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I. JEUGD EN OPVOEDING. REIS NAAR INDIf
Het leven van een liefhebber van avontuur volgt bier.
Van een, die de IJszee en de Tropen leerde kennen, die
zwierf met het doel om al trekkend toe te nemen in kennis
en ondervinding en daardoor een man van betekenis
te worden.
Dit is hem gelukt. En tevens, al was dit zeker zijn bedoeling niet, om zich een naam te verwerven, die eeuwen
na zijn overlijden blijft voortleven.
De taak van de historicus is wel zeer lonend, als het
gelukt om een scherp en juist beeld te geven van iemand,
aan wie levensbeschrijvers door gebrekkige taalkennis
afkeurenswaardige karaktertrekken toekenden, welke
hem geheel vreemd waren.
Men begrijpt, dat voor een reconstructie van een persoon de gegevens moeten bestaan, en gevonden worden.
Die documenten zijn gebruikt voor de hier volgende levensbeschrijving.

Reeds in de veertiende eeuw vinden we voorvaderen
van Jan van Riebeeck in aanzienlijke ambten in de Lekstreek 1). Hijzelf was van Culemborg afkomstig, waar zijn
grootvader van moederskant burgemeester was, Govert
Anthonisz van Gaasbeek. Zijn vader zou volgens familieoverlevering scheepsbevelhebber zijn geweest en overleden
in Brazilie. Men weet zelfs te vertellen, dat hij in Mei
1639 in de San Paolo kerk te Olinda (Pernambuco) begraven is. Best mogelijk, maar men moet met familie7

overleveringen uiterst voorzichtig zijn. Uit diezelfde bron
kwam het bericht dat een familieportret Jan van Riebeeck
op anderhalfjarige leeftijd voorstelde, terwijl het een
meisje ill 1663 afbeeldt, Jan's dochtertje.
Ook is het misschien waar, dat Jan's moeder Elizabeth
Govertsdochter van Gaasbeek in 1629 te Schiedam, stierf
en daar begraven werd. Bewijzen ervoor zagen we niet2).
In 1651 wordt hem nog, 5 September een som gelds op
wissel gezonden, op de naam Jan Anthonisz van Riebeeck. Hijzelf tekende steeds zonder Anthonisz.

Het was in het begin van 1618, in alle geval voor de
maand April van dat jaar, dat Jan van Riebeeck te
Culemborg geboren werd, misschien wel ten huize van
zijn grootvader, tijdens een expeditie waarbij zijn vader
buitenslands vertoefde.
Na de gewone schoolopleiding der kinderen dier dagen
volgde hij een cursus in de heelkunde op de wijze van die
tijd. Dat wil zeggen dat hij bij een chirurgijn gedurende
drie jaren in de leer ging. Toentertijd behoorde bij dat
vak ook het scheren, friseren der lokken en het met een
warm ijzer opdraaien der snorren. Dat leerde hij dus ook,
naast belangrijker werk.
Tijdens de leerjaren zag de aanstaande heelmeester zijn
baas de kunst of en mocht, onder diens toezicht deze en
gene behandelen. Hij oefende zich in het slijpen van ijzers
tot lancetten, mesjes gebruikt bij aderlatingen, en leerde
uit boeken wat hij voor het examen, waartoe hij na drie
jaren studie werd toegelaten, zou nodig hebben.
Op dit examen, dat enkele dagen duurde, moest hij in
het volgende zijn kunde en kunstvaardigheid tonen:
ontleedkunde op een lijk, een schedel openen, waartoe een
doodshoofd gebruikt werd, zieken verbinden, vragen beantwoorden over wooden, zweren en gezwellen, ontwrichtingen en beenderenbreuken, verbandleer en kennis van
de instrumenten. Bovendien moesten de drie eigenge8

Jan van Riebeeck op ongeveer vijftigjarige leeftijd. — Rijksmuseum,
Amsterdam. No. 244a. Catalogus 1934

maakte lancetten aan de eisen voldoen. Het scheren was
geen examenvak.
Dit was geen academisch examen, maar het ging uit
van het chirurgijnsgilde3).
Met het chirurgijnsdiploma op zak kon de jonge Jan
trachten zich een bestaan te zoeken. Wellicht heeft hij dit
gedaan, te Culemborg of op zee, maar ten slotte trok hem
de verte, het Oosten met zijn vele mogelijkheden, en hij
trachtte in dienst te komen bij het machtig handelslichaam : de Generale Verenigde Oost-Indische Compagnie.
De wonderlijkste fantasieen kwamen op bij de jonge
manners als ze lazen of hoorden over die verre Vanden,
waar alles anders was dan thuis, ander klimaat, de bomen
en vruchten, de dieren en, vooral, de mensen. Ze roken
de vreemde, dure, tropische producten : peper, kruidnagelen, foelie, muskaatnoten; ze zagen platen van dat alles,
zoals ze stonden in Jan Huygen van Linschoten's grote
werk, uitgestald op de tafels onder de luifels; de gevaren
door Willem Ysbrantsz Bontekoe meegemaakt, die met
zijn brandend schip in de lucht vloog en toch nog leveed
verslag had mogen uitbrengen aan die merkwaardige
Gouverneur-Generaal Jan Pieterszoon Coen, over wie
Indischgasten, die hem gekend hadden, niet uitgepraat
raakten.
Uit Culemborg, Dordrecht, Gorkum en andere plaatsen
in de buurt kreeg men berichten van familieleden uit de
Oost. Was een Culemborger Antonie van Diemen er na
veel wederwaardigheden niet opgeklommen tot een hoog
ambt en als Admiraal van een retourvloot uit Indie thuisgevaren?
Ongetwijfeld kende de Van Riebeeck-familie die van
Van Diemen. Beiden behoorden tot de Culemborgse
vroedschap. Zo zal Jan zeker veel aantrekkelijks gehoord
hebben uit zeer goede bron over de mogelijkheden van
een goede toekom,st, en het zou zeker niet onmogelijk zijn,
dat het door een aanbeveling van Van Diemen was (hij
was Gouverneur-Generaal sedert 1636) dat de Heren van
9

Kamer Delft in April 1639 de een en twintigjarige medicus voor de dienst van de Compagnie aannamen. Zijn rang
was die van onderchirurgijn. Zijn maandgeld twee en
twintig gulden. Daarbij had hij aan boord vrije tafel.
Zijn schip was „Het Hof van Holland", van de Kamer
Delft, een der zes lichamen, die met Amsterdam, Zeeland, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen, de zaken der
Compagnie dreven. Het vaartuig had tweehonderdvijftig
man aan boord, veel waren en een grote som gelds, die in
Indie nodig was voor de handel en de uitbetalingen aan
het personeel.
Op 19 April 1639 voer men af van Goeree. Het werd een
reis vol narigheid en tegenspoed. Pas na drie maanden
was men nog niet verder dan halverwege Afrika's Westkust, iets ten Noorden van de Peperkust, voor men de
Golf van Guinee invaart. Daar, op Sierra Leona, verzeilde
het schip, op de veertiende Juli.
Het yolk kwam aan land en redde van schip en lading
wat mogelijk was. Veel verdween op onnaspeurlijke wijze.
Toen de eindrekening later te Batavia werd opgemaakt,
ontbrak er aan het contant geld ruim twaalfduizend gul•
den. Maar eer het zover was moesten nog heel wat maanden verlopen. Men zat daar, zich zeer behelpend, op een
der ongezondste delen der aarde, een gebied dat de naam.
„graf der blanken" kreeg en waar juist de zwaarste regenval is van West-Afrika. Van Juli af, net de maand van de
stranding, vallen er drie maanden lang stortregens; van
November af hadden de schipbreukelingen te lijden van
droogte, felle stormwinden en het fijne Saharastof.
De naastbijzijnde hulp meende men van de WestIndische Compagnie te kunnen krijgen. Deze had in Brazilie te Pernambuco, Recife en Olinda vestigingen, waar
Graaf Johan Maurits van Nassau het bevel voerde. Vandaar kwamen schepen om de negerslaven, die in het
Afrikaanse kantoor te Sint George da Mina bijeengebracht
waren, aan boord te nemen. Kommiezen voeren met zo'n,
10

schip mee naar Pernambuco, om daar bij de Hoge en
Secrete Raad om assistentie te vragen, maar deze kon men
niet geven; twee fluitschepen waren er niet te missen.
Te Delft had men uit berichten van de Koopman en de
Schipper uit Sierra Leona van de ramp gehoord. De
Kamer Amsterdam, waar de Zeventien Bewindhebbers, de
hoogste macht in het bestuur van de Compagnie, vergaderden, besloot op 2 Januari 1640 dat de eerste naar
Indie vertrekkende schepen, genaamd „Sutphen", „Amboina" en „Ackersloot", yolk, lading en levensmiddelen
zouden afhalen en mee naar Indie nemen.
Zo geschiedde, niet zonder groot gevaar voor het schip
„Amboina". Dit liep, ook alweer door achteloosheid van
de scheepsofficieren, aan de grond; het moest gelost worden en door de andere schepen weggetrokken. Door het
oponthoud te Sierra Leona kwam de vloot van drie schepen, met bemanning en lading van het verongelukte
schip twee maanden te laat op Batavia aan, Bind Juli 1640.
Jan van Riebeeck was op de „Sutphen" ingedeeld
geweest.
Dat Batavia in 1640 was nog een erg jong stadje, nog
geen vijf en twintig jaren oud en tien jaren na de stichting
weer voor de helft geraseerd in verband met het Nwel
afgeslagen offensief der Matarammers.
Het plan voor de stad was indertijd ontworpen door
Simon Stevin. Prins Maurits had het kasteel te Gulik ten
voorbeeld gesteld. Coen had eerst een Fort gebouwd,
waaruit later het kasteel Batavia groeide met aan de
landzijde de punten „Diamant" en „Robijn", aan de zeezijde „Parer en „Sappier".
Pieter de Carpentier, die zowel opvolger als voorganger
was van Coen als Gouverneur-Generaal, liet in Holland
een zwaar geflatteerd gezicht op Batavia in vogelvlucht
maken. Men kijkt in een Hollands stadje, een rechthoek
vrijwel, haaks op het strand, ingesloten door de Grote
Rivier of Tiiliwoeng aan de West-en Zuidzijde en door een
11

kanaal aan de Oostzijde. Een lijn, het Kasteel van Noord
naar Zuid halverend, liep als Prinsestraat tot het midden
van het Stadhuis.
Het Kasteelgebied was bebouwd met een aantal flinke
gebouwen, waaronder het huis van de GouverneurGeneraal. Rechthoekig op de Grote Rivier waren grachten
gegraven: de Steenhouwersgracht, de Groene Gracht, de
Leeuwegracht, die spoedig van naam veranderden, de
eerste tot Amsterdamse Gracht, de laatste Leeuwinnegracht. Evenwijdig aan de Grote Rivier liep de Tijgersgracht. De straten en grachten waren beplant met altijd
groen blijvende bomen. Ongelofelijk klein was de ommuurde stad Batavia, een kilometer lang en vierhonderd
meter breed.
De straten konden, ingeval van oproer, van de wallen
of onder vuur genomen worden. De niet Europese bevolking bestond voornamelijk uit Maleiers en Chinezen.
Vlak bij de voordeur hadden de burgers een wapenrek,
waar rapieren en musketten voor het grijpen hingen. Ingeval van amok hield men deuren en vensters gesloten.
Buiten de stad waagde men zich omstreeks 1640 liefst
niet ver. De rovende Bantammers hadden tot nu toe de
omstreken onveilig gemaakt. Het struikgewas en geboomte
stond nog dicht rondom de stad, waar enkele Chinezen
suikerrietaanplantingen begonnen waren en suikermolens
hadden.
Zo bood het Batavia van omstreeks 1640 nog niet veel
aanlokkelijks.
Te Batavia was er voor jonge onderchirurgijns volop
werk, zo dus ook voor Jan van Riebeeck, als hij waarlijk
roeping gehad had voor het heelmeesterschap. Er was in
die dagen een ziekenhuis ingericht, een hospitaalschip lag
op de ree, knappe medici waren er om jongelui leiding to
geven, ja, in Indie geboren Europeanen kregen na een
leertijd en met goed gevolg afgelegd examen toegang tot
de praktijk.
De vooruitzichten waren voor een medicus niet zo heel
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schitterend, en schrander als hij was, begreep hij bij de
Algemene Secretarie in het Kasteel te Batavia meer te
kunnen leren en te kunnen opvallen bij zijn meerderen.
Weer mogen we wel Gouverneur-Generaal Antonie van.
Diemen aannemen als machtige helper bij de tewerkstelling als „Assistent tot de penne". Daar, op de Algemene
Secretarie, deed hij klerkewerk, administratie en boekhouding, de bijzonderheden van het machtige handelslichaam lerend in handel, berekening, stijl in brieven en
staatsstukken. Hij was niet maar de met sierlijke ganzepentrekken onnadenkende overschrijver van de op zichzelf meestal droge stukken, rekeningen en tabellen, die
uit verre streken te Batavia binnen kwamen en in veelvoud moesten worden doorgezonden Haar het Vaderland.
Hij nam er van in zijn denken op, wat tot zijn ontwikkeling diende. Gaarne deed hij overwerk, wat zo dikwijls
nodig was, wanneer er nog stukken kwamen, die met de
retourvloot mee moesten.
Gewoonte was het dat in de eerste maand van het jaar
aan de ijverigen voor overwerk bijzondere beloningen in
geld, bij besluit van de Hoge Regering, bij resolutie dus,
werden toegekend. Ook deze resoluties gingen in afschrift
naar de Heren Zeventien, die zo de namen hoorden der
ijverige jongelieden, die met enkele rijksdaalders, of liever
„realen van achten" beloond waren. Van Riebeeck is dit
herhaaldelijk te beurt gevallen.
Zijn nauwkeurigheid en werklust hadden zó de aandacht
van zijn meerderen getrokken, dat hij een post van vertrouwen kreeg en men hem daarna te Batavia terug wenste,
opdat door hem zijn zending nauwkeurig en volledig zou
worden opgetekend volgens de op reis gemaakte notities.
Hij kreeg de opdracht om als Secretaris mee te gaan met de
Edele Pieter Soury, Commissaris naar de Koningin van
Atjeh.
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II. IN ATJEH
Atjeh, Sumatra's Noordelijk uiteinde, was sedert ongeveer het jaar 1200 Mohammedaans geworden. Met de
Europese vreemdelingen, de Portugezen, waren hotsingen niet uitgebleven. Na een tijdvak van vijandschap
ontstond er een goede verstandhouding tussen Atjeh en
Portugal; toen kwamen de Hollanders in de Archipel.
Bekend is hoe de gebroeders De Houtman in aanraking
kwamen met de Sultan van Atjeh en hoe Portugezen, die
ongaarne mededingers zagen komen, stemming tegen de
Hollanders maakten.
Frederik de Houtman heeft zelfs zes en twintig maanden in Atjehse gevangenschap doorgebracht, totdat men
door een brief, door een gezantschap overgebracht namens
Prins Maurits, zulke hartelijke banden knoopte, dat
Atjehse gezanten naar Holland kwamen, die de Prins in
zijn kamp to Grave bezochten. De peperhaidel kwam al
aardig op gang.
Bestendig van duur was de vriendschap niet. De grote
Sultan Iskander Moeda, die geloofde dat hij een afstammeling van Alexander de Grote was, maakte moeilijkheden, maar zijn schoonzoon, Iskander Tsani kon het
weer goed met de Hollanders vinden, en steunde hen in de
gevechten tot verovering van Malakka op de Portugezen
in 1641.
Spoedig stierf deze Sultan en grote wanorde ontstond in
het land waar de Edelen of Orangkaja's een tegenwicht
vormden tegenover de Kroon. De weduwe van Iskander
Tsani werd tot Sultan uitgeroepen, tengevolge van de
14

onderlinge naijver der tegenpartij. Een huwelijk sluiten
werd haar verboden.
Tijdens de laatst geregeerd hebbende Sultan hadden de
Hollanders het recht om handel te drijven op Sumatra's
.Westkust verkregen, met uitsluiting van anderen. In
Atjeh bezat de Compagnie een loge, waar een Opperhoofd
en acht andere Hollanders verblijfhielden, een ompaggerd4)
stuk land waarop enkele huizen stonden. Peper, goud,
zwavel, salpeter en koehuiden waren de artikelen van
uitvoer; ingevoerd werden gouddraad, porcelein, nootmuskaat, kruidnagelen, foelie, zijden weefsels en boven al:
geslepen diamanten.
Aan weerszijden van de rivier lag de stad, waarvan de
bamboe woningen enige voeten boven de grond stonden,
van wege overstromingen bij zware regens. Geen bolwer-ken beschermden de handelsplaats, waar twee marktpleinen gelegenheid boden aan Indische, Arabische en
Chinese kooplieden om hun waren nit te stallen. Paleizen,
tempels, graven en grote parken gaven de stad een voornaam uiterlijk.
Toen de weduwe, nu Sultane-af5), Sultan was geworden,
en de rust weergekeerd, heropenden de Hollanders de
loge, die zij voor de zekerheid een vijftal dagen gesloten
hadden gehouden, en zij bewonderden de Oosterse pracht
van de lijkstoet, waarin rhinocerossen, olifanten en Perzische paarden meeliepen onder kostbare weefsels. Het
aantal olifanten, kiosken en tenten met vlaggen en banieren dragend, bedroeg tweehonderdzestig.
Na een periode van honderd rouwdagen begon de
Vorstin haar regeringsplichten te vervullen. De Compagnie
vond een plechtige gelukwens met de troonsbestijging
passend, en tegelijk niet ondienstig voor de handel.
Pieter Soury, de Commissaris, en Jan van Riebeeck, de
Secretaris, vertrokken 15 Mei 1642 met gevolg. Twee
15

1. Woonhuys voor 't Opperhooft.
2. Secreten voor d'Overicheyt.
3. Bottelerye.
4.Comps. duyfcotten.
5. Perdestal.
a
6. Woonhuys van d 'Adsistenten.
7. Com.buys voor d'Overicheyt.
8. Combuys voor 't gemene volck.
9. Corps du garde voor soldaten.
10. Weeghuys.
11.Pachuys.
12.Bornput.
13. Hoender kot.
14.Secreten voor 't gemene volck.
15. 's Heren wegh.
16.Engelse logie van die van (de) nieuwe Compagnie.

