodat wij ons al gheljck reed maecten om ons waeter
aldaer in to semen . Men bracht de crancken aen
land, die wel dartich int ghetal waeren, om de
scheepen van de stanck wat to suijveren . Onder
veel hooghe dichte boomen Overt een tendt ghemaect,
daer sij onder laghen, bevrjet sijnde van den reeghen
1 ) Zie de „Eerste Schipvaert" in Begin ende Voortgang I, 64
vv . en Frank van der Does bij De Jonge II , 333 vv .
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(Jarniarius) en de douwe . Die van den lande brachten
aldaer oranges en linloenen , die men van hen cofte
om ons to provideeren met remedie voor de scheurbuijck .
Dewijl men aldus besich was om water to haelen,
maecte ick mij oock eens to lande , alsoo bet landtschap mij vermaeckeljjck dochte . Ick vant dat de
lieden van den laude haer teghen ons vriendeljck
toonden ; d'overste van de plaetse, ghecleet op de
Javaense manier, quam tot mij, wel verselschapt van
manners en vrouwen, en vereerde mij een jonck
gheijtien, sommighe toques en eenighe oranges, daeronder waeren, die ick deede weghen, en men bevant
dat se een poet swaer waeren, en soo saporoos, dat
hem een ighelijck dies verwonderde . Ick beloofde
hem een roerken, d'welck ick hem daerna deede
brenghen . Aensiende deese lustighe plaetse vonden
wij met malcanderen goet, den ander daechs aldaer
ons maeltijdt to houden, omdat men in ons presencij
to vlijtigher sou weesen int vullen van de watervaeten,
Den 15 to laude
Des ander daechs Overt ons aldaer
oils maeltijdt
de spijse bereijt en een taefel ghestelt onder een schooners boom , daer
ghehouden,
bet beet schijnen der sonnen niemant mochte
verdrietich vallen . Allen bereijt sjnde ginghen wij
vrolijck ter taefelen en aeten smaeckelijck van de
voorghestelde spijse, hoewel die niet en was als
men se in de groote maeltijden overvloedelijcken
client ; niettemin en Overt daerom met gheen minder
vreucbde en eerbaere wellusten mateljck ghebruijct .
In plaetse van een welbebanghen sale hadden wij
't ciraet van veelderhanden schoone jonghe boomkens,
die de natuijr an den never van een suijver beeke
gracelijck gheplant hadde ; in plaetse van liefljjcke
musijck hoorden wij bet ghesanck der voghelen en
bet suijselen van veelvoudighe fonteijnen, die tuschen
Bijdr, en Meded . XXI .
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(Januarius) de steenighe berghen silverachtich needer

quaemen daelen . Meerder vermaecte ons den reuck
van de cru~den en bloemen (daer de plaetse van
versien was) als de diere perfujmen, die uijt deselve
landen werden ghevoert ; de boerdicheeden van veel
meercatten, daer de boomers vol of warden, was
vermaekeljeker als de cluchtighe batementspeelen,
die men in superbe baneketten somwijlen vertoont .
Uijtermaeten contenteerden 't ghesicht die vruchtbaere heuvelen en sehoone valaijen ; daer sack men
onder sooveel ombrose boomers een rivierken sachteljek heenenvlieten, wat hogher veel besaijde
ackers 7 divers van coleur, en opwaerts 't gheberchte , dat men den top deur de woleken each
uijtsteecken . Langs de stranden, daer de zee lieflijek
op was speelende, quamen veel van den laude, met
haer draghende seer goede vruchten, die van d'onsen
werden ghecoft en na de scheepen ghevoert, die
men daer cierlijek gheanckert mocht sien tusehen
veel lustighe ejlanden . Een sacht windeken woes
uijter zee onder die dichte gheblaede boomers, d'welek
de valajje behaechlijck was vercoelende . Wellustiger
plaetse en heb ick op ons reijs nosh niet vernomen.
Als wij nu (versaet sijnde) de milde (hod voor sijn
weldaeden ghedanet hadden, verlieten wj de tafelen
en maecten ons op den weghe om den overste van
deer eontraije eens to besoecken . Wij wandelden
onder de schaduwe der boomers tot voor sijn mooning,
daer hij ons bljdelijck ontfinek, wel verselschapt
sijnde van den sijnen . Men speelde daer op veelderleij
instrumenten na haerlieder manier ; suijeker, gheconfejte vruchten werden voor ons ghestelt, daer
men ons van deed eeten ; hij thoonde ons groote
vrundtschap, houdende voor groote eer dat wij hem
quaemen visiteeren . Als wij ons doers met hem moat
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(Januarius) gherecreeert hadden , naemen wij van
hem oorlof en ginghen t'scheepwaert .
Den 17 desordre
Dewijl men nu beesich was water
onder de crancken.
t o haelen en hout to houwen , deed
men daerentusehen oock neerstichejt om den crancken,
die an land laghen, weeder tot haer vorighe ghesonthejt to brenghen ; dan 't was to vergeefs, want b
veelen de siecte meer verswaerde dan verlichte , soodat sommighe niet ontgaen en conden in de Tabrobaense aerde haer begraeffenisse to nemen . Het
ghebeurde eens op een nacht, dat een groot desordre
onder flees crancken raeckte, midsdien eenighe roovers
van den gheberchte afghecomen waeren in de voornacht, alst seer reghende en heel duijster was, die
men niet ghewaer en Overt voor sij en waeren al
voor de corps de garde, daer hem de schiltwacht
oorsaecke des reghens binnen begheven hadde, weinich
op sulcks verdacht sijnde, alsoo men ons daghelijcks
groote vrundtschap toonde . Een jonghen dan, die
men na het legher der crancken om vier ghesonden
hadde, Overt deesen swarten hoop eerst ghewaer en
gaf het voort sijn vader, ons schipper Covert Jansen 1),
to kennen (wiens wacht het alsdoen was) die, buijten
de corps de garde tredende, each daer Oval een
hondert persoonen, d'welck hem met luijder keelen
deed a l'arme roepen, soodat sij stil hielden sonder
voorder to passeeren, en alsoo een ander partij deur
de dickte van de boschagie op d'ander sjjde oock
aenquam, wasser een groot confusie onder de crancken,
besonder ale sj die trompet hoorden blaesen en een
ighelijck van de wachters nae sijn ghewaer saghen
haesten, in somma flat se al ghaens warden, ujjtgenomen drie, die heel impotent waeren, sommighe
de bagagie met haer draeghende, eenighe die verlae1) Schipper op de Mauritius .
`~U'
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(Januarius) tende, andere een spiet in de vuijst grij-

pende om hen ter weer to stellen ; dock de meesten
waeren al veltvluchtich gheworden . Als nu de roovers
de trompet hoorden steecken, vlooden sij alle ghelijck, en verdwenen soo subijt, dat men niet en
wilt, waer den hoop soo haest ghebleeven was . Het
schieten en tumulte werden die van de penal eerst
ghewaer, die voorts de weete deeden aen het schip
Vrieslandt , en van daer Overt de weete ghedaen in
de Leew, daer al volck van na landt voeren om
de waeckers to assisteeren . Alsoo wij 1) verre van
landt laeghen, moisten wij van deer albarota niet ;
hoewel men een schoot ofte twe ghehoort hadde,
Overt gheen acht op ghenomen, vermids men met
een Frans spiegelmaecker veel to doen hadde, die
stervende sulcken aenvechtinghe leedt van den Satan,
dat denghenen die het hoorde het hart int lijf moste
crimpen van schrick ; hij scarf daerna met weijnich
vertrouwen op Goods barmhertichejjt, hoewel hem
die van d'omstanderen staedich Overt voorghehouden ;
de Heere moil alle menschen voor sulck elendich
sterven behoeden . Hierna quam eener an boord,
die ons de weete deede wetter aen land was ghepasseert . Ick stierde derhalven ons capiteijn Soet
met eenighe muschettiers tot verstercking van sijn
broeder ~) . Des morghens quaemen de overstep van
twe plaetsen (ghehoort hebbende het rumoer) henlieden excuseeren, segghende, dat men sulcx op haer
niet vermoeden soude : dit faijt most ghedaen sijn
van eenighe boeren, die int gheberchte woven en
seer roofgierich sijn, wilden daerom dat d'onse met
hen souden gheen, om to lien of sjj aen imam
4) Met de Mauritius .
2) Zeker de op 7 September 4598 vermelde Pieter Soet. De kapitein heette dus Jacob . Dit ter verbetering van de noot hiervoor p . 220 .
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(Januarius) kennisse souden onthouden hebben, en
wilden alsdan sulcke straffe daerover doers, dat wij
ons ghecontenteert souden houden . Hem Overt gheantwoort, dat wij dat feijt van henlieden niet achten
ghedaen to weesen , oock van 't gheen gheschiet
was gheen wraeck en begheerden, want de schaede,
die wij gheleeden hadden , weijnich importeerde ; en
bleeven alsoo vrienden all vooren . Des avonts werden
de crancken alt saemen t'scheep ghebracht om dierghelijcke verstooringhe to eviteeren .
Des antler daechs deed ons schipper de vlag waijen
om die wat to verluchten, sonder eenighe achterdocht ; hierdoor creghen die vant land sulcken schrick,
dat men se niet conde comers to spreeken, meenende,
midsdien wij ons crancken t'scheep ghehaelt hadden
en ons vlag lieten waken, dat wij den aenslach, deur
de roevers ghedaen, op henluijden wilden wreecken .
Teghens den avont deed ick den overstep een roercken weeder brenghen, d'welek ick hem gheschoncken
hadde ; dap, ontstelt sijnde, had het in ons schip
ghesonden om to repareren . Als men hem dat
brachte was hij loo gheturbeert, dat hij 't selfde
met bevenden handers aenvaerde , hem excuseerende
van den aenslach, die op ons ghemaect was, segghende, dat hij sulcx de Quiaij Pate tot Bantam
soude laeten weeten, die sulcke strantschenderijen
wel wreedelijck straffen soude . Hiermede quaemen
d'onse t'scheepwaert en men maecte reetschap om
metten daechraet to seijlen, alsoo wij ons waetervaeten
altesaemen ghevult vonden
Den 19 onder samor
Des morghens een paer uijren voor
t'zeijl gheghaen.
' t rejsen der sonnen werden ons
laden ghevelt en wij begaeven ons alsoo t'seewaert .
Vermits het stillekens was, quam Sijmon Hen,
schipper van de penal, tot mjj, segghende, dat hij
vier steenkens hadde, lapis besar, die Arent bar-
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(Jailnarius) mensz, int leeven sijnde, ghecoft hadde

voor 142 rialen van achte , welck ghelt hij van den
schipper voornoemd hadde gheleent en hem de
steenen soo langhe to parade ghegheven, totdat hij
hem de penninghen wederom soude bestellen . Dit
hoorende Cornelis Hemskerck, die doers seer cranck
lath, seijde dat Arent Harmensen 12 rialen van
Uijteneng had ontfanghen uijt cassa van de compangie, daer hij de steenen meede betaelt hadde .
Wat hiervan was en conde men niet weeten , alsoo
Sigr Harmansz en Sigr Uijteneng overleden waeren,
dock ick deed mij de steenkens brenghen, die ick
nevens een weinich overghebleven corael in mijn
kilt leijde en seijde teghens de schipper, dat ick
tgheen ick ghehoord hadde bij gheschrijfte sou stellen .
Des avonts hielden wij monstering, om to sien hoe
starck wij souden weesen om to waecken ; wij bevonden, dat daer 30 manners waeren, die to roer
conden gaen ; d'andere waeren altemael cranck an de
voortspruijtende sieckte vant rood melesoen, waervan
veel (helas) het leeven endighden, en de zee tot
hun sepulture creeghen .
Aldus seijlden wij in stil weeder en soo variable
winders, dat daervan niet to schrijven is , een maent
(Februarius) lanek ghedujjrende, d'welck ons voorwaer een droevich vaeren was, midsdien wij weijnich
profiteerden en daeghelijcks molten sien ons ghetrouwe
ghesellen in grooter smerte van deeser werelt schej den,
die in hen bulten ghebonden den vischen tot een
aes warren ghegheven, die ick voor haer ghetrouwe
dienst (mt
nlaeden van scheepen beweesen) wel beeter
had ghegunt, hadde het des Heeren wille gheweest,
dock teghen Hem en vermoghen wij niet . Van deese
siecte starf oock mijn cnaep Evert Dircksz, naedat
hij groote pijn gheleeden hadde, en Overt all d'anderen
meede in zee begraven, en niet seer langhe daerna
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(Febrtiarius)

de schipper Cornelis Jansz Fortuijn,
want op een dach alst wat meer coelde als ordinario
maecte hem het whip llrieslandt bij ons omtrent de
middach en nadat de stuijrman ons schipper ghegroet
Den 9 Cornelis Jansz
hadde , seijde h jj, dat Cornelis Jansz
FortuijnOverleeden .
een paer uBren gheleeden ghestorven
was. Bit docht mj soo heel vreemt, dat ick daerin
verschricte , hoewel ick wel verstaen hadde , dat h
eranckeljek hadde gheweest , maer hij was (soo sij
ons laest to kennen hadden ghegheven) schier weder
gheneesen . Ick deed Wouter Wilkens mette stuijrman aen ons boord comes, hem vraeghende waerom
dat se sulcke dootlijeke cranckheijt niet to kennen
hadden ghegheven . Sij seijden, dat se soo groote
swaekhejt an hem niet vermeret en hadden, dewjl
hij daechs to voeren noch met haer hadde ghegheven
soo smaekelijck als imam van hen alien, soodat sij
niet en dochten, dat hem de doot soo haest overvallen son hebben . Alsoo bj dit verhael waeren
Govert Jansz en Cornelis Hemskerck, versocht
Wonter Wilekens
Wouter Wilkens mij alleen to spreeversoeckt schipper

ekes ; 't versoeek was, dat hij be-

gheerde schipper to weesen in plaetse
van den overleeden, alsoo hem belooft was van de
heere scheepen Hasselaer, Sigr Fortujn, Sigr van
Bronckhorst I) en meer anderen, die hij noemde, dat,
oft imam van de schipperen quam to sterven, dat hj
alsdan in de plaetse soude sijn . Ick seijde, dat de
heeren bewinthebberen daer teghens mj niet van
vermaent hadden ; oock dat mij sulck versoeek vreemt
docht, alsoo 't selfde een vermindering van sin autoriteijt sou weesen, van coopman schipper to worden,
te weesen .

1) Pieter Dircksz . Hasselaer, een der oprichters van de Conipagnie van Verre ; Simon Jansz . Fortuijn en Vincent van Bronckhorst wares onder de oprichters der Nieuwe Compagnie .
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(Februarius) en vermids de cooplieden in de vloot
soo lichtelijcken niet to becomen waeren, docht
mj sulcx ongheraeden . Men mocht hem dan (sejde
i
hij) coopman en schipper ghelijck maecken ; ick seijde
dat hij rust houden soude en dat ick mij soude
beraeden en hem daerna laeten weeten, wie tot
schipper gheordonneert sou sijn ; hij nam daerna
oorlof en vertrock .
Des ander daegs quaemen wij bij malcander en
ordonneerden bij provisie Jacob Pietersen , stierman
van het schip Vrieslant, tot schipper. Pat wij hem
niet voort als schipper en qualificeerden was, om
oorsaecke dat Sijmon loon en ons stierman Cornelis
Ceulen an de quaede siecte meede cranek laeghen,
soodat wij (oft imam van deese had comen sterven)
voor niewe veranderinghe vreesden .
Den 11 start ons
Eenighe daeghen daerna start ons
stierman,
stuijrman, nadat hij wel een maent
gheduijrende groote smerten gheleden hadde ; het was
een schaedelijcke doet voor once scheepen, vermids
hij een stuijrman was, die hem op de Vost Indische
navigatie seer wel verstondt 1). Wij ordonneerden
daerna de stuijrman van de jacht op ons schip en
een ander stuijrman van het schip Hollandia in sin
plaets en (lualificeerden Jacob Pietersz. als schipper
en Wouter Wilkens, bij faute van imaut antlers, son
de plaetse van stuijrman bewaeren, wij sijn vorwaer
soo qualijck versien van stierlieden op soo costljjcke
scheepen, dat soo nosh een ofte twee 't sij schipper
oft stuijrman hadden comen to overlijden, wij souden
de dinghen self bij der hand hebben moeten nemen,
alsoo wij ondert volck niemant en hadden, die hem
tot eenighe leeringhe was beghevende .
1) Hij had de refs van De Houtman medegemaakt als stuurman
op het Duyfken,
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Als wij nu ghecomen waeren op de
(Februarius)
hoochte van 20 gradus, vermoedende bet eijlandt
Polverera 1 ) noorden van ons , daer paijlden wij 16
Den 20 creghen wij gradus noodwestering ; wij creghen
veranderingh van meerder coelte en een zuijdoosteljcke
weder.
wint, met beeter weder en ghesonder
lucht, soodat de sterfte onder 't volck flu began to
cesseeren en eenighe quaemen temet weeder tot haer
ghesontheijt . In deeser voeghen seijlden wij voorspoedelijck met een west ten zuijden ganck tot op
de hoochte van 29 gradus . wij ghisten alsdoen het
Den 28 S . Brandan eijlandt van S . Brandan 1 ) noorden
noorden van ons .
van ons ; aldaer vonden wij ons
hoochste noordwestering, ende was 29 gradus . Noch
(Martins) vhf ofte ses daghen behielden wj den
goeden wint ; daerna creeghen wij weder variable
winden, daer wij meede seijlden tot verbij de Capo
de Buona Speranza . Hebbende dan vercreghen de
hoochte van 34 gradus en een vierdepaert, ghisten
Den 15 capo de
w j Capo de Roman noorden van ons
Roman noorden
to sijn, welck is het zujdelijckste
van one.
deel van het groot eijlandt Madagascar. wij vonden alsdoen 19 gradus noordwestering
en seijlden soo voort met onghestaedich weeder,
d'een dach in storm d'ander in stilte, dock die
stormen, die wij hadden, waeren al met oostljjcke
winden, soodat het schijnt dat d'oostewinden omtrent
die tijdt vant jaer d'overhant hebben . W jj hadden
wel dickwijls meede westewin den, dan met gheen
stormen, daerom is mijn opinie dat vroech de Capo
to passeeren het minste perjckel is . wij quamen
daerna deur veel verandering van winden tot op
25 mijlen nae aen Capo d'Aguilhas ; daer creeghen

')