Verklaring:

HollandseLoge in Atjeh in de zeventiende eeuw. --Algemeen
Rijksarchief, 's Gravenhage. Kol. kaart No. 1150. 1 Dec. 1644.
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Atjehse Ambassadeurs, die lange tijd te Batavia vertoefd
hadden, vergezelden het gezantschap. Twee Extraordinaris
Raden van Indie, Joan Maetsuycker en Justus Schouten
deden officieel uitgeleide.
Welk een verschil in toekomst was er voor het viertal:
Soury zou spoedig overlijden, Van Riebeeck zou stichter
worden van een hoogst belangrijke kolonie, Maetsuycker
zou weer dan vijf lustra als Gouverneur-Generaal regeren,
en Schouten sterven door een smadelijke terechtstelling,
te Batavia.
De schepen de „Otter" en de „Anna" kwamen 2 Juni
te Malakka, de in 1641 op de Portugezen veroverde stad,
waar een Extraordinaris Raad van Indie Gouverneur en
Directeur was. Ruim een week bleef men te Malakka en
26 Juni kwam men drie mijlen beneden de stad Atjeh ten
anker. In de Hollandse loge was toen Jacob Compostel
Opperhoofd. Deze zond per prauw bericht dat er veel
vreemde schepen waren aangekomen uit Voor-Indie en
ook een Engels vaartuig, benevens een Achter-Indisch uit
Pegoe. De dag daarop vorderde men slechts een mijl. Toen
kwam Compostel zelf aan boord, met twee voorname
Atjehers : De „liefste Capado", d.i. de Opper-eunuch van
de Vorstin, en de Sabandaar, de havenmeester, die het
landingspaspoort overreikte. In Atjeh had het Hof zich
ongerust gemaakt over het lange wegblijven der twee
gezanten, en dit in verband gebracht met de machtsuitbreiding van de Compagnie, die nu Malakka bezat.
Toen begon het geven van geschenken aan hoge en lage
bedienden, die men bij de douane en elders te vriend moest
houden. Stukken zwart zijden stof uit Ormoes, armozijn
genaamd, dienden hiertoe. De Vorstin zond een vaartuig
met vruchten; de brengers kregen natuurlijk hun fooi. De
schepen naderden de kust tot op een halve mijl, kanonschoten ter ere van de van boord vertrekkende Atjehse
gezanten donderden, evenals die van wal ter verwelkoming der Hollandse.
Soury begaf zich aan land naar de loge, zag de boeken en
17
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de inventaris na, sprak lang over het gevaar van de zijde
der Engelse Compagnie, die Atjeh tot haar hoofdkantoor
wilde maken en vandaar handel drijven op Voor- en
Achter-Indie. Met geschenken trachtten de Engelsen de
Vorstin en de Rijksgroten voor zich te winnen.
Een door de Koningin bij de Compagnie bestelde beteldoos, goud met email, evenals gouden ringen, vielen in
de smaak. Als eerbewijs kreeg Soury een mooi paard, een
koe en een buffel; de brengers kregen weer armozijnen.
Na een gesprek met de voornaamste geestelijke werd in
overleg met de Vorstin de plechtige audientie op 1 Juli
bepaald.
Eerst tekenden douaneambtenaren de geschenken en de
door de Vorstin bestelde goederen op. Toen brachten
grootwaardigheidsbekleders een grote gouden schotel,
waarin de missive van de Gouverneur-Generaal gelegd
werd. Op een heel grote olifant vervoerde men deze schotel. Hierachter liepen vijf en vijftig Moorse koelies, met
grote tussenruimten om de stoet lang te doen. schijnen.
Daarop de zes Nederlanders : Soury, Opperhoofd Cornpostel en zijn vervanger, Van Riebeeck en twee Onderkooplieden.
De toeschouwers van allerlei landaard, Atjehers, Engelsen, Voor- en Achter-Indiers zagen in menigte toe. Het
Journaal spreekt zelfs van drie a vierduizend. Musketschoten van Hollandse schepelingen verhoogden de luister
van de plechtigheid.
Voor het Paleis werden de Heren verzocht hun schoenen
uit te doen, bij de eerste poort. De Vorstin wilde, wat een
bijzonder eerbewijs was, de gezanten buiten tegemoetkomen. Na plechtige buiging kregen de Hollanders plaats
op een large bank, een baleh-baleh, en werden bekleed
met een Atjehs gewaad, waarvan de kraag versierd was
met drie gouden ringen, welk drietal toevallig ook voorkwam in het familiewapen der Van Riebeeck's.
Als teken van hartelijk welkom mocht Soury uit een
gouden beteldoos van de Vorstin zich een sirihpruim, be18

staande uit een betelblad, een stukje gambir, pinang,
tabak en wat vochtige kalk, klaarmaken. De anderen
kregen hiervoor een zilveren doos. Zo zaten ze, in Atjehs
gewaad met blote voeten, hun overvloedig bloedrood
speeksel in de daarvoor bestemde kwispedoors te spugen,
als goede dienaren van de Edele Compagnie.
Ook hun ter ere had men gevechten van olifanten,
buffels, stieren en bokken op het programma. Nadat de
Vorstin, weer plechtig gegroet, zich in haar particuliere
vertrekken had teruggetrokken, diende . men in gouden
schotels lekkernijen op.
Een menigte Rijksgroten en voorname vreemdelingen
was getuige van dit groots onthaal. De terugtocht geschiedde op door het Hof daartoe gezonden olifanten.
Soury had de takt van zijn ten geschenke gekregen paard
gebruik te maken.
Hoewel de brief van Van Diemen voorzien was van een
Maleise vertaling, kwam Soury de dag daarop ten Hove
de betekenis ervan toelichten. Dit was vooralnodig, omdat
de Atjehers niet veel begrepen van de tienjarige wapenstilstand, die tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en Portugal bestond sedert 1641. De verklaring lag
in het vrij van Spanje komen in 1640 van Portugal.
Eigenaardig is de wijze waarop Soury zich afmaakte
van een vreemde bestelling, gedaan door enkele Hofgroten
als de Panglima's van Pedir en Deli, namelijk een aantal
Portugese meisjes, die als losprijs zouden dienen voor een
in Atjeh verblijvend Portugees edelman. De Hoge Regering te Batavia had in de meegegeven instructie opgedragen mee te delen, dat het leveren van Europese
meisjes streed met de Nederlandse opvattingen van „wet
en religie". Soury maakte zich van de zaak of door te
vertellen dat er te Batavia geen waren en dat de schepen
er een week voor te Malakka waren geweest, maar tevergeefs, wat de Atjehse Ambassadeurs bevestigden.
De Vorstin liet het niet ontbreken aan feestelijkheden.
Zo was er een buitenpartij in de koninklijke lusthof. Te
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paard en per olifant ging men er heen, waar in het gebergte
water, uit twee spelonken stromend, een meertje of grote
vijver vormde, waar veel karpers zwommen. Rondom lagers
fraaie tapijten, waar de reeks maaltijden, volgens Atjehs
gebruik, werd opgediend. Speelluiden droegen een loflied voor op de vader van de Koningin, tot grote ontroering der Atjehers. Over Iskander Tsani repte men met geen
woord. Daarna gingen alle gasten baden in het meer. Bij
de volgende maaltijden toonden Javaanse, Siamese en
Moorse danseressen haar kunst, waarvoor Soury, om te
laten zien, dat hij wist hoe het behoorde, haar in het publiek met geld beloonde.
Atjeh was een goede klant voor de Compagnie wat
juwelen aangaat. Zo was er een jaar tevoren voorf 28.000
geleverd, waar 61 % winst in zat. Maar nu was de markt
overvoerd en voor de door Iskander Tsani bestelde, die
Soury ook meebracht, wilden de edelen geen geld uit de
schatkist beschikbaar stellen. Om hen gunstig te stemmen
bracht Van Riebeeck namens Soury vele geschenken te
hunnen huize. Over een groot gedeelte van de partij
diamanten werd men het eens, maar voortaan was de
invoer ervan verboden.
Een succes was dat de, door de overleden Sultan in
1637 toegestane, handelsrechten werden bevestigd.
Voor Van Riebeeck was de Atjehse reis heel nuttig
geweest door de ondervinding, die hij er opdeed. Later
kwam die hem zeer te pas.
26 November gingen Soury en zijn Secretaris per de
„Otter" terug naar Batavia. Als Assistent werkte Van
Riebeeck enkele maanden op de Secretarie. De bevordering tot Onderkoopman was, behalve een beloning van
zijn goede diensten tijdens de Ambassade, zeker wel te
danken aan de welwillende stemming jegens hem van
Gouverneur-Generaal Van Diemen. Die was het ook, die
hem voor Japan bestemde.
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III. IN JAPAN EN TAI WAN
In de instructie van „de Edele Jan van Elseracq", een
Opperkoopman, die belast werd met de leiding van het
Japanse kantoor, staan enkele regels over de hem mee te
geven Onderkoopm.an Jan van Riebeeck, waaruit blijkt,
dat hij een goed karakter bezat en kunde genoeg had om
de voorvaliende zaken op schrift te brengen. Maar nu
moest hij vooral in de handel worden bekwaamd. Daartoe
was volop gelegenheid in een der m.oeilijkste handelskantoren van de Compagnie, de factorij in Japan.
De Portugezen waren iets voor het midden van de
zestiende eeuw door een uit de koers gedreven, voor
Macao in China bestemd, schip, met Japan in aanraking
gekomen. De vriendelijke ontvangst werd aanleiding tot
handelsbetrekkingen, waarbij missionarissen van de toen
nog jonge Jezuietenorde volgden. S. Xaverius kwam er
in 1549 als eerste missionaris en bleef er twee jaren. Het
Christendom verbreidde zich snel. In een vissersdorpje
Nagasaki verrees een kerkgebouw, handelaars kwamen er
heen en in vijf jaren tijd was er een stad gegroeid van
30.000 inwoners. In Kyoto gingen ook velen tot het
Christendom over, waar geen bijgedachte aan handelsvoordelen kon zijn. Onder Boeddhistische invloed vaardigde het Keizerlijk Hof twee edicten tegen de Christenen
uit. Maar daar de Christenen de steun hadden van Noboenaga, die over de helft van Japan baas was, kregen ze
geen moeilijkheden, al was de beschermer zelf geen
Christen; hij was fel tegen de machtige Boeddhistische
priesters. Hij pleegde zelfmoord, toen onverwacht troepen
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een aanval op zijn huis deden en er geen mogelijkheid tot
ontvluchting was.
Een Boer en horige van Noboenaga, Hideyoshi geheten,
had zich opgewerkt niet alleen tot goed veldheer, maar
ook tot uitstekend bestuurder. In de Christenen zag hij
een gevaar voor de staat en in 1587 vaardigde hij een
edict uit, waarbij priesters binnen twintig dagen het land
moesten hebben verlaten. Niet-geestelijken, dus de handelaars, mochten blijven; maar het edict kwam niet tot
uitvoering. Tien jaren later werd hij heel streng, daar
Spanjaarden toen in Japan kwamen. Ze maakten de
Portugezen uit voor staatsgevaarlijk voor de Japanners.
Hideyoshi, die de Napoleon van Japan genoemd wordt,
stierf, voor zijn bevolen massa-terechtstelling werd uitgevoerd.
Zijn opvolger Iyeyasoe kreeg van de Keizer, die persoonlijk afhankelijk was van de trouw van zijn vazallen,
de titel van Shogoen, ongeveer een ambt als Hofmeier aan.
het Frankische hof. Toen kwam de aanraking met de Hollanders in 1600 en enkele jaren later de oprichting van de
Hollandse Factorij to Hirado. Iyeyasoe kwam ook tot een
politick van verdrijving der Christenen, al liet hij er geen
terechtstellen. In 1616 stierf de man, die als derde in de
voorstelling leeft bij de Japanners: „Noboenaga maalt
meel, Hideyoshi bakt er een koek van, Iyeyasoe eet die op."
Zijn zoon Hidetada begon een felle vervolging en velen
stierven een gewelddadige dood. De Spanjaarden joeg hij
in 1624 uit Japan in 1636 werd verboden dat een Japanner of Japans schip het land verliet, het volgend jaar begon
de vreselijk onderdrukte Christenopstand, waartoe economische omstandigheden medewerkten, maar de geloofsvervolging hoofdaanleiding was, in het district Shimabara,
een schiereiland ten Oosten van Nagasaki. De Portugezen
mochten alleen nog maar verblijf houden op Deshima,
een kunstmatig eilandje, afgestoken in waaiervorm van
de vaste wal bij Nagasaki op last van de Shogoen. Toen
hun alle handel op Japan verboden werd, schreef de Hoge
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Regering te Batavia in 1639 een publieke dankdag uit
om God te danken voor die genade.
Spoedig zouden ze ook hun beurt krijgen.
De Compagnie heeft bij de bevestiging van de Japanse
handel veel te danken gehlad aan Francois Caron, een
Brusselaar, die indertijd scheepsjongen bij de Compagnie
werd, in Japan deserteerde, later verzocht om weer in
genade te worden aangenomen, wat gebeurde wegens zijn
kennis van de Japanse taal en gebruiken. Hij bracht het
tot Opperhoofd te Hirado en bouwde er grote pakhuizen,
maar dit maakte de Hollanders verdacht bij het Hof. De
gebouwen moesten terstond worden afgebroken en
Deshima werd de enige verblijfplaats der Hollanders in
Japan. Voortaan mocht een Opperhoofd niet larger dan
een jaar achterelkaar in functie blijven. In Februari 1641
verliet Caron Japan voor goed.
Uit deze korte schets kan men opmaken, hoe het kwam
dat het Japanse kantoor het moeilijkste van alien was.
De Compagnie had te kiezen: of God verzaken, of de
Japanse handel, die zo uiterst voordelig was. Men koos
het eerste. De Portugezen hadden aan de Japanners verteld dat de Hollanders ook Christenen waren, alleen een
andere tak van dezelfde boom. De Japanners deden, ook
om de benodigde ingevoerde goederen te bekomen, net
of ze er niets van geloofden en lachten maar als Hollanders
zeiden dat ze Christenen waren.
Deshima was voor de Hollanders, wat het Ghetto voor
de Joden was, met dit verschil dat het verkeer tussen de
stad en het eilandje aan de eersten verboden was. Het
eilandje was omheind; een stenen brug, 150 schreden
lang en 50 breed verbond het met de vaste wal van Nagasaid. Twee brede straten deelden het waaiervormig stuk
grond in vieren. Slechts twee pakhuizen en een kombuis,
de bottelarij en het tolkenhuisje waren er Compagnies
eigendom; de overige gebouwen waren gehuurd van kooplieden te Nagasaki.
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's Avonds gingen de zeepoorten en de landpoort dicht ;
barkers bewaakten altijd het eiland. Men mocht er geen
Japanse bedienden houden. Brieven aan Japanners stonden onder censuur. In het tuighuis te Nagasaki borg men
de wapenen op ; alleen het Opperhoofd en eenKoopman
mochten gewapend zijn. Het Opperhoofd alleen was vrijgesteld van visitatie aan den lijve. Overledenen moesten
vijf mijlen ver in zee begraven worden, uit vrees dat stille
Christenen het gebeente zouden eer bewijzen. Psalmboeken, Bijbels, godsdienstige voorstellingen, vreemde
munten moest men in een vat kuipen. Dit „boekenvat”
ging evenals de wapenen, kruit, zeilen, en roeren der
schepen naar het tuighuis tot de tijd van vertrek gekomen
was. Uitteraard moest men allerlei hoge Japanse ambtenaren naar de ogen zien.
Een zeldzaamheid was het als in Japan een Opperhoofd,
zoals Zacharias Wagenaer, voor goede zeden en, in 't
geheim voor godsdienst opkwam. In stilte liet hij in een
pakhuis voor de Nederlanders het avondgebed doen.

Op 24 April 1643 vertrok Opperkoopman Jan van
Elseracq en met hem Van Riebeeck. Eerst moest men naar
de Tonkinse kust met het oorlogsjacht de „Lilo", bemand met 55 koppen, waarvan er tien soldaten waren.
Na een stormachtige reis ankerde het jacht 30 Mei onder
het Paarleneiland, bij Tonkin.
Een naar land gezonden boot om verversingen te halen
kwam zonder voedsel terug. De bevolking was onder de
wapenen en men liet geen vreemden aan wal. Na gehouden
scheepsraad besloot men de boot de rivier op naar de
hoofdstad Catsiou te zenden, met een Assistent, een Onderstuurman en zeven matrozen. Ze moesten aan het
Opperhoofd van de loge te Tonkin, Antonie van Broekhorst (geschreven: Van Brouckhorst), bericht van aankomst brengen. Intussen kwam een Tonkinse Mandarijn
aan boord van de „Lill.o" vertellen dat de oorlog tussen
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Tonkin en Quinam oorzaak van de onrust in het land was,
benevens rebellie van een mandarijn. Ook kwam per
Tonkins vaartuig bericht van Van Brouckhorst dat het
negental, na op de rivier met de boot verdwaald te zijn,
was gevangen genomen als Quinamse spionnen, maar weer
was vrijgelaten, op zijn verzoek, door het geven van veel
geschenken, en dat hij, wegens de grote onveiligheid de
manners bij zich zou houden op het schip de „Meerman",
dat bij de loge lag. Hij ried aan dat de „Lillo" direct zou
vertrekken en geen tijd verliezen met een tijdrovend
bezoek aan de Tonkinse Koning. Zo geschiedde.
30 Juni ankerde het schip, weer na zeer zware stormen
doorstaan te hebben, voor het Kasteel van de Compagnie,
Zeelandia op Tai Wan, Tayouan of Formosa.
Daar loste men een deel van de lading, nam andere
goederen in en 31 Juli was men in de baai van Nagasaki,
voor Deshima.
De aftredende Pieter Antonie Overtwater kwam met
de secretaris van de nieuwe Japanse Gouverneur, de Burgemeester en enkele voorname Japanners uit de stad zijn
opvolger verwelkomen. De Gouverneur sprak een gelukweus over de behouden aankomst uit en was zo welwillend
om het geschut aan boord te later blijven, mits het kruit
naar het tuighuis gebracht werd. Deze welwillendheid was
verkregen door geschenken ter waarde van bijna vierduizend gulden.
De Burgemeester was ook in het complot. Hij bond aan
boord de brief van de Gouverneur-Generaal op 't blote
lijf, om die m.ee naar huis te smokkelen en daar 's nachts
te lezen. Dan zou hij de dag daarop met goede raad terugkomen. Doordat een Japans sprekende botteliersmaat
kort te voren overleden was, kon men nu niet anders dan
door Japanse tolken met de Japanners praten.
De nieuwe Gouverneur zag voor het eerst een Europees
zeeschip.Hij kwam herhaaldelijk kijken en had er pleizie r
in als de matrozen van de steng in het water sprongen.
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Toen andere Nederlandse schepen van de bergen gesignaleerd werden, kregen Van Riebeeck en een andere
Onderkoopman opdracht om er heen te varen. In brieven
drong Van Elseracq er sterk op aan dat toch vooral geen
„paapse" ornamenten of prenten buiten het „boekenvat"
zouden achtergehouden worden. Een paar maanden geleden was het nog gebeurd dat vier Jezuteten, die niettegenstaande het verbod, toch in Japan gekomen waren,
waren gevangen genomen en aan de benen opgehangen
met het hoofd in een gat in de grond, tot de dood na
enkele dagen intrad.
Bij de lading uit de „Lillo" was de prachtige geelkoperen
kaarslantaarn, een geschenk van de Compagnie aan de
Keizer. De Japanners bewonderden dit kunstwerk, waarvoor opzettelijk een geelgieter was meegekomen en die
ook de reis ten Hove deed om het omvangrijke stuk
in het Mausoleum te Nikko inelkaar te zetten, waar het
meesterstuk nog te zien is onder een baldakijn, be.
staand uit een bronzen dak op vier bronzen zuilen. Dit
geschenk kostte de Compagnie f 8500 en 1300 aan
transport.
Daarna kwam de drukke tijd van geschenken geven,
vergaderen, onderhandelen met de vertegenwoordigers
der vijf Rijkssteden, over de prijs van de zijde, een artikel
van grote waarde, daar Japan toen nog zelf geen zijdecultuur had. De pakhuizen ontzegelde men, de vijf steden
kregen hun aankoop en de rest was voor de open markt,
evenals de overige aangevoerde goederen.
Zo raakte Van Riebeeck volleerd in de zijdehandel,
de gebruiken hierbij en de prijzen der verschillende
waren.