Voor de Jigging zie b .v, de groote kaart in Valentijn I.
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(Aprilis) wij eon lieflijcke zuijdooste wint, die des
middernachts began met schoon behaeehlijck weeder,
d'welck op den dash ooek continueerde , soodat wij
dicht bij 't land heenseijlende bequaemelijck de ghelegenheijt van dien bemercken mochten . Het seheen
asper, roe land, een steenich gheberchte sunder eenich
gheboomte . Des avonts na het ondergaen der sonnen
Den 6 Capo d'Aguilpasseerden wij Capo d'Aguilhas ; is
has ghepasseert,
an de zeecant leechachtieh landt,
een weijnich hoogher als de hoochste duijnen in
Hollant, maer bat binnewaert ist al hooch gheberchte .
Teghens de nacht wertet stillekens, soodat wij wejnich
proiijteerden ; niettemin wij behielden den goeden wint
en des anderdaegs middachs begant een weijnich to
coelen, soodat wj voort Capo Falso int ghesicht
creeghen, d'welck het hoochste gheberchte is, dat daeromtrent is ghelegen, want wij alle plaetsen bequaemelijck bekennen conden, vermids wij dicht bij 't
land seijlden in schoon weeder, soodat ~ck achte dat
noijt naviganten flees cust beeter hebben cunnen
besichtighen als wijlieden, midsdien hot daer ghemeenlijck storm en tempeest is, soodat een ighelijck
meer ghenegen is om die to vermijden flan to ghenaken . Als wij nu Capo Falso wat naeder ghecomen
waeren, saghen wij Buona Speranza in forme van
eon eijlandt vooruijt noordwest van ons legghen,
want tuschen deese two capers streckt eon inwijck
van der zee soo verd inwaert, flat men daer naulijck
bij 't allerclaerste weder land bekennen mach, hoewel
datselve hooch is, soodattet schijnt, flat men tuschen
de twe gheberchten in seijlende in een antler zee
weeder uijt suede comers. De distancie tuschen Capo
Falso en Buona Speranza is omtrent vijf mijlen ;
Buona Speranza leijt op de hoochte van 342 grades
en op den 50 graed der langte, street in zee met
eon punt, die niet seer hooch on is, flan Overt al op-
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(Aprilis) ghaende hoogher, in comma een gheberchte
soo hooch alst eijlandt van Madera, cael, sonder
eenigh gheboomte . wij saghen daer int ghenaecken
een grooten roock en damp opgaen en op deselfde
plaetse, als de sonne began to dalen, een seer groot
vier, d'welck al in een ghestalte continueerde eenighe
ujjren in de nacht totdat wij 't verseijlden . D'opinien
van dit vier waeren divers ; sommighe meenden, het
waeren de inwoonderen des lands, die hen als wilde
lieden in groote menichte bij soo groote vieren
hielden ; andere seijden, het most een teecken sijn
voor die van den lande, om to kennen to gheven,
datter scheepen op de cult waeren . Eenighe hieldent
voor een sulferberch , midsdien het vier seer groot
was en eenpaerich lichtende ; dit docht mij de reeden
meest ghelijck to sin, want dat haer de luijden bij
sulcke vieren onderhouden souden op een plaetse
daer men struijck noch loof vermercken mochte,
scheen niet to sijn ; oock dat men om ons ghesien to
hebben vieren soude conde quaelijck wesen, vermids
wij de roock al saghen, doen wj daer noch wel vier
oft vijf mijlen of waeren, soodat niemant ons seijlen

van daer conde bekennen . wat het gheweest is,
is onseker ; oock weijnich aen gheleghen . Nae het
Den 7 Buona spe •
onderghaen der sonnen passeerden
ranza ghepasseert,
wij Capo de Buona Speranza met een
ghewenste wint, soodat wij die des morghens niet
meer en saghen, dan wel eenich hooch gheberchte,
dat wat noordlijck heen strecte . In deese passagie
seijlden wij met eenpaerighe ghewenste wint tot
onder het eijlandt van St. Helena, principae1 jck als
wj de 30 gradus hadden vercreeghen, en somwijlen
in soo slechten water, oft men bij schoon weeder
in de Zuijderzee ghesejlt hadde, en dat met een
vaste suijdooste whit, die boven een streeck drie ofte
vier niet en veranderde, soodat het doen een wellust
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(Aprilis) op zee scheen to wesen, dewjl wjj uijt

sulcken Saturnushoeck waeren ghecomen als daer
is bij oosten de Caep . Negentien daghen seijlden
wij met deese bequaeme winders in schoon weeder
naedat wij Buona Speranza gepasseert waeren ; alsdoen saghen wij (op ears morghenstonde aleer de son
boven den horison was gheresen) hat eijlandt St .
Den ~s St. Helena Helena recht voor ons legghen ; wij
ghearriveert.
deaden alles wat tot vechten dienstich
was in ordre stellen, opdat wij ghereet souden weesen,
oft ons eenighe van de caraken (die aldaer souden
moghen gheweest hebben) hat vers water hadden
willen beletten, omt selfde met ghewapender handt
(soot doenlijck gheweest hadde) to haelen , alsoo wij
niet versien en waeren als voor een maent en dat
wel sooberljck . Wij seijlden al den dash in stil
wader, soodattet avont was ear de anckers to gronde
raeckten . Het vechten was voor ons onnodich, want
wij en vonden daer niemant .
Des morghens deede ick mij na de never voeren,
dewijl de schipper beesich was om 't schip wit naeder
de waterplaetse to corten . Opt land comende saghen
wij 't gheen wij noodichst van doers hadden, d'welck
was suijver vers water, in een clean beecksken tuschen
de berghen afvlieten . Niet verre van daer stondt een
clean capelleken sonder eenighe vercieringhe, alleen
boven den altaer stondt een crucifix, gheplagt van
eenigh onabel schilder, daervoor een St . Helena
naeder lack ghecnielt. Nevens deese capelle stonden
eenighe vijghenboomen die rijpe vruchten droeghen ;
oock een boom met oranges en een ander met limas .
Dit waeren die vruchtboomen, die op de plaetse
stonden, hoewel daer wel sommighe jonghe boomers
gheent waeren, dan stonden altesaemen sonder eenighe
spruijt, gheheel uijtghedroocht en verdordt sijnde,
d'welck gheen wonder en scheen, midsdien dQ
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(Aprilis) aerde zoo drooghe ende corlich was, dat se
louver noch gras voort en bracht . Ick ginck voort
tuschen d'onvruchtbaere rotsighe berghen opwaerts
om eenighe valaije to vinden, daer de vruchten, als
oranges en limonen, soo oovervloedich souden wesen,
als ick we1 ghehoort en ghelesen hadde 1 ), dan 't en
wilde mij niet ghelucken, want als ick wel twe ofte
drie uijren gheclommen hadde, tot an de plaetse
daer het beecksken sijn oorsprong nam , en gheen
vruchten sien noch vinden en conde , begant mij to
verdieten, alsoo ick het Volck die mij verselschapten
soo moede vant, dat se niet laugher voort en mochten,
vermids de sonne tusschen de berghen seer began
to branden ; daerneven Viel haer het climmen lastich,
alsoo hen de roers (die Veele merle hadden) seer
beswaerden, soodat ick mij weder neederwaert maecte .
Ons Vangste was een jong Varcken, dat wj na lang
jaghen soo vermoijt hadden, dattet ten laesten deur
een van ons volck met een spiet Overt ghesteeken .
Wij hadden wel eenighe bocken ghesien, maer soohaest sj de menschen ghewaer werden Vlooden die

int aldersteijlste van de rotsen, soodat niet moghelijck
en was die to volghen . Teghens den avont voer
ick scheepwaert. Des antler daechs ordonneerden
wij, dat het derde paert vant volck to laude soude
gaen om oranges to soeken en bocken (so sij conden)
to vanghen, en d'ander derde paert tot bewaring van
de scheepen, en de rest om waeter to haelen, d'welck
seer moijelijck viel, want men mocht mette boot niet
stranden, doordien de never steenich is, daer de zee
hart is op stortende, soodat de vaeten (die men, ghevult sijnde, aen boord vlooten moet) veel hebben to
lijden . Deesen dach ghinck onsen schipper opt eijlandt

9) Zie Eerste Schipvaert in Begin ende Voortgang I, '102 vv .
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(Aprilis) om hem wat to vermaeken en ik bleef
int schip . Teghens den avont quaemen ons jaghers
en fruijtsoeckers t'scheepwaert, die (so sij sejden) een
groot deel vast eijlandt doorgheloopen hadden sonder
eenighe vruchten ghevonden to hebben ; sij brachten
drie joughe swijnen en een book ofte twe, dock het
volck vande Hollantsche Leew hadden eenighe oranges
en limas ghevonden , segghende , dat daer sij die
ghehaelt hadden de vrucht soo overvloedich was,
dat men der ons grootste boot wel meede soude
laeden 7 alsoo dat des morghens alle, diet hun dach
was jut gheberchte to ghaen, haer derwaert maecten,
daer sij met veel arbeijts ten laetsten quamen, ende
en vonden de vruchten niet in sulcken overvloet als
men haer gheseijt hadde, dan wel ses ofte acht
boomers met oranges en limas , daer sij 't gheen
daeran was afplucten en onder malcander gheljckelijck deelden, waervan een ider omtrent een hoet
vol voor sijn porcij ontfinck, daer mij de beste van
warren ghegheven ; waeren soo dickschilt, cleen en

onsmaeckelijck, dat men se gheestimeert sou hebben
het afplucken niet waerdich to sijn, ick laet staen
soo verden moeijeljcken wech daerom to gaen . Op
deesen selfden dach deed ick m met seven van
once cloeckste manners op een antler plaets anvoeren
om to versoecken of ick voor ons volck wat t'eeten
soude cunnen crijghen . Wij clommen bj een claer
waterken de berghen opwaerts, totdat wij quaemen
daer dat beecksken van een hooger gheberchte quam
afstorten ; daer deelden wij ons in tween om malcander op het hoochste van de berghen weder to
ghemoeten, daer ons vermoeden was, dat haer de
wilde swijnen en bocken mosten onthouden, vermids
het rondsom al boschagie was, d'welck wij oock soo
bevonden, want wij en waeren soo haest niet op
het hoochste ghecomen, of wij saghen een groote
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(Aprilis) mennichte van cabriten, die van ons gheselschap verjaecht waeren ; dan soo haest die ons ghewaer werden, liepen sij snellijck int alderhoochste
vast gheberchte, dock een werter van d'onsen ghesehooten . Deese dash vinghen wij drie cabriten,
neghen halfwassen swijnen, die wjj meest al met
spieten doot staeken , want sie onthielden haer in
eenighe langhe ruijchte, d'weleken om de voeten
was verwarrende, soodat se niet to wille loopen en
conden, waerdoor se van ons beset sjjnde qualjjck
ontcomen mochten, ten waer se ujte rujehte setters,
alsdan en was daer gheen loopen na . Oude swjnen
en vinghen wij noijt, hoewel wij die wel dickwijls
naespeurden sonder ophouden, soodat het vervoich
tevergeefs was . Wij vonden op dit gheberchte een
plaetse daer soo oovervloedieh veel patrijsen waeren,
dat ons 't selfde een verwondering was ; vijf werden
der van ons wilschut gheschoten . wij saghen oock
van de Indiaensche hoenderen, swart ghesprinckelt,
dierghelijcke weleer ujjte Soute Eijlanden in ons landt
sijn ghebracht, maer daer en waerter gheen van
gheschooten, doordien soo schouw waeren, dat men
se niet ghenaecken conde ; desghelijcks oock de
patrijsen, soodat men se met grooter arbeijt achter
steenen, struijcken en stompen van boomers moste
becruijpen . Ooek alles waiter to vanghen was, was
voor den mensehen soo schichtich, ghelijck oft daer
daeghelijcks van veelen ghejaecht worde . Als den
avont flu began to ghenaecken en wij van swjnen,
bocken en patrij yen tamelijck versien waeren, namen
wij ons wech nae de plaetse, daer wij waeren opghecomen, dock met grooten arbeijdt, midsdien wij,
soo ghelaeden sijnde, niet sonder perijckel de steijle
rotsighe berghen afginghen, en ten waer ons sommighe van de schuijt, die ons was comers haelen,
teghemoet ghecomen hadden, eenighe souden ghe-
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(Aprilis) dwonghen gheweest hebben (deur vermoeijt-

heijt van den onbequamen wech) de buijt achter to
laeten ; dan deur deese outset sijnde, creghen wij (niet
sonder veel swetens) de zeecant en quaemen daerna
t'scheep . Des antler daechs ginck ick met dieselfde
ghesellen weder jut gheberchte en verdeelde mij op
de vorighe manier ; maer die van mij waeren ghescheijden en saghen wij dien dach niet weder, midsdien sij, vervolghende eenighe bocken en swijnen, soo
verde van de plaetse waeren gheraeckt daer ons bijeencoomste soude Sljn, dat sij daer voor avont niet
souden hebben cunnen weesen ; hadden daerom die
naeste wech ghenomen na de scheepen sonder eenighe
vruchten ghevonden to hebben . Bij ons en warden
oock gheen vruchten vercreghen, hoewel wij over
veel berghen en daelen ver int land liepen ; dan ons
vangste was goet, want wij hadden met ons vieren
ghevanghen en gheschooten tiers jonghe swijnen, twe
cabriten, twaelf patrijsen en twee duijven, d'welck
wj onder een boom alles bijeenbrachten, en alsoo
wij niet meer als vier jut ghetal waeren en was ons
niet moghelijck al dat venaison t'scheep to crijghen ;
maer dewijl beesich stonden, spreeckende (vermits
die son began to daelen) van wat wij met dit ghedierte beginners souden, hoorden wij tuschen de
berghen gherucht van menschen, soodat ick eener
derwaert stierde om die tot ons to doers comers,
d'welck alsoo geschiede . Deere waeren van 't schip
Vrieslandt ; sij hadden oock al een dach int gheberchte rondsomme gheweest sonder eenighe vruchten
ghevonden to hebben, burs vangst hadde seer wejjnich
to bedieden, sjj holpen ons draeghen en ick maecte
haer van ons wiltbraet deelachtich, 't (sheen ick bier
hebbe verhaelt is mij ervaeren in de drie daeghen,
die ick op 't eijlandt van St. Helena gheweest
hebbe . wij laeghen aldaer seven daeghen eer ons
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(Mains) watervaeten to vollen ghevult warm ; den
Den 4 St. Helena
aehtsten dach werden one anckers
rerlaeten,
ghelicht en wij begaeven ons weder
t'zeewaert 1).
Van St. Helena .
Dit eijlandt van Santa Helena is
gheleghen op de hoochte van 164 gradus en op den
44 graed der langte . Het is een rou, asper, rotsich
land ; hooch gheberchte, dat men wel 15 mijl daervan sijnde ghesien can, an de zeecant rondsom seer
onvruchtbaer ; alleen dat de Portugheesen op een
seeker plaetse, daer sij hen water haelen, eenigh
vruchtboomen gheplant hebben, hoewel die deur
d'onvruchtbaerheijt van de aerde qualjck wassen
willen . Het opperste vant gheberchte is veel boschagie
van diverse wilde boomen, soodattet hem op de
berghen lustigher vertoont als an den never . Daer
is claer soet water, dat men op veel plaetsen tuschen
die berghen siet neederdaelen . Het scbijnt dat in
verleeden tijden dit ejlandt van hemselven gheen
ghedierte noch ghevoghelte ghehadt en heeft, dan
dat die van de Portugheesen op sijn gheplant . Het
ghedierte sijn bocken, swij nen , dock niet in sulcken
overvloet als ick wel ghewaent hadde, oock magher
en qualijck ghehouden, principalijck de swijnen,
d'welck antlers niet en is als vel en been, soodat
het gheen lust is daervan to eeten . Daer sijn oock
catten, ratten en muijsen . Het ghevoghelte, dat wij
daer ghesien hebben, sin pauwen, Indiaensche hoenderen, patrijsen en duijven . De duijven en sijnder

1) Van Neck deelt hier niet merle, dat hij op St . Helena achterliet „eenen Pieter Gijsbrechtsz . hooghbootsman van 't groote
Jacht [de Vriesland] omdat hij zijn schipper gheslagen hadde ;
hem latende een deel broodts, olij, rijs, hoecken om visch to
vangen, met een roer ende een deel buskruyt, ende seyden hem
son adieu" . (Journaal in Begin ende Voortgang .)
Bijdr. en Meded . XXI .
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(Magus) niet abondant ; het vlees daervan is blaaw,
magher en onsmaeckelijck . Patrijsen sijnder in grooten
getale, soo vet en welsmaeckende, dattet mij verwonderde, waerbij dat ghevoghelte soo conde groijen,
dewijl aldaer sij haer onthouden saet noch vrucht en
wart . Pauwen en Indiaensche hoenderen en werden
van ons volck niet gheschoten, vermits wj die niet
veel en saghen . Al het ghedierte en ghevoghelte,
dat men op dit ejlandt vangt, wort met grooten
arbeijt vercreghen, doordien men daerom moet gaen
over steijle berghen op en neder, d'welck niet sonder
perijckel is, alsoo wij an eenighe van ons volck wel
ghewaer werden, die int gheberchte alsoo hadden
ghevallen, dat men hen nauwelijck leeven toeschreef ;
en als men dan al iets ghevanghen heeft, moet men
dat dan noch sulcken moeijelijcken wech scheepwaert
draeghen, alsoo dat, soo men 't selfde om des lusts
wille niet en deede, soude om des ghevangs wille
niet waerdich sijn . Die vruchten sijn oranges, granaten, limas en vijghen, dan van alles seer sober
en meest onvolcomen vrucht, uijtghenomen vijghen,
die waerender meest en sommighe seer goet . Wij
vonden daer oock seer ,bequamen reede, vermits de
wint ghestaedich uijt den suijdoosten coelt sonder to
veranderen, soodat men 't ganscho eijlandt tot een
beschutsel heeft, daeronder men sonder perijckel
opte langhe van een musquetschoot mach anckeren .
Wij laghen daer wat verder of op vierentwintich
vadem ; het diept seer subijtelijck, soodat men haest
de gronden verliest. Rondsom het eijlandt houden
veel diversche soorten van vischen, die haer taemelijcken wel laeten vanghen, dan en sin niet van soo
goeden smaeck als de vischen in Neederlandt . Die
voor de best ghehouden went was maquereel ; daer
sijn oock crabben, die tamelijck goet sijn, alsoo dat
die daer lust heeft om to vischen, selden de vangst
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(Mains) ontstaen sal ; dat is 't gheen ick van St .
Helena soude weeten to verhaelen .
Als wij nu, soo ick ghesejt hebbe, t'zee begheven
hadden, gebrujjcten wij weeder die voorspoedighe
suijdooste winders, die ons van Buona Speranza soo
dienstich hadden gheweest, alsoo dat wij ses daeghen
Den 10 Assencion
na 't vertreck van St . Helena het
ghesien.
eijlandt Assencion an de westsijde
van ons saghen, d'welck is meede hooch lant ; dan
midsdien wij daer wel twaelf mjjlen of waeren en
conden wij daer gheen perfectie sen vermercken . Die
daer gheweest sijn, segghen dat het tenemael onvruchtbaer is . wij namen van daer voort ons tours
noordwest ten westen nae de lime aequinoctiael, de
Den 17 de line
wij daerna passeerden al met schoon
gepasseert,
weeder en bequame winders, die ons
bijbleeven op de hoochde van omtrent 4 gradus bij
noorden de lime. Daer began hem 't weeder to verDen 20 op 4 gradus
anderen, de schoone heldere lucht
verandering van
verlooren wij en creghen ghestaediweeder.
ghen reghen met een gheturbeerden
hemel, die hem heel eakich vertoonde .

Somwijlen

dreeven wij in calms , somwijlen hadden wij een
weijnich coelte ; dock dit en duijrde niet laugher
als drie daghen ; doers vonden wij ons op de hoochde
van 6 gradus ; daer creghen wij een noordelijck
Den 23 de calmas
wint, waerdeur het reghenen began
gepasseert.
t o cesseeren en het Overt beeter
weeder. Alhoewel wij doers (om des scherpen wints
wille) niet hogher als west-noordwest mochten
seijlen, nietteghenstaende profiteerden wij seer in de
hoochte, soodat ick niet en twijfele, of daer mosten
stroomen gaen, die ons om de noordt dronghen, en
't gheen mij vaster vermoeden daervan deed hebben
was, dat wij met soo westelijcken ganek weijnich vermindering van ons noordoostering creghen . Daerna
24 *
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(Junins) began de wint al sachtelijck to rumen,
soodat wjj noordoost an seijlden tot op de hoochde
van de Hispherische eijlanden . Aldaer creghen
wij de wint noch bequaemer, en seijlden west
noordwest aen, totdat wij der (eluckigher EjDen 9 wearers wij
landen hoochte vercreghen hadden ;
op de hoochte van
doers began de wint oostehjck to
27 gradne.
wejen, daerom wij noorden aen
seijlden . Het cruijt saragassa began alhier to driven,
dan niet in sulcken overvloet als men daervan
schrijft 3) , als dat daerdoor die zee ears groan velt
son gheljjck schjnen, daerom de scheepen harde
winders van nooden son weesen om daerdeur to
seijlen ; dan sulcx is bij ons niet bevonden . wij
saghent op de hoochde van 37 gradus, aldaer verloren
wit ; hat began alsdoen stillekens to warden en wij
creghen oock contrarij winders, totdat wij de eijlanden
Corvo en Floras ghepasseert waren, welck sijn de
westelijckste van de Arorische ejlanden, gheleghen
Den 23 op de
op de hoochde van 40 gradus, alwaer
hoochde van
omtrent hat compas recht zuijden
40 gradus .
en noorden wjst sonder eenighe
afwijkinghe der naelde . Sijnde dan bj noorden die
Den 25 zniidooste
eijlanden vornoemt creghen wij de
wint.
wint zujdoost, daernae zuijd-zuijdoost,
welcke hoe wij verder om de oost quaemen, hoe
die meet ruijmde, soodat wij ten laesten de wint
zuijdwest creghen, deer wij meede wechsejlden,
stellende ons tours oost-noordoost na 't Canael van
der zee .
Als wij aldus voorspoedich vaerende vercreghen
hadden de hoochde van 482 gradus, ghissende to
sijn omtrent 45 mjlen van Haijssant, op een mor-

1) Eerste Schipvaert in l3egin ende Voortgang I, 3 .
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(Julius) ghenstont, een half uijr voor 't rijsen der
sonnen, in een dichten reghen, seijlden wij met een
Den s seijlden wIj
stive wint beijde ons masten aen
ons masten an
stucken, soodat oock alles wat daraen
stucken .
vast was meede in zee storte en voor
groot gheluck gherekent Overt, dat se de boechspriet
niet meedenaemen . Den val h oorende ontspranck
ick uijten slaep, mij haestende om to sien wat sulcx
bedide . Als ick boven quam , conde ick niet laeten
mij to bedroeven, siende dat het schip, dat hem
met sijn breede niewe sejlen soo cierlijck onder s jn
want had vertoont, flu een bedorven wrack was
gheljckende, sonder dat hem sijne precieuse specerijen
eenighe aensienljckheijt conden gheven . Ick hadde
wel somwijlen vermaent teghens de schipper en stierman, dat men met sooveel seijls, als wij voerden,
lichtelijck een stenghe ofte mast overboord soude
sejlen ; men antwoorde mij ghemeen1 jck, dat sulcx
sunder sorghe was, en midsdien die goede voortganck
mj alsoo seer behaechde als henlieden, en heb ick
mij int veel seijl voeren noijt seer teghenghestelt .
Ale flu al dit ghetuijch dus confuseljck onder malcander verwart int water lack en wij gheen antler
noch beeter remedie en hadden dan die handers aent
wrrck to slaen om de seders to salveeren en hot want
na vermoghen to berghen, maecten hem eenighe, die
wel swemmen conden, op de afghebrooken stucken aent
houwen, snijen en kerven (om alles van malcander
to crijghen), dock niet sonder perijckel van armen en
beenen to cneusen oft vermorselen, want de zee de
stucken van masten, marssen, stenghen met alles
watter int water lack teghens bet slingherende schip
storte, soodat die op dat ghereetschap beesich waeren,
ghenoech to doers hadden om haer van seer doers to
bevrj den ; dock de Heere versach het alsoo, dat hem
niemant en quetste en meest al hot toiwerck hebur-
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(Julius) ghen wart, vermits hat op den dach stil

worde, soodat wij alles wat over boord lath eert nacht
was int schip creghen . Des ander daechs hing 't groot
sell al weder an de stump, en an de fockemast voechde
men ons groote stengh , midsdien die corter was
afghebroocken, welcke daechs daerna merle ghereet
was, soodat wij eert began to coelen (vermits hat
stil weder hadde gheweest) met bejde ons schoverseijlen seijlden . Met dit onbetaemelijck ghereetschap
vaerende , vonden wij ons in den daechraet bij vier
Hollantsche scheepen, waervan een nae ons toe quam
loepen om ons to verkennen ; maer alst wat began
to lichten hield hij haestich af, draghende na sijn
gheselschap, die oock of se ghejaecht warden van ons
afliepen, elck soo hij best mochte, soodat na den
ander om to sien, hoewel soot scheen dat sij admijraelschap met malcander hadden, want een van haer
de vlag op de groote steng voerde . Ick peinse dat
sij voor ons vervaert sullen gheweest hebben, meenende
dat ons drie scheepen vrijbuijters waeren en wij een
prijs door haer ghenomen, vermits al ons scheepsghetuijch soo beschaedicht stood .
Om nu wat beater vaert to maecken, deaden wij
een cabeltou in de Hollantse Leew, opdat hij ons
mocht sleepen, en voeren soo met malcander voort .
Den 9 wart grout Twe daghen daerna wart grout ghegheworpen,
worpen op de hoochde van 493 gradus
en was clean wit sant, waerdoor wij voor seeker hielden int rechte vaerwater vant Canael to weesen omtrent een 20 mijlen vant naeste land , welcke gissinghe
wj daerna niet goat en vonden, want nadat wij een
dach stil weeder hadden ghehadt en daerna den wint
uijten zuijden creghen, menende to weesen int midden
van de moat vant Canael, naemen wij ons tours oostnoordoost om Enghelant int ghesicht to crijghen
en seijlden alsoo van de morghen tot twe uijren voor
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(Julius) sonnen onderganck ; doen werter landt ghesien recht Vooruijt, d'welck een ider verwonderde,
want men 't landt aen bagboort meende to weesen,
to weeten de custe van Enghelandt, en dit Overt voor
de Kiskas 1) ghehouden, hoewel niemants ghissinghe
was , dat wij soo verd binnen waeren ; dan men
meende de stroomen molten ons verleijt hebben,
alsoo dat wij ons tours noordoost aen naemen, verheucht sijnde, dat wij sooveel verder waeren all wij
waenden ; maer deer biijtsehap en duijrde niet langhe,
doordien int daelen der sonnen weder lant ghesien
Overt, streckende oost ten noorden van ons, d'welck
de Franse oust niet weesen en conde, mitsdien die
oost ten suijden van ons moste hebben ghelegen . In
somma wj bevonden, dat wij niet omtrent de KisDen 11 omtrent de
kassen maer wel omtrent de Sorlinges
Sorlinges vervallen. waeren vervallen, en een groote ghenade des Heeren , dat wij bij dash deer clippighe
rotsen int ghesicht creghen, want hadden wij in de
nacht daerteghens ghecomen, wij souden ons in een
seer bedroefden staet ghevonden hebben , vermits het
soo harden wint woeij, dat wij alleen ons schoverseijlen en die ter halver mast voerden ; oock was de
lucht soo vol duijstere regen, dat men seer quaet
ghesicht hadde . Dan het schijnt dat de goede (hod,
ons sorchvuldich behoeder (ghe1jck
ihij in al one
langduijrighe reijse gheweest is) sulox niet ghewilt
en heeft, maer wel betoenen, dat alle mensehelijoke
voorsichticheijt sonder sijn toedoen blindheijt is, ghemerekt wij see persoonen op one scheepen hadden,
die onder de ervarenste stierlieden vant lant souden
moghen ghestelt worden, en gheljjckwel nosh ghedoolt hebben en dat int schoonste van de sourer . Ale
wij flu deese steenighe ejlandekens (niet die wij
1) De Casquettes of Kiskassen, op de hood e van Alderney .
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(Julius) gaern ghesien hadden, dan die buijten Enghe-

lant en sijn gheleghen) benevens waeren en al de
schippers en stierlujden 't solve voor de Sorles hielden,
wonders wij 't weder t'zeewaert met eon zuijdelijcke
wint, die in der nacht, soo ick ghese jt hebbe, hard
began to waken, dock na middernacht weder of to
nemen, alsoo dattet op den dach heel stil Overt .
Omtrent de middach bestond de wint ujten noorden
to coolers ; ons hoochte was alsdoen 502 gradus. Wij
naemen ons tours suijd-suijdoost, teghens de nacht
oost ten sudden, des morghens vroech oost ten
noorden en oost-noordoost . Hierentuschen began de
wins to ruijmen, soodat wij met eon westlijcke wint
tuschen Enghelant en Vranckrijck heenen seijlden
Den 16 waeren wij
tot omtrent tuschen Calis en Doein de hoofden.
veren . Daer creghen wij contrarie
winders, die haest weder veranderden, soodat wij ons
op den 19 dach van de maent Julio omtrent hot
ejjlant Te$el vonden, daer wij in meerder ghevaer
raeckten om de scheepen to verliesen als wij van al
ons verde reijse oijt gheweest hadden, en dat door
't scherpen der winders, die subijtelijck vant westen
ten noordwesten draijden met eon harde storm en
soo dichten reghen, dat men nau sien en condo ;
dock de Heere versach hot, soodat wij de hoeck
bovenraecten en quaemen (met Godes hulpe) in
salvo op de reede ; dan niet sonder seer groot
perijckel, alsoo dat veel, die langhe bij der zee
ghevaeren hadden, seijden, dat sij noijt met meerder ghevaer eenighe haeven inghecomen waeren .
Voorwaer als wij wel nadencken sullen, hoe dickwijls
de bore (die eon voorsichtich beleijder van al ons
doent is gheweest) ons uijt diverse swaerheijt heeft
gheholpen, soo behoorden wij niet op to houden
Hem waere danckbaerheijt to bewijsen en niet alleen
omdat Hjj ons voor diverse onghelucken behoedende
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(Julius) een torte reijse heeft laeten doen, maer
oock omdat Hj oils soo mildelijck heeft verleent
d'inghelaedene waerdighe comenschappen, een aenghenaeme vrucht voor den arbeijdt van den loofwaerdighen mannen, die het bewint van soo heerljcken
werck bij der handt ghenomen, d'welck oils vaderlandt wel seer profijtelijck conde weesen, dat de
ewighe goedertier Good verleenen wil .
AMEN 1) ,

1) „De Heeren Bewinthebbers trocken terstondt van Amsterdam
naar Texel, om aldaer ordre to stellen, ende de commijs Cornelis
Heemskerck met [den bewindhebber] Henrick Buyck reysden naer
zijn Excellentie, die sij brieven brachten met kostelijke gheschencken van den koningh van Bantam .
Den 27 Julij is den Admirael voor de stadt Amsterdam gekomen, met groot gheklanck van acht trompetters ; werden van
stalls weghe met wijn beschoncken, ende men luyde van blijschap
alle de klocken", (Begin ende Voortgang .)

BRIE YEN VAN JOOST VAN CRANEVELT
UIT ORONINOEN (JUNI-JTJLI 1568) .
MEDEGEDEELD DOOR

Dr. J . S . VAN VEEN.

Charles de Brimeu , graaf van Megen , stadhouder
van (elderland, had, op weg met eenige vendelen
om Aremberg tegen graaf Lodewijk van Nassau b
to staan, op korten afstand van het slagveld van
Heiligerlee de vluchtelingen ontmoet en zich met
hen en met zijne troepen naar Groningen begeven
ten einde deze stall voor den koning to behouden .
Door Alva werd hij op het vernemen van Aremberg's
flood voorloopig belast met het bestuur over diems
gewesten, terwijl de landvoogd hem tevens den raad
gaf niet tegen graaf Lodewijk op to trekken noch
hem slag to leveren, tenzij hij zeker was van de
overwinning . Megen gaf aan dezen raad gehoor en
wachtte binnen (roningen de komst van Alva of,
die met een aanzienlijke macht in aantocht was .
Gedurende zijn verblij£ to (roningen was de stadhouder van (elderland geregeld in briefwisseling met
zijn gewest, alwaar het destijds ook ver van rustig
was . Dit gaf hem aanleiding om op 14 Juni aan het
Hof van (elderlan d het volgende to schrij ven : » Ails
wij yetzondt in dese geswinde tijt mit der krieghsgesehefften genoechsam belaedenu will neffens diems
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onss vast daegelicks van alien oirtteren schrieven
ends sonst voellerley swaricheidenn ankomen, ist once
gesynnenn , dat ghij den raetzher Cranenvellt alhier
bij onss affvertigen, opdat hij, biss wij hier sijn,
opsicht to nemen , wes onss uuytten lands van Geire
voirgebracht werde, and onss bijredich to sin ."
Joost van Cranevelt, gesproten uit sen Geldersch
geslacht 1), werd bij de oprichting van het Hof van
Gelderland in 1547 aangesteld tot raadsheer en
momber. In 1554 werd hij ontheven van de functie
van momber en deelde in 1578 het lot zijner koningsgezinde ambtgenooten
De brieven door hem uit Groningen naar Arnhem
geschreven brengen geene tot dusver onbekende
bijzonderheden aan hot licht, of het moest die van
den brief van graaf Lodewijk aan Megen zijn, maar
ontleenen hun waarde aan de omstandigheid, dat zij
van sen ooggetuige zijn . Zij makers deel uit van de
correspondentie van het Hof van Gelderland, berustende in het rjjksarchief to Arnhem .
J. S .

V.

V.

1568 Juni 27 .
Mijn heeren and medebroeders! Voer news tijdinghe
deses ordes en hebbe ick U . W . L . niet sullen verhalden, hoe dat die graeff van Hoochstraten in der
guesen leger hier voer Groeningen is cowmen met
ontrent hondert peerden ends, als men seght, ontrent
1) Zijn vader Frans van Cranevelt (gest . 1564) was geboren to
Nijmegen, werd na zijn promotie to Leuven in 1540 pensionaris
van Brugge en in 4553 raadsheer in den Hoogen Raad van
Mechelen.
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vijffhonder voetcnechten niet boven vijff oft VI dagen
gheleden, ende des daeges to voeren eer ick bier
binnenquamp Goensdach laestleden , was tuschen den
onseren ende die guesen een dapper schermutsel
ghehalden, soedatter der guesen vele gheschoten ende
ghebleven waren, als bier wordt ghesaeht wel ontrent
eenhondert, soedat, indyen dyer tijt ons volck voirt
hadde ghedruckt, die guesen versiagen souden hebben
gheweest, ommer verloopen souden hebben . Want,
sne naer vernomen is, van vreese en conden die
lanscnechten ore spicen in de hant niet holders .
Sichtent hebben die guesen weder moet ghegrepen
ende niet verde van 't leger oeck een clooster Senwerden I) inneghenomen, daer sij sick flu meest
halden moeten om den grooten regen, die dese II
oft III dage heeft ghevallen , terwijlen ick bier hebbe
gheweest, soedat die wegen noch voer d'een noch voer
d'ander partije niet ghebruyekbaer en sijn, ommers
niet to peerde
9 screven die graeff van Hoochstraten ende graeff Loys aen mijn Gen . heeren stathouder eenen brieff, bJ beyder heeren hant onderteykent ende ghecascheteert, bij dewelcke sij sijn
G. vermaenden van de groote societeyt ende vruntschap, sj to samen ghehadt hadden, hoe sij waren
versproecken die previlegien voer to staen ende flu
ter contrarie bij vremde nacien worde voerghenomen,
die den edelen lijff ende goet naemen, denselven
van hoeren goeden seer jammerlicken spolieerden
buyten forme van rechten, alle thirannie exercerende,
niet aenmerckende die besworen tractaeten noch
privilegien van der ordene van den landen, noch
eenighe redelicheyt, begerende ende als vrunden sijn

4) Bedoeld wordt Selwerd .
2) Onleesbaar door vocht .
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G. vermanende, dat sijne G . of sells laeten den to
resisteren , die om to mainteneren die privilegien van
den landen doende waxen ende om dienst van sijne mit,
waeruyt, als zijn
niet aff en list, groote jammer,
violation van meeghden, brant ende schade souse
rijsen etc . , dan vermaenden sijn G . die rechten van
der ordene ende sijnen eedt to willen betrachten,
oeck niet to willen does noch voernemen tegens
sijne conscientie, ende baden Godt almachtich hem
to verleenen sijnen heylighen geest ; ende stout in 't
eynde des briefs, dat sij sijnre G . handen kusten,
dan niet van den Espaigniol , begerende eon weder
bescreven antwoorde . Dan mijn beer en hadde daerop
net willen antwoorden antlers dan dat hij den brieff
terstont den hertoghe hadde overghesehickt, 't welck
sijn G . oeck op der stele ghedaen heeft . Die
vijanden loon vast in Groeningerlant sen de westsijde groote schade ende hebben meest van Senwarden
aff die dorpen rontom liggende ghespolieert, meest
alle die clocken to stucken gheslagen ende vervoert
ende, see ick bier verstaen hebbe, bet bests quartier
van Groeningherlant inns . Des verhopens is , dattet
niet laughs dorm en sal . Indyen sij soo stolt worden
ende user West-Vrieslant over dat lisp voeren, soo
en hedden sij goon wjcken, terwjlen die zee vast
met orlochschepen belacht is . Graeff Loedwick lost
mandamenten uuytroepen, dat die boeren hem common
dienen op lijf'sstraff ende op den brant . Die sulx versuempt hebben, verschrijft hij noch eons to common,
elek beer met vijff gl . golts ende evenwel to dienen
oft strait se als voerss . Soe crijght hij eon greet
schat uuyten lands ende van den vetten beesten,
ossen, peerden ende derghelijcke . Des graven van
Oversteyns volck en was noch herwaert-over niet
ghecommen . Hyermede mij sen mijn heeren dienstelieken ghebiedende, bills ick den almoegenden

a
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Heere sj in voerspoet to erhalden . Ghescreven uuyt
Groeningen den XXVII Junij a° 68
bj U . W . L, diner, vrunt ends medebroeder
Van Cranevelt .
Adres
Pour le Roy servir.
Dem erentfesten, werdigen ends
hoechgeleerden heeren der Raeden
Co. Mts . in den forstendum (elre
verordent, mijnen gunstighen heeren
ends medebroederen
tArnhem .