f

Uit Yeddo was in die dagen bericht gekomen (Yeddo
is wat nu Tokyo heet) dat er tien Nederlanders van het
schip „Breskens", die onwetend op Japans gebied geland
waren, waren gevangen genomen, verdacht Katholieke
gees telijken te zijn. In December werden ze vrijgelaten
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toen Van Elseracq zich op de Hofreis to Yeddo beyond.
Die reis maakte Van Riebeeck niet mee.
Hij moest naar Tonkin en verliet op een ander schip,
„De Jonge Zayer" Japan. De „Lillo" was al 1 October
1643 uit Nagasaki vertrokken, op weg naar Coromandel,
Voor-Indie's Oostkust.
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IV. IN TONKIN
Tonkin behoorde tot China's vazallen. Maar aan Tonkin
was weer Quinam, nu bekend als Cochinchina, schatplichtig. De Tonkinse vorst kon uit zijn menigte onderdanen in
een paar dagen een leger van wel tegen de dertigduizend
man op de been brengen. Dit gebeurde nog al eens, want
Quinam wilde geheel vrij van Tonkin worden.
Het voornaamste product aldaar was in die jaren zijde.
De afzonderingspolitiek van Japan bracht de Compagnie
het denkbeeld bij om, waar Japanse schepen voortaan niet
meer op Tonkin mochten varen, zelf als tussenpersoon
Japan van Tonkinse zijde te voorzien. Van Nederlandse
stuurlui, die tevoren naar Tonkin op Japanse schepen
gevaren hadden, leerde men de Japanse methoden om
met de Tonkinners zaken te doen.
In 1637 ging op last van de Hoge Regering te Batavia
Koopm,an Karel Hartsinck op reis om in Tonkin een factorij op te richten.
De Koning heette Lectoua Touang. Met hem sloot
Hartsinck een contract: de Compagnie zou aan Zijne
Majesteit vijftig kisten zilver en een partij lakense stollen
zenden; de Prins-troonopvolger zou er tien krijgen. De
Koning zou hiervoor zijde leveren en bovendien zou de
Compagnie toestemming krijgen om, waar ze maar wilde,
inkopen te doen. De Vorst mocht Hartsinck zó graag, dat
hij hem als zoon aannam, met recht op een mandarijnskleed, eretitels en een koningsvlag.
Liever dan de winst, die de Koning in de zijdelevering
zag, was Zijne Majesteit de eventuele hulp van de scheeps28

macht van de Compagnie tegen de ongehoorzame vazal,
de Vorst van Quinam,. De Hoge Regering hief het Quinamse kantoor op, en beloofde de gevraagde hulp. Drie
jachten, waarop tweehonderd koppen de bemanning
vormden, waarvan er zevenentwintig soldaten waren,
onder beval vanKommandeur Pieter Baeck, voeren chartoe uit. Drie andere jachten uit Tai Wan zouden zich bij
Baeck's vloot voegen.
Deze hulpverlening aan Tonkin had averechts effect.
De afmeting der jachten deugde niet voor deze expeditie.
De kleine Quinamse barkers bleven vlak onder de kust, in
ondiep water. De Hollandse jachten moesten verder uit
de wal blijven, waaruit de Tonkinse Koning de gevolgtrekking maakte, dat de Hollanders bang waren. Tot
overmaat van ramp deed een der Quinamse branders het
Admiraalschip in de lucht vliegen en ook andere schepen
beliepen schade. Op weg naar Tai Wan en Japan toonde
men aan de Tonkinners de schade aan tuig en schepen,
waaruit kon blijken dat ze zich niet aan een gevecht onttrokken hadden. In Japan was men verbaasd dat branders aan de grote Hollandse schepen schade konden berokkenen. Zij hadden zich die onbrandbaar gedacht.
Lectoua Touang had met zijn troepen ook Been geluk
gehad. Hij had in een slag tienduizend man verloren;wat
niet verhinderde dat hij met honderd mooi vergulde galeien als triomfator in Catsiou zijn intocht hield. In de aanstaande moeson zou hij met Nederlandse hulp de oorlog
hervatten; daartoe had hij Nederlanders als gijzelaars vastgehouden toen Van Brouckhorst naar Japan vertrok.
help de Compagnie niet, dan zou hij allerlei dreigementen
uitvoeren.
Zo zag de toestand voor de handel in Tonkin er verre
van rooskleurig nit. Na Japan per „De Jonge Zayer"
verlaten te hebben met het Tonkinse Opperhoofd Van
Brouckhorst ging Van Riebeeck naar Tai Wan. Na vandaar op 2 December 1643 vertrokken te zijn kwam het
schip 15 December voor Tonkin. Voorzichtigheidshalve
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had Van Brouckhorst, toen de teleurgestelde Koning om
de vijftig kisten zilver vroeg, doen weten dat hij met slechts
twintig kisten gekomen was. In werkelijkheid waren het
er honderd, maar de tachtig waren onder in het schip goed
verstopt. Na veel over en weer praten nam. de Koning genoegen met twaalf en een halve kist.
Op vragen naar de Nederlandse hulp tegen Quinam wist
Van Brouckhorst ontwijkende antwoorden te geven. De
Vorst was welwillend in het toestaan van een nieuw stuk
grond om er een loge op te bouwen. Het oude stuk land
aan de rivier, vlak bij Catsiou, brokkelde af. Achter de
nieuwe loge bleef een groot open terrein als bescherming
tegen brand. Men had al groot gevaar gelopen toen er
brand was uitgebroken in de koninklijke paarden- en olifantenstallen.
Ook ondervond men vriendelijke hulp toen de mast van
het schip door de bliksem getroffen was, doordat men een
zware balk, die voor tempelbouw bestemd was, ter beschikking stelde om er een nieuwe mast van te maken.
Hoe onveilig het in Tonkin was blijkt nit het feit dat men
op een morgen de lijken van veertig mensen, die door rovers vermoord waren, hangs de loge zag drijven.
Met de zijdehandel ging het nog boven verwachting, in
aanmerking nemend, dat de Koning maar vijftien pond
zijde leverde voor het geld waarvoor anderen vijf en
dertig pond brachten. Te Batavia was de Hoge Regering
zeer tevreden. 104 procent winst was er gemaakt, bijna
f 9713.
Daar de vaart op de rivier moeilijk was, vertrok „De
Jonge Zayer" reeds 10 Juli 1644; acht dagen later volgden
alle Compagniesdienaren uit de loge, in Tonkinse harken
de rivier afzakkend, en 3 September was men voor
Nagasaki.
Veel had Van Riebeeck dat handelsseisoen in Tonkin
geleerd: iets van de taal, de gebruiken, omgang met Tonkinners, de zijde-aankoop en de wijze van aanmaak.
Van Brouckhorst ried aan dat voortaan, na vertrek van
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het schip met zijde, een schrander Onderkoopman met
een klein jacht, enkele Nederlanders en voldoende geld,
om die zijde alvast bijeen te brengen, die voor Nederland
nodig was, zou achterblijven. Deze moest dan via Japan
naar Batavia gezonden worden.
Al lang had de Assistent Abraham Weijns in Tonkin
gewerkt. Hij werd bevorderd tot Onderkoopman en hij
zou de loge bij Catsiou betrekken.
Zover is het nimmer gekomen.
Op Deshima zal Van Riebeeck het druk gehad hebben
met het ontpakken en ten toon stellen van de Tonkinse
zijde. Van 3 September tot 22 October 1644 bleef hij op
Deshima en vertrok per „De Jonge Zayer" naar Tai Wan.
Het schip ging door naar Batavia. „De Zwarte Beer", een
schip dat 16 October al uit Japan vertrokken was, nam
hem 8 December van Tai Wan mee naar Tonkin.
Op Tai Wan, in het Fort Zeelandia, heeft Van Riebeeck
nog Francois Caron meegemaakt, die er Gouverneur was.
Op tweede Kerstdag kwam „De Zwarte Beer" voor de
Tonkinse kust, na heel zwaar weer te hebben doorstaan.
Terstond kwam een Commissaris aan boord namens de
Koning met de mededeling dat indien in het schip niet
vijf en twintig kisten zilver voor de Vorst waren, het niet
de rivier mocht opvaren, en er geen handel zou worden
toegestaan. Zo kwam men er met niet minder dan vijf en
twintig kisten af.
In Batavia dacht men er over om een Commissaris naar
Tonkin te zenden om over die kisten zilver te onderhandelen. Van Brouckhorst Tied dit af. De komst van een
hoger ambtenaar zou fnuikend zijn voor het aanzien van
het Opperhoofd.
In Januari 1645 was de goede verstandhouding met de
Koning in gevaar. Tonkinners plaagden twee dronken matrozen. Dezen sloegen er nijdig op los, en onder de gekwetsten waren ook wachten van de Vorst. Een matroos stierf
nog dezelfde avond aan zijn wonden. De Koning liet,
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wegens majesteitsschennis, duizend tayls boete eisen en de
onthoofding van de overlevende.
De Brede Raad in de loge, onder voorzitterschap van
Van Brouckhorst, bestaande uit twee Schippers en drie
Onderkooplieden (dus ook Van Riebeeck), besloot, al
dreigde de Vorst met intrekking van de permissie tot
handeldrijven en tot het bouwen van een nieuwe loge, om
de vechtersbaas niet te doen onthoofden, daar er geen
Tonkinner aan zijn wonden was overleden. De Opperreciter van de Koning stemde men gunstig door een groot
geschenk van schuitjes zilver en men beloofde met Tonkins nieuwjaar met een verering ten Hove te zullen komen.
Lectoua Touang liet zich overhalen om genade te
schenken.
Half April werd de Vorst ernstig ziek. Daardoor ontston.d grote onrust en onzekerheid in het land. De kooplieden haastten zich terug naar hun dorpen. De handel
lag stil.
Toen begon een typisch Oosterse burgeroorlog. De
zieke Vorst benoemde zijn tweede zoon tot opvolger. De
gewezen Kroonprins vormde met de vierde zoon en met
zijn oom een gewapende partij. 26 Mei werd er bij Catsiou
slag geleverd, waarbij 50 000 soldaten zó fel vochten, dat
er in twee urea tijds 4000 gesneuvelden waren. De Koningspartij won. De gevangen genomen prinsen werden op
bevel van hun vader onthoofd, hun gezinnen uitgemoord.
Tegen de Hollandse loge keerde zich niemand. Om geen
vrees te tonen, vluchtte men niet op de schepen; men was
gereed om, mocht 't nodig zijn, lijf en Compagniesgoed
te verdedigen.
De bouw van de nieuwe loge vorderde goed. Het houtwerk ervoor was uit Tai Wan meegebracht. De zijde zou
voortaan goed bewaard worden, met volop licht en lucht.
Dat jaar waren er veel zieken en wel twintig personen
stierven in de loge. Abraham Weijns werd nooit meer
gezond. Hij stierf kort daarna in Japan. Daar hij niet kon
belast worden met de hem opgelegde taak kreeg Van
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Riebeeck zijn plaats. Tien mannen had hij onder zich,
waarvan er vier Assistenten waren.
Zo was hij waarnemend Opperhoofd in Tonkin geworden.
De vooruitzichten waren schitterend. Van Brouckhorst
was al op jaren en zou binnen afzienbare tijd de dienst
verlaten. Als Van Riebeeck er in slaagde om steeds grote
winsten te behalen met het Tonkins kantoor, zouden, ook
al was Van Diemen nu overleden, Gouverneur-Generaal
en Raden hem wel, verhoogd in rang, in Tonkin laten
blijven.
Heren Zeventien zagen uit de boeken dat Tonkin zeer
veel winst opleverde en nog van groter belang kon worden
door de veranderde politieke omstandigheden.
Het Chinese Rijk werd toen bedreigd door de invallende
Mantsjoe Tataren. Toen Keizer Ch'ung Cheng zijn hoofdstad bedreigd zag ping hij zich op aan de boom, die nog te
Peking te zien is, en waar op een gedenksteen zijn nagedachtenis geeerd wordt als de Ming-Keizer, die niet in
handen van zijn vijanden wilde vallen. Onder de op de
Ming dynastie volgende Mantsjoese Tsingdynastie was er
in de eerste jaren te weinig rust voor geregelde handel. Zo
kwam de Tonkinse zijde wel bijzonder van pas.
Van Riebeeck had sukses in de handel. Zijn niet opvliegend karakter, zijn beleefdheid en zachtmoedigheid
deden hem op goede voet blijven met de Koning, de Prins
en de Rijksgroten. Hij bekwaamde zich verder in de
Tonkinse taal, kocht 6900 catti zijde en 100 catti kaneel,
bestemd voor Nederland en kon zo rustig Van Brouckhorst's komst afwachten.
Deze kwam met de schepen de „Zwarte Beer" en „Hillegaertsberg" op 8 December 1645 voor de Tonkinse kust.
Daar op het strand schoot een Europeaan, als sein, zijn
musket af. Men zette een boot uit en nam brieven van
Van Riebeeck voor het Opperhoofd in ontvangst.
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Daar de schepen bij het opvaren van de rivier heel
langzaam vorderden, zond de Koning galeien tegemoet
om de vijf en twintig kisten zilver voor hem zelf en de tiers
voor de Kroonprins over te nemen.
In audi6ntie vertelde Van Brouckhorst de Koning het
laatste nieuws over Batavia, Tai Wan en Japan, na overhandiging der geschenken. Daarna kreeg hij een stroom
verwijten aan de Compagnie te horen. De Koning eiste
meer kisten geld, want de Nederlanders maakten grote
winsten uit zijn land. Twaalf kisten moesten nog voor het
andere schip betaald worden. Beleefd maar krachtig verklaarde het Opperhoofd dat hij daar geen machtiging toe
bezat en de Vorst liet zijn eis vallen. De Schippers verstopten weer, als vroeger, de geldkisten onder in de
schepen.
De Koning had herhaaldelijk de Hollanders te gast op
maaltijden, waarbij inlandse muziek en dans ter opluistering dienden. Op 3 Januari had de plechtigheid van de
eerste steenlegging plaats voor het huis dat als wooing
zou dienen op het nieuwe terrein. Vijf dagen later liep
de hele factorij het gevaar in vlammen op te gaan. Dichtbij
de loge brak brand uit en het vuur sloeg over. Alle Cornpagniesdienaren hielpen bij de blussing. Van Brouckhorst
brandde ernstig zijn handen bij het sluiten der vensters en
het Bergen der koopmansboeken. Vermoedelijk was de
brand aangekomen door Chinezen, die hoopten op deze
wijze de concurrent, de Compagnie kwijt te rakers.
Het Opperhoofd liet om nog meer terrein voor de loge
verzoeken, om het gevaar van brand te verminderen.
Maar een incident kwam er tussen. Chinese jonken van
de machtige zeerover-mandarijn Iquan hadden veel yolk
naar Tonkin gebracht om er handel te drijven. Lectoua
Touang wilde met deze vaartuigen geschenken aan hun
Chinese meester meegeven. 15 Januari werden deze ingeladen : musketten, pieken, lansen en andere wapenen.
Twee Onderkooplieden reden te paard langs de jonken,
keerden terug, en een hunner, die zijn paard door een be34

diende het wegleiden, wandelde langzaam langs de Chinezen. Dezen vielen hem aan met knuppels en bamboezen,
roofden zijn ringen en kleren en lieten hem, murw geslagen
en vol bloed, voor dood liggen. Met de grootste moeite
kreeg men hem weer in de loge. De andere Onderkoopman
was wel even achtervolgd, maar ongedeerd kon hij de
Hollanders waarschuwen.
Van Brouckhorst zond terstond Van Riebeeck naar de
Opperrechter, maar deze verklaarde dat er tegen die Chinezen geen bestraffing mogelijk was, daar ze niet alleen
handelaars, maar ook gezanten waren. Hij ried aan om bij
de Koning een verzoek in te dienen. Van Riebeeck trof, in
de loge teruggekeerd, het slachtoffer, dat hevig bloedde
uit neus, mond en oren. Nu kon Van Riebeeck toners wat
hij van zijn chirurgijns-studie onthouden had. Langzaam
aan is de mishandelde er weer bovenop gekomen.
De Koning durfde de gezanten niet te straffen. Wel
bewerkte Zijne Majesteit dat het gestolen paard werd
teruggegeven. Twee diamanten ringen bleven zoek en toen
de jonken vertrokken, was de mishandeling nog ongewroken.
Eind Juli 1646 vertrok Van Brouckhorst met de bijeengebrachte zijde naar Japan. Van Riebeeck bleef als waarnemend Opperhoofd achter, voorzien van een uitvoerige
instructie. Een Onderkoopman, twee Assistenten en een
Jong-Assistent bleven met hem in Tonkin.
Wel had Van Riebeeck sukses met het inkopen van zijde.
Maar er kwamen weer liefhebbers : de Rijksgroten en de
Chinezen, die in Japan hun kantoor hadden. De Rijksgroten kochten de zijde uit de dorpen en van de openbare
markten op en vorm.den een monopolie, zodat de Compagnie zich naar hun prijzen moest voegen, en zelfs minderwaardig product voor vol betalen. Aan de wevers
verboden ze bij de Hollandse loge te komen; zo kon men
ook niet meer bepaalde bloemfiguren, die voor de Japanse
markt nodig waren, bestellen. En ook kon nu bekend
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worden dat de schepen heel wat weer zilver meebrachten,
dan de Koning ooit geweten had. De „Japanse Chinezen"
kochten bij wevers, die soms zelf Chinezen waren, althans
hun nader stonden dan de Europeanen, zijde op, die anders
door de Koning tot schulddelging zou zijn opgekocht.
Toen Van Brouckhorst 2 December 1646 terugkeerde,
was hij zeer tevreden over wat zijn waarnemer had tot
stand gebracht. Op Tai Wan was Van Brouckhorst's instructie aangevuld en daarin, op zijn aandrang, opgenomen dat Van Riebeeck tot Koopman gepromoveerd
was, en tevens tot „Secunde" of Tweede Persoon in de
Brede Raad.
Zo vertoonde zijn loopbaan, tot nu toe, een stijgende
lijn.
De nieuwe Koopman en Secunde kreeg een moeilijk
jaar, evenals het Opperhoofd. De Japanse Chinezen kwamen met tachtig kisten zilver ter markt, dus een bedrag,
dat bijna even groot was als het bedrijfskapitaal Van de
Compagnie, bestemd voor de Tonkinse zijdehandel. Ze
betaalden hoge prijzen en verkregen zo 400 pikol, terwijl
de Compagnie 600 pikol zijde voor Japan bijeenbracht.
Hiertoe had Van Riebeeck zeer veel bijgedragen, doordat
hij heimelijk zelf bij nacht en ontijd, zoals hij het beschrijft,
met groot gevaar uit huizen en dorpen de zijde had helpen
afhalen. In het geheel maakte de Compagnie bijna een
miljoen-vierhonderd-duizend gulden winst op de Tonkinse
waren, bijeengebracht in de jaren 1643-1647, toen Van
Riebeeck daar dienst deed.
Toen kwam, hij plotseling als voor een afgrond to staan.
Het scheen uit met de mooie loopbaan en schitterende
vooruitzichten. Dat hoorde hij niet in Tonkin, maar op
Deshima.
Het grote handelslichaam, kortheidshalve de Compagnie
genoemd, betaalde haar dienaren slecht. De grote gevaren
van de zee, veldslagen, ontdekkingstochten, tropische
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ziekten, verantwoordelijkheid over reusachtige sommen
en, in politiek beleid, werden op verre na niet in aanmerking genomen bij de vaststelling der maandgelden.
Bij de oprichting van de Compagnie stonden naast de lage
salarissen de kansen op buitgelden, zoals in latere eeuwen
de hoop op „tantiêmes" velen gaarne tegen laag salaris
een werkkring deed aanvaarden bij grote lichamen, in
handel of cultures. Maar de tijd der buitgelden was al
lang voorbij.
Lage maandgelden verleidden vele ambtenaren Of tot
directe vervreemding van het eigendom van de Compagnie, het verkopen van gestolen goederen aan Chinezen of
vrijburgers, het gebruiken van Compagnie's hout en
ijzerwerk tot het bouwen van eigen huizen, of, tegen het
monopolie in, dreven ze handel voor eigen rekening in
allerlei waren en producten. Dit was de beruchte „partikuliere handel", die zolang de Compagnie bestaan heeft,
onuitroeibaar is gebleken, die de Compagnie heel grote
concurrentie aandeed, en enorme schade toebracht.
Heren Zeventien zonden brief op brief, maakten het ene
plakkaat na het andere, lieten de artikelbrieven voorlezen,
in gebeden voor vergaderingen er tegen bidden, het hielp
alles niet. De reusachtige kapitalen, die sommige oudIndischgasten naar het vaderland brachten, waren, dat
kon men gemakkelijk uitrekenen, niet bijeengebracht door
een maandgeld van b.v. f 100, gedurende tien of vijftien
j aren.
In de jaren kort voor 1650 was Cornelis van der Lijn
Gouverneur-Generaal als opvolger van Van Diemen,
sedert 1645. Hij was dit niet geworden omdat men hem de
bekwaamste achtte, maar omdat men twee mannen het
hoge ambt niet gunde, Joan Maetsuycker, verdacht van
Katholicisme, en Francois Caron, de vreemdeling. Caron,
uit Tai Wan to Batavia terug werd Directeur-Generaal en
bekleedde dus op een na het hoogste ambt. Beiden waren
zeer met elkander bevriend, en beiden waren volleerd in
het spekken van hun buidel, b.v. door grondspekulaties,
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grachten doen graven, Chinezen-bevoorrechting e.d. Van
der Lijn's Gouverneur-Generaalschap kenmerkt zich door
slapte van bestuur, geniis aan leiding, toeneming van
smokkel- en partikuliere handel.
In 1646 was er in Indie weer erg geknoeid. Heren
Zeventien schreven dat er in dat jaar zOveel partikuliere
goederen met de retourschepen waren overgebracht, dat
men er wel een retourschip mee had kunnen bevrachten.
Hoe de Hoge Regering dat zou kunnen verantwoorden,
begrepen ze niet, en ze kregen de overtuiging dat de
gehele Indische regering met partikuliere handel besmet
was en dat daarom de Heren niet durfden straffen over wat
ze zelf eveneens misdreven.
Als direct gevolg kwam er een plakkaat uit tegen overdadige weelde en tegen de partikuliere handel. En hier en
daar op de kantoren vielen slachtoffers, waaruit Heren
Zeventien konden zien dat men wel degelijk durfde
straffen diegenen, die partikuliere handel gedreven
hadden.
Van Brouckhorst vond dat hij lang genoeg in Indie gediend had. Hij vroeg ontslag en verlof om naar het vaderland terug te keren. Dit verzoek kwam juist te Batavia
aan, toen men nog niet bekomen was van de boze brief
van Heren Zeventien. De Hoge Regering stond Van
Brouckhorst toe om het volgend j aar zijn ambt neer te
leggen. Men kon hem niet eer missen, want men durfde
de „jongelingen" van het Tonkinse kantoor niet langer
belasten met de zorg voor „de machtige capitalen", daar
men had bevonden dat „eenige met particulieren handel"
waren „besmeth". De Koopman Van Riebeeck en een
Onderkoopman moesten naar Batavia gezonden worden
om de „verdiende straf" te ontvangen.
De ijverige Koopman, die vijf en vijftig gulden per
maand verdiende, en door ijver, kunde en toewijding had
helpers bewerken, dat in enkele jaren. de Tonkinse zijde
bijna anderb.alf miljoen opbracht, moest zich komen ver38