1568 Juni 28 .
Mn heeren !
(Hot eerste gedeelte van den brief vormt hot antwoord op sen brief van hot Hof van Gelderland
aan den graaf van Megen over Geldersche aangelegenheden .)
Aengaende nieuwe tjdinghe is die waerheyt,
dat vast tegenwoordelick onsere ruyter ends cnecht
belegert hebben sen groot aantal der guesen in 't
clooster Senwarden voer dose stat, ends soe ons volck
to middel light, en kunnen die guesen uuyt hoer
leger den in den clooster ghelegen sijn niet securreren . Partijen halden vast met malcanderen schermutselen, datwelck ick van hier uuyt den clooster
der Predicatoren binnen Groeninghen perfectelicken
sien can. Wij bidden den almoegenden Heere, dat
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onsen ghen . heeren statholder victorie mach verleent
worden tot erlossinghe deser schamel onderdanen,
die jammerlicken van beyden deellen belastet ende
beschadicht worden, sae wel is to bedencken . Ghode
bevolen . Ghescreven met haeste uuyt (roeninghen
den XXVIIIeri dach Junk a° XVc LXVIII
bij 5 . W . L . goetwillighe medebroeder in raede
Joest van Cranevelt .
Aen mijn heeren die Coninklicke
Raeden, mijne gunstighe heeren ende
medebroeder
binnen Arnhem .

1568 Juli 4 .
Werdighe, hoechgeleerde, eerenfeste and frome,
gunstighe heeren and medebroederen !
Onse heer stadtholder met den marquis Chapin de
Vitello sijn daegelickx tegens den guesen in ether
mutselen, die sick in 't cloester Senwaerden beschanst hebben . Wij hoopen, dat die onsere sick
sullen gaen legeren tusschen der vijanden leger ende
't voerss . cloester, om soe d'een partije voer ende
dander naer to verwynnen . Die seven vendelen des
graven van Oversteyn sijn eergisteeren bj den
andeeren once crichluyden commen ; torts to voeren
waeren oeck die vier vendelen des graven van Arenborch daerbij commen, soedat wij een schoon hoop
crichsvolck bj malcanderen hebben . Die almoegende
Heere wil den sjnen behoeden ende one victorie
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verleenen . Gescreven met haeste den IIIIeri dach
Julij a° XVC LXVIII
bij die al uwer W . L . goetwillighe diner,
vrunt and medebroeder
Joest van Cranevelt .
Aen mijn heeren die Coninclicke
Raeden, mijn gunstighe heeren ende
medebroeder
binnen Anthem .

1568 Juli 15 .
Erentfeste, hoochgheleerde , ghebiedende heeren
ende medebroeders! Ick en hebbe naer die dienstelicke erbiedonghe U . E . Liefden niet sullen verhalden die nieuwe tijdinghen in der ile over to
scrijven, die deses orts waeren ende ick teindel ghesien hebbe, als to weten dat ick den XIIIe11 's middaeghs bij den heere van Groesbeecke ' ) tho Winsem
was gaen eten, alwaer derselve met vier vendelen
van den heer van Aremborch saliger beschanst lack ;
ende soe wij aen den disch saeten, quaemen niet
wijt van daer die guesen ende verthoonden niet
meer als L oft LX, die de peerden ende ossen wechdreven om soe die once uuyt to lockers . Sittende
om eten quamen vast die tijdinghen, dat soe luttel
luyden sulx deden . Wij deden soevele, dat wij
eon stuxken weghs naerreden ende vernamen die
1) Zeger van Groesbeeck, heer van Groesbeeck, een Geldersch
edelman, Aremberg's luitenant in Friesland .
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embuche . Des to beter worde die schans ende once
voerss, sterck bewaert . Voert rede ick naer Groeninghen .
Den XIIIeri 'smorgens vroech begonnen die guesen dat
voerss . Groesbeex sterck to assailleren ende to beschieten ende ons volck hadden sigh soe gheweert,
dat 's middaeghs aen des graven van Megens disch
die tijdinghe scriftelicken quamp van den heer van
Groesbeecke, dat daer die guesen X waegenen dooden
ende ghewonden wechghevoert hadden ende vertrocken naer hoer leger, alsoeck naer bevonden
worde, dat sj daer ontrent EXXX oft suet ghelaeten hadden . Den XVen, tenselven daeghe ale der
hertoch to Alva binnen Groeningen to negen urea
voermiddaghe innequamp, begonsten wel vroech die
guesen hoere quaede stucken naerbescreven aen to
richten. Ten vijff uren staecken die guesen, die in
't clooster Senwaerden laegen, dat clooster aen brant,
soedattet tot naer den middach brande, ende sij
togen daeruuyt naer het principael leger met drie
ghestreckte vendelen . Ende uuyt het voerss . principael leger ende oeck uuyt den voerss . clooster togen
een groote mennichte van wagenen op naer der
Helligerlede toe, ale 't scheen, daer die heer van
Arenborch was verslagen . Dat voeren der wagenen
ende ghetrosch duerden tot bij den noene toe . Ende
soe der hertoge binnen Groeninghen quamp, waeren
alle die geestelicheyt met die van der stat om sijn
Excellencie met cruycen ende met vaenen inne to
halen ende hilden langhe op der merckt voer s~;jn
F. G . logement 1), dan soe de hertoch van den

1) Hieruit blijkt, dat Bor zich vergist heeft, toen hij schreef
(Boek IV f, 174 v8°, uitg . 1621) : „De hertoge van Alva is met
zijnen soon, den groot-prior van Malta, ende zijn hofghesin met
een deel ruyteren van de Heerpoorte om de veste ghereden tot
de Botteringepoorte toe, sonder in de stadt to comen,"
Bijdr . Qn Meded . XXI,
22
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wallen vermerckten ht vertreck der guesen, dede sijn
Exe . alle sijn crijehsvolck voert ter stat uuyttrecken,
soedat se wel sonder eten oft drincken duertrocken
ende hen volghden die victualien buyten
Dat
voerss clooster Senwarden worde lichtelick van den
onsen inneghenomen ende die brant soeveel doenelick ghelischt . Daer waeren inne ghebleven die oude
nonnen ende die jonghe hadden die guesen veele
metghenomen, ale men seyde, niet tegens oren wille .
Voert van TX oren aen begonsten die onsere met
den guesen dapper to schermutselen ende worden
die schermutselen aen beyden sijden van oer prineipael leger alleneen 1) stercker ende stercker, soedat
onse Walen aen der eender sijde ende die Spaniarden,
oeck die swarte ruyter, aen der andere sijde alleneen
den vijanden naerder quaemen ende flu d'een flu
dander hen affwonnen , dewelcke die guesen verloopende alle branden . Daer worde mennighen schoet
gheschooten . Doen begonste oeck midden in 't leger
ende omheer den brant ; oeck branden bet logement
van graeff Lodewick . Terwijlen worde dapper gheschoten ende wij consten van een rondeel sien, dat
die vijanden uuyt hoer sterck verliepen ende dat
die onse daerinne quamen . Daerontrent vergaederden sick weder die guesen ende stelden sick in
een slachorden, ale 't scheen, om die fortuyne to
verwachten . Ende soe sjj daer vordeel mochten
hebben ende den avont aenquamp, en hadden die
onse niet andere ghedaen dan hemluyden meer gheapprocheert ende sijn der hertoch tho Alva ende die
graeff van Megen buyten in 't velt den nacht ghebleven onder tenten, die noch naer VITen uuytghevoert worden . Hoyden desen morgen vernemen wij,
dat die guesen desen nacht voert sick nae der He!'1) A l l e n e e it eigenl, al i n een d . i . gedurig, telkens .
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ligerlede weder ghegeven hebben, ende naer bet
schijnt worden sij bj den onsen vervolght derghestalt, dat wj hopen, dat dit spel hiermet een ende
sal hebben . Die almoegende Heere verleene ons sin
gottelicke gracie ende u, mij a heeren, daerenboven
uwer hertsen begeren . C hescreven met haeste den
XVeri Julij a° XVC LXVIII
bj U. E . W . ende L. goetwillighe
vrunt ende diner
Joest van Cranevelt .
Messieurs! La nuict passee a le duc d'Alva
sejourne a Slochteren et out les nostres poursuivi les
gues hier tout le jour et trove on par le chemin
mainte morts et diet on, que la pluspart soot defaict
les noir harnois du conte de Schauwemborch et est
doubte de sa personne. Les ennemis a dix et vint,
laissant chevalx et harnois, se sauvent a pidt par
les toubieres, mesmes ceulx de l'arriere-garde . Est
doubte, si lea premiers partis tiendront piet entour
de Helligerlee, la ou avoint envoie force vivres.
Ceulx de Dam soot tons emfois 1 ), les bourgois taut
bien. Esperons, quo Dieu nous donnera la victoire .
Escript le xvi Juliet bien matin
par moy le vostre
De Cranevelt .
Daer comet die tijdinghe, dat der guesen ruyteren
ontrent eon twehondert sijn ghebleven, die de once
soe sterck vervolghden ende in eon marasch deden
wijcken met den schieten der langhe roeren . Robles
hadde die alderhartste vervolcht . Van oren peerden
sijn in der stet veele veyl brocht, die goetcoop ghe1) _- enfuis.
22'
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geven worden . Ons volck is naer den guesen, soedat se to Schermert 1} ende om Slochteren scharmutselen halden . Ende laten vast veele van den hoeren .
Die hoope is, dat sij alle belacht ende gheslagen
sullen sijn eer XXIIII uren . Die almoegende Heer
wil one daernaer pegs ende vrede gheven ende laeten
behalden. Datum den XVIIen Julij a° LXV III .
U . W . L . medebroeder ende diner
Van Cranevelt .
Aen mijn heeren die Coninclicke
Raeden, mijn gunstighe heeren ende
medebroeder
binnen Arnhem .

1568 Juli 18 .
Monsieur le grefer !
Par lee advertences des prisonniers gueuz a XVIII,
que la pluspart ay oy parler, trovons, que le XIIIIIe
du present mois, le mesme jour que a IX ou a X
heures entra son Exe. en ceste vile , lee ennemis
gene de bon matin et de nuict estoint sortie de leer
camp jusques a XVIIII enseignes et emmenoint vers
Helligerlede tons leurs bagaiges et demorirent au
camp en leur fort que sept enseignes avecques la
chevalerie du conte Josse de Schouweborch . Le
matin asset tempre vismes sortir du ,cloistre Senwarden lee trois enseignes, qui avoint este la plus
que trois sepmaines, et venoint au camp a banieres
deployez, asset bravement boutoint le fen audict
cloistre, dont prenions certitude de leur departie, . .
1) Misschien wordt bedoeld Scharmer, een buurt van Slochteren .
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comme biers aise vismes marchez grande
des
chariotz. AVeeques lesdict VII enseignes estoint demourez les comes Lodewick , celluy de Hoochstraten
et de Shouwemborch, et comme les nostres a la venue
du ducq se mectoint a escarmoucher, vismes biers, que
les geuz se tenront (?) quoy derriere leer trenchys,
se deffendant de leer arquebuse, car les piechettes
d'artilleries , qu'ilz avoint , estoint partis avecques les
premiers , saulf deux pieces , qu'on a trove plongeez
en des fossez . Comme noz escarmoucher se forehoint
de plus en plus a deux Voire trois costez de leur
camp , perdoint les ennemis parfois des costez l'ung
puffs l'aultre de leur fortz, lesquelz le delaissant
brulerent les ennemis pour empescher les nostres de
la fumee taut que leur fust possible . Les nostres
se nonobstant de plus en plus approchoint . Entre
les six et rcpt heures de soir entrerent a force de
arquebusades les Walons de monsr . d e Billy et du
Sr, de urges es tranchis des ennemis , lesquelz a
l'aultre coste brusloint le pont, brusloint aussi le
logement du come Lodewick au mitan des trenehis.
Si ce poet n'eust este brusle et abattu , ilz eussent

demoure trestous, car la chevalerie Espaignole estoit
la pluspart au contraire coste . Lesdiet Walons estoint
si dru en leer fortz et donnoint taut entre les
chevaulx et leur esquadrons, que les vismes merveilleusement courir et comme it y avoit ung large
fosse maricageus, demourit en sestuy la mainte brave
ruytere ; de ceulx la en ay veu plus que XIX ;
encores soubz la bouwe en avoit plus de XX aultres
et autant des chevaulx . Les rutres soot la et en
chemin plus oultre tour quasi defaictz ; hier at on
trove ung seigneur, qui a sa chemise avoit piereries
et perles. Le ducq a tout son armee les at suivy
et a campe a Sloehteren . Les ennemis soot alles
vers Emden pour la se sauver . Nous esperons, que
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de cast exploit la pluspart de la guere sera failli et
acheve . Sur mar devant le Delfziele a ung pirate,
natiff de caste villa, qui faict grand dommaige et
peult avoir VIII hommes archebusiers ; ce nomme Jan
Naples ; it fauldra luy donner la trousse . Monsieur
le conte a mis en son memorial a mon pourchas
parley a son Exce . pour avoir denies pour employer
a nos fortifications a Arnhem . Ce seroit grant dommaige
laisser ainsin for. . . . imparfaict . Comma n'avoy plus
de temps et le postillon partoit, ferme castes me
recommendant. Escript a Groeninghen le XVIII
Juliet XVc LXVIII
par le tout vostre amyl
Josse d e Cranevelt .
A monsieur maistre
Thomas Roos,
Greffer an conseil de Geldres,
mon bon seigneur et amyl

a Arnhem .

EEN MEMORIE OVER DEN TOESTAND DER
WEST INDISCHE COMPAGNIE
IN HET JAAR 1633 .
MEDEGEDEELD DOOR

DR . M . G . DE BOER.

Was reeds bj de onderhandelingen over hat Twaalfjarig Bestand gebleken, hoe moeilijk hat was een
zoowel door Shanje als voor de Republiek aanneembare regaling der koloniale kwestie to vinden, na
de oprichting der West-Indische Compagnie was
een oplossing deter moeilijkheid nog veal lastiger
geworden . Toen das ook in 1632 na den val van
Maastricht onderhandelingen warden aangeknoopt, kon
men verwachten, dat hat tear bezwaarljk zou zijn
op dit gebied tot overeenstemming to komen .
Niet dadelijk trail daze kwestie echter op den
voorgrond. Daar men zich aanvankelijk voorstelde
alleen met de Staten Generaal van hat 7uiden, niet
met den koning van Spanj e , vrede to sluiten, ward
to Maastricht bj 't stellen der aerate eischen niet
over de kolonien gesproken I) . Ook toes de onderhandelingen in Den Haag aangevangen wares, trachtte
men zich op hetzelfde standpunt to plaatsen, en toes
1) Zie mijne „Friedensunterhandlungen zwisehen Spanien and den
Niederlanden in den Jahren 1632 and 1 633 ," Groningen 1898, 47 .
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men de eischen onzerzijds in 21 artikelen samenvatte,
werd de bepaling, dat de Compagnieen niet alleen
in de tot nog toe bezette landen, maar ook in die,
waar ze later toegang zouden krijgen, handel zouden
mogen driven, voorloopig weggelaten ~) .
Eerst toen men na langdurige onderhandelingen
de 21 artikelen door bet ultimatum der 18 artikelen
had vervangen, formuleerde men zijn eischen omtrent
dit punt nader ; terwijl men nu ook den koning in den
vrede wilde betrekken, hield een der artikelen in,
dat de krijg aan de overzijde van de linie zou worden
voortgezet . Daar zou dus een toestand heerschen
als tijdens bet Twaalfjarig Bestand .
Het was duidelij k , dat , zelfs als men in andere
punten tot overeenstemming zou komen, op dit gebied van den koning van Spanje geen toegeven to
verwachten was ; deze eisehte zelfs beslist de teruggave van bet door ons veroverde Olinda, de hoofstad
der provincie Pernambuco, en stelde den afstand van
Breda hiervan afhankelijk .
De vraag was nu , of de vredespartij bier to lande
voor derge1 jke concessie to vinden zou zijn . De
vroedschap van Amsterdam oordeelde (6 Juni 1633),
dat men, als bet sluiten van den vrede hiervan
afhing, Pernambuco zou moeten afstaan ; de meeste
Hollandsche steden gingen echter niet met dit voor
stel mee, en toen den 11 Juni de eischen van bet
ultimatum nogmaals gematigd en in 5 punten samengevat worden, handhaafde men de bepaling, dat de
vrede slechts voor Europa gelden zou, zoodat bet
uitzicht op bet treffen van een vergeljjk geheel verloren ging.
Reeds in December 1632 hadden de Staten (eneraal
besloten, dat bet advies der Compagnieen zou worden
1) Ibid. 67,
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ingeroepen bjj het regelen der moeilijkheid . Het is
mij onbekend, welke stappen de Oost-Indische Compagnie heeft gedaan . In de notulen, welke onzerzijds
van de vredesonderhandelingen werden gehouden 1 ),
vindt men echter eon breedvoerige memorie over de
gevolgen, welke 't sluiten van den vrede voor de
West-Indische Compagnie zou hebben . Zjj is afkomstig
van de kamer Amsterdam , welks advies door de
Staten van Holland was ingeroepen, en wend den
16en Juni 1633 bij de Staten Generaal ingediend .
In meer dan een opzicht scheen deze memorie mij
van veel belang . Waar het archief der Oude Compagnie grootendeels verloren is gegaan, moeten we
dankbaar zijn voor elke mededeeling aangaande den
omvang der handelsbetrekkingen en de beteekenis
der door de Compagnie bezette kusten. Van even
groote beteekenis scheen mij echter de openhartige
uiteenzetting van den toestand der Compagnie, vooral
de bekentenis, dat voortzetting van den krijg eon
levensbehoefte voor haar was, daar men in den
aanvang verzuimd had kolonien to stichten en den
strijd tegen Spanje zich als hoofddoel had gesteld .
Tevens doet het betoog uitkomen, van hoeveel beteekenis doze n kaapvaart-maatsehappij" voor den
strijd tegen Spanje is geweest .
Ter vergelijking voegde ik enkele passages uit eon
derge1 jke memorie van 't jaar 1629 (gedrukt bij
Aitzema : Sakerl van Staet II 912) in noten onder
den tekst .
M.G.DEB .
9

1) Handelinge met die van d'andere zijde 1 63 2/33/31 (Rijks Archief den Haag) Verg, mijn „Friedensunterhandlungen" XIV en 104,
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Hooge en Moogende Heeren de Staten Generael
der Vereenigde Nederlanden,
't Heeft de Ho . Mo . Heeren Staten van Hollandt
ende West-Frieslant gelieft dese dagen de Bewinthebberen van de geoctroyeerde Westindisehe Compagnie en nament1jck die van de Camer tot Amsteldam
alhier to ontbieden ende haer to openers 't geene in
dese onderhandelinge met den viant de Compagnie
betreffende ofte reede is voorgevallen ofte noch apparentlijcken heeft voor to vahen ende hare meyninge
daerover aff to eysschen .
wij hadden wel gewenscht, dat hot advis van
alle de respective Cameron in desen Vereenichden
Nederlanden 't samentlijck hierover hadden moogen
gehoort ende sulcx bj Uwe Ho . Mo . ende sijn Vorstl .
Gen. den Prince van Oraignen overwogen, dat beyde
den dienst van 't vaderlant en den welstand der
Compagnie daerdoor mocht worden gevordert ende de
Compagnie gemaintineert, sulcx als wij voor desen bij
verscheyden deduction en remonstrantioli ende insonderheyt in den jaero 1629, doers gelijcke deliberation
voorvielen, onderdanichlijck hebben vertoont .
Doch dewijle hot Haer H . Mo . belieft heeft eenige
van den onsen specialijcken daerover to beroepen, en
hebben in geene gebreecke willen blijven, maer Haer
H . Mo . van alles, wat in desen deele in consideratie
moot comers, naer ons goring vermogen ende goede
meeninge tot dienste van desen staet wel ende grondelijcken t' onderrichten .
Eude hebben Haer Ho . Mo . vooreerst to gemoet
gedragen, gelijck wij U Ho . Mo . doers mite desen, de
groote diensten, die bij de Compagnie van den begin
desselfs aen desen staet sin gedaen ende degeene,
die noch vorder in toecomen cunnen gedaen worden .
Want hoewel wj vertrouwen, dat des viants
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voorgeven en hart aenhouden om in West-Indien bevrijt to sijn van de wapenen van dose Compagnie een
claer en onwederleggeljck argument is van den dienst,
die deselve Compagnie dagelijex is doende aen desen
staet, dewijl nochtans veele 't solve sooseer niet
en schijnen to vatten ofte in acht to nemen, soo
sal de volgende deductie dienen om degeene, die
d'importantie van de Compagnie voor desen staet wel
hebben gevat, meerder to verstercken, ende degeene,
die daer souden mogen aen twijffelen, beter to onderrichten.
Corte deductie van de proffijten, die 't gemeene landt uit de Compagnie is treckende .
1. Eerst wegen de comsumptien .
De Compagnie heeft jaerljjcx, somtijt moor, somtjjt
min, dock d'een jaer door d'ander over de vijftich
schepen geequipeert, gevictuailleert ende uytgesonden '),
Over de zesduysent soo soldaeten als bootsgesellen
in dienst onderhouden ende de laetst voorgaende
jaeren over de acht of negen duysent,
Ende tot onderhout derselver seer groot getal van
beesten gecocht ende geslacht, groote provision gedaan van biscuid, hard- broot, meel, boonen, erten,
gort, stockvis, boter ende kaes, ende diergelijcke
vivres,
Mode gehouden groote quantiteyt van wijnen, brandewijn, olye, asijnen ende diergelijcke natte vivres,
Item groote quantiteyt van pulver, lonten, scharp,
ende andere crijchsbehoeften .

1) De memorie van 1629 geeft een honderdtal schepen op ; de
Compagnie had vole vaartuigen gekocht of gehuurd, die antlers
door de „schaersheyt van comrnercie" hadden moeten stilliggen .
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2 . Ten tweeden wagen de convoyen .
Door de Compagnie is ingebracht een excessive groote
menichte van seer costelijcke waeren als : cochenielle,
zijde, indigo, ontalljcke veel suyckeren, huyden,
gemgber en andere specerien , cottoenen , oliphantstanden, tobacq, brasilie- ende antler hout, sout, gommen
etc . , waervan in 't uytvoeren naer andere landen
groote convoyen bij 't lant sijn genoten 1 ) .
3 . Ten derde door vermeerdering van neeringen en verrijckinge van de gemeynte .
Door deselve Compagnie is in 't landt gebracht een
overgroote somme van gout en silver, soo gemunt
als ongemunt, uytgesonden een excessive meenichte
van allerhande manifacturen, meest hier to laude
gemaect .
Want de negotiatie op Guynea alleen vereyscht
jaerljjcx aen cargasoen van allerhande manifacturen
over de vijf tonnen gouts ; deselve brengt weder
jaerlycx in 't lant over de thien tonnen gouts .
Insgeljcx worden op andere gewesten van Africa
ende America veel waeren uytgescheept ende in
plaetse van dien veel andere goederen ingebracht,
daer de inwoonders deser landen meede aen handel
ende werck geraecken .
4 . Ten vierden door de versterckinge des
lants .
De Compagnie heeft tegenwoordich bj de hondert erg
twintich welgeboude schepen, waeronder eenige van

1) Zoo had men einde 1628 en begin 1629 4000 „cassen" indigo
aangevoerd, in laatstgenoemd jaar bovendien 3000 kisten suiker,
,,een wonderlijck groot aantal rouwe huyden (in 1629 : 36000),
een so trefl'elijcke partije cochenillie, als oyt voor deesen in dese
landen is gekomen, een overgroote partye touback, dewelcke nu
merle een voornemen coopmanschap is geworden, ende eyndelick
een groote rijckdom aen allerhande gesteenten enz ." (Memorie
1629) .
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400 en 3001asten , veele van 250 , 200 en 150 fasten
ende de reste van minder groote, alle met metale
ende jjsere stucken ende toebehoorende amunitien soo
wel voorsien als eenige van des viants beste ende
grootste schepen I) . Van welcke bijnaer altoos een
derde part ofte oock wel de helft in val des hoots
bij 't lant can gebruyckt worden .
Be Compagnie onderhout ende oeffent een groot getal
van matroosen, die antlers soo geen werck en souden
vinden, ende maeckt die bequaem tot verscheyden
diensten , oock de hoochsten deses staets 2).
5 . Ten vijfden de secoursen aen't lant gedaen .
Insonderheyt, doen de viant op de Veluwe was
gecommen, heeft de Compagnie ende 't lantvolck, amunitien, vivres etc . sulcx verstreckt, dat daerdoor haer
vloote haer Brasil gedestineert over de drie maenden
is opgehouden, ende over de drie duysent man buyten
's lants vruchteloos hebben moeten onderhouden tot
haere costen ende verhinderinge van haer desseynen,
't lant in sijnen hoot met een aenzienlijcke Somme
van contante penningen geholpen . Ende door de
rijcke uytdeelinge des lants casse ende der ingesetenen
beurse sulcx gestijft, dat veel bequamer sijn geweest
om de gemeene fasten to dragen ende prompter om
deselve op to brengen .
6 . Ten zesten doordien den viant soo excessiven schade hebben gedaen ende een onuytspreeckelijke diversie gecauseert .

1) In 1628 vond men op de vloot der Compagnie „409 metaele
stucken, waeronder vele halve cartouwen, ende bij de 2000 gotelingen, behalven de steenstucken, die verre over de seshondert sijn ."
2) In 1629 had ze 15000 man in dienst, „waerdoor dan 't
volck wonderlicken werd aengequeeckt, veel ervaeren stierluyden
gemaeckt, ende vele so gheoeffent, dat het landt altydts kan
vinden bequaeme lieden om to dienen voor hooft ende minder
officieren op hare schepen,"
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De Bahia verovert, die den Coninck van Spaignien
boven de geleden schade over de thien millioenen
heeft gecost om weder to becommen l) . Porto Rico,
de Margarita, Sancta Marta , St . Thome , de Guiana
ende andere plaetsen meer ingenomen , geplondert en
gedestrueert.
Parnambuquo ingenomen ende behouden alsmede
Tamarica, waerbij de Coninck van Spaignien boven
een anderhalf millioen incornsten jaer1jcx heeft
verloren.
Denselven Coninck gejaecht op groote oncosten
van vlooten to senders naer Brasil, doer [hj] sijn
suyckeren voor deem sonder oncosten ende al slaepende
plach thugs to krijgen ende sin tollen sonder eenige
expensien to trecken .
Item door het continueel aen- ende affvaeren van
once schepen op de custe van Brasil verhindert, dot
de Portugesen haer suyckeren ende andere vruchten
niet hebben cunnen overbrengen, doer den Coninck
int incomen van geniet drie en twintich ten hondert
ende weder sooveele in 't uytvoeren naer andere
landen, wesende to saemen sessenveertich ten honiin de condert 2), sonder nosh de schade die [hj]
tractatie van het Brasiliehout is ljdende . Denselven
afgenomen sijn vloote van Nova Hispanic en tot
driemaels toe de r cke schepen van de Honduras,
ende daerenboven in verscheyden quartieren van
Africa en America hem afgenomen over de hondert
schepen, meest wel geladen, waeronder sin geweest
eenige van sijn 'beste galeones Bjnae noch soo-

1) ,,De stadt S. Salvador weder heeft moeten veroveren, welck
hem naer alley verstandigen gissing, wel hondert en vijftig tonnen
goudts heeft gekost, ende doer niet bij bekomen als een ijdel
nest" (Memorie 1629).
2) In 1629 werden deze tollen op ruim 300! o geschat .
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veele ofte meerder in de grout geseliooten, verbrant
ende verdestrueert .
Hem gedwongen sijn vloote van Terra Firma en
Nova Hispanic met meer als eens soo veel galeones
ende gemonteerde schepen to gaen haelen als to vooren
plach to does
Denselven genootsaeet sijne gewoone saisoenen to veranderen ende sijn vlooten op ongewoone ende ontijdige
saisoenen van 't jaer over to laten cowmen , waerdoor verleden jaer een costelicke vloote van Nova
Hispanic bjnae gantsch verlooren is . Ende noch
tegenwoordich, voor sooveel w j weten, sijn vloote
van voorleden jaer niet en heeft inbecomen , die
curlers voor de winter had behooren in to wesen .
Door welcke alles sijn case soo is uytgeput ende
syn crediet verswackt, datter qualijck redres aen is,
soodat daerdoor meest Overt bewogen om dese landen
den Treves aen to bieden .
Staende hierbij to considereren , dat dese staet
aen uytheemsehe princes ende states groote subsidies
jaer1jcx heeft gedaen ende doet, daervan 't geldt uyt
de laude gaet en blijft, ende nergens naer sulcken
diversie merle Overt verkregen , als wel by de Compagnie dese voorlede jaeren is uytgewrocht, dewelcke
de subsidies hier to laude consumeert .
Uijt welcke alles ende 't geese men noch breder,
des soot sjnde, soude cunnen deduceren, Uwe Ho .
Mo . lichteljck sullen begrijpen, wat diensten de
Compagnie aen desen staet heeft gedaen ende wat
profhjt 't last uyt deselve heeft getrocken, ende voornamentlijck dese provincie van Hollant ende West
Frieslant, doordien in dese de ses negenste parten
des Compagnies capitael Overt gedirigeert ende de
meeste equipagien gedaen .
Beneffens dat alle 't geese voorschreven is ende
sob meer tot dienste van 't landt ende of breucke van
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de viant bij de Compagnie in toecomende can worden
gedaen ende dat vrij beter ende lichter ale voor desen,
ten eersten doordien dat [wjjJ flu in Brasil besitten
de importantste plaetse van dat geweste ende de
beste gelegenste , die men in heel America soude
connen uytkiesen, geljjck 't solve alle de werelt
ende selfs den viant ten besten bekent is .
Ten anderen, omdat [wjj] flu door groote onkosten
ende lange ervarentheyt hebben geleert , waer des
Conincx macht in America op sijn swackst is, ende
hoe lichtelijck men hem ook van sijn alderbeste
incomsten soude connen versetten . Ofte dose diensten,
die de Compagnie 't last can doers ende desen Staet tot
sijn conservatie en vercleyninge van haeren erffviant
ongetwijffelt heeft to verwachten, nosh dienen b
desen staet aengehouden ende gefomenteert ofte wel
ter contrarie soo schooners advantagie wechgegeven,
't solve laten wij Uwe Ho . Mo, wijse deliberation
bevoolen wesen .
Want Uwe Ho . Mo . sullen licht connen begrjpen
de voordeelen, die den Coninck van Spaignien heeft
to verwachten, indien men hem de Compagnie schepen
ende macht van den hale bout, ende hoe haest hij
door bet onverhindert inbecomen van sijn vlooten
sijn vervallen finantien ende crediet sal connen herstellen ende eerlang formidabelder wesen voor desen
staet ende hare geconfedereerde ale oit hiervooren is
geweest, ende hoe licht hij sal connen de plaetsen,
die nu voor one open loggers, fortificeren ende de
reede gefortificeerde verstercken, soodat hiernae alle
once macht ende wetensehap om niets en sal dienen 1) .

1) Ook in 1629 schreef men : „den Coninck van Hispangien sal
sijn gouden en silveren springh-ader weder Tiber en vrij krijgen ."
Als eon antler gevolg van den gevrecsden vrede woes men toen
op bet gevaar, „dat men -- ale by den voorgaenden Troves - sal
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Wij en connen Uwe Ho Mo, in desen deele niet
voorschrijven noehte langer dienst doers als het desen
staet aengenaem is . Maer dit moeten wij amptshalven Uwe Ho . Mo, in alle onderdanicheyt voordragen,
dat de Compagnie voor sooveel haer participanten
interest belanckt wel can buyten groote schade gehouden worden bij dese onderhandelinge, sulex in
geld ofte warren voor haer bedingende , als de saecke
meriteert ; dat merle de participanten licht haer
schade souden vergeten , als den staet daerbij maer
grooteljcx profhteerde, maer dat deselve Compagnie
daerbij mettertjt soude commen to vervallen ende geen
dienst meer aen desen staet soude connen doers .
Want sonder to blijven in oirloge met den Coninck
van Spaignien ende bij den staet victhoreuslijek
gesubsidieert to werden en can desen staet bijnaer
geen dienst van de Compagnie erlangen ofte de viant
eenige notabele of breuck werden gedaen .
Want 't sij de Compagnie bij onderhandelinge de
plaetsen, die [sjj] in Drasil besit, court to behouden
ofte deselve voor een somme van penningen aen den
Coninck to restitueren, soo en sal 't selve voor desen
staet niet to beduyden wesen .
Wij bekennen geerne, dat in den aenvang dese
Compagnie wel principalijcken is aengelegt tot vermeerdering van de commercie ende schipvaert, sonder
deweleke ale groote menichte van bootsvolck, waermede dese landen van God suit begaeft, niet en
connen worden geemployeert ende alle ambachten
in continuele actie ende voordelen onderhouden . Dat
oock degeene, die in desen handel aldaer claerste

practiseren, our op het onkostelijckste to varen, ende deshalve
sal men 't geschut voor 't ineestendeel afleggen ende sparige
ammonitie versorgen, waerdoor de kracht des landts geswackt
synde, men in val des noots niet en sal hebben our aen to tasters ."
Bijdr, en Meded . XXI.