antwoorden, omdat hij tegen zijn ambtseed iets voor zichzelf verdiend had.
Van Riebeeck had 2 December 1646 het bestuur in
Tonkin weer overgedragen aan Van Brouckhorst. Uit
Batavia was kritiek gekomen op het systeem om na het
vertrek van het Opperhoofd de Tonkinse loge bezet te
houden, tot het bijeen brengen van zijde voor het vaderland. Gebleken was dat de winst op de in Europa verkochte
zijde niet in aanmerking kwam vergeleken met die in
Japan.
Daarom, toen de tijd gekomen was voor het vertrek naar
Japan, in het midden van 1647, nam Van Brouckhorst
axle Compagniesdienaren uit de loge mee per de „Zwarte
Beer". Zo was Van Riebeeck 4 September voor Nagasaki,
op Deshima.
Daar heeft hij het verpletterend nieuws vernomen.
In de vergaderingen van de „Raad te Nagasaki" bleef
Van Riebeeck een man van eer en gezag. In de brief naar
Batavia, aan de Hoge Regering, van 12 October 1647,
noemt men hem een bijzonder keener van de Tonkinse
zijdehandel, die adviezen van waarde zou kunnen geven.
Hij on.dertekende mee de resoluties, 30 September en
9 October, met het Opperhoofd Willem Verstegen, Frederik Coyett, de man met de treurige levensloop door het
verlies van Tai Wan, en Van Brouckhorst.
Aan de tentoonstelling en verkoop van de zijde op
Deshima heeft Van Riebeeck ongetwijfeld zijn krachten
gewijd.
17 October 1647 verliet hij Japan per de „Zwarte
Beer". Via Tai Wan kwam hij 2 December te Batavia.
De Heren, die daar zijn beoordelaars zouden zijn, waren, zoals we al over Van der Lijn en Caron zagen, zeker
wel vol begrip over een zaakje voor eigen rekening. De
straf was confiscatie van zijn maandgelden na de laatste
afrekening op eind September. Een bedrag van f 132,
39

zijnde twee maanden en zeven dagen a f 55, werd hem
dus niet uitbetaald, een luttele som.
Erger, en dit heeft hem verschrikkelijk gespeten, was,
dat hij niet meer naar Tonkin terug mocht. Hij zegt dit
conduit in zijn „Vertoog" over de Tonkinse handel.
Op vol maand geld en in zijn rang als Koopman mocht
hij naar het vaderland vertrekken.
Het is hem daar niet gelukt Heren Zeventien de overtuiging bij to brengen hoe nuttig en voordelig het voor de
Compagnie zou zijn als hij weer naar Tonkin gezonden
werd.
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A° 1648
Jan van Riebeeck van Culenb(org), Coopman, uytgevaren met 't Hoff van Hollandt a° 1639.
van delff, in 't land gecomen met 't schip Zutphen a°
1640 voor onderchirurgijn, debet
adij pmo Augusty aen Baftas voor 1 st. d° .. fol. 36
adij 23 Octob. 1648 f 16-10 voor 9 dagen op den Pool
to veel gecrediteert
ditto f 1919-12-8 op dato aen hem zelfs ten oirconde dezes ondt

f

6- 7- 8

-

16-10- -

- 1919-12- 8
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JAN VAN RIEBEECK

Jan van Riebeeck's rekening op de „Coningk van Polen". — Algemeen Rijksarchief, 's Gravenhage. Scheepsboek van „de Coningk
van Polen". No. 10.

A' 1648
Credit
adij 12 decemb : Sijn jongste reecq gesloten in 't fluytschip den Swarten Beer„ 't Saldo monteert f 0,—,
wint pr maent
f 55
Heeft voorgen. afrekeninge op Sutphen 1640f 154
tot ultmo Septemb. 1643 op Lillo.
Ultmo Aug. 1644 f 440 voor 11 maanden ad 40 gl. op
den Saijer
f 440
Ultmo Novemb. 1644 f 120 voor m3 ad. 40 guldens op
den Saijer
- 120
20 July 1645 f 306-13-6 voor 7 maanden 20 dagen ad
40 gl. op den Swarten Beer
306-13- 6
20 July 1646 f 480 voor 12 maenden ad 40 gl. op den
- 480
Swarten Beer
tot ultmo September 1647 heeft op den Swarten Beer
gedt 't saldo op Patteni voldaan.
14 decemb. 1647 f 132 voor 2 m. 7 dagen ad 55 op
den beer zijn geconfisqueert.
7 Aug. 1648 1. 430-16-10 voor 7 25 dagen ad 55 gn.
op den Coninck van Palen tot sijn arrivemt . . . . - 430-16-10
3
- 165
voor achterom
in
f 1942-10- -

V. DE THUISREIS
Het schip waarmee de reis gedaan werd heette de
„Koning van Polen".
Dat het scheepsboek van dit fluitschip over is, is voor
de reconstructie van Van Riebeeck's levensloop van onschatbare waarde.
Schrijver dezes had, nu een kwarteeuw geleden, zich
voorgenomen om te trachten meer over Jan van Riebeeck
te weten te komen, dan er toen bekend was. Ds. Francois
Valentyn had van de familie zelf vernomen, dat hij
scheepschirurgijn was geweest. Dit werd door de een na
de ander oververteld, als het enig bekende over hem
voor 1652.
Nazien der scheepsboeken was de enige kans op sukses.
Dit was een vrij tijdrovend werk, waarbij men niet op de
familienaam moet zoeken, maar in het register, waar alle
voornamen op de letter staan. Alle Jan's of Johan's
moesten worden nagegaan. Op de vierde dag, toen ik het
boek van de „Koning van Polen" in handers nam, vond
ik de rekening van Jan van Riebeeck, met de vermelding van de schepen waarop hij gevaren had sedert
1639.
De blijdschap over deze vondst laat zich gissen.
Het schip voer in de retourvloot waarover Kommandeur
was de Extraordinaris Raad van Indie, gewezen President
in Perzie Wollebrant Geleynsen de Jonge. Twaalf schepen
vormden de vloot, nog te zien in het Alkmaars Burger
weeshuis. Het was gewoonte dat zij, die in hoge ambten
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in Indie gediend hadden, in het vaderland zichzelf, al of
niet met hun gezin, en de slaaf (men zou nu bediende,
„djongos", zeggen) lieten schilderen. Soms diende een
gezicht op Batavia als achtergrond, en was men Kommandeur van een vloot geweest, dan kwam de hele retourvloot
er op. Het Alkmaarse schilderij is merkwaardig omdat alle
vlaggen der Kamers er op voorkomen. De „C.V.P.", de
„Coninck van Polen", waarop Van Riebeeck voer, vertoont wapen, vlag en geusje van Amsterdam.
Aan Geleynsen was door de Hoge Regering de taak opgedragen om in de Tafelbaai bemanning en goederen van
een daar gestrand schip over de Amsterdamse schepen to
verdelen, een opdracht die van grote gevolgen werd voor
Van Riebeeck.
De Tafelbaai was in 1503 door de Portugees Antonio de
Saldanha ontdekt; de platte berg doopte hij Kaaptafel,
nu als Tafelberg wel bekend. De Kaap was die, waarlangs
Bartolomeo Dias in 1486 voer en die hij in stormtijd passerend Stormkaap noemde, een naam die veranderd werd
in Kaap der Goede Hope, en wel omdat, nu de zeeweg naar
Indie open lag, er goede verwachting was op voordelige
directe handel en contact met de mythische Christenvorst
„Priester Johannes" (van Abessynie).
Bijna een eeuw later veranderde Joris van Spilbergen
de naam Saldanha- in Tafelbaai en hij maakte van Kaaptafel Tafelberg. De naam Saldanhabaai werd door de Hollanders aan een iets Noordelijker baai, eveneens op de
Westkust, gegeven.
Nadat in 1510 de Portugezen op het land bij de baai een
zware nederlaag geleden hadden, waarbij de eerste onderkoning van Indie, Francisco d'Almeida met vele edelen,
soldaten en matrozen sneuvelde tegen de snelvoetige
stenengooiende Hottentotten, meden de Portugezen ZuidAfrika. Op Sint-Helena namen ze voortaan water in en
voeren dan naar Sofala op de Oostkust.
Op het spoor der Portugezen kwamen de Engelsen near
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De retourvloot van 1648 op de ree van Batavia. (De „Coninck van Polen", waarop Jan van Riebeeck
voer, is het eerste schip van links). — Burgerweeshuis, Alkmaar

de Oost: Francis Drake al in 1579, Thomas Cavendish in
1587, James Lancaster vier jaren later.
De Hollanders volgden in 1595, voorgelicht door Jan
Huijgen van Linschoten's prachtige boek. De eerste reis
der Hollanders naar de Oost onder Cornelis de Houtman
is bekend, evenals de reizen van schepen, uitgezonden
door allerlei rederijen 6), die, onder druk van Johan van
Oldenbarnevelt en Prins Maurits tot samensmelting kwamen in 1602, waardoor de Nederlandse Oost-Indische
Compagnie ontstond.
Het land aan de Tafelbaai werd veel bezocht en men
oordeelde er over naar het saisoen, heel gunstig of heel
ongunstig. Heren Zeventien waren het er ook voor zichzelf niet over eens, of men er niet een begin van kolonisatie, een vaste halte op de reis uit en naar het vaderland,
van zou waken. Jan Pieterszoon Coen voelde er, vooral
om politieke redenen om andere naties voor te zijn, veel
voor. Maar een andere keer vond hij het er te stormachtig
en hij schreef: „Hier en behoort niemant te comen dan die
daar door hoot moet wesen."
Zelfs maakte het niet veel indruk op Heren Zeventien,
dat in 1620, in de dagen van de tijdelijke samensmelting
van de Engelse en de Hollandse Oost-Indische Compagnieen, twee Engelse zeekapiteins het land aan de Tafelbaai
voor hun Koning in bezit namen. Ook in Engeland bemoeide men zich hiermee niet.
De reeks in de Tafelbaai vergane schepen werd steeds
groter, en het werd gewoonte, dat, ingeval er yolk en goederen op het strand waren gered, deze afgehaald worden
door een der passerende schepen, al naar de richting van
bestemming was. Zo was in 1644 gebeurd met het gestrande schip „Het Eiland Mauritius". Nu, in 1647, moest
op dergelijke wijze de bemanning en lading van het schip
„Haerlem," door Geleynsen worden opgehaald.
Op 25 Maart 1647 gebeurde het dat het schip „NieuwHaerlem" (men sprak meestal van „de Haerlem") aan de
grond liep, bij het invaren van de baai. Zó vast zat het, dat
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het niet kon worden afgewonden. Na een paar dagen
begon men het transport langs een kabel, van yolk, wapenen, ammunitie en levensmiddelen. Timmerlieden maakten vast een foods, voor het geval dat het schip stuk zou
slaan.
Een paar Engelse schepen verleenden assistentie, en
namen veertig koppen mee naar Sint-Helena. Een aarden
fortje, 450 voet in het vierkant, bouwde men om er een
Onderkoopman, Leendert Janszen, van Tongeren afkomstig, met zestig man te laten verblijven om de geredde
goederen te bewaken. Een vers water gevende put werd
gegraven. Peper, lijnwaden, kaneel, suiker, indigo, meubelen en porcelein bracht men op vlotten en langs kabels
aan land.
Het zeewater drong in het ontwrichte schip, waardoor
de peper ging zwellen en gisten. Er vielen mannen flauw
van de stank als ze nog in het schip iets poogden te redden.
In het fordje waren te weinig levensmiddelen, inboorlingen brachten niet veel vee ten verkoop, of liever ter
ruiling. Pinguins en zeevogels, gehaald van Robbeneiland,
gaven tranige gerechten en vissen in de Baai leverde
weinig op. Toen in de Tafelvallei een olifant en een rhinoceros elkaar bevochten, slaagde men er in de laatste te
doden en men genoot van het vlees. Eieren van pinguins
en van zeevogels vulden de maaltijden aan.
Het yolk in dit fortje „Zandenburg" genaamd, werd
ontevreden en begon te morren. Maar Janszen deed alsof
hij het niet merkte als er eens iets gebeurde wat eigenlijk
wel gestraft moest worden. Men snakte naar het einde van
dit gedwongen verblijf op Afrika's Zuidpunt.
Om het yolk bezig te houden liet Janszen, in afwachting
van de retourvloot, alvast de goederen twee mijlen verderop overbrengen, ook om dichter bij de ree te zijn, bij het
zogenaamde Zoute riviertje.
Ongeveer een road jaar hadden de schipbreukelingen
bij de Tafelbaai doorgebracht, toen half Maart 1648 Ge44

leynsen's vloot, waarop ook Van Riebeeck was, hen kwam
afhalen. Twaalf schepen, anderhalfduizend mensen. Wat
een drukte na die lange eenzaamheid!
Toen later Engelsen deze vloot bij Sint-Helena zagen,
vonden ze dat die meer leek op een Koningsvloot, dan op
een vloot van kooplieden.
Achttien dagen sjouwden en reden en roeiden de mannen naar boord wat mee moest. Daar er geen paarden waren, moest het yolk de wagens trekken. Veel bleef er niet
over: alleen wat zware stukken geschut, ankers en wat
onbetrouwbare kabels. Het wrak verbrandde men tot de
waterlijn. In de loop der jaren zakte het weg in het zand.
Aan de Kaap had men geen vee kunnen bekomen. Daarom moest Sint-Helena worden aangedaan, het door de
Portugezen in 1502 ontdekte eiland, waar ze aanliepen om
water en vruchten. Het water smaakte wat zwavelachtig.
Vee en gevogelte vermenigvuldigde er zich sterk, daar er
geen roofdieren waren. Er was van alles : groenten, vruchten, vis, zout, en dat wel het hele jaar door. Het klimaat
was er heerlijk. Jan Huygen van Linschoten noemt het in
zijn werk „een aerts Paradijs" en „een wonder van God".
De Portugezen lieten er niemand blijvend woven; ze
maakten jacht op ontsnapte slaven en slavinnen, door wie
een vaste bevolking had kunnen ontstaan. Bekend is hoe
er Fernao Lopez als balling mocht levee, nadat hem wegens
verraad een hand, een voet, neus en oren waren afgesneden, en hij zich schaamde zó in Portugal terug te
keren.
Voor Portugal was het eiland vooral van grote waarde
na de katastrophe van 1510 bij de Tafelbaai, maar ook
Engelsen en Nederlanders kwamen er gaarne.
Nederlandse Compagnies-schepen bleven er meestal
veertien dagen, om het scheepsvolk wat te laten bekomen
van de vermoeienissen van de zeereis.
Van de plechtige inbezitneming van Sint-Helena voor
de Compagnie door Jacques Specx in 1633 is niet veel
gekomen, evenmin als van een latere in 1645. Onverant45

woordelijke matrozen beschadigden de bomen, plukten de
vruchten, rijp of groen, en vergaten de scheepshonden
- ee te nemen. Zo kwamen er veel verwilderde honweer m,
den, die het vee en wild schuw maakten en doodbeten. De
jacht op varkens werd er zwaar werk voor de matrozen.
Geleynsen zaaide en plantte er voor de „onbekende
vrienden", die na hem Sint-Helena zouden aandoen en
verzocht hum de pitten der genuttigde vruchten weer in de
aarde te drukken. Hij deed dit verzoek op rijm. Vergeefs
echter, want omstreeks 1650 was het eiland een troosteloze
woestenij.
Na Sint-Helena had men eerst last van windstilte, toen
van tegenwind. Men deed de reis „achterom", d.w.z. ten
Westen van Groot-Brittannie en Ierland, wat op de
rekening van de bemanning toen nog met drie maanden
extra gage werd opgetekend. Bij de Ierse kust, op 30 Juli
zag men de Nederlandse vloot van zes oorlogsschepen en
twee loodsboten, die er namens Heren Bewindhebbers en
de Staten kruisten om de retourvloot op te wachten. Grote
vreugde en blijdschap was er over die ontmoeting bij de
thuisvaarders. Het yolk, waarvan - een groot aantal ziek
was, verlangde naar het einde van de reis.
Op 6, 7 en 8 Augustus 1648 kwamen de schepen aan in
het Vlie.
Heren Bewindhebbers waren, terecht, zeer ontevreden
dat zulk een kostbare vloot gewaagd was aan het ophalen
van goederen, die best op een schip hadden kunnen vervoerd worden. Daarbij kwam, de retourvloot een maand
over tijd in Holland, wat weer verlies gaf dan het restant
van de „Haerlem"-lading waard was.
In de reeks beloningen komt, niet zonder dat hij zich
per rekest gewend had tot de Zeventienen, op 23 September Leendert Janszen voor wegens het bergen van de
goederen aan de Tafelbaai : hij kreeg vierhonderd gulden
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ineens. De Opperstuurman tweehonderd gulden; de officieren en matrozen kregen elk drie maanden gage extra.
De 28ste September kreeg Wollebrant Geleynsen de
Jonge een gouden ketting van zeshonderd gulden toegezegd en de verzekering van achting der Bewindhebbers.
Diezelfde dag las men een rekest van Jan van Riebeeck,
„versoekende restitutie van seeckere condemnatie t' sijnen
laste op Batavia gewesen". Na deliberatie sloegen Heren
XVII het verzoek af.
In het vaderland had Van Riebeeck bij de afrekening
een tegoed van f 1919 : 12 : 19, wat hem 23 October te
Amsterdam werd uitbetaald.
Om de Bewindhebbers te overtuigen van zijn bijzondere
kennis schreef hij een uitvoerige verhandeling over de
handel in Tonkin, aantonend hoeveel winst er te maken
was, vooral als men hem er heen zond.
De Heren namen het stuk dankbaar aan, prezen het
zelfs, mar er volgde geen aanstelling. Daarom verliet hij
Compagnie's dienst en zocht ander werk.
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VI. HUWELIJK EN ZEEREIZEN
Jan van Riebeeck keerde in 1648, het jaar van de vrede
van Munster, in het vaderland terug. Hij vestigde zich
voorlopig te Amsterdam, wereldstad en handelscentrum,
waar voor de gewezen Koopman van de Oostindische
Compagnie volop gelegenheid was om naar een nieuwe
werkkring uit te zien. Hij woonde op de Eglantiersgracht
in het huis waar de gevelsteen „de Samaritaan" was aangebracht. Haast om de eerste de beste post aan te nemen
had hij niet, daar hij, hoewel niet rijk, in goeden doen was.
Hij was nu een dertiger en nog ongehuwd. Zijn stiefmoeder
Elsken Burgers was, volgens een testament, begin Augustus 1649 nog in leven.
Zijn moeder had haar laatste levensdagen te Schiedam
doorgebracht; daar moet zij ook begraven zijn. Vermoedelijk heeft Van Riebeeck, teruggekeerd uit de Oost, zijn
familie te Schiedam bezocht. In die stad heeft hij het
meisje ontmoet, dat zijn vrouw zou worden. Volgens portret was zij knap van uiterlijk, gezond, donkerblond met
heldere bruine ogen.
Haar portret, geschilderd door Dirck Craey in 1650, is
nog te zien in het Rijksm.useum. te Amsterdam. De tegenhanger zou Jan van Riebeeck voorstellen, maar het portret
is zó overgeschilderd, dat volgens de mening van Dr. Jan
Veth de ogen en de mond alleen misschien nog wel als
oorspronkelijk konden worden beschouwd.
Een Frans edelman, uit de buurt van Boulogne, Chretien
de la Quevellerie (de schrijfwijze van de familienaam ver48

Maria de la Queillerie, door D. Craey, 1650. — Rijksmuseum
Amsterdam. No. 735. Catalogus 1918.