`~3
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meinden ingesien to hebben, van dit gevoelen sijn
geweest, dat de landen van west Indies niet soo
nauw bij onse vianden wares beslagen , ofte men
conde onderhandelingen met verscheyden volckeren
en natien aenstellen, oock colonies overbrengen
ende plantagien van versch eyrie nutbaere gewassen
vervorderen ende daer gelijcke emolumenten uyt
treeken, als onse vianden in den hares tot groote
stijvinge van des Conincx finantien flu veele jaereii
hebben getrocken .
Ende in val van retardement of quaet succes, soo
verhoopte men een gedeelte van de schade met sout
to hales voor to comes, maar door de langwijlige
onderhandelinge met de Heeren van het Noorderquartier is het southalen aen Punte del Rey 1) ons
bij den viant gantsch vernagelt .
Ende wat den handel belanckt, de ervarentheyt
heeft ons alleenskens wijser gemaeckt ende geleert,
dat den handel met volckeren ende natien , die alsnoch buyten de subjectie des Conincx van Spaignien
sijn gebleven, seer mager ende gering is . Dat oock
de landen, die alsnoch onbeslagen sijn, voor den
meesten deel van cleene consideratie en onvruchtbaer
sijn, ende die goet ende vruchtbaar worden bevonden
van seer difficile culture, doordien soo met hout
bewassen ende antlers belemmert sijn . Insonderheyt
voor onse natie, die soo heeten climaet ongewoon
sjnde, sells tot den arbeit qualick haer cunnen begeven ende onversien sijn van slaves, alsmede ongewoon deselve to gebruycken, ende corlnen haer eygen
insuffisantie door andere niet suppleren, gelijck wel
de Spaignaerden ende Portugesen met de swarten ende
1) Op de Kaap-Verdische eilanden gelegen, Enkhuizen, Hoorn
en Medemblik hadden zich hardnekkig in 't belang van hun
zouthaiidel tegen het rnonopolie der Compagnie verzet .
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wilden doers . Beneffens dat de populeringe van soo
woeste ende ongehavende landen meer volck vereiseht
als dese once landen connen vervallen , niet sooseer
door gebreek van volck, daer onse provineien van
krielen , als doordien dat alle degenen , die maer
eenigerwijse bier willen arbeyden, lichteliek aen de
cost geraecken ende oversulcx haer ontsien haer verre
van hugs to begeven op een onseecker uytcomste .
Bij hetweleke dan noch court de onseeckerheyt van
deselve wel to connen besehermen , ten waere met
meerder onkosten als de apparente emolumenten daer
weder uyt to trecken schijnen to meriteren . Doch
opdat Uwe Ho . Mo . punctue1 jcken hiervan mogen
onderricht worden ende verstaen de gelegentheyt van
de landen alsnoch bij onse vianden onbeset, soo
sullen wij Uwe lie . Mo . van d'een eynde onser
limiten in West Indien tot bet ander de groote ende
conditie van deselver wat nader openers .
De limiten, bij Uwe Ho . Mo . ons vergunt, beginners van 't Noorden aen Nova Francis, wiens
limiten bij de Francoisen vrij verre werden uytgestreckt, ook soo dat sj ons Nieu-Nederlandt, 't welck
is 't eerste lant bij de onse beslagen , hebben willen
querelleren . Dit gedeelte, hoewel bet volgens climaet
behoort soo warm en bequaem tot culture van vruchten
to wesen als Vranckrijcx uytterste paelen naer
Spaignien, soo Overt 't selve bjnaer courier bevonden
als dese, jae meer noordelijcker landen ; deswegen
dan de lieden, derwaerts bij ons gebracht, tot noch
toe maer spaerlijck middelen our to levels hebben
connen vinden ende geen voordeel maer een achterdeel aen dese Compagnie hebben gedaen ; den handel,
die daer valt in pelterien, is wel advantagieux, maer
en can 't een jaer door 't ander maer uytterljck in
de vijftich duysent guldens thugs brengen . Hieraen
volgen naer zuyden toe Virginia b j d'Engelsche be-
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slagen ende Florida bij de Spaignaerden, voor sooveel
't selve tot negotie bequaem is . De groote eylanden
sijn bij de Spaignaerden beset, de kleyne periculeus
om aen to comers ende haer gelegentheyt alsnoch
weynich bekent ende eenige van de alderbeste alr ede
bj de Francoisen ende Engelsche beslagen, behalven,
dat de Engelsche op alle de Caraibische eianden,
wegen seecker octroy aen den grave van Carliel
vergunt, actie pretenderen .
Voorts van 't hooft van Florida, dat tegen Cuba
oversteeckt, tot aen 't begin van Nova Hispanic en is
noch goedt lant om to beslaen , nosh volck om met
to handelen. Nu van Nova Hispanic voorwaarts naer
't Oosten den gantschen custe van Yucutana, d'Honduras ende Terra Firma, soo de Spaignaerden dat
noemen, tot voorbij de Trinidad sijn niet alleen de
custen, maer oock de eylanden al met Spaignaerden
beset . Alleen soo volgen hieraen de landen van
Guiana, weick wy noemen de Wilde cult ; dese
custen ende verscheyden rivieren sijn onbeslagen ende
bewoont bij vrje wilden, ende in dese landen vallen
wel verscheyden goederen, die met proffijt in dese
landen cunnen gebracht worden, maer wat is 't?
Dese natien syn soo barbarisch ende soo onbehoeftich,
doordien sij noch lust tot deeding hebben, noch yets
antlers tot onderhout des levens van doers, dat alle
den handel, die bier valt, ligt met 2 a 3 schepen
jaer1jckx
ikan gedreven ende met gering capitael onderhouden worden . 't Selve is van de groote rivier de
Amasones, dewelcke oock niet vrij en is van de
besettinge van Spaignaerden, gelijck d'onse met haere
schade hebben bevonden. Daeraen volcht weder
een lange custe tot Brasil toe, van dewelcke 't meeste
gedeelte van 't geene yemant tot handelinge off culture eenichsints soude mogen verwecken, merle al
bjj de Portugesen beslagen . Brasil, bij deselve gants
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beset, streekt hem verre tot over de Tropicus Capricorni, ende van daer voorts tot de straet Magellanus,
en is niet, dat meriteert . Door de straet in de
Zuytsee resteert niets onbeset dan 't weste gedeelte
van Maggelanica ende een gedeelte van Chili, ende
eyndelyck de geimagineerde landen van Terra
Australia .
Dus sien Uwe Ho . Mo ., watter in West Indies voor
de Compagnie in soo groote limiten open is om handel
ofte culture aen to leggen , deswegen wij dan van
den beginne van onse administratie ons to lichteljjcker
hebben later bewegen om oorlogswijse ons tegen den
gemeenen viant to canter, dock ineest, doordien wij
bevonden, dat selfs de weynich natien - soo verre
als naerbij gelegen - die den Coninck van Spaignen
niet onderdaen en sijn, door geen antler middel en
conden tot onderhandelingen met ons gebracht worden,
als met ons to verclaren ende metterdaad to betoonen vianden van de Spaignaerden to weesen,
dock meest doordien wij bevonden, dat de verwachte
diensten tot welstant onses vaderlants en ontblootinge
van onses erffviant niet en corner volgen uyt de
weinighe onderhandelinge met de wilder ofte langsame
culture van onbewoonde quartieren, maer wel uyt
het feytelick aentasten van des Conincx ende sijner
subjecten schepen ende goederen, overrumpelen van
sijne plaetsen ende bewaringe derselver tot des lasts
diensten, welck voorstel dan soo genadelijcken bij
Godt gesegent is geweest dese laatste jaeren, dat
daerdoor grooten rjckdom desen staet toegebracht
ende des viants financier in sulcke achterheyt en confusie sijn gebracht, dat daeraen geen redres en is to
verwachten dan door stilstant van onse wapenen ende
't huyshouden van onse vlooten uyt die quartieren .
Doch dese crijchsfeyten in stele van handel en sijn
bij ons niet aengevangen door ons eygen motyff,
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maer meest door aenradinge van Uwe Ho . Mo . ende
goetvinden van Sijn Vorstelijcke Genade de Prince
van Oraignien, want Uwe Ho . Mo . sal wel indachtich
weesen, dat wij al van de eerste beginning van de
Compagnie door Uwe Ho . Mo . Commissarissen versocht
sijn geweest, om niet alleen yet feytelick tegen den
viant aen to stellen , maer oock ons de vloote , die
weynich to vooren under 't beleyt van den Admiraal
l'Heremite was uytgesonden, aen to trecken , die to
secunderen ende de schepen, die doen bij ons waeren
toegerust, naer de Zuydzee to senden, deweleke om
goede insichten ende met Uwe Ho . Mo . goetvinden
naer de Bahia de Todos los Sanctos wierden gesonden .
Naer dese beginselen sin wij voort ende voort in
oirloge vervallen, ende met Uwe Ho . Mo, overstaen
ende approbatie van sijn Vorstl . Gen . voorgenomen
verscheiden desseins, die met verwonderinge van alle
de werelt soo geluckelijcken van tijt tot tijt sijn uytgevallen, ende hebben genegligeert colonien to planters
en landen to besetten, uyt welcken grooter handel had
mogen volgen, als wij tegenwoordich genieten, ofte met
eenige apparentie haestelick souden connen oprichten .
Soodat alleen resteert de handelinge op Guinea ende
.Africa, die gering is int regard van 't grout capitael
van de Compagnie ende Overt alreede bj andere natien
gediverteert ende bedorven ende heeft bij tide van Treves
noch meerder hasard in dien deele to verwachten,
deswegen wij dan met confi dentie ende seeckere
wetenschap seggen, dat het maecken van Treves de
ruyne moet wesen van de Compagnie en dat Uwe Ho .
Mo . voor altijts sullen verliesen de geluckige onderstuttinge van desen staet ende de groote verminderinge van de finantien van uwen erffviant, want met
de negotie, laet se vrij grooter wesen als wij se noch
cunnen imagineren, en sal de viandt niet een stroo
gekrenckt wordeni met deselye encan het seste part
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van onse schepen niet geemployeert ende bjgevolch
maer een klein gedeelte van 't bootsvolck besich
gehouden worden .
wij en connen de wilden ons niet obligeren ende
met deselve sonder omsien handelen , soo wij ons
vrunden toonen van de Spaignaerden ende met deselve heullen ; 't waer to vergeefs de Chilesen aen to
lockers ende de Spaensche to versehoonen ; in somma
daer en sal bij ons niet overich connen blijven als
een mager schim van een welgevoet lichaem , want
de Compagnie sal genootsaeckt sijn een goet deel van
haer grootste schepen ende veel van haer gesehut tot
merckelijcke schade to vercoopen ende 't volek ledich
off sick aff to wijsen ende haer doers allenthalven in
to binders .
De participanten sullen worden gediscourageert ;
de actien sullen in prijs vallen ; veel sullen de haere
vercoopen, gelijck eenige alreede hebben gedaen en
dagelijcx doers, oock selve degeene, die tot noch
toe luyster aen de Compagnie hebben gegeven .
wij betrouwen vasteljck, dat Uwe Ho . Mo . noch
Syn Vorst . (den . dit alles niet en sullen gehengen,
nochte soo groote voordeelen to vergeefs den viant
overgeven, maer dat [sj]
iveeleer sullen nemen een
loffelijcke en vaste resolutie om de Compagnie in haer
octroye to mainteneren, ende den oorloch haer helpers
uytvoeren, ende dat Uwe Ho . Mo . haer in desen
met gelijcke ijver als voor desen sullen voorgaen .
Want gelyck wj noch onlancx aen Uw Ho . Mo .
wydluftich hebben vertoont, de saecken staen sulcx
in Brasil geschapen, dat met wat meerder machts
van volck ende een ervaren hooft derwaert to seinden,
gelijck wij nu voorhebben, indien ons de hant behoorlijcken wort gebooden, deselve plaetse niet alleen
voor desen staet sal connen worden verseeckert, maer
ooUk tot sulcken nut gebracht, dat de oncosten sells
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sal connen vervallen , ende een overgroote neeringe
ende welvaert dese larder toebrengen .
De subsidies, die wij daertoe versocht hebben, en
sijn soo groot niet, dat deselve desen staet al to
beswaerlijck souden vanes ; Uwe Ho . Mo . connen
't selve best pondereren ; eenige provincien maeken
daer gees swaricheyt in, dock al waer't dat se een
weinich swaerder schenen to wesen als den jegen .
toestant wel conde lijden, soo is't profijt
daeruyt to scheppen soo groot ende de verseeckerheyt voor desen staet daerdoor to vercrjgen soo
apparent, dat men sulex niet eens behoorde aen
to sien.
Men heeft wel uytheemsche princes, welcker goede
successes men beyde to lieven ende to vreesen hadde,
dese voorlede jaeren grooter subsidies toegevoecht,
oock deselve niet gespaert aen degeene, daer desen
staet weynich voordeel voor desen bij hadde genooten,
apes om diversie to maecken ende den viant allenthalven to krencken .
Met wat excuse sal men das connen becleden de
verlatinge oft cleinachtinge van een Compagnie, die
met hare particuliere middelen sulcken heyl aent
gemeyn heeft gewrocht, ende die hier order Uwe
Ho. Mo. vleugelen schuylt ende niet gevreest can
worden das van derselver vianden .
Soo Uwe Ho . Mo. gelieven in to sien de deliberation, die gevallen sijn voor de volcomen oprichtinge van de Compagnie, hot octroy, dat Uwe Ho . Mo .
onversocht van selfs hare subj ecten hebben gepresenteert, de dirges, die in 't vervolch van de administratie syn voorgevallen, 't is eon seer disputabel
poinct off de bewinthebberen beter souden connen
verantwoorden by haer participanten, dat sij derselver
geederen soo liberalijcken tot den dienst van hot
last hebben gespendeert, ofte de regeerders van desen
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staet by de posteriteyt exeuseeren, dat sjj , deselve
soo weynich in 't reguard van haer diensten tot
noch toe geassisteert hebbende, eyndelijck ter eontemplatie van den viant soude commen to verlaten .
Den oirloge to continueren ofte door den vrede
to eindigen ofte oock door een Trefves voor eenige
jaren op to sehorten staet in de Heeren haer
goetvinden ; d'een of d'ander doende, moot de Compagnie nootsaeekelijek in eonsideratie commen ; de
viant selfs die brengt se daerin en sehjjnt niet to
willen commen tot eenige eonelusie, voor ende aleer
dat hem de Compagnie van den hall words gehouden
ende de genomen plaetsen op seeckere condition
gerestitueert.
wj en vreesen niet, dat Uwe Ho . Mo . den viant
hierin sullen to gemoet gaen , maer wel , dat degeene,
die den Trefves meest affeeteren, ons souden mogen
imputeren een hinderpael to wesen, dat men den
Trefves niet wel en corms voltreeken ; ende hoewel
't solve noch eenichsints to verdragen waere , soo
sal daerbij commen , dat men de resolution van subsidies langsaem sal vererijgen ende 't effect traeehlijeken genieten . Sulex dat wij voor een besluyt
Uwe Ho . Mo . willen gebeden hebben, eerst selfs
serieuslijek to overwegen, oft desen staet merekelijeke
ontlastinge ende profhjt heeft to verwaehten bij de
oirloge, door de Compagnie in de gewesten van
America to continueren, off dat hot beter is, dat
men den coninek sooverre verobligere ende soo merekelijeke avantagion, door soo grooten oneosten vercregen, overgeve ende de Compagnie verlate .
Ende daerentussehen Uwe Ho . Mo . onderdanichlijck
versocht hebben in aeht to semen hot octroye,
't welek deselve ons hebben verleent, waerop de
participanten niet alleen hier to lands, maer oock
veel van de confedereerde sijn ingetrocken, ende
Bijdr . en Meded . XXI
.
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hoe d'een off d'ander voor de werelt verantwoort sal
connen worden , alsmede wel to letters op de placcaten onlancx wegen Uwe Ho . Mo, in Brasil vercondicht, waerop alreede de ingeboorne ende oock eenige
van de Portugeesen - soo wij onderricht worden -sick hebben begost onder to stellen, die sonder
merchelycke infamie ende verlies vary crediet niet en
connen verlaten worden .
Bidden Godt, dat Hem gelieve Uwe Ho . Mo . sulcx
to inspireren, als meest sal strecken tot verbreydinge
van Sijne eere ende onses vaderlants welstant .
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Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave
van bestaande handschriften en litteratuur . Door S .
Muller Fz . 1880
f (1 .40) 1 .- .
Volledige lijst van alle Noord-Nederlandsche kronijken en wegwijzer door de bestaande handschriften van uitgegevene en onuitgegevene kronijken .

Annales Egmundani .

1863

f (1 .20) 1 .

.

Oudste bron voor de geschiedenis van het graafschap Holland .

Rijmkroniek van Melis Stoke.
Brill 2 deelen . 1885

Uitgegeven door

w.

G.

f (9 .80) 5 .- .
Belangrijk verhaal van een grafelijken klerk omtrent de geschiedenis
van de laatste tijden van het Hollandsche en het optreden van
het Henegouwsche huffs .

Kronijk van Holland van een ongenoemden geesteljke
(gewoonlijk genaamd Kronijk van den Clere uten laghen
f (2 .30) 1 .-- .
landen bi der see) . 1867
Kronijk, waarvan de tekst nauw verwant is aan de Hollandsche
vertaling der belangrijke kronijk van Beka .
HENRICUS B0MELIUS,

Bellum Trajectinum.

1878.
[(1 .40) 1 .- .
Verhaal van de gebeurtenissen, die aan de annexatie van het
sticht Utrecht door Karel V voorafgingen .

Kronijken van Emo en Menko .
en Acker Stratingh . 1866

Uitgegeven door Feith

f (3 .70) 1 .50.
Belangrijkste bron voor de oudste geschiedenis van Frie~land,
vooral voor de sociale historie .

Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia
et de diversis aliis sub diversis episcopis Trajectensibus . Uitgegeven door C . Pijnacker Hordijk 1888.
f (2 .10) 2 .10 .
Belangrijk voor de geschiedenis van Groningen en Drente in de
12e en 13e eeuw. Uitgaaf volgens een handschrift, dat aan de
uitgevers der Monuments Germanise onbekend is gebleven.
1) Deze inhoudsopgave der uitgaven van het genootschap bedoelt
alleen den hoofdinhoud, niet den volledigen inhoud der werken to
vermelden.

De kroniek van Sicke Benninge . le en 2e deel (kroniek
van Van Lemego) Uitgegeven en met kritische aanteekeningen voorzien door J . A . Feith ; met eene inleiding van P . J . Blok . 1887
f (2 .40) 2 .40.
Verhaal van een hooggeplaatst getuige van de gebeurtenissen to
Groningen in de 15e en het begin der 16e eeuw, hier voor het
eerst op betrouwbare wijze uitgegeven . Ook de bier overgenomene kroniek van Lemego over de 15e eeuw is het werk van
een tijdgenoot .

Het oudste cartularium van het sticht Utrecht . Uitgegeven door S . Muller Fz . 1892
f 4 .60 .
Bevat alle keizeroorkonden van bet sticht Utrecht en alle andere
giftbrieven uit de oudste tijden van bet bisdom .

Bullarium Trajeetense . Romanorum Pontificum diplomats
usque ad Urbanum Papam VT in veterem episcopatum
Trajectensem destinata. Edidit Gisb . Brom . 2 tomi.
1891, 92
f24. .
Volledige verzameling van de in bet pauselijk archief aanwezige
oorkonden, betrekking hebbende op bet bisdom Utrecht.

De rekeningen der grafe1 jkheid van Holland onder het
Henegouwsche huffs . Uitgegeven door H. G . Hamaker.
3 deelen . 187578
f (19 .20) 7 .50 .
De rekeningen der grafeljjkheid van Zeeland onder het
Henegouwsche Huffs . Uitgegeven door H . G . Hamaker .
f (12.10) 6 . .
2 deelen. 1879, 80
Oudst bewaarde rekeningen van de Hollandsehe graven, overrijk
aan bizonderheden betreffende de geographische, administratieve
en sociale toestanden van Holland in de veertiende eeuw .

De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht . 13251336 . Uitgegeven door S . Muller Fz . 2 deelen, 1889, 91 .
f 15 .30 .
Eenige bron voor de kennis van de administratie van bet bisdom
Utrecht in het begin van de veertiende eeuw .

De oudste stadsrekeningen van Dordrecht . 1284-1424 .
Uitgegeven door C . M . Dozy . 1891 . . . . f 2 .40 .
Bevat o, a, de eenige stadsrekeningen uit de dertiende eeuw, die
in l~T ederland bewaard zijn .

Rekeningen van de gilden van Dordrecht. 1438--1600 .
Uitgegeven door J . C . Overvoorde. 1894 . - f 2 .80 .
Eenige bewaarde middeleeuwsche rekeningen van Nederlandsche
gilden, van belang voor de kennis van de inrichting dezer corporaties .

Rekeningen der stall Groningen nit de 16e eeuw . Uitgegeven door P . J. Blok . 1896
f 4 .- .
Geven een voliedig overzicht van de administratie der stall Groningen in de eerste helft der zestiende eeuw .
25

E . VERwIJS, De oorlogen van hertog Albrecht van Beieren
met de Friezen in de laatste jaren der XIVe eeuw .
1869

f (9 .80) 2 .50 .

Bewerking van deze belangrijke episode der Nederlandsche geschiedenis, voornamelUk getrokken uit de grafelijkheidsrekeningen
van Holland.

Onderzoek van 's Konings wege ingesteld omtrent de
Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567 . Uitgegeven
door J . Van Vloten . 1873
f (3 .40) 1 .50 .
Zeer belangrijke bron voor de geschiedenis van de hagepreeken,
den beeldenstorm en het eerste gewapende verzet tegen de Spanjaarden in Zeeland.

Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau
en andere onuitgegeven documenten . Verzameld door
P . J . Blok . 1887
f (2 .90) 2 .90.
Bevat o, a, de onuitgegeven apologie van Lodewijk, de rechterhand van zijn broeder pries willem van Oranje, en eene correspondentie betreffende zijne onderhandelingen met het Fransche hof .
HORTENSIUS, Over de opkomst en den ondergang van

Naarden .
1866

Uitgegeven door Peerlkamp en A. Perk .
f (4 .50) 1 .50 .

Dit geschrift van Lambertus Hortensius, rector der Latijnsche
s(hool to Naarden, is vooral merkwaardig om de mededeelingen
over het begin van den 80-j arigen oorlog en het uitvoerig verhaal van bet uitmoorden van Naarden door de Spanjaarden (1572) .

Memorien van Roger Williams . Uitgegeven door J . T .
Bodel Nyenhuis. 1864
I (2 .10) 1 .- .
Merkwaardig voor de oorlogsgeschiedenis der jaren 1572-1574 ;
de schrijver was ooggetuige der gebeurtenissen in de eerste jaren
van den opstand tegen Spanje .

Brieven en onuitgegeven stukken van Jonkheer Arend
van Dorp, heer van Maasdam . Uitgegeven door J. B . J . N .
ridder De van der Schueren . 2 deelen . 1887, 88 .
f (14 .40) 5 .50 .
Papieren van een handlanger van pries willem I, belangrijk
voor de intieme geschiedenis van den opstand tegen Spanje .

Documents concernant les relations entre le due d'Anjou et
les Pays-Bas . (1576-1584.) Publies par P . L. Muller
et Alph . Diegeriek . Tome I-V (1576-Juin 1584) .
f 34 .95 .
1889, 90
de
tusschenkomst
van den
Volledige bronnenuitgave betreffende
hertog van Anjou, broeder van Hendrik III, in de zaken van
den Nederlandschen opstand en de aanneming van de souvereiniteit over de Nederlandsche gewesten .

Kronjjk van Eggerik Egges Phebens .
gegeven door IL 0 . Feith . 1867 .

.

1565-1594 . Uit
.
f (2 .40) 1 .- .

Groningsche kronijk van een onpartij digen hervormingsgezinde,
bron van Emmius .