toont ook de vormen Queillerie, Quevellerie, Quevelleriu s
een woord vermoedelijk samenhangend met cueillir, plukken) had de zijde der Hugenoten gekozen en was in 1572
predikant te Armentieres. Hij vluchtte naar Londen in.
1574 en kwam vandaar in de Nederlanden. Als veldprediker deed hij dienst in het leger van Prins Willem van
Oranje. Hij werd door de Spanjaarden gevangen genomen
maar de Prins kocht hem, nadat hij vijf maanden in gevangenschap had doorgebracht, vrij, voor honderd kronen.
In 1578 was hij in Frankrijk terug, daarna werd hij beroepen als vast predikant te Oudenaerde. Nadat deze
gemeente in 1582 door de Spanjaarden verstrooid was,
woonde hij achtereenvolgens te Gent, Utrecht, Leiden,
Arnemuiden, Lillo en Bergen-op Zoom. Hij vroeg in 1623
emeritaat aan wegens hoge leeftijd en was nog in leven
in 1630.
Zijn zoon Abraham de la 'Queillerie was Waals predikant
te Rotterdam. Daar werd hem een dochtertje, Maria, geboren. Toen zij een jaar oud was, stierf hij, in 1630. Haar
verjaardag viel op 20 October.
Haar meisjesjaren bracht zij, volgens haar grafschrift,
te Leiden door. In 1649 woonde zij te Schiedam. Daar
leerde de negentienjarige Jan van Riebeeck kennen. Het
kwam tot een verloving, en 11 Maart zou de dag zijn voor
de ondertrouw en de huwelijksvoorwaarden. Getuigen
voor de bruidegom waren grootvader Govert Anthonisz,
oud burgemeester van Culemborch en oom Gerrit van
Ham, voor de bruid, neef Cornelis van Hoogeveen,
Landsontvanger te Dordrecht, de broers Noach Q. du
Bois en Abraham (de) la Queillerie. Ze zouden trouwen in
gemeenschap van goederen. Stierf de echtgenoot kinderloos, dan zou zijn vrouw uit haar mans bezittingen 6000
Carolusguldens van 40 groten het stuk ontvangen; stierf
zij eerst zonder kinderen na te laten, dan zou de weduwnaar 4000 Carolus-guldens uit haar nalatenschap krijgen;
waren er kinderen in leven, dan was er gemeenschap van
goederen.
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Beiden waren dus gefortuneerd, tenminste voldoende.
De bruidegom bezat blijkbaar meer dan de bruid. Na voltrekking van het huwelijk werd Amsterdam hun woon.plaats. Zeker was Van Riebeeck daar 15 October 1649,
toen hij zijn zuster Geertruydt bijstand verleende als
voogd bij haar beschikkingen, gemaakt met haar aanstaande echtgenoot Pieter van der Stael.
Op 20 Maart 1650 stonden Govert Anthonisz, nu overgrootvader geworden, en de Ontvanger Cornelis van Hoogeveen met Jacoba du Bois, als doopgetuigen over de
eersteling van het echtpaar Van Riebeeck: Anthony,
gedoopt in de Zuiderkerk te Amsterdam. Lang schijnt dit
kind niet geleefd te hebben. Maar een jaar later was er
een zoontje, dat de naam Lambertus kreeg.
Wat Van Riebeeck in de jaren vlak op zijn trouwen voor
reizen gemaakt heeft en wanneer precies, is nog onbekend.
Vast staat, dat hij voer naar Groenland en naar WestIndie.
Over de Groenlandse visscherij is door Van Riebeeck's
tijdgenoten veel geschreven. Volgens die gegevens mag
men aannemen dat de reis begon in het voorjaar van 1649
en geeindigd was tegen omstreeks September. Men deed
Jan Mayen-eiland, de vaste ijszoom en Spitsbergen aan,
waarna men terugkeerde met een goede voorraad traan
en baleinen. De Hollandse traankokerijen, zoals ze op Jan
Mayen eiland in 1639 waren, kan men in het Rijksmuseum
zien op het schilderij toegeschreven. aan Cornelis de Man.
Betreffende de West-Indische reis vermeldt Van Riebeeck hoe hij op de Caribische Eilanden met een dommekracht tabak in vaten liet persen om het verrotten te
voorkomen; op Barbados zag hij doornheggen gebruiken
tot het omheinen van plantages. Zou hij met eigen ogen
in Virginie het leven der Ieren hebben gezien, waar hij
over schrijft in een brief naar Batavia ? Nieuw-Nederland
kende hij alleen van horen zeggen.
Maar niet het Noorden. en Westen trok hem aan. Trou50

Hollandse traankokerii op Jan Mayeneiland in de zeventiende eeuw. — Rijksmuseum , Amsterdam. No. 1515a.
Toegeschreven aan C. de Man. 1639.

wens de West-Indische Compagnie hood, nadat de vrede
met Spanje gesloten was, en daardoor de kans op buitgeld
verviel, weinig aantrekkelijks. In de Oost kon, dat wist hij
hij ondervinding, een energiek man vooruit komen. Zo
lette hij op elke gunstige gelegenheid om, weer bij de OostIndische Compagnie te komen. En het incident van de
partikuliere handel in Tonkin was nu al lang genoeg
geleden.
Omstreeks 1650 had Sint-Helena nog slechts waarde als
verzamelplaats waar van elkaar geraakte schepen van
dezelfde vloot elkander opwachtten.
Toen viel de aandacht vanzelf op het land bij de Tafelbaai.
De schepen, die tot deze tijd de baai binnenliepen, van
welke natie ze dan ook mochten wezen, deden dit om er
vers water en hout te halen, en, zo mogelijk, vee te ruilen
bij de inboorlingen. Niet altijd ging dit laatste even gemakkelijk. Dikwijls was er, voor een stukje ijzer of koper
of een paar messen per os, een hele troep gekocht, terwijl
het achteraf tevergeefs bleek, daar de Hottentotten de
kunst verstonden om, hun vee door fluiten weer handig
terug te lokken. De Engelsen bedierven de markt door een
Hottentot mee paar Engeland te nemen, en hem, na hem
een metalen wapenrusting te hebben geschonken, in 1614
bij zijn yolk terug te brengen. Lange tijd na deze gebeurtenis rekenden de inboorlingen, wijzer gemaakt door hun
bereisde landsman, het metaal als onvoldoende betaalmiddel voor het vee. Waren de Hottentotten onwillig om
vee ten verkoop te brengen, dan werd soms met geweld
genomen, wat op andere wijze niet te krijgen was. Zo
deden bijvoorbeeld soldaten van de retourvloot van 1648,
hoewel tegen Geleynsen's wil. Het spreekt vanzelf dat de
inboorlingen zulke veediefstallen niet vergaten en liever,
bij het zien van naderende schepen, met hun vee dieper
het binnenland introkken.
Voor zieken was het land aan de Tafelbaai meestal een
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heerlijk herstellingsoord. Verder diende de baai als verzamelplaats voor uitelkaargedreven vloten. De Admiraals
lieten er onder gemerkte stenen of in handen van Hottentotten brieven achter voor de na hen komenden. In musea
ziet men nog van deze stenen met mededelingen van schepelingen en het opschrift: „Hier onder leggen brieven".
Een primitieve vorm van postkantoor dus.
Jets voor 1650 kwamen Heren Bewindhebbers terug op
het plan van 1619.
Onderkoopman Leendert Janszen, die meer dan een
jaar aan de Baai had gewoond, werd verzocht om een
stuk over mogelijke voordelen van het land bij de Kaap op
te stellen. Medeondertekenaar was Matthijs Proot 7), die
met zekerheid niet behoorde tot de overblijvenden uit de
„Haerlem", maar misschien in 1644 bij de stranding van
„Het Eiland Mauritius" was geweest. Maandag 26 Juli
1649 kwam de z.g. remonstrautie ter bestudering bij enkele
Amsterdamse Bewindhebbers.
Kort saamgevat bevat het opstel het volgende : Een fort
met een groentetuin is van nut aan de Tafelbaai. Vee,
boter en kaas kan er goedkoop zijn. Een hoofd in zee zal
dienen voor de matrozen om water te halen. Robben- en
walvisvangst zullen de kosten dekken. De inboorlingen
vonden zij vriendelijke mensen; hun kinderen konden dienaars worden en Christenen. Voorts zou het fort nog strategische waarde hebben. Het stuk was gedateerd 26 Juli
1649, de datum van indiening.
Kamer Amsterdam zond het opstel naar Kamer Zeeland.
In Augustus 1650 kwam het bij de vergadering van Heren
Zeventien in behandeling. Ze besloten van schippers en
andere deskundigen advies in te winnen. De commissie in
's-Gravenhage, het „Haegse Besogne", bestaande uit Bewindhebbers, die daartoe verkozen waren, zou het werk
tot een besluit brengen. Want men was besloten een
„rendezvous en sterckte" aan de Kaap te maken.
Matthijs Proot schijnt een secuur en zakelijk man ge52

weest te zijn. Daar het nog best mogelijk was dat van de
gehele vestiging niets kwam, diende hij een rekening in
voor gedane moeiten en onkosten. Hij kreeg 10 September
1650 „voor sijn vacatie ende onkosten gevallen op de
communicatie wegens de sterckte ...... aen de Caep de
Bonne Esperance" dertig „cruysdaelders", die Kamer
Delft hem zou uitbetalen.
Men besprak het ontwerp en de uitrusting. Kamer Amsterdam zou begin September voor een fluit- of spiegelschip naar de Tafelbaai zorgen en mogen informeren naar
Matthijs Proot om hem, geschikt zijnde, tot Kommandeur
en Opperhoofd aan te stellen. Vermoedelijk heeft de herinnering aan het zware jaar Janszen weerhouden om aanzoek te doen om de post, hoewel hij eigenlijk als eerste
ondertekenaar van het opstel en wegens zijn bewezen
diensten zeker in aanmerking zou zijn gekomen. Hij heeft
aan gewone Compagniesdienst in Indie de voorkeur gegeven en er goede promotie gemaakt. In 1658 vinden we
hem, als Koopman en gewezen Opperhoofd te Wingoerla
in Voor-Indie, terugkerend naar het vaderland.
Bij de informatie bleek Proot zeker niet tevreden over
de voorwaarden. Toen de aanstelling naar wens niet doorging diende hij in September een declaratie in, die hem
werd uitbetaald, n.l. „voor sijn pretensien van vacatien
in de besoignes wegens de saecke van Cabo de bona
Esperance voorgevallen twee hondert ende vijftich guldens, waer toe de Camer tot Amsterdam geauthoriseerd is".
Zo kwam de weg vrij voor Jan van Riebeeck.
In het land teruggekeerd, hoorde hij van de Kaapse
planners en de open plaats. Hij wendde zich tot de Kamer
Amsterdam, eerbiedig zijn dienst aanbiedend om als Opperhoofd naar de Kaap te gaan. Vier Heren Bewindhebbers kregen 15 Mei 1651 opdracht om naar hem onderzoek
te doen. Daar zij Been bezwaren hadden, vroegen zij zijn
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Briefsteen aan de Tafelbaai, dienend als
postkantoor — S. A. Museum, Kaapstad.

oordeel over het opstel van Janszen en Proot van 1649. In
een maand tijds bracht hij zijn opmerkingen op schrift.
De plaats voor het te maken fort kon men het best in
Afrika zijnde uitzoeken bij de Verse Rivier. Het moest
sterk zijn om eventueel tegen Hottentotten, Engelsen,
Fransen, Denen en vooral Portugezen te kunnen dienen.
Op de Caribische eilanden had hij gezien hoe men bijvoorbeeld op Barbados doornhagen tot afweer van vijanden
geplant had. Dat kon men aan de Kaap ook doen. Een
geheim sein tussen het fort en 's Compagnie's schepen was
nodig, om te laten weten of alles er veilig was. De kanonnen van de „Haerlem" waren te ver in het zand weggezakt om nog te kunnen worden gebruikt. Vêr-dragende
kanonnen waren er nodig.
Het klimaat, als dat van Japan en Noord-China, was
zeer gunstig voor veeteelt en het aanplanten van bomen
en vruchten. Mocht de paimboom er willen groeien, dan
kon men arak stokers en kokosolie maken. De spoeling zou
goed varkensvoer opleveren. Door de Kaap aan te doen
bespaarde de Compagnie gezouten vlees, spek en wijn,
want door water in te nemen behoefde de voorraad wijn
niet boven het gewone rantsoen te worden. aangesproken.
Ook kon als naar gewoonte, de Compagnie winst maken op
de kleren., die aan het yolk op rekening zouden worden
verstrekt. Vellen van elanden en steenbokken zouden,
evenals die uit Siam, op de Japanse markt goede prijzen
maken, zoals Van Riebeeck zelf op Deshima gezien had.
Ook dassenvellen voor pelterijen. Traan kon men er koken
uit walvissen en robben. Hij kende dat werk van zijn verblijf in Groenland, (waarmee hij Spitsbergen en Jan Mayen
Eiland bedoelt). Hout had men daar niet voor nodig,
want, als men een ketel met hout gestookt had, bracht
de walvis voortaan zijn brand zelf mee van de overgebleven kaaien of „vinken".
Het onderwijzen van Nederlands aan de inboorlingen
was iets goeds ; het verbreiden van het Christendom nog
beter, waartoe een predikant dienst kon doen als de
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Heren er het geld voor over hadden. Dan kon hij tevens
de Compagniesdienaren voorgaan en stichten.
Ten slotte bad hij God om voorzichtigheid en verstand
om de Compagnie, als hij benoemd werd, zó naar genoegen
te kunnen dienen, dat hij in rang zou worden verhoogd en
na de zaken aan de Kaap op gang te hebben gebracht,
voor belangrijker werk in Indie zou gebruikt worden, om
daar meer bewijzen van zijn kunde in voornamer werk te
mogen geven.
Dit opstel getuigt van grote handigheid. Van Riebeeck
toch was slechts drie weken aan de Kaap geweest, dus 66n
keer van zijn leven, misschien twee keer indien de „Sutphen" in 1640 de Tafelbaai is binnengelopen. Er blijkt uit
dat de schrijver een optimist was, die niet verzuimde om
Heren Bewindhebbers tevens duidelijk te maken, hoe hij
reeds ondervinding had in verschillende delen van de
wereld.
Hij bereikte er zijn doel mee. Hij kreeg zijn aanstelling
als „Koopman en Opperhoofd". Met het schip de „Drommedaris" moest hij zich naar de Kaap begeven of juister
„Cabo de bona Esperanza". De tijd van zijn contract was
vijfjaren, zijn maandgeld vijf en zeventig gulden. Hij moest
er zo lang blijven „totdat het werk in goede orde gebracht
zou zijn". Mocht hij op de reis „'t welck Godt verhoede"
komen te overlijden, dan zou de Schipper van de
„Drommedaris" de leiding hebben.
Van Riebeeck voerde op zijn schip de Kommandeursvlag; hij had de Brede Raad bijeen te roepen, waarvan hij
Voorzitter was. Zijn instructie dateerde van 25 Maart
1651, maar kort voor zijn vertrek 12 December kwam er
nog een aanvulling op: hij moest vooral voor vreemden op
zijn hoede zijn; de Portugezen waren de enige officide
vijanden. Overigens, wie van de vreemden zich in ZuidAfrika vestigde buiten het door de Compagnie in bezit
genomen gebied, moest met rust gelaten worden. Bakens
moesten op de grenzen gezet worden. De Heren ver56

wachtten een kaart van dit gebied. De „Drommedaris"
mocht, zo lang het schip er nodig was, in de Tafelbaai
blijven. Onderweg moest opgepast worden voor overval.
Heren Bewindhebbers wensten dus volstrekt niet de
uitsluiting uit Zuid-Afrika van vreemden, mits zij zelf
maar de voordelen hadden van een eigen fort en tuin ten
bate der er aankomende Compagnies schepen.
Noch Bewindhebbers, noch Van Riebeeck hebben toen
kunnen voorzien welk belangrijk werk daar in Zuid-Afrika
begonnen werd, belangrijk omdat daar een stekje geplant
werd van de Nederlandse stam, dat zou opgroeien tot een
sterke boom; het ontstaan van een waarlijk Nederlandse
kolonie, die, zelfs onder vreemde vlag gekomen, Nederlands zou blijven in taal, zeden en godsdienst.
Jan van Riebeeck was nu weer met zijn werkkring in de
goede richting. Ms Opperkoopman en Kommandeur (deze
rangsverhoging is hem nog toegekend) verliet hij Nederland. Vol ijver was hij voor zijn nieuwe taak, in overeenstemming met een van zijn uitingen: „die advancement
soeckt sal geen naerstigheyt sparen".
Daarnaar heeft hij zijn levee lang gehandeld.
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VII. REIS NAAR DE KAAP
De mannen, die als matrozen en soldaten bij de Cornpagnie in dienst kwamen, deden dit of vrijwillig, of geronseld, d.w.z. dat ze dronken gemaakt waren en dan in
dronkenschap hun kruisje, merk of naam zetten, waardoor ze zich verbonden. Rare klanten waren het meestal,
mislukkelingen, die geen andere uitweg weer zagen, zoals
stood op het uithangbord van een drogist, waarop men
een alchimist zag, met daaronder de woordspeling:
„In d'Algemist verkoopt men kruiden en droge waren
Als 't al gemist is moeten wy naar Oost-Indien varen."
Een oud soldaat begon zijn levensgeschiedenis hiermee:
„wie vader en moeder ongehoorzaam is moet het trommelvel volgen".
Maar niet alien waren losbollen. De jongeren uit grote
gezinnen moesten wel de wijde wereld in. Tegenslag in
taken dreef naar de Oost. Ook waren er, die uit louter
zucht naar avontuur weg wilden. Vele Duitsers zochten
werk in Holland en vielen in handen der ronselaars. Een
hunner vertelt heel levendig hoe hij bij de Compagnie
kwam. Op een houtvlot was hij mee gekomen naar Dordrecht, waar hij in de herberg gestrikt werd. „Daar logeerde een oude Duitser, die al lang in Holland woonde.
Hij vertelde mij zoveel moois van Oost-Indie, dat ik lust
kreeg er heen te gaan. Hij zou mij, als ik wilde, naar een
zielverkoper brengen, om des te spoediger er naar toe te
komen, wat ik goed vond. Ik wist echter niet dat hij er
voordeel bij had.
De volgende dag ging hij met mij per schuit van Dor58