Tjittreksel nit Fraricisci Dusseldorpii Annales . 1566-1616 .
f 7 .50 .
IJitgegeven door R . Fruin . 1894
De geschiedenis van den opstaud, door een katholiek tijdgenoot
geschreveu .

IJiarium Everardi Bronchorstii sive Adversaria omnium
quae gesta sunt in academia Leidensi, 1591-1627 .
IJitgegeven door J. 0 . Van Slee. 1898 . . . f 2 .40 .
Curieuse aanteekeningen over bet onderwjs en bet lever aan
de Leidsehe academie

Brieven van Lionello en Suriano nit Den Haag aau Doge
en Senaat van Venetie in 1616-1618, benevens Versiag
van Trevisano betrefFende zjjne tending naar Holland
in 1620 . 1883
f (6.10) 3 .50 .
Merkwaarclige brieven van de bekende Venetiaansche diplornaten
over de geschillen tijdens bet bestand .

Memorien en adviezen van Cornelis Pieterszoon Hooft .
1871
f (4 .90) 2 .- .
Beangrijk voor de geschiedenis van Amsterdam in de jaren
158--1620 en voor de bonding van deze stall in de godsdien.
stige geschillen .

Verhooren en andere bescheiden betreffende bet rechtsgeding van Hugo de Groot . TJitgegeven door R . Fruin .
1871
f (4.80) 2 .- .
Belangrijk voor de kennis van den strijd tusschen de twee groote
staatspartijen in bet begin van de republiek, waarbij Grotius
eene belaugrijke rol vervulde .

Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert . 1584-1644 . TJitgegeven door H . C . Rogge . 7
/ .
deelen . 186874
f (37 .60) 12 .50 .
Deze correspondentie van den bekenden Remonstrantschen hofprediker van prins Maurits is in do eerste plaats belangrijk voor
do gesehiedenis van de kerkelijke woelingen tijdens bet bestand .

Verbaal van do ambassade van Aerssen, Joachimi en Burmania naar Engelarid. 1625 . 1867 . . f (1 .90) 1 .- .
Bevat do onderhandeling over een verbond van onderlinge bescherming na bet afspriugen van bet huweiijk tusschen den zoos
van den Engelsehen koning en eene Spaansche prinses .

Yerbaal van de ambassade van Gaspar van 1losbergen bj den
koning van Denemarken, den Neder-Saxischen kreits en
den koning van Zweden . 1625 . 1867 . f (2 .30) 1 .- .
Beheist do onderhandelingen over een verbond tegen den keizer
en den koning van Spanje in hot begin van den Dertigjarigen oorlog .

Resolution, genomen bij de vroedschap van Utrecht betreffende de Illustre school en de Akademie in hare
stall . Uitgegeven door J . A . Wijnne . le stuk . (1632
1699) . 1888
f 2 .- .
Merkwaardi~ voor de geschiedenis van hot akademisch onderwijs
in de zeventiende eeuw . (Zal eerlang vervolgd worden .)

Histoire des Provinces-Unies des
Pais-Bas, depuis le parfait establissement de cot estat
par la pair de Munster . 4 v olumes . I . 1861 . II . 1864.
f 26 .-.
III. 1866 . IV . 187 4

ABRAHAM DE WICQUEFORT,

De baste gelijktijdige geschiedenis van de Nederlanden in de
tweede helft der zeventiende eeuw door eon diplomatiek agent .

De geschillen over de afdanking van hot krijgsvolk in de
Vereenigde Nederlanden in de jaren 1649 en 1650 .
Toegelicht door J . A . Wijnne . 1885 . . f (5 .40) 2.50 .
De bekende geschillen van bet jaar 1650 worden bier toegelicht
uit onbekende stukken nit bet Huis •a rchief van H . M . de Koningin .

Dagverhaal van Jan van Riebeek, commandeer aan de Kaap
de Goede Hoop . 1652--1662 .3 deelen . 1884--93 . f 23 .80 .
Merkwaardig verhaal van den stiehter der Kaapkolonie omtrent
de geschiedenis van doze kolonie .

De regeeringe van Amsterdam, soo in
't civiel als crimineel en militaire . 1653-1672 . Uitgegeven door G . W. Kernkamp . 2 deelen . 1897 . f 11 .50 .

H . BONTEMANTEL,

Gedenkschriften van eon Amsterdamsch regent uit den tijd van
Jan De Witt, belangrijk voor de kennis van de regeering en de
regeeringsintriges van Amsterdam .

Lettres de Pierre de Groot a Abraham de Wicquefort .
1668-1674 . Publiees par F. J . L . Kramer . 1894 . f 5 .25 .
Brieven van P . De Groot, den zoon van Hugo Be Groot, voornamelijk loopende over de Keulsche vredeshandeling in 1673 .

Journalen van Constantijn Huygens den zoon . 1673-1678 .
1881
f (3 .50) 3 .50 .
Journalen van Constantijn Huygens den zoon . 1680-1682
en 1649-1650. 1888
f (2 .20) 2.20 .
Journaal van Constantijn Huygens den zoon . 1688-1696 .
2 deelen . 1876
f (14 .60). 14 .60 .
Journalen van den secretaris van Willem III, hoogst belangrijk
voor de kennis van personen en de zedengeschiedenis van de
laatste helft der zeventiende eeuw .

Verbaal van de buitengewone ambassade naar Engeland
in 1685. 1863
f (1 .80) 1 .
Gewichtig voor de kennis van de verhouding der republiek tot
koning Jakob II na liens troonsbestijging en den opstand van
Monmouth en zijne aanhangers .

Negociations du comte D'Avaux, ambassadeur a la cour
de Suede, pendant les annees 1693, 1697, 1698 . Publiees
par J . A . Wjjnne . 4 volumes . 1882, 83 . f (22 .90) 8 .- .
Belangrijk voor de geschiedenis van de diplomatieke betrekkingen
der mogendheden ten tijde van den Negenjarigen oorlo .

Memorien van Mr . Diderik Van Bleyswjk, burgemeester
van Gorinchem . 1734-1755 . Uitgegeven door Theod.
Jorissen . 1887
f (4 .50) 3 .
Belangrijk voor de geschiedenis van de familieregeering en de
regentenintriges in de steden van Holland.

Brieven van en aan Joan Derek Van der Capellen van
de Poll . Uitgegeven door W . H . De Beaufort. Met aanhangsel door J. A. Sillem . 2 deelen . 1879, f (12 .20) 4 .- .
Brieven van den bekenden adellijken patriotsehen leider, hoogst
belangrijk voor de geschiedenis van de jaren 1763-1784 .

Brieven aan R . M . Van Goens en onuitgegeven stukken
hem betreffende . 3 deelen . 1884-90. f (14 .20) 8 .
Belangrijk voor de autobiografie van R . M. Van Goens en voor
de kennis van zijne verhouding tot de stadhouderlijke partij .
Bevat bovendien eene uitgebreide correspondentie met buitenlandsche geleerden .

Brieven van prins Willem V aan baron Van Lijnden van
Blitterswijk . Uitgegeven onder toezicht van F . De Bas.
1893
f 3.50.
Vertrouwelijke brieven van den prins aan zijn vertegenwoordiger
als eerste edele in Zeeland .

Memorials and times of Peter Philip Juriaan Quint Ondaatje . By Mrs. Davies
f (4 .--) 1 .50.
Biographic van den bekenden Utrechtschen patriot van 1784 en
volgende jaren .
KRONIJK .
EERSTE SERIF .
Ie jaargang.

(Is niet in druk verschenen .)

lie jaargang . 1846
f (5 .-) 1 .50 .
Behelst tal van bijzonderheden over historische personen, kerkelijke taken, universiteitswezen enz . - Inventaris van brieven uit
het archief der voormalige vijf kapittelen to Utrecht (13801513) . - Kleine historische mededeelingen enz, enz .

IIIe jaargang .

1847

f (2 .70) 1 .50 .

Vervolg van den inventaris der brieven uit het archief der voormalige vijf kapittelen to Utrecht (1514, 1515) . - Vele wetenswaardigheden over archaeologic, genealogie, archiefwezen .
Verklaring van spreekwijzen (dialecten) en spreekwoorden enz, enz .

.IVe jaargang. 1848,
, f (3 .70) 2 .50 .
Verschillende brieven van pries Willem I, Paulus Merula (minnebrief), Wtenbogaert e, a. - 1Tervolg van den inventaris der 5
kapittelen (1516, 1517) .
Mededeelingen over Czaar Peter en
zijne vrouw e. a. -- Toestand der archieven van Nijmegen, Utrecht,
Groningen, Dordrecht en andere steden enz, enz .
Ve jaargang . 1849
f (6 .-) 2 .50.
Inventarissen van verschillende stalls-archieven . - Brieven van
David van Bourgondie, Philips II, pries Willem I, Hugo De
Groot, e . a. -- Bijdragen tot de geschiedenis vani hot Nederlandsche zeewezen en krijgswezen (1618) enz, enz,
TWEEDS SERIF,
VIe jaargang . 1850
f (6 .-) 2 .- .
Inventarissen van verschillende archieven van steden, gerechten
en gasthuizen . - Brieven o, a . van Adolf en Karel van Gelder
(1456--1477), Christiaan II van Denemarken (1525), Karel V
(4537), Philips II (1561, 67), E . Leoninus (1581), pries Willem I (1,582), Maurits van Nassau ('1600) e. a. - Bijzonderheden
over Utrechtsche bisschoppen, hertogen van Gelre e . a. ; over den
vredehandel to Utrecht (1713) ; over aflaatgelden, papiermerken
enz, enz .
Vile jaargang, 1851
f (6 .40) 3 .
Inventarissen van archieven . - Academic to Franker. -- Middeleeuwsche kerkgebouwen in Friesland en Groningen. - Graftombes
in Germaansehen smack en in dice der Renaissance . -- Tien
brieven betreffende de Geldersche aangelegenheden in 1535
1537 . - Brieven van bekende persons ; genealogies enz. enz.
VIIIe jaargang, 1852
f (6 .80) 3. .
Reprodactie van den „Almanach sae den nieuwen cede ouden
stijl . Opt Jaer ons Heeren M .D .XCVIII", in 12° to Delft bij
Bruyn Harmansz, -19 brieven van Anna van Egmond can hares
broeder Maximiliaan . -- Keuken-rekening van de grafelijkheid van
Holland en Zeeland . 1401 . - Stukken over de Oost-Indische
Compagnie. -- Emigreerende families nit Antwerpen scar Middelburg . 1586 enz . enz .
f (6.80) 3,- .
IXe jaargang. 1853
Belangrijke onderschepte Portugeesche briefwisseling . 1634 . -Stukken van Jan Pietersz. Coen over den handel in Indict . 1622,
1623 . - Fragmenten van oude kronieken . -- Journaal, gehouden
to Batavia door den directeur-generaal Ph . Zwart. 1636 . -- Chronologische opgave der oorkonden over de 13e en 14e eeuw in
het stalls-archief to Harderwijk . - Bijdragen tot de geschiedenis
van het geschntwezen (1491-1528) . Brieven ; genealogische
mededeelingen enz . enz .
Xe jaargang . 1854
f (6 .80) 3 .
TTiterste wil van pries Maurits, -- Eenige merkwaardige von-

nissen. 1524-1645 . -- Handel op Perzie en de golf van Bengalen. 1633 . - Stukken over de Oost-Indische Compagnie . 109 Brieven van Maria van Nassau . 1605-1615 . - Charters
in bet stalls-archief van Harderwijk, 1402 92 enz, enz.
DERDE SERIF .
XIe jaargang . 1855
f (3 .20) 1 .-.
Betrekking tusschen de Nederlanden en Geneve in '1589, 1590 . -Stukken over de West-Indische Compagnie . - Geslachtswapenen
en rouwborden in kerken . --- Stukken betreffende de krijgsgeschiedenis. -- Brieven enz, van en aan Anna Maria van Schurman . Onuitgegeven gedichten van Const . Huygens enz, en .
XIIe jaargang . 1856
f (3.60) 1 . .
Reehtstoestand in bet begin der 15e eeuw . -- Rechtsgebruiken in
de middeneeuwen. -- Eenige merkwaardige vonnissen nit den tijd
der geioofsvervoiging to Amsterdam in de 16e eeuw . - Bijdrage
tot de geschiedenis van den bouw van den Dom to Utrecht . -Autobiographie van den gouverneur-generaal P . A, van der
Parra . -- Grafsteden der oudste bewoners van Denemarken enz . enz .
XIIIe jaargang. 1857
f (4 .80) 1 .50.
Oorkonden betrekkelijk den twist tusschen den bisschop van
Utrecht en den beer van Wisch in 1490 . - Inventaris van bet
stadsarchief to Oudewater . - Begiftigingen en bezittingen van
bet Carthuizer-convent bij Utrecht . -- Charter van 1368, bevattende een overzicht van bet bisdom Utrecht in 1278 .
XIVe jaargang . 1858
f (5 .10) 1 .50.
Stukken betrekkelijk den oorlog met Frankrijk in 167 - Oude
doopvonten (met afbeeldingen) . -- Stukken betrekkelijk de hervormingsberoerten to Utrecht in 1566 en 1567 . - Expeditie naar
Portugal in Sept . 1657 enz, enz .
XVe jaargang . 1859
f (4 .60) 1 .50 .
Brieven van prins Willem van Oranje aan zijne vrouw Anna
van Egmond . - Liefdadige stichtingen to Utrecht . - Charters
uit bet stalls-archief to Harderwijk, 14e en 15e eeuw . -- Gevangenneming van Paulus Buys, 1586 enz, enz .
QIERDE SERIF .
XVIe jaargang. 1860
f (5 .40) 150 .
Aanteekeningen betrekkelijk bet beleg van Haarlem . - Overlandreis van Indie naar Europe in 1757 . -- Stukken voor de geschiedenis van de jaren 1588 en 1589 enz. enz.
XVIIe jaargang . 1861
f (5 .80) 1 .50 .
Stukken voor de geschiedenis der jaren 1588 en 1589 . - Verdedigingswerken van de IJssel. 1672 . -- Brieven van Willem

van Liere. - Onkosten der judicature van Oldenbarnevelt. Onkosten der Dordsche synode enz, enz .
XVIIIe jaargang . 1861
f (6 .60) 1 .50 .
Stukken voor de geschiedenis der jaren 1590 en 1591 enz, enz .
XIXe jaargang . 1863
f (7 .40) 2 .
Stukken voor de geschiedenis van pet jeer 1592 . - Wicqueforts
Memoires . - Heinrici ab Hovel Speculum Westphaliae enz . enz .
XXe jaargang . 1864
f (7 .20) 2 .- .
Stukken voor de geschiedenis der jaren 1593 en 1594 . - De
benoeming van graaf Johan van Nassau tot stadhouder van (elderland. - Beschrijving van een tocht near de bovenlanden van
Banjermassing in pet jaar 1790 . -- De bekostiging der voormalige fortificatiewerken der stad Utrecht enz . enz .
VIJFDE SERIF .
XXIe jaargang. 1865
f (7 .60)
2. .
Stukken voor de geschiedenis van pet jaar 9595 . - Thysius
Leere en Order der Ned . (eref. Kerken. - Rapport faict par
Monsieur de St . Aldegonde au Conseil d'Estat de sa negotiation
en France 1581 . - Bijdrage tot de geschiedenis der gewevene
en andere behangseltapijten, vooral in Denemarken enz . enz

XXIIe jaargang . 1866
f (7 .20) 2 .
Stukken betreffende de onlusten binnen Utrecht in 1690
Verbaal van de legatie van Leoninus, van Loozen, Vaicke en
Franckena near Engelan4 in 1596 . - Stukken betrekkelijk de
Remonstranten enz, enz.
XXIIIe jaargang. 1867
f (9 .20) 2 .50 .
Concept van eene Compagnie van assurantie en van hear octrooi .
1628, 29 . - Brieven van Joh. Heinsius over den in 1632 aangeknoopten vredehandel . - Eene bijdrage tot bet levee van
Onno Zwier Van Haren . - Over den geest en de strekking
van bet Amsterdamsche patriciaat enz enz .
f (9 .40) 2 .50 .
XXIVe jaargang. 1868
Brieven van Maarten Harpertsz . Tromp en van Witte Cornelisz
De With . - Brieven van Bilderbeck, Nederlandsch agent to
Keulen, betreffende pet laatste gedeelte van den Dertigjarigen
oorlog . - Aegidius Daalmans, Indi~anse aanteekeningen enz . enz .

XXVe jaargang . 1869
f (10 .70) 3 .- .
Stukken betreffende den vrijen handel op Braziiie . 4637 . - Origineele brieven van H. Doedens aan Ant . Van Hilten betreffende
de West-lndische Compagnie .1641-1648. - Journaal van Job .
Van Kerkhoven, beer van Heenvliet, hofmeester van de princesroyaal, over de ziekte en den flood van pries Willem II en
de kwestien omtrent de voogdij van den jonggeboren pries .
(eheime correspondentie nit Engeland . 1659, 1660 enz. enz.

ZESDE

SERIF .

XXVIe jaargang. 1870 .
f (8.-) 2 .50 .
Gesehillen to Nijmegen . 1617 . - Het Geusen Liedboek. -- Vervolging van de Remonstranten in Land en Stad van Utrecht .
1619 enz . -- Eenige aanteekeningen wegens het gebeurde to
tTtrecht in 1786 en 1787, -- Reisjournaal nit de 17e eeuw naar
het Heilige Land enz. enz .
XXVIIe jaargang . 1871 .
. f (8 .20) 2.50 .
Aanteekeningen betrekkelijk het gebeurde to Utrecht in 1786 en
1787 . - Stukken rakende de Quadruple Alliantie. -- Grondig
verhaal van Amboyna. 1621 . - Verhaal van eenige oorlogen in
Indict . 1622 enz . enz .
XXVIIIe jaargang. 1872
f (6 .20) 2 .50 .
LTit de papieren van eenen bewindhebber der Oost-Indiache Compagnie. - Brieven van R. Hoogerbeets . - Doleantien over misbruiken in de regeering van Friesland . 1627 enz, enz .
XXIXe jaargang. 1873
f (8 .30) 2 .50 .
Stukken betreffende de gesehiedenis van den oorlog in 1630 en
eenige volgende jaren . -- Reformatie van 's Hertogeiibosch .
1630 . -- Classicale acts van Brazilie. 1636-1644 . -- Brieven
van Willem Van Oldenbarnevelt aan Hugo De Groot . - Uit de
papieren van eenen bewindhebber der Oost-Indische Compagnie . -Aanbevelingen voor scheepskapitein enz ., ingekomen bij Johan
De Witt . 1653--1672 enz . enz .
XXXe jaargang. 1874------- f (10 .30) 3 . .
Staat van ontvangsten en uitgaven der geestelijke goederen tot
onderhoud van predikanten . 1590. - Politieke brieven uit de
jaren 9784, 1785 en 1786, meerendeels van den beer Maxim .
D'Yvoy . --lit de papieren van eenen bewindhebber der OostIndische Compagnie. - Verhaal der gevangenschap van Oldenbarnevelt, beschreven door zijn knecht Jan Francken enz, enz .
XXXIe jaargang . 1875
f (S .40) 2 .50 .
Rapport der geheime staatscommissie nopens de toekomstige inrichting en huishouding van den staat . 1818. - Journaal van
Splinter Helmich, soldaat en later hopman in dienst van den
lande . 1572-1598 . -- De magistraatsbestelling to Utrecht onder
de republiek . -- De vorming van het Oversticht . -- Brieven
van pries Willem V . 1786 1793 enz . enz .
BERIGTEN .
Ie deel le stuk . 1846
f (3 .40) 1 .50.
Dodt van Flensburg over Valerius Andreas . - Visscher over Jan
van Rode, vertaler der Somme le Roy . - Dodt van Flensburg
over Adam en Paul van Vianen . -- Utrechtsch handschrift der

Snorra-Edda . - Eyck van Zuilichetn, Bouw- en beeldhouwkundige voortbrengselen in ons land .
Ie deal 2e stuk . 1848
f (2.20) 1 .50.
Nederlandsche handschriften in de Keizerlijke bibliotheek to
Petersburg. - Asch van Wijck, Schuttengilden in Nederland .
IIe deal le stuk. 1849
f (2 .20) 1 .50 .
Verblijf van Christiaan II van Denemarken in Nederland . 9521 . Beroerten to Gent onder Karel V .
lie deal 2e stuk . 1849
Verhooren van Oldenbarnevelt .

IIIe deal 1 e stuk . 1850 .

f (3 .80)

3 .80.

f (3 .--)

1 .50 .

Geschiedenis van bet geslacht Van Matlienesse . -- Catalogue de
documents manuscrits relatifs a Fhistorie de la Hollande dens
les bibliotheques de Paris .
IIIe deal 2e stuk. 1851
f (3.--) 1 .50 .
Journaal omtrent de vredehandeling to Utrecht .
IVe deal le stuk. 1851 .
Geschiedenis van bet geslacht Nijenrode .

f(3 .-)

2.

IVe deal 2e stuk. 1851

f (2 .50) 1 .50.
De Upstalboom bij Aurich . - Bescheiden over bet aerate tijdvak
van de gesehiedeuis der hervorming in Utrecht . 1524-1566 .

Ve deal le stuk. 1853

f (3 .20) 1 .50 .
Rapport van den gouverneur generaal Loten over Makasser.
Rapport van den beer van Sommelsdijk over zijne legatie near
Venetie in 9.620.

f (2 .50) 1 .--.
Ve deal 2e stuk . 1856
Rapport van acne rein near lief hof van Candie . 1671 . -- Autobiografie van den gouverneur generaal Rijklof Van Goens .
9 678-1681 . - Memorie betreffende bet eiland Ceylon door R .
Van Goens Jr. 1679

VIe deal le stuk, 1857

f (2 .50)
De Wicquefort, Me'moires sur la guerre de 1672 .

1 .-- .

VIe deal 2e stuk . 1857
f (2 .10) 1 .--- .
Dagelijksche aanteekeningen over bet verblijf der Franschen to
Utrecht in 1672 en 1673 .
VIIe deal le stuk . 1861 .
- f (5 .50)
Stukken betrekkelijk de verovering van Malakka . 1641 .

Vile deal 2e stuk . 1863

1 .50 .

f (6 .50) 2 .50 .
Verbaal van de Nederlandsche gezanten in Engeland . 1618-1 619 .Rapport van bet gebesoigneerde to Tunis en Algiers . 1622-1623 .

CODEX DIPLOMATIC US .
EERSTE SERIF

Ie deel le stuk .

(IN 4 ° ) .

1848

f (2.60) 2 .60 .

Oorkonden betreffende bet voormalig handelsverkeer van Utrecht . -Oudste kameraarsrekeningen van Deventer. 1337-1341 .

Ie deel 2e stuk

f (2 .60) 2.60.
Brieven van Lelbnitz en Cuperus o, a, over den Utrechtsehen vrede .

TWEEDS SERIF (IN 8 °) .

Ie deel 1e stuk .

1852

f (3 .75) 2 .50 .

Rekening van de testamentoreii van Ja~oba van Beieren .

1852
f (3 .10) 2.50 .
Lettres de Paul Choart, seigneur de Buzanval . 1600 .

Ie deel 2e stuk .

1853
f (6 .20) 3 .50 .
Oudste burgemeestersrekening van Middeiburg . '361 . - Oudste
kameraarsrekening van Utrecht. 1350 . - Rekening van de bruiloft van Jan van Touraine. 1406 . - Bissclloppelijke rekening
van 1317 .

IIe deel le stuk .

f (3 .20) 2 .- .
lie deel 2e stuk . 1853
Verbalen van Van Grijspere en Van Lent, commissarissen in de
troubles van 1567 en 1568 .
IIIe deel le stuk .

1855

f (6 .50) 2 .--.

Oude kroniek van Brabant .

IIIe deel 2e stuk . 1856
f (3.40) 1 .50.
Verbaal van de gedeputeerden in Engeland tot vereeniging van de
Engelsehe en Nederlandsehe Oost-Indische Compagnien .

1618 .

iVe deel 1e stuk .

1859
f (3 .10) 1 .50 .
Lettres inedites du comte de Boussu .
Oudste rekening van
Antwerpen . 1324 . -- Rekening van Lier. 1377 .
IVe deel 2e stuk . 1860
f (5 .20) 1 .50 .
Lettres de Marnix de St . Aldegonde et de Jean Casimir, comte
Palatin . - Briefwisseling met Don Jan van Oostenrijk . 1576-1577.
Ve deel . 1860
f (12 .-) 4 .- .
Toe Boeeop, Kronijk der bisschoppen van Utrecht .

VIe deel .

1863
f (1 .20)
Kronijken van Brabant, Holland en Vlaanderen .

1 .- .

BIJDRAGEN EN MEDEDEELINGEN .
Isle deel .

1878

f (5 .60) 2 .50 .

Sautijn Kluit, Utrechtsche courant . -- Boele van Hensbroek,
(nicciardini .

Ilde deel . 1879
Rapport van Aubery du Maurier. 1624 .

f (5 .20) 2 .50 .

Jude deel. 1880
f (5 .20 2 .50 .
Rekeningen der Buurkerk to Utrecht, 15de eeuw . - Brieven
aan den hertog van Brunswijk-Wolfenbut`el .
Tilde deel . 1881
f (8.80) 4 . .
Verloren van Themaat, Gesehiedenis van de vicarien in de pro •
vincie Utrecht .
Vde deel . 1882 ,
(5 .40) 3 .- .
Staatkundige bericht~n uit Frankrijk, 1650-1fi53 . - Stukken
over de lichting der waardgelders to Utrecht .
Relaas van 't
gepasseerde op Alsen . 1658 .
Vlde deel, 1883
f 6 .- .
Documenten voor de geschiedenis der Nederlanders in het oosten . Steven Van der Haeghen, Avonturen .1575-1597 . - Trois arrets
du Grand conseil de Malines .

f

VIIde deel. 1884 ,
f 5 .- .
De Bas, Overgaaf der Bataafsche vloot 1795 . - Verslag van Fr.
Micheli .1638 . - Visitatie der kerken in het Sticht Utrecht . 1593 .
VIIIste deel . 1885
f 3.60 .
Dagboek over 9672 . - Apologie van LodewUk van Nassau .
IXde deel, 1886
f 6 .10 .
Stukken betreffende den strijd der bisschoppen van Urecht met
de stad Utrecht . - Stukken over den tegenstand der Utrechtsche katholieken tegen de Unie van Utrecht .
Xde deel . 1887
f 5 .80.
Buchelius, Observationes ecciesiasticae sub presbyteratu meo . -Bending van Dirk Van Rule naar Spanje.
Onbekende kroniek
van het klooster Windesheim .
,Ide deel . 1889
f 6 .60.
De Wicquefort, Memoires sur la guerre de 1672 .
Drie Briefe
der Stadt Londen an die Stadt Dordrecht . 1359 .
De Bye,
Gedenkschrift betreffende het bewind van Oldenbarnevelt.
Drie Utrechtsche kroniekjes vddr Beka's tijd .
f 4 .10 .
XIIde deel . 1890
Politick journaal van 1795 . -- Bijdragen tot de geschiedenis der
Hervormde kerk to Gent, 1578-1584,
XIIIde deel . 1891
f 5 .-- .
Gedenkschrift van Don Sancho de Londono . - Vervolg op het
Recueil de Hopperus.
f 3 .80.
XIVde deel . 1892
StadsrekeResolutien der Staten van Holland . 9577 en 9578 .
ningen van Dordrecht. 1323-1399.
Reisjournaal van dhr.
Coenders van Helpen.

XVde dccl . 1893
f 4 .90 .
Journaal van Const . Huygens' rein near Venetie. 1620 .
Sommaire de la forme du regime des Provinces Unies . 1647 . Memorie van sea gouverneur Van der Graaff over de gebeurtenissen aan de Kaap de Goede Hoop . 1780 1806 .
XVIde dccl . 1894
f 4 .75 .
C . Block, Kroniek van het Regulierenklooster to Utrecht. -Buyck, Aanteekeningen over het geus worsen van Amsterdam .

XVIIde dccl .

1895
f 4 .- .
L. Reael, Amsterdamsche gedenkschriften . 1542--1567 .
Mar
gistraatsverandering to Utrecht in 1618 .

XVIIIde deel . 1896
f 5 .75 .
Fragment van de autobiografie van Const. Huygens. - Notulen
en munimenten veil het College van commercie to Amsterdam .
9663-1665. - Simon Van Leeuwen's Bedenckiugen over de
stadhouderlycke macht .
XIXde dccl. 1897
f 5.25.
Memoires de M . De B. sur la tour de Guillaume III .
Memorie van Byam over de overgave van Suriname . - Stukken
over de Noordsche Compagnie .

XX ste dccl. 1898

f 3 .25.
Kroniek van het Goudsche fraterhuis . - Notulen van de Patriottische partijdagen .1783-1787 . - Reisebericht des Mgr. Garampi
in Holland, 1764 .

op de Kroniek van 1846 1854 . 1857 . f 1 .50 .
Minder goes bewerkt den het latere register, dock veel uitvoeTiger, dear alle voorkomende namen vermeld worsen .

REGISTER

op de onderwerpen, behandeld in de Kroniek,
de Berigten en den Codex diplomaticus . 1877 . f 1 .50 .

REGISTER

Voortreffelijk register, bewerkt door Dr . P . A . Tide ; bevat alleen
de onderwerpen, waarover de artikelen handelen .
BEPALINGEN

over de uitgavo van handschriften . 1894 .
f 0 .25 .

over hot uitgeven van handschriften, betrekking hebbende op de nieuwe geschiedenis . 1896 .
f 0 .20 .

BEPALINGEN

Daze regels, gedeeltelijk gesteld near Duitsche voorschriften, worden in hoofdzaak gevolgd bij de uitgeven van het Historisch
Genootschap.

van de algemeene vergadering der leden van hot
Historisch Genootschap, ter gelegenhoid van het 50jarig bestaan van hot genootschap op 16 April 1895 .

VERSLA

1895
f 0 .60.
Bevat o. a . een uitvoerig verslag van de rede van prof . Fruin
over den veldtocht van het jaar 1572 .

van de algemeene vergadering der leden van
het Historisch Genootschap, op 20 April 1897 . 1897 .
f 0 .90 .

VFRSLA

Bevat ook de op deze vergadering gehoudene voordrachten der
heeren De Beaufort, Hofstede de (root en Muller .
CATAL0GuS der boekerij van hot Historisch Genootschap .
(3e uitgave.) 1872 . Met 2 supplementen dd . 1882 en

1895. 3 deelen

f 4 .80 .

Bovenstaande werken zijn, voor zoover zij voorhanden
zjjn, voor de leden tegen de helft 'Pan den prijs
to bekomen . Men wende zich daarvoor direct tot den
uitgever JOHANNES MCLLER to AMSTERDAM .

Nieuws to uitgave van KEMINK & ZOON (over den Porn)
te - Utrecht :

GESCHIEDENIS DER FUNDATIEN
BEHEERD DOOR HET COLLEGE VAN REGENTEN
DES

Vereenigde Gods- en Gasthuizen
rrj

RiCHT,

DOOR -

MR.. S. MULLER Fz.
300 Blz . roy . 8°. Prijs f 2 .90.
De in dit werk voorkomende opstellen stellen in hot licht de geschiedenis en den rechtstoestand der talrijke fundatien, voor zoover dit nit
de nog bewaarde bescheiden mogeljjk is . Tevens zijn er in opgenomen
de stichtingsbrieven der gasthuizen .

Uittreksels nit be~prekingen .
De op deze wjze tot stand gekomen bundel is zeer belangrijk voor
de geschiedenis van onze liefdadigheid . Sommige der Utrechtsche fundatien voeren hun oorsprong op tot de middeleeuwen, vole dateeren nit
de 16e eeuw . Reeds zeer vroeg ziet men hier de particuliere armenzorg
in stichtingen to voorsehijn treden . Wij zien ook hoe deze stichtingen
zich ontwikkelen, soma in een riehting geheel tegen de bedoeling der
stichters in ; zij worden rijker of armor, breiden zich uit of krimpen in
al naar de guest of de ongunst der tijden en - de mindere of meerdere
nauwgezetheid of eerlijkheid der Regenten . Want ock blijkt hier en
dear, dat de vaderlijke liefde der regenten voor de fundatien zich sours
openbaarde naar den regel, dat de vader, die zijne kinderen liefheeft,
ze kastijdt, ten minste in dit geval hot noodige onthoudt . Maar doze
patriarchate tijden, toen controle in take armenzorg nog eon ongekende
zaak was, zijn thans gelukkig voorbij . . Integendeel, gelijk gezegd : de
tegenwoordige regenten hebben hun archieven voor eon ieder opengelegd .
Zoo heeft mr . Muller met doze uitgave weer eon good work verricht,
dat ook anderen den de Utrechtsche regenten belang zal inboezemen .
Dat de bewerking in de beste handen was, spreekt van 'zelve . Men
weet niet, wet men in den Utrechtsehen archivaris moor moot bewonderen en waardeeren : zijn buitengewone productiviteit of zijn groote,
degelijke wetenschappelijkheid en tegelijk de heldere en toch beknopte
stijl, waarin zijn werken zijn geschreven .
1V. Rott. Ct . van 17 April 1900 .

Men vindt daarin eon overvloed van verras ende bizonderheden over
de geschiedenis der armenzorg to Utrecht, zooals die grootendeels in de
„duistere Middeleeuwen" opkwam, our nog heden ten dage op dezelfde
hechte grondslagen voort to bestaan . Voor alwie zich met vaderlandsche
cultuurgeschiedenis bezig houdt, en ook voor hem, die speciaal in de
historische ontwikkeling van armenzorg belang stelt, is dit book onmisbaar .
Uit den rijken overvloed hebben wij slechts enkele losse grepen gedaan .
De liefhebbers van Utrecht's eerbiedwaardig verleden, -- indien althans
hun geslacht met van der Monde niet bijna uitgestorven is - kunnen
hier volop to grit gaan . Zulk eon degelijk en uitvoerig geschiedboek
over hot vroeger armwezen, als mr . Muller ons thans heeft geschonken,
mag zelfs Amsterdam, de stall der locale oudheidkunde bij uitstek, aan
Utrecht benijden
G. B .
Het Centrum van 22 Maart 1900,

Van de andere fundatien die behandeld worden in het derde deel , is
bijzonder merkwaardig „Der Armen Noodhulp", die in vele opziehten
gelden mag als de voorloopster der ,,Vereeniging tot verbetering van
Armenzorg ." Zij dankte haar ontstaan aan de goede gedachte van eerie
liefdadige vrouw, die in 1496 ter besehikking der beheerders van de
drie groote gasthuizen de kleine som stelde van 200 Rijnsche guldens,
ten einde in 't midden der stall een keMer to bouwen voor turfuitdeeling
aan de armen. 't Balletje deter goede gedachte rolde, een inenigte
legatee en giften kwamen erbij voor brood, turf, kleederen en geld, en
weldra had zich een stichting georganiseerd, die de publieke liefdadigheid op een voet bracht, welke alle t jden eer aan zou doen . Ook char
werd het prineipe gehuldigd : „geen ondersteuning zonder onderzoek",
en reeds in het midden der zestiende eeuw had men een eentraal register
der Utrechtsche armen, dat voor overdadig geven behoedde . . .
En dit is in 't algemeen de groote waarde van dit boek, dat 't zeer
belangrijke bouwstoffen bevat voor een geschiedenis der armenzorg, die
wellicht to eeniger tij d geschreven zal worden .
Wellicht heb ik in deze besehouwing wat al to veel op den voorgrond
gesehoven de vow' m j zoo aantrekkel jke manier van behandeling van
een dergel jke stof . . , en to weinig mijn aandaeht gew jd aan de zake1 jke, correcte, systematisehe wijze, waarop de heer Muller z jne fata
heeft gerangschikt en ontleed : mijn verontsehuldiging mag daarin liggen,
dat ik groote bl jdsehap heb om d i t bewijs, hoe volkomen goed groote
geleerdheid zich verdraagt met fleurigheid en humor.
J . D . C . VAN DOKKUM

in het „ Utrechtsch Dagblad" van 14 April 1900.

De lezer zal niet verwachten, dat ik op deze wijze voortga en hem
suecessievelijk de geschiedenis verhaal van alle fundatien, die tegenwoordig beheerd worden door het College van Regenten der Vereenigde
Gods- en Gasthuizen to Utrecht . 1k mag vooral mijn medeburgers het
genot niet bederven van al het nieuws, dat z j uit dit boek kunnen
leeren ; over de parel der collectie, de geschiedenis van het ArkelConvent -- een katholieke oase in den woest jn van het protestantisme -bewaar ik onherroepel jk het stilzw jgen . Velerlei verrassingen waehten
hue nog b j de lectuur . Of is aan alle Utrechtenaars bekend, waarom
de poort op de Nieuwe Gracht , die toegang verleent tot het gymnastieklokaar , dat w j onder den naam Olympia" kennen, de „Gasthuispeort"
heet .
Zijn zij niet begeerig de geschiedenis to hooren van let huffs,
vroeger bewoond door Richard Hol , thans herschapen in het medicomechanisch Zander-instituut ? Laat het hen koud van het groote perceel
op de Kromme Nieuwe Gracht, waar thans de drukkerj van de firma
Van de We jer gevestigd is, to vernemen dat Agnes van Leeuwenberch,
de weduwe van jonker Steven van Rutenberch, „wier scherpe blik elk
hoekje van
Aan mr . J. Acquoy - den tegenwoordigen archivaris van Deventer,
die vroeger, als rechtskundig ambtenaar der gemeente Utrecht, het
materieel b jeenbracht voor deze uitgave -- en aan mr . S . Muller Fz,,
die het verwerkte, z jn allerlei categorieen van menschen verplicht : de
Utrechtenaars, die zooveel wetenswaardigs omtrent hunne stall vernemen ;
alien verder, die in armenzorg belang stellen ; eindel jk ook de historici,
die zoowel door de fundatie- en broederschapsbrieven als door de rapporten van mr. Muller een interressant k jkje op middeleeuwsche toestanden krijgen .
DR . G . W. KERNSANP .
in ,, De Amsterdammer", Weekblad voor Nederland, van 9 April 1900 .