drecht naar Rotterdam, waar hij bij een zielverkoper voor
mij Brie gulden kreeg, net alsof hij mij verkocht had.
Zielverkopers zijn mensen, die niet werken, maar geheel
leven van hen, die naar Oost-Indie willen. Zij nemen hen
in hun huizen op, geven hun volop eten, drinkers en kleren
en vragen ieder hoe hij wil dienst nemen, als officier,
soldaat, handwerksman of matroos. Al naar ieder zich opgeeft wordt hij onthaald en een contract wordt opgemaakt : de zielverkoper zal van een soldaat f 150 krijgen,
van een matroos f 200 en van een handwerksman of
officier f 300.
Of men lang of kort bij hem logeert, het blijft hetzelfde
geld. Zij houden iemand bij zich tot de schepen klaar zijn
om weg te varen. Dan wordt in de stad bij trommelslag
afgeroepen : „Wie lust heeft om naar Oost-Indie te varen
moet dan- en -dan op het Oost-Indische Huis komen."
Elke zielverkoper brengt daar zijn manners, soms wel
zestig, om ze te laten aannemen.
Enige dagen later krijgt de zielverkoper voor zijn moeite
en onkosten een schuldbrief volgens het gemaakte contract en nog twee maanden soldij bovendien als handgeld.
Deze schuld en het handgeld moeten natuurlijk nog verdiend worden en aan de zielverkoper worth niet uitbetaald, ve•Ordat het geld verdiend is, wat aan het Bind van
het jaar blijkt uit de boeken van de Compagnie.
Sterft de aangeworvene op de reis, dan is de zielverkoper zijn geld kwijt, maar komt hij in Indie aan, dan
heeft hij goede winst.
Sommige zielverkopers, die geld nodig hebben, verkopen
hun schuldbrieven aan rijke kooplieden tegen. 50 of 60
procent van de waarde".
Uit de verkopen van de celen (cedula, welk woord ook
in huurceel voorkomt) of schuldbrieven ontstond de naam
ceelverkoper, welk woord bij de spraakmakende gemeente
der beetgenomen geronselden tot „zielverkoper" werd.
De zielverkopers spiegelden hun logeergasten de schitterendste toekomst voor. „Ooze gastheer Meld ons altijd
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in een vrolijke stemming. Hij vertelde ons, hoe men in
Indie de diamanten maar voor het oprapen had. Aileen
mocht men ze niet openlijk in Holland invoeren. Ik maakte
bij mezelf allerlei planners hoe ik mijn diamanten zou
binnensmokkelen en schatrijk worden. Maar dat kwam heel
anders uit, want toen ik te Batavia kwam, zag ik dat de
diamanten er nog duurder dan in Europa waren.
We hadden een opperbest leven. 's Morgens kregen we
brandewijn, boter, kaas en brood, tabak zoveel we maar
wilden; bij de twee maaltijden volop bier. We behoefden
niet te werken, zodat ik niets beters verlangde". Na een
logies van vier weken werd er yolk voor een schip gevraagd. „We gingen naar het Oost-Indische Huis, waar
van andere zielverkopers al bijna achthonderd mannen
waren, die zich wilden laten aanwerven, terwijl er slechts
tweehonderdvijftig nodig waren". Er werd gedrongen en
gevochten om toch maar het dichtst bij de deur te komen.
Thuisgekomen met zijn niet aangenomen gasten, stelde de
zielverkoper voor om naar Middelburg te gaan, waar de
toeloop niet zo groot was. „Te Middelburg nam ik dienst
als soldaat voor negen gulden per maand en gaf de zielverkoper een schuldbrief van honderdvijftig gulden. De
volgende dag kreeg ieder van ons een kist met acht maters
brandewijn, acht pond tabak, twaalf tabakspijpen, twee
paar schoenen, twee paar kousen, twee paar linnen broeken, Brie blauwe hemden, twee borstrokken, twee halsdoeken, een muts, schoenveters, naalden, garen, schaar
en vingerhoed." Die uitrusting was volgens het contract.
Dan begon de reis.
Het scheiden van Europa was zo gemakkelijk niet.
Men besefte gewoonlijk niet, dat men aan de zielverkoper een getekend stuk had gegeven, dat insloot, dat
men ruim twee jaren alleen voor hem of de houder van
de ceel werkte.
Bij een nieuwe tocht naar het Oost-Indische Huis bezwoer men de Artikelbrief en legde de eed van trouw af.
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Wie bij deze eed, die aan de hele troep in massa werd afgenomen, zich stil hield, werd gerekend tOch de eed te
hebben afgelegd, met alle gevolgen, die op verbreking
stonden.
Na een paar dagen waarschuwde de trom in de stad van
de Kamer waarvoor men was aangenomen, dat ieder der
aangeworvenen zijn kist in de ervoor bestemde lichters
zou brengen. Daarna was opnieuw op het Oost-Indische
Huis aan te Koren wat mocht, niet mocht en moest.
In Amsterdam had de inscheping in de lichters plaats
bij de Montalbaens- of de Schreierstoren, na een ommegang
door de stad met trommen, fluiten en trompetten. De
burgers zagen meewarig de optocht aan van de meestal
aangeschoten kerels, soms met juffertjes van de Zeedijk
aan de arm, die als naar een spoedige dood marcheerden,
wat voor zeer velen ook het geval was.
De lichters brachten het yolk naar de schepen, waar
de dekken vol kisten en bagage lagen. Vergissingen kwamen veel voor, doordat men op een verkeerd schip werd
afgezet. Een dag na de aankomst in „de Balgh", het stuk
zee tussen Wieringen en Noord-Holland's vasteland, kwam
het sierlijke Compagnies-jacht met een paar Bewindhebhers aan boord bij de schepen. Ze brachten de „doos met
papieren" en hielden een „lose monsteringe". Wie te veel
of verkeerd was, ging naar land terug of naar het goede
schip.
Dan kwamen de loodsen aan boord en men ging op de
ree van Texel ten anker, waar de grote koopvaardijvloot
werd gevormd uit allerlei schepen met verschillende bestemming.
Was weer en wind gunstig, dan geleidde een nieuwe
loods het schip buitengaats, na een predikatie door een
predikant of een ziekentrooster, en het zingers van een
psalm en velen wierpen een laatste blik op het vasteland,
dat ze nooit meer zouden betreden.
Buitengaats ontving de Oppermeester, de eerste Chirurgijn, de sleutel van de medicijnkist, een der goede gaven
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uit de „dons met papieren", waarin o.a. ook het ambtsstokje, versierd met oranje zijden banden lag, van de
Provoost, d.i. de Com,missaris van Politie en tevens Officier van Justitie aan boord.
Intussen moest aan de wanordelijke bende soldaten en
matrozen tucht en orde worden bijgebracht. Dat geschiedde, als veel in de zeventiende eeuw, met de harde
hand, die heel zwaar drukte. Volgens de Artikelbrief
splitste het yolk (we spreken nu alleen over de minderen)
zich in twee, soms, drie, „kwartieren", als Oranjeherinnering: het Prinsenkwartier, het Graaf Mauritskwartier en
het Graaf Ernstkwartier. Elk kwartier nam waak en
roergang waar, reinigde het schip en verpleegde zijn zieken.
Des avonds, bij achten, riep de Provoost na het luiden
van de scheepsklok:
„Hoort, mannen, hoort
Van de wacht en van de straat
Of de provoost zal pand of geld rapen!
Niemand drinke hem dronken in bier of wijn.
Het zal vanavond Prinsekwartier zijn.
Prinsekwartier, houd goede wacht!
God die verleen ons een goede nacht,
Een goede nacht en goede vree,
Geluk en behouden reis daar mee.
Boven die zijn wacht is!
Naar kooi die zijn beurt is!
Luidt de klok!
Verlost den man van het roer en den uitkijk!"
De lichten gingen uit, behalve de lamp boven de kompassen; de loot in een hokje aan dek voor de rokende
officieren of passagiers bleef aan. Beneden mocht men Been
pijp roken. De tijd der overpeinzingen was voor velen
gekomen.
De reis ging om Kaap de Goede Hoop, een naam met
een goed voorteken, al was het voor velen de reis naar de
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eeuwigheid. Misschien zouden ze verminkt in het vaderland terugkeren, met een kleine som gelds als vergoeding
voor de in dienst opgelopen verminkingen.
Van de drie a vierhonderd mensen, die het schip voor
hun tijdelijke wooing hadden, waren de meesten nooit op
zee geweest. In de kleine ruimte waren ze opgeborgen,
dicht op elkaar, waar gebrek was aan licht, zindelijkheid
en frisse lucht, vooral als de magen het schommelen van
het schip niet verdroegen. In de reisbeschrijvingen dier
dagen vinden we vermeld, dat de meesten niets deden dan
„hoesten, spugen en huilen". In doodsangst, ziek en naar,
lagers ze in hun hangmat of kooi, klappertandend, schrikkend van het bulderen der golven, het loeien der winden,
klepperen van zeilen en touwen, kraken van schip en
masten, al het geloop, geschreeuw der matrozen, het leven
der commando's. Alle matrozenwerk aan zeilen, of het verslepen van zware dingen, geschiedde ter wile van het
gelijk trekken op de maat van een gezongen liedje.
Men deed toen veel aan zingers en versjes maken. Zo
dacht er een aan zijn speelzucht bij het verkeerbord en
hij dichtte betrouwvol:
„Vaarwel, vervloeckt verkeeren, 's Duyvels Maekelaer.
Ick seg aen u Vaer-wel; voor 't minst een hallef Jaer.
Wat segh ick, hallef Jaer ? ick wil van al mijn Leven
Selfs mijn gedachten noyt ontrent u laeten sweven.
Volkomen twintigh Jaer, of langer, hebt ghy my
Gehouden aen den bandt van Uwe Tiranny.
Ick hebber 't myne van. Was yder soo ervaeren,
Zy lieten, twyfelloos met myn 't Verkeeren vaeren."
Aan boord mocht er niet worden gedobbeld, of om geld
gekaart. Wel was schaken en dammen toegelaten. Toen
een Provoost eens een troepje kaartende gokkers overviel, zagen ze geen andere weg, zoals een oud-zeeman vertelt, dan hem te knevelen en in zee door een patrijspoort
te doen verdwijnen.
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Het waren ruwe tijden. Dat komt vooral sterk uit in
de spelletjes die later onder de linie en bij windstilte gespeeld werden. De onsmakelijke grappen hierbij maken ze
onvertelbaar.
Een kwartier voor de wacht van het wachthoudend
Prinsekwartier afliep, waren de mannen aan de pompen
om een „droog schip" te kunnen overgeven. Was de
eerste wacht, de „hondewacht", van acht tot twaalf, bijna
om, dan wekten de kwartiermeester en een paar matrozen
het kwartier, dat nu de wacht moest betrekken met een
langdradig lied van acht strophen, waar tegen het einde
in voorkwam:
„En laat je glazen (=zandlopers) niet stile staan,
Wy willen zo gaaren naar kooi toe gaan".
Sours kwam nog een ondeugend versje er vlak op:
„Niemand zal daar in de helle
Als de kok met zijn gezelle,
En de bottelier met zijn maat
En het mannetje dat met het stokje slaat"(= de Provoost).
Men zal wel ervoor hebben gezorgd dat een streng
Provoost dit niet hoorde.
Zulk yolk had ook Van Riebeeck onder zich toen hij
tegen het einde van 1651 de tocht aanvaardde.
Voor het gezin was het een drukke tijd. Voor Maria was
het de eerste zeereis, en dan met een zuigeling van een jaar
(Anthony schijnt dan al overleden te zijn), wat grote beslommeringen gaf. Behalve het afscheid van familieleden
was er nog het officiele van Heren Bewindhebbers.
Maandag, 11 December 1651 verschenen Jan van
Riebeeck en de Schippers Claes Both, Reynier Eghbertsz,
Davit Coninck en Jan Hooghsaet voor de Heren om afscheid te nemen en opdracht tot vertrek te ontvangen.
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Plechtig werd Van Riebeeck opgedragen „de vlagge en 't
Commando te voeren over de affgaende schepen."
Toch zou hij de Heren nog eens zien. Donderdagmorgen
om elf uur nam hij „seyn laetste affscheyt. . . . van de
Edele Heren Bewindhebberen so op de Reeckenkamer als
in het slachthuys". Des middags „omtrent 2 uyren onder
buyigh regenachtigh weder en de wint westelyk synde is
gemelten Riebeeck met syn familie uyt de stadt Amsterdam vertrocken", zoals hijzelf beschrijft in zijn uitvoerig
„Daghregister". Over de Zuiderzee kwam men in de
Balgh aan boord van de „Drom.medaris". De Heeren Roch
en De Lange, gecommitteerde Bewindhebbers, waren er
voor het laatste toezicht, namens Kamer Amsterdam. De
hovenier Hendrik Boom was met zijn gezin per abuis aan
boord van de „Drommedaris" gekomen. Vermoedelijk
omdat men het gezellig vond, behoefde hij niet naar een
ander schip. Men timmerde een kamertje voor dit gezin,
voorbij de bottelarij.
Dinsdag de 19de bracht de heer Roch de „doos met papieren" aan boord met de monsterrol. Het yolk was compleet ; een jongen, die te veel was, moest naar land terug.
's Avonds was men op de ree van Texel, naast het schip
de „Reyger". Ook „de Hope" lag er, terwijl twee andere
schepen van de vloot de „Walvis" en de „Olifant" niet
uit de Balgh konden komen wegens „'t magere water".
Zondag 24 December, in de middag, toen de loods aan
boord was, voeren de drie schepen uit, tegelijk met een
groot aantal koopvaardijvaarders.
De vaderlandse kust, langzaam vernevelend onder de
grauwe Decemberavond-lucht op die donkere dag voor
Kerstmis, moet in de herinnering van het echtpaar Van
Riebeeck een sombere indruk hebben nagelaten. Het was
hun laatste bilk op het vaderland. Nooit zouden ze
Holland's bodem meer betreden.
Hoe zag de vlag er uit, die van het Kommandeursschip
woei? Dit is in. de laatste j aren van belang geworden.
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Toen de Unie van Zuid-Afrika een eigen vlag aannam en
daarbij zich uitsprak voor oranje-wit-blauw meende men
dat men de juiste kleuren van de „prince-vlag" gekozen
had. Maar hoe verklaart men dan dat hij op 14 Augustus
1654 aan Gouverneur Generaal en Raden te Batavia
verzoekt om te zenden:
„Id° (=pack) roode bethilles om oock voor 't fort ende
Id°
witte
galjots tot vlagge doeck
Id°
te gebruycken".
blaeuwe „
Men mag toch zeker wel aannemen, na deze mededeling,
dat zijn aankomende vloot ook de kleuren rood-wit-blauw
voerde, twee en een half jaar tevoren ?
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De „doos met papieren" Meld veel belangrijks in : de
sleutel van de medicijnkist, die buitengaats aan de Oppermeester werd overhandigd, een model van een scheepsroer, om, er in tijd van nood een te kunnen maken, het
provooststokje, de voor te lezen stukken uit de Artikelbrief, het reglement tegen de partikuliere handel, het plakkaat tegen het waren lossen buiten order, de equipagelijst, de lijst van gereedschappen, kaarten, cognossementen, een zeilage-order, instructies, voor chirurgijns en
predikanten; facturen van goederen; missiven voor gezaghebbers; de monsterrol van het yolk; een instructie
voor de behandeling van de brandspuit e.d.
De schepen zetten koers naar de Hoofden (de oostelijke
ingang van het Kanaal); ze vermeden op Kerstdag de
gevaarlijke Vlaamse Banken en toen begon de vloot uiteen
te drijven. Boeiers en Rouaanvaarders hidden aan op de
Franse kust, de Straatvaarders en Lissabonschepen vormden een afzonderlijke groep en zo zette Van Riebeeck's
vloot van drie schepen alleen koers naar het eiland
Wight.
Tijdens het zeilen bleek dat de „Drommedaris" wat
rank was wegens de lichte lading, zodat de Schipper geen
vol zeil durfde voeren. Met vlaggeseinen beriep de Kommandeur daarom de Brede Raad, waartoe de Schippers
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van de „Reyger" en „de Hoop" per sloep naar de „Drommedaris" over kwamen.
De Artikelbrief schreef voor, dat alle vergaderingen met
gebed volgens voorgeschreven formulier zouden worden
geopend. Zo bad Van Riebeeck dan ook op de 30e December 1651 onder de Engelse kust :
„43 Barmhartige Goodertieren Godt ende Hemelsche
Vader, Nadien het Uwe Goddel ke Majest.- geliefft heefft
ons te beroepen over 't bestier der saacken van de Generale
vereenighde Nederlantse g'octroyeerde Oost-Indische Comp.
alhier aen Cabo de boa Esperance ende wy ten dien eynde
met onsen byhebbenden raedt in uwen H. name vergadert sijn
omme met advijs van deselve sodanige besluyten te maecken
waermede den meesten dienst van de opgemelte Comp. gevoirdert, de Justitie gehanthaefft, ende onder dese wilde
brutale mensen mogelijck sijnde Uwe gereformeerde Christelijcke Lere metter tijt mochte voortgeplant ende verbreyt worden, tot uwes H. Naems loff ende Eere, ende welstant onser
Hren Principalen, waertoe wy sonder dyne genadige hulpe
't alderminste en vermogen, Soo bidden wy u derhalven,
0 aldergenadighste Vader, dat gy ons met uwe vaderlijcke
wijsheyt wilt bywoonen ende in dese onse vergaderinge
presiderende onse herten sulx verlichten, dat alle verkeerde
passien, misverstanden ende andere diergelijcke gebrecken
van ons mogen geweer(t) blyven, ten eynde onse herten
van alle menschelijcke affecten reyn ende onse gemoederen soo gestelt sijnde wy in onse raedtslagen niet anders
voornemen nochte besluyten, als 't gene mach strecken
tot grootmaeckin(g)e ende loff van uwen alderheylighsten
naeme ende den meesten dienst van onse Heeren ende
Meesters, sonder in eeniger maten op eygen baet off particulier proffijt acht te nemen, het welcke ende wes weer
ons tot uitvoerin(g) onser bevolen dienste ende zalight
nodigh sy, Wy bidden ende begeeren in den naeme uwes
wel lieven Zoons onsen Heyl. -ende Zalighmaker Jesu
Christy, die ons heefft leeren bidden Onse Vader &a".
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Men heeft langen tijd dit gebed als van Van Riebeeck
afkomstig gedacht. Dit mengsel van godsdienst en handelsgeest, geldend voor alle kantoren van de Compagnie,
was aangevuld ten behoeve van Zuid-Afrika met het gedeelte, dat cursief gedrukt is.
De Raad besloot om een Engelse haven binnen te lopen,
om daar de „Drommedaris" met stenen te ballasten en
weer zo spoedig mogelijk de reis te hervatten. Deze resolutie kon niet worden uitgevoerd, daar de wind draaide.
Zo zette men koers naar het Zuiden; toen men in kalmer
water kwam werden negen zware kanonnen onder in het
schip als ballast geplaatst.
De eerstvolgende gelegenheid dat de Voorzitter van de
Brede Raad het gebed voorlas (dat voor in de Resolutieboeken was ingeschreven met mooie duidelijke letters)
was op 20 Januari 1652, toen beraadslaagd werd of men al
of niet de Cabo Verdische of Zoute Eilanden zou aandoen
om water en „verversing", d.i. groenten of vruchten op
te doen. Maar daar het yolk van de drie schepen nog gezond was, besloot men maar direct door te zeilen.
De derde resolutie is van 29 Maart, toen de Brede Raad
bijeen was om de lengte en breedte-opnamen te vergelijken, daar men niet te Zuidelijk wilde gaan met de kans
om Oostwaarts aanhoudend de Kaap voorbij te lopen.
Aan boord van de „Drommedaris" waren, behalve het
gezin van de Hovenier Boom, bestaande uit man, vrouw
en een aantal kinderen, twee nichten van Van Riebeeck,
over wie hij voogd was: Elizabeth en Sebastiana van
Opdorp.
Men kan zich in ooze dagen nauwelijks een voorstelling
maken van de bezwaren die zulk een zeereis meebracht
voor vrouwen uit de beschaafde stand in de kleine onfrisse
ruimte bij de eentonigheid van de reis, waar de tijd werd
aangegeven door een zandloper; was deze leeg dan gaf
de wachthebbende soldaat 66n slag op de klok; was een
uur om dan klonken twee slagen. Bij stormweer riep de
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klok alle twee uur alle hens aan dek om te helpen om het
schip van richting te doers veranderen. De voeding was
zonder veel afwisseling: bonen, erwten, grutten met krenten, tout vlees en spek, scheepsbeschuit, olie, azijn, kaas,
wijn en brandewijn. Dat was de hele lijst van spijzen en
dranken. Het water werd, hoe langer de reis duurde, onsmakelijk, zelfs bedorven.
Van Riebeeck's vloot had een buitengewoon gelukkige
en voorspoedige reis. Slechts Bens zag men een zeeroversvaartuig, maar dit durfde niet tegen drie schepen op.
Stormen had men weinig. Op de „Drommedaris" stierven
op de reis slechts een timmerman en het kind van de
scheepsdokter, een niet noemenswaardig aantal vergeleken
bij de schepen de „Walvis" en de „Olifant", die later 45
en 85 doden bleken te hebben. De voorboden van ZuidAfrika, meeuwen, Kaapse vogels genaamd, en de trompetvormige lange stengels die in zee dreven, deden vermoeden
dat de Tafelbaai niet meer ver-af kon zijn.
Na drie en een halve maand merkte op 5 April 1652 de
Opperstuurman de Tafelberg op. Men liet de vlaggen
waaien en een kanonschot van de „Drommedaris" waarschuwde de beide andere schepen. 6 April ging een sloep
op verkenning uit naar de voet van de Leeuwenberg, om te
zien of er soms vijandelijke schepen in de baai lagen,
Portugese, of die van Prins Robert van de Paltz, die vocht
voor het verdreven Engelse koningshuis, en die misschien
geen onderscheid zou waken tussen de Engelse en de
Nederlandse Republiek. Bovendien had hij, naar men
meende, van Portugal een kaperbrief.
Maar geen enkel schip lag toen in de baai.
De „Drommedaris" en het jacht „de Goede Hope"
kwamen voor de Verse Rivier, terwijl de „Reijger" nog
buiten de baai bleef.
Zondag 7 April ging Schipper Davit Coninck met een
sloep aan land met zes gewapende soldaten, behalve de
roeiers. Hij moest zoeken naar brieven en wat groente
69

meebrengen. De matrozen konden intussen wat verse vis
ophalen. Zo geschiedde en middelerwijl kwam de „Reijger" in de baai ten anker.
De Hoge Regering te Batavia had met grote instem.ming het plan over de Tafelbaai van Heren Bewindhebbers
vernomen. Zij had om van haar karat zoveel mogelijk mee
te werken, met de retourvloot van 1651 alvast „moesende boomzaden" meegegeven; ook 16 226 pond koperen
armringen en tevens „tot gerief van de residerende vrunden" zes kleine paardjes.
Uit de brieven door de Schipper aan boord gebracht
Meek dat het meerendeel van de retourvloot, waarvan
enkele schepen in het midden van Februari de Tafelbaai
hadden aangedaan, de vriendelijk bedoelde tending uit
Batavia niet had kunnen afleveren. Inboorlingen waren
ongenegen geweest om van hun vele vee te verkopen. De
schrik van het vee doden door Geleynsen's yolk zat er
nog in.
Tegen de avond van de 7de April ging Van Riebeeck
aan land „om ter loops eens ten naastenbij of te speculeren" waar het Fort gebouwd moest worden. Daarna
kwamen „twee wilden" aan boord, van wie men met gebroken Engelse woorden begreep, dat de vee-houdende stam zich niet in de buurt van de Tafelbaai
beyond.
De volgende morgen was er Brede Raad in de „Drommedaris". Men zou dadelijk de plaats van het Fort kiezen;
timmerlieden zouden aan een woon- en pakhuis binnen de
afgestoken ruimte beginnen. Er zou gelijkheid zijn in voedsel en werk, om ontevredenheid en afgunst te voorkomen.
Een plakkaat zou alien bekend makers wat besloten was
en „ter behoorlijker plaatse" zou het worden aangeslagen.
De keuze was gevallen „op een seer bequaem ende
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hooghachtigh vlacq pleyn van redelijck aerde"....
„dicht aen de Soete rivier".
Jan van Riebeeck heeft in die dagen geen flauw idee
gehad van de grote betekenis van zijn bouwwerk. Pas
later werd hem duidelijk dat het een werk was, waardig
om op zijn grafsteen vermeld to worden.
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VIII. HET MOEILIJKE STICHTINGSJAAR
Wat uit boeken of reisverslagen te weten was, kende
Van Riebeeck. Hij haalt hier en daar schrijvers aan. Zo
bijvoorbeeld het Journaal van Joris van Spilbergen of
Jan Huygen van Linschoten's werk.
„Dit jaer is vooreerst ons proeffjaer geweest" schreef hij
in April 1653 aan Heren Zeventien.
Het begin was al een tegenvaller, doordat de retourvloot gekomen was toen er geen mens was om planten,
zaden en paarden in ontvangst te nemen. Het houtwerk
voor de te bouwen woon- en pakhuizen was bij vergissing
onder in de schepen geladen, zodat eerst bijna drie weken
na aankomst zijn familie en bagage aan land naar de
houten loods kon worden overgebracht.
Het yolk was nog het ergste van alles. Velen waren zo
lui en onbekwaam (of ze hielden zich maar zo), dat ze in
1653 uit Compagniesdienst ontslagen en naar Nederland
gezonden werden. En door het yolk, sterk 116 man, moest
juist bijzonder veel worden gedaan. Bij de aankomst was
het net het droge jaargetijde. De uitgedroogde bodem was
steenhard en daarvan moest men wallen opwerpen en er
grachten in graven. Later moesten de wallen weer met
zoden gedekt worden om ze tegen regen en stormwind
bestand te maken. Terecht noemt Van Riebeeck het een
„lang en verdrietig werk", en voor het yolk, en voor
hemzelf.
Daarbij wilde hij vlug opschieten. Twee van de schepen
moesten zo spoedig mogelijk worden doorgezonden naar
Indie. Zelf wilde hij hoe eer hoe Never ook daarheen. Elf
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dagen na aankomst, dus per eerste gelegenheid, zond hij
per „Salamander" een brief aan Heren Bewindhebbers te
Amsterdam met het verzoek om zijn „verlossing", en
doorzending naar Indie om er in voornamer ambt werkzaam te zijn. Eind 1652 had hem het antwoord kunnen
bereiken en dan rekende hij klaar te zijn met zijn opdracht. Het Fort zou dan of zijn. Niet een, maar tien
jaren is het geworden, dat hij aan de Kaap bleef. Hij verlangde naar handige, sluwe tegenspelers, als Tonkinners
of Japanners, in plaats van de Hottentotten, een „bone
plompe ende luie stinckende natie".
In de bodem van Zuid-Afrika vindt men nog op vele
plaatsen de ook van elders bekende voorwerpen uit het
steentijdvak: bijlen, messeu, speerpunten e.d. Later hadden de mensen groter vaardigheid en ze doorboorden
stenen bollen en maakten stenen ringers, waardoor ze
taaie stokken staken, zodat ze knodsen hadden of, met
behulp van leren riemen, slingerstenen. De mensen van
dit steentijdvak trokken om onbekende redenen naar het
Noorden.
Later kwamen de Boesmans naar het Zuiden. Een paar
eeuwen voor Dias woonden ze in geheel Zuid-Afrika, met
uitzondering van de kuststrook langs de Indische Oceaan
tussen. de Zambesi en de Limpopo.
De Boesmans werden weer verjaagd door de Hottentotten, vermoedelijk stamverwanten der Boesmans, maar
vermengd met andere rassen en veranderd van levenswijze.
De Boesman was enkel jager, de Hottentot ook veehouder, die de bewerking van koper en ijzer kende. Bij
hun langzame trek naar het Zuiden vermeden zij het gebied van de tsetse-vlieg, waardoor anders hun vee zou
gestorven zijn, en ook de kuststreken waar geen voedsel
voor hun vee was. In de gevechten met de Boesmans
maakten ze de vrouwen bait en zo kwam steeds meer
Boesmansbloed in de Hottentotten.
Ze dresseerden hun ossen als pakbeesten en rijdieren,
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Indische Compe in possessie genom,en by Jan van Riebeeck door last van d'Ed Heeren Bewinthebberen der gem. Com.pe gestight het fort de goede hope."
1.„baey aen d'oost en suydt syde van de Caep over vlack landt fray te begaen omtrent 8 mylen
van 't fort”.
a groote schone weyden onder 't faveur van canon. Item achter den Leeuwenbergh.
b. soete revier.
c. soute revier.
d. schone grote verse revieren van 1 tot 6 a 8 mylen van 't fort.
e. schonegrote vette weyden en bequaem vlack boulandt wel 10 mylen groot met veele revieren.
vers water doorstrengelt.
f. soutachtige vlacke landen met soute revieren doorstrengelt.
g. soutpannen wel 2 mylen groot.
h. 't wrack van Haerlem.
j. de plaetse daer 't schip Mauritius verloren is.
k. geberghte besyden de Tafelbergh vol route bosschagie.
1. project van de redoudt tranenburgh daer de traenketels sullen gestelt worden.
m. Comps thuynen.

seer schone weyden ende boulanden sijnde voor d'generale nederlandse g'octroyeerde oost

„affteyckening van de taeffelbay so men in 't fort staet met aen-wysingen van de vlacke landeryen

Oudste kaart van de Tafelbaai, waarop het Fort „de Goede Hope" voorkomt. — Algem.een
Rijksarchief, 's Gravenhage. Kol. kaart No. 801, afkom.stig van: Brieven en papieren van de
Kaap, 1653.

stieren gebruikten ze in gevechten tegen vijanden en roofdieren. Ze leefden van melk, die ze met een kwastje opslurpten, van wild en van gestorven vee. Uit honing maakten ze een gegist brouwsel en met dagga, een snort hennep,
die ze rookten, bedwelmden ze zich. Hun wapenen waren
pijlen en boog, knopkirie en assegaai.
Stammen, die door gevechten hun vee verloren hadden
en als jagers bij de Boesmans ten achter stonden, leefden
langs het strand van schelpdieren, vis en gestrande walvissen. Zulk een groep waren de Hottentotten, die de
Nederlanders bij hun komst aan de Tafelbaai hadden aangetroffen en die Strandlopers genoemd werden. Met hen
had ook Van Riebeeck van de aanvang of to waken.
Ze heetten Goringhaikona's, hun hoofdman Autohoemao, die, daar hij met de Engelsen mee naar Java was geweest, wat Engels kende, zij het dan ook zeer gebroken.
Hij luisterde naar de naam. Harry, of zoals de Engelsen
hem noemden King Harry. Ook verstond hij wat Hollandse woorden, voornamelijk geleerd van de schipbreukelingen van de „Haerlem".
Bij het meenemen van proviand uit Amsterdam was er
op gerekend dat men aan de Kaap vee kon ruilen. Maar
pas veel later zouden de Goringhaika's, Harry's vijanden,
komen met hun grote kudden. De Hollanders noemden
hen de Saldanhars of Kaapmans, onder hun opperhoofd
Gogosoa, de Vette Kapitein. Zolang dezen niet kwamen,
terwijl de levensmiddelen opraakten, dreigde er hongersnood.
De grond zag er wel heel droog, maar bijzonder vruchtbaar uit. Als er wat regen viel, zou men meer land en tuingrond hebben dan men bebouwen kon, door gebrek aan
mensen, tenzij men van Java Chinezen liet komen. Daar
zijn noch de Bewindhebbers, noch de Hoge Regering ooit
toe overgegaan. Vrije Oosterlingen of Nederlandse landbouwers zouden Van Riebeeck ook welkom geweest zijn.
Half Mei was de bouw van het Fort al zOver gevorderd,
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dat de plechtige naamgeving kon plaats hebben. Voorgeschreven was, door de Heren Meesters; de naam „de
Goede Hoop", tevens die van het jacht. De bolwerken of
punten heetten naar de stichtingsvloot : de Zuidpunt de
Drommedaris, de Oostpunt de Walvis, de Westpunt de
Olifant, de Noordpunt de Reyger.
Twee dagen tevoren, Zondag 12 Mei, had de predikant
van de „Walvis", Dominee Backerius de eerste preek
gehouden. en „het H. Avondmaal des Heeren. gecelebreert". Dat gebeurde „in het nog ongedekte" stuk van
het huis, binnen in het plein van het ongemaeckte fortjen
staande".
De eerste bewoner binnen het Fort was sedert begin
Juni de Ziekentrooster, met zijn vrouw. Van Riebeeck
en zijn familie woonden nog in tenten buiten het Fort, opgeslagen voor de loods, want hij had de aanstaande moeder een rustige plaats willen geven. 6 Juni werd een
zoontje geboren, de eerste Europeaan, na de stichting.
De Strandlopers kwamen nieuwsgierig dicht bij de
graaf- en bouwwerken rondhangen. Op een dag kwamen
enkele Kaapmans in zicht. De Strandlopers joegen hun'
vrouwen naar het gebergte en namen hun wapenen op.
Een Schipper en wat soldaten liepen tussen de inboorlingengroepen en maakten vrede. Weer een Schipper werd
door andere Hottentotten vriendschappelijk om de hals
gevallen. Als hij koper en tabak had, dan zouden ze met
vee komen. Ze zagen er kranig uit in hun beestevellen, die
ze zwierig droegen, over de arm geslagen, „als enige snoeshaan in het vaderland zijn mantel."
De Tafelbaai wordt begrensd door drie bergen : de
Leeuwenberg, zo genoemd omdat van zee uit men in de
rots een liggende reusachtige leeuw meent to zien; de
geweldige indrukwekkende Tafelberg, en daarnaast de
Duivelsberg. Als de felle Zuid-Oostenwind in aantocht
was, bedekte een wolkenkleed als een tafellaken de
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Tafelberg. Zó hard kon het er stormen, dat men kleine
steentjes in het gezicht gewaaid kreeg. Het luie yolk zag er
een goede gelegenheid in om het werk neer te leggen.
Even, een paar dagen, was er een retourschip in de
baai, waarmee Van Riebeeck brieven en afschriften van
zijn geschriften. naar Nederland zond. Een andere afleiding
was het vangen van een zeekoe, waarvan het vlees goed
te pas kwam. Des Zondags las de Ziekentrooster een preek.
De twee achtergebleven schepen van de vloot kwamen
begin Mei pas aan, met veel zieken. En tientallen mensen
waren er op ieder schip gestorven.
De Kommandeur oefende zijn oude yak niet meer nit
als er Chirurgijns bij de hand waren. Toen er in een gevecht van inboorlingen onderling een Hottentot zwaar
gekwetst was, behandelde de „barbier" hem. Slechts eons,
op 1 Juli 1656, lezen we dat hij officieel bij gebrek aan
medics „sijn oude cunst selffs by der hant heefft moeten
vatten, opdat de luyden niet souden leggen. vergaan."
Natuurlijk heeft hij zijn gezin en kennissen bijgestaan
waar het nodig was, als bij geboorten en ziekten.
De natte tijd zette in en nu had men geen zeilen genoeg
om alle planken gebouwen of te dekken en de scheepsbeschuit droog te houden. De „Drommedaris", die de lading
voor de Kaap gelost had, ging nu door naar Indio.
Met de regen kwam de ziekte. Velen leden aan koortsen
en rode loop; sterfgevallen bleven niet uit. Begin Juni
waren er van de 116 koppen maar 60 gezond. 'Ook Maria
van Riebeeck kreeg de ziekte. In het journaal schreef haar
echtgenoot op dat „het hier tegenwoordig een arm en
ellendig levee" werd. Met al zijn Godsvertrouwen werd hij
vrijwel moedeloos. De regens verspoelden het opkomende
gezaaide. Toch kon men de zieken nog wat sla, radijs en
sterkers geven, maar vers vlees ontbrak.
Wild was er volop, maar men kon het niet onder schot
krijgen met de omslachtige zware geweren dier dagen.
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De strikken gezet om herten te vangen, leverden niets
op. Vis was er, „meer dan wy begeren". Eieren van zeevogels, meeuwen, duikers en pinguins kwamen goed te pas.
Het Volk werd steeds meer ontevreden en begon te
m,orren, maar in Van Riebeeck vonden de kwaadwilligen
een opperhoofd dat de tucht wist te handhaven. Reeds bij
het begin, 9 April, was er een streng plakkaat om orde te
houden uitgevaardigd. Dit eerste plakkaat beval onder
anderen grote voorzichtigheid en vriendelijkheid ten opzichte van de inboorlingen, om, zodoende veel vee van hen
te kunnen ruilen. Indien de Hottentotten wapens of gereedschap stalen, mocht niemand hen slaan of zelfs boos
aanzien ; maar de man die bestolen was had de waarde van
het gestolene aan de Compagnie te vergoeden en hij zou
bovendien vijftig slagen ontvangen. Slapen op wacht,
mishandeling van inboorlingen, handel drijven of ruilen
met hen, zou streng gestraft worden. Voorts werd ieder
aan de Artikelbrief herinnerd. Werkelijk werd het yolk
slecht gevoed. Maar volgens de Artikelbrief mocht het
nieteens daarover mopperen. Geen stuiver werd uitbetaald van het verdiende maandgeld, doch het gehele bedrag, tegen de regel en tegen. Van Riebeeck's wens, op rekening gezet, zodat de mannen nooit iets van de baai binnenlopende schepen konden. kopen. Het werk was zwaar en
eentonig, waarom de mannen weg wilden, naar Indic, waar
meer te beleven was, de arbeid minder onaangenaam en de
kans op vooruitkomen groter.
Enkelen verzetten zich tegen het Opperhoofd en werden
streng gestraft. Anderen trachtten te ontvluchten, daar
ze met hun zeer beperkte kennis geen idee hadden dat men
niet maar in een paar dagen naar Mozambique kon
wandelen.
Op de derde October kwamen de weglopers berouwvol
terug bij het Fort. Ze hadden, als goede reizigers, met rood
krijt een journaal bijgehouden. Het begint „In den naam
des Heeren Jezu Christi". Op de avond van de 24ste Sep78

tember hadden ze met hun vieren hun koers genomen naar
Mozambique. Ze waren twee Maastrichtenaars en twee
Vlamin.gen. De uitrusting bestond uit vier degens, twee
pistolen en de hond. Jan Blank van Mechelen had een
oud scheermes meegenomen en wat rattekruid „om de
wilden die hen vangen mochten mede te vergeven". Ze
ontmoetten twee rhinocerossen, waardoor een man gekwetst werd, de hond werd door een „ijzervarken", een
stekelvarken, ernstig gewond. Ze zagen struisvogels en
weer rhinocerossen en daarom kozen ze maar het strand.
De volgende dag at men eieren en jonge vogels uit de
nesters, benevens grote mosselen. Men kwam voor een
grote berg, bakte weekdieren, vulde kalebassen en begon
de bestijging. Dat viel niet mee en twee reizigers hadden
er al genoeg van. De dag daarop gaven alien de tocht op
en ze besloten „op hoop van barmhartigheid en genade
in Gods naam" maar naar het Fort terug te gaan.
Na een grondig verhoor, waaruit de voorgeschiedenis
bleek, eiste de Raad tegen twee personen de straf van de
kogel. „Door veler voorbidding" kwamen er twee of met
aan een paal gebonden worden en de kogel over het hoofd
geschoten, kielhalen en honderdvijftig slagen, en twee jaar
in de ketting werken aan de „voile" werken. Op Nieuwjaarsdag werden de weglopers vrijgelaten uit de ketting,
op belofte van beterschap.
Het kielhalen was een zware straf: de schuldige moest,
tegen het midden van een lange kabel gebonden, onder de
kiel van het schip worden doorgehaald. Hij werd aan bakboord in zee gegooid en aan stuurboord begon men op
het dek de kabel in te palmen, zodat het lichaam, als het
niet zwaar genoeg met lood belast was om diep genoeg te
zinken, beukte en bonsde tegen de veelal met schelpen
begroeide kiel van het schip. Meer dan Bens gebeurde het,
dat de gestrafte gestikt (want de spons met olie in de mond
gaf weinig verzachting) of met verpletterde schedel
binnen boord werd getrokken.
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Van Riebeeck Meld voortdurend in het oog, dat zijn
instructie hem voorschreef te letten op alles wat de onkosten van de nederzetting aan de Tafelbaai zou kunnen
verminderen. Optimist als hij was, zag hij overal voordeel in.
Zo verwachtte hij veel van de opbrengst der haaievellen, die in de baai volop te krijgen waren; de walvisvangst,
meende hij, zou alleen al de kosten goedmaken; de robbenvellen, gehaald van de eilanden voor de kust vertegenwoordigden, volgens hem, ontzaglijke sommen. Bij de
mond van de Zoute Rivier stichtte hij een traankokerij,
„Traenenburg", een naam, die de tegenhanger was van
„Smerenburg" op Spitsbergen, waar Van Riebeeck zelf
geweest was. Het jacht „De Goede Hope" zond hij op een
verkenningstocht naar Saldanha- en Sint-Helenabaai,
waar hij voordeel verwachtte. Uit een zoutpan, vlak bij
het wrak van de „Haerlem" haalde men zout.
Een onverwachte meevaller was het dat de bemanning
van het jacht op een der eilanden in de Saldanhabaai
zeven en twintig honderd stuks mooie gedroogde robbenvellen vond, er achtergelaten door een Frans schip, dat
e ropzettelijk voor de robbenvangst kwam. De robbenvellen
werden in Europa verwerkt tot bandeliers, handschoenen,
hoeden, laarzen e.d.
De winsten uit dit alles waren echter niet zo groot als
Van Riebeeck er van verwachtte en veel voorstellen, als
bijvoorbeeld de walvisvangst, trok hij later zelf als te kostbaar of te gevaarlijk weer in, hoewel het meermalen gebeurde, dat er van de menigte walvissen in de baai enkelen
strandden. De reiziger Johan Nieuhof trof het tijdens zijn
verblijf in de Tafelbaai: er was een jonge walvis gestrand
en de Kommandeur en „juffrouw Riebeeck" gingen met
Nieuhof en een der Schippers er naar zien. „Wij klommen
daer boven op, en lieten den trompetter eens lustigh het
deuntje Wilhelmus van Nassauwen op blazen". Daar
Van Riebeeck geen vaten had, liet hij het walvisspek niet
tot traan verwerken. De Hottentotten aten er flink van en
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begroeven vele stukken in het zand, als voorraad voor
later.
Gevaar dreigde van alle kanten. Vooreerst oproer van
eigen yolk. Zelfs liep een der soldaten later met het plan
rond om de Kommandeur te vermoorden. Dan was er
brandgevaar voor de houten met riet gedekte gebouwen;
het was dan ook verboden binnenshuis licht te branders, te
roken of vuur te maken.
Dan vreesde men dat in andere baaien vreemde Europeanen zouden komen en wat men van machtige rijken in
het binnenland, die als Monomotapa e.a. in de verbeelding
der zeventiende-eeuwers bestonden, te wachten had, kon
men zelfs niet gissen.
Wilde dieren waren er volop en dichtbij. Herhaaldelijk
vermeldt het Dagverhaal ontmoetingen met leeuwen,
tijgers (eigenlijk waren het panters), hyaena's, die men
wolven noemde, jakhalsen, zeekoeien, rhinocerossen,
bavianen, slangen enz. enz. Vooral toen men later vee
hield waren de wilde dieren een grote plaag.
Bovendien was er nog oorlog: eerstens met Portugal,
vervolgens met Engeland. Het was de tijd dat Tromp en
De Ruyter door Engelsen gevreesd werden. In Januari
1653 kwam het oorlogsbericht aan de Kaap. Aan het Fort
liet Van Riebeeck zo hard mogelijk werden en alle andere
arbeid lag stil. Met voldoening meldde hij in October van
dat jaar, dat de vijanden het Fort „niet sullen bevinden
een cat te wesen die sonder hantschoenen aen te tasten
sy." Men behoefde „met Godt de voorste" niets te vrezen,
meende hij.
Het Fort De Goede Hope was „affgesteecken in een recht
vierkant van 13 roen, 7 voet ende 7 duijm, met vier
bollwerckjes offte puntjens." Er was een opgang naar de
wal en een droge gracht omheen, waarin men de Verse
Rivier dacht te leiden. Toen men klipstenen gevonden
had, bouwde men een stenen huijs, plat van boven, waarin
een zaal en een kelder was, het kantoor van het Opper81
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hoofd, zijn slaapkamer en „sijn kinderkamerken", een
raadkamer of eetzaal, die in den beginne als rijstpakhuis
gebruikt werd; aan de open plaats stonden de kombuis,
de bottelarij, een pakhuis, het assistentskantoor, waarbij
zijn slaapkamer was, een woning voor de ziekentrooster,
een „gemeene combuijs", nog een open plaats, de hoofd
wacht, het „corps du guarde", het barbiers „camerken",
een woning voor de hovenier, terwijl geprojecteerd waren
een pakhuis en een matrozenwoning. Wat eerst als kruitkelder gebruikt werd, werd later tot „gevangenhuys";
men had al planners voor de nieuwe kruitkelder. Tussen
het huis en de wal liep een gang; onder in de wal waren
twee sanitaire inrichtingen. Het open plein was 8 roeden
in het vierkant.
Gedurende de oorlog werden de brieven van en naar
patria in lood verpakt, om ze in geval van nood overboord
te werpen en voor de vijand het opvissen onmogelijk te
maken.
Een aanslag op de Kaap is tijdens de oorlog niet door de
Engelsen gedaan. Het gevaar dat Van Riebeeck's stichting Engeland zou toevallen was afgewend en zeker was
de Stichter van harte blij, toen hij met Schipper Anthony.
Newport van de „East India Merchant" en andere Engelsen 20 December 1654 in het Fort bij een feestmaal de
gesloten vrede zó goed vierde „dat deselve des avonds
mooy soet ende vrolijck ende wel vernoeght" en evenals
een paar dagen later nog eens „al dansende, springende
ende rollende, heel verheucht.... na boort gingen".
In de dagen van benauwdheid was het uitzien naar hulp
van boven natuurlijk sterker. De Staat, die voor de verdediging zorgde, schreef ook de dank- en bededagen uit,
al naarmate er blijde of droeve tijden waren. De Compagnie volgde het voorbeeld en over geheel Indic, waar maar
Nederlandse kantoren waren, moest de bededag gehouden
worden. Het voorschrift werd bekend gemaakt „met
strickt bevel dat niemant hun sal vervorderen op ge82

noemden dag eenige winckels te openen, gelagen te setten,
eenige hantwerck ofte eenich ander slaefelijcke wercken
te doen. . . . mitsgaders gans ernstich versoucq aen de
Christelijcke gemeente haer op dien dach te ontledigen tot
Christelijcke oeffeningen, en gebeden om Godt den Heere
vurichlijck te bidden en te smeecken tot afwendinge van
sijn straffende pant ende gedreychde plagen, ende continuatie van sijn miltrijcken Segen." Woensdag 22 Juli 1654
werd de bededag aan de Kaap gehouden. Dat de vrede
begin Mei van dat jaar reeds gesloten was, wist men natuurlijk niet.
De moeite van zaaien en planten werd tenslotte toch
nog rijkelijk beloond „willende alle aerdt- ende thuynvruchten heel wel voortcomen"; maar wat nogal hoog
werd zoals tarwe, haver, gerst, bonen en erten had van
de felle Zuidoostenwind te lijden en bovendien dreigde,
begin 1653, een sprinkhanenplaag alles te zullen vernielen.
Op vee had men lang moeten wachten. De onbetrouwbare
Harry diende als tolk bij de vee-ruiling en eiste zeer hoog
loon voor zijn diensten. Tot half Januari bleven de Kaapmans in de buurt van het Fort; met rijst, brood, wijn of
arak worden ze vriendelijk gestemd om toch vooral vee
ter ruiling aan te brengen. Betaalmiddelen waren koper,
tabak en pijpen, terwijl gekleurde kralen dienden als geschenk aan de vrouwen der Hottentotskapiteins. Een koe
kostte gewoonlijk twee kleine plaatjes koper, een schaap
een Bind tabak of dun koperdraad, zo lang als het schaap
was, gemeten van de kop tot het einde van de staart. Alleen goede waar wilden de inboorlingen voor hun vee ontvangen: de platen geel koper moesten zo dik zijn, dat ze
niet gebogen konden worden; het koperdraad moest glad
en gaaf zijn; de tabak wensten ze zó zwaar, „datter aff
suygende haer oogen van traenen". Van Riebeeck, die
zelf met hulp van een zijner voornaamste ondergeschikten
de ruilhandel dreef, slaagde er in 230 runderen en 580
schapen te kopen. Een kraal voor het vee werd gebouwd
tegen de gracht aan buiten het Fort en veel schapen wer83

den van schellen voorzien, om door het geraas 's nachts
gewaarschuwd te worden als er wild gedierte onder kwam.
Alle moeite werd gedaan om, met de inboorlingen op
goede voet te blijven; om zelfs de schijn van vijandelijkheid te vermijden, nam Van Riebeeck niet Harry's voorstel aan, om in samenwerking met Strandlopers en Kaapmans een andere stam, de Vismans, uit te moorden. De
Kommandeur dacht er wel over om Harry met zijn
Strandlopers gevangen te nemen en op Robbeneiland te
zetten, daar zij de Kaapmans opstookten tegen de Nederlanders en hun voorspiegelden dat spoedig de Engelsen
zouden komen, die voor het vee veel meer betaalden. Toen
de veehandel eindelijk geheel ophield, was de verzoeking
sterk om de tiers- of twaalfduizend stuks vee der Kaapmans eenvoudig in beslag te nemen; dat „volck geeft er
ons dagelix oorsaeck genoegh toe, met stelen ende weghdragen van d' onsen haer goet ; als men met geen vrundelijcke handelinge het vee van haer coste crygen, wat
behoeffde men dan haer stelen ende weghdragen te lyden,
sonder revengie te nemen ?" De „wilden" kon men als
„slavers nae India senders". Maar zonder opdracht van de
Bewindhebbers kon. Van Riebeeck dit plan niet uitvoeren.
Men bedenke, voor een hard oordeel uit te spreken over
de Kom,mandeur, dat hij een zeventiende-eeuwer was.
Gedurende zijn leven stierf Johan van Oldenbarneveldt op
het schavot en werden de gebroeders De Witt, na jaren van
inspanning ten dienste van het vaderland, in den Haag
door hun eigen yolk in stukken gescheurd; werd Cromwell's lijk door de menigte geschonden als uiting van haat;
vervolgden Fransen hun protestantse medemensen ten
dode en zag Duitslan.d en de dertigjarige oorlog barbaarse
wreedheden van Duitsers tegen Duitsers.
Van Riebeeck sprak slechts van „wilden", niet van
landgenoten.
Leefde men in het voile besef van de vele gevaren, waaraan men blootstond, de tekenen des hemels voorspelden
nog groter ramp, naar men meende. Eind 1652 werd een
84

staartster opgemerkt : „'t beduijtsel is den Heere bekent",
schreef Van Riebeeck. Het nieuws, dat de oorlog met Engeland was uitgebroken, werd kort daarop als de vervulling van de aanzegging beschouwd.
De uitgaven over 1652, dus lopend over negen maanden,
waren ruim f 2700 boven de inkomsten gebleven. Maar
indirekt was er geld gespaard en mensenlevens, doordat
schepelingen aan de Kaap voedsel, herstel en krachten
voor de verdere reis gevonden hadden. En eens, meende
de Stichter, zou „met ter tijt hier een gesegende plaetse
van de Caep groeyen".
De Compagnie had voldoende gezorgd voor de geestelijke noden van de mensen aan. de Tafelbaai. Een ziekentrooster, Willem Barentsz Wylant, deed elke avond na het
eten een gebed, twee of drie verzen werden gezongen, en
op Zondag las hij een preek voor; ook zeiden jongeren
vragen uit de Catechismus op en bewezen antwoorden met
Schriftuurplaatsen. De ziekentrooster had wel gaarne twee
diensten op Zondag gehouden, maar Van Riebeeck vond
een beter, „overmits dat het volck die ganse week moet
wercken". Maar wie dan ook bij die elle dienst afwezig
was, verbeurde de eerste maal zes dagen het wijnrantsoen
de tweede keer een maand loon en als het voor de derde
maal gebeurde was de straf: een jaar in de ketting zonder
loon zwaar werk doen.
Het was Wylant niet toegestaan zelf een preek te maken, te dopen of Avondmaal uit te delen. Toen hij, naar
hij zeide, om zijn zwakke ogee een preek voordroeg of van
buiten leerde, werd hem dit van Batavia uit ten strengste
verboden : „'t Behoorde hem wel bekent te zijn synen sickel
in eenes anderen oogst niet te slaan noch aan sich die eere
te trecken, die tot noch toe. . . . hem niet toe ende comt".
Heren predikanten waren ijverig in het doen handhaven
hunner ambtsrechten. Zo dikwijls er gelegenheid toe was
deden predikanten uit in de baailiggende schepen dienst in
het Fort. De bekering der Hottentotten leverde niet veel op.
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Zo waren dan in het „proeffjaar" door Van Riebeeck de
grondslagen gelegd van veel, wat later in Zuid-Afrika tot
iets belangrijks zou worden en zolang hij aan de Kaap
werkzaam bleef, toonde hij zich een ijverig en trouw dienaar van zijn „Heren Meesters".
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IX. INBOORLINGEN EN SLAVEN
Veebezit was van zeer groot belang voor de nederzetting
aan de Tafelbaai, wegens de vleeslevering aan binnenlopende Compagniesschepen. De trekossen en melkkoeien
hadden reeds goede diensten bewezen. Maar het zou zo
niet blijven.
Op Zondag 19 October 1653, terwijl alien in het Fort
naar Wylant's preek-lezen luisterden, en God gedankt
werd voor de voorspoedige geboorte van een zoontje van
het echtpaar Van Riebeeck, Abraham, (de enige ZuidAfrikaner die het tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indie bracht), trok de tolk Harry met zijn familie,
hutten en bezittingen weg, liet een Hollandse jongen, die
met een soldaat op het vee moest passen, doodslaan en
dreef ruim veertig beesten weg.
Groot was de ramp : slechts 6en melkkoe, zestig schapen, een os en vier kalfjes was al wat men over had. Verbitterd was het yolk op de Hottentotten; nu konden ze
zelf bomen uit het bos slepen, nu de trekossen weg waren;
en melk, boter en kaas waren niet meer te krijgen. Maar
uit politiek beval Van Riebeeck vriendelijk te blijven en
Been wraak te nemen. Een poging om het vee terug te
halen mislukte. De Saldanhars of Kaapmans vooral wilde
men aanmoedigen om weer, evenals in het vorige jaar,
met vee ten verkoop te komen. Toen ze eindelijk kwamen,
overlaadde de Kommandeur hen met weldaden, nam hen
bij de hand „ende alsoo al dansende, springende ende
singende" leidde hij hen naar 't Fort en betaalde er een
koe 66ns zo duur als anders. Maar door gebrek aan plaat87

koper en dik draad kon men niet veel vee kopen.
Wat gaarne had nu Van Riebeeck al het vee der Kaapmans met geweld genomen. Maar hij had er geen order toe.
Duizenden koeien zag men dichtbij en toch leed het yolk
honger, zó zelfs, dat ze een dode baviaan, die men vond,
opaten. Tot overmaat van ramp deed dit jaar de vloot uit
Indie de Kaap niet aan en een klein scheepje, het galjot de
„Tulp" moest onder Boekhouder Frederick Verburgh naar
Sint-Helena worden gezonden, om te beproeven er wat
voedsel uit de retourschepen voor de Kaap te krijgen. De
nood was hoog gestegen en de Kommandeur zag in Harry
de opstoker van alle Hottentot-stammen in de nabijheid.
Daarom wilde Van Riebeeck doen beproeven of met de
stammen in het binnenland iets te beginnen was. Daartoe
zond hij een expeditie uit onder Jan Wintervogel. Doch
daarover later.
Plotseling, in Juni 1655, kwam Harry terug. Hij betuigde zijn onschuld aan de m,00rd en de vee-diefstal en
zei alleen uit vrees gevlucht te zijn. Van Riebeeck nam
hem weer in genade aan en ze• handig wist Harry te praten,
dat een nieuwe landtocht gedaan werd met hem als gids,
doch geen sukses volgde. Eind 1655 kwam Harry terug
met dertien stuks vee, gekocht voor het hem toevertrouwde koper; hij zorgde echter een Oink aantal voor
zichzelf achter te houden; de Hottentotten begonnen hem
als een rijk „Kapitein" te beschouwen. Harry waagde
zich, zeker wegens zijn kwade geweten, niet dicht bij
het Fort.
Tijdens zijn afwezigheid had een Hottentot-stam, de Cochoquas, onder Gonnemoa, genaamd de „Zwarte Kapitein", omdat hij zijn lichaam met roet inwreef, het Kaapse
schiereiland bezocht. Twee Hottentotten dienden als tolk,
Claas Das, die op het Dassen-eiland wat Hollands bij de
robbevangers had geleerd, en Doman, ook wel Domine
genoemd, wegens zijn zachtzinnig uiterlijk. Begin 1656
waagde Harry het zich weer aan Van Riebeeck te vertonen, bevende van angst door zijn kwade geweten. Weer
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was de Kommandeur vriendelijk, maar de vriendelijkheid
werd door de inboorlingen ten slotte voor zwakheid aangezien en na nog ettelijke kleine kibbelarijen was Van.
Riebeeck's geduld op. De Bewindhebbers hadden we! gematigd optreden bevolen, maar ten slotte alles aan Van
Riebeeck's inzicht overgelaten. Op verschillende wijze had
men de Kaapmans willen insluiten, of door doorgraving
van de landengte, waardoor het Kaapse schiereiland een
eiland was geworden, of door het bouwen van een reeks
blokhuizen op korte afstand van elkaar. Maar geen van
beide plannen kwam ooit tot uitvoering; de bezwaren en
kosten zouden te hoog geweest zijn.
In het midden van 1658 brak de bui los over Harry. Hij
werd gevangen genomen, naar Robbeneiland verbannen
en zijn vee verbeurd verklaard. Hij was nu weer even arm
als toen in 1652 Van Riebeeck voet aan wal zette, en zijn
schelmstukken waren nu geboet. Het schijnt dat de Hottentotten niet ongaarne Harry's verbanning zagen; ze
verzochten zelfs de Kommandeur hem te doden.
Een tijdlang was er een goede verstandhouding met de
inboorlingen tot in Mei 1659 de eerste Hottentot-oorlog
uitbrak.
Was de vestiging en het bouwen van het Fort de inboorlingen al niet heel aangenaam geweest, toen later boereplaatsen werden aangelegd, en stenen woningen gebouwd
op de mooiste weilanden, waar volop water was, stond
dat hun allerminst aan. Ze wilden de blanken dwingen hun
plan van vestiging op te geven en daar in openlijke oorlog
hun wapenen tegen de Europese op den duur niet op
konden, wilden ze door het roven van ploegossen en m.elkkoeien, en door het vernielen der korenlanden de landbouwers het levee zuur makers, en dwingen om weg te
trekkers. Op personen loerden ze niet, al werden in deze
oorlog enkele blanken, die tegen de overmacht van Hottentotten vee verdedigden, vermoord of gewond.
In het voorjaar van 1659 begonnen ze deze wijze van
tegenstand en daar ze hun lager goed verborgen wisten te
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houden en steeds een gevecht ontweken, kon de Compagnie Been vat op hen krijgen. Harry werd zelfs korte tijd van.
Robbeneiland gehaald om hem te gebruiken als opspoorder van het Hottentottenlager, maar zonder sukses. Slaven werden uit de ijzers gelaten en met assegaaien gewapend, om de snelvoetige Hottentotten, beter dan de
Nederlanders in hun zware kleding konden, te achtervolgen. Zelfs werd een bondgenootschap besproken met
Oedasoa, Kapitein der Cochoquas, zwager van Eva, de
Hottentotse, die in Van Riebeeck's wooing leefde. Oedasoa
Meek echter ook niet erg te vertrouwen en de aanvoerder
der vijandelijke Hottentotten was de vroegere tolk, de
zachtzinnige Doman, die een reisje naar Indie gemaakt
had en er van de Bantammers op Java had afgezien, hoe
inlanders met sukses de blanken konden beoorlogen, hoe
aanvallen het best bij regenweer geschiedden, als kruit en
lonten nat waren.
Het verlies van vee en de belemmering bij het ploegen
en zaaien deden voorzien dat het een slecht jaar zou worden. Door vurige gebeden en het instellen van een Woensdagmiddag „vast-offte bidpredicatie", hoopte men Gods
hulp en zegen deelachtig te worden.
Tot overmaat van ramp ontsnapte de lastige Harry
in een roeiboot van Robbeneiland, en voegde zich bij de
oorlogvoerende inboorlingen. Naar Java schreef Van Riebeeck dringend om paarden; toen die kwamen, en ook
sterke houden, en de Hottentotten zagen dat er een afscheiding gemaakt werd, beschermd door drie blokhuizen,
„Kijck-uyt", „Keert-de-Koe" en „Houdt-den Bul", om
als grens te dienen tussen Compagniesgebied en verder
Afrika, begrepen ze dat het Kaapse schiereiland voor hen
voorgoed verloren was.
Ze deden vredesvoorstellen en pleitten sterk voor hun
goed recht op het land „'t welck haer van alle eeuwen
eygen toegecomen had", maar hun werd gezegd dat ze
door hun oorlogvoeren het recht er op verbeurd hadden.
De logica zal de Hottentotten zeker wel ontgaan zijn.
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Ten slotte kwam. 6 April 1660 de vrede tot stand. Men
zou elkaar voortaan geen overlast meer aandoen ; de Hottentotten zouden andere stammers uitnodigen met him vee
ten verkoop naar het Fort te komen; langs bepaalde paden zouden ze trekken en bij de afsluitbomen het Kaapse
schiereiland binnen gaan. Met een drink- en danspartij in
tegenwoordigheid van de Kommandeur vierden de Hottentotten de gesloten vrede. Twee dagen later, 8 April,
hield Ds. Cornelis Walraadt de feestpreek op „den jaerlijcxen dank- en bededagh" waarin dankbaarheid werd
uitgesproken over de herstelde rust.
In de zeventiende en volgende eeuw was de slavernij bij
Christelijke volken in voile bloei. Uit de schrift putte men
bewijzen voor de goddelijke instelling ervan : Genesis
IX : 25 sprak van Kanaan als een „Knecht der knechten" ;
in het nieuwe Testament was slavernij nergens met name
verboden. Een neger uit Guinea, zoon van een Opperhoofd, J. E. J. Capitein, die in 1742 te Leiden als Doctor
Theologiae promoveerde, schreef zelfs een Latijns proefschrift, waarvan de Hollandse vertaling tot titel heeft:
Staatkundig godgeleerd onderzoekschrift over de slavernij, als niet strijdig tegen de Christelijke vrijheid. Of hierin
volgens de geest, en niet naar de letter, van de Schrift
betoogd wordt, is een andere vraag, maar alle zeventiende eeuwers achtten slavernij niet uit den boze.
Vooral in warmer gewesten, in koloni gn, werd slavernij
onontbeerlijk geacht en de negervolken uit Afrika werden
bij uitstek geschikt geoordeeld om als slaven te dienen.
Zo kwamen ze naar Amerika, uit medelijden met de Amerikaanse inboorlingen, die te zwak waren voor het zware
mijnwerk, dat de Europeanen van hen vorderden, ingevoerd op raad van de menslievende priester Bartolomeo
de Las Casas, een maatregel van grote gevolgen tot in
onze dagen.
De Oostindische Compagnie had als handelslichaam niet
veel slaven nodig. In Indi g waren er gewoonlijk slechts 1200
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a 1500, en ze werden er heel goed behandeld. De meesten
werkten op het eiland Onrust en in de werkplaatsen van
de Compagnie. Ook de slaven in bezit van partikulieren
hadden het goed : niemand mocht in dronkenschap zijn
slaaf verkopen; aan niet-Christenen mocht men geen slaaf
overdoen. Slaven die Hollands konden spreken mochten
een hoed dragen. Eigenaars werden verplicht hun slaven
„in de Christelijcke religie te onderrichten ende ten Heijligen Doop te brengen". Zware straffen en mishandeling
werden aan de meesters verboden. Daar Compagniesslaven betaling kregen voor hun werk, was het hun mogelijk gelden op te sparen om zich vrij te kopen.
Jan van Riebeeck zag spoedig in dat de Hottentotten
van niet veel dienst waren. Ze wilden hoogstens wat brandhout aandragen en dan nogg tegen veel eten en drinken. Ze
waren ongeschikt en te sterk in aantal om tot slaven gemaakt te worden. Reeds in Mei 1652 wilde de Kommandeur „enige slaven om tot het vuylste ende swaerste werck
te gebruycken". In April 1654 schreef hij aan Heren
Zeventien dat Hollandse werklieden te duur uitkwamen
wegens het voedsel. Slaven leefden op rijst, vis, zeehonden- of pinguinvlees en zouden geen loon behoeven te
ontvangen. Voor de zoutpannen en de landbouw, vooral
tot het verbouwen van Indische produkten, konden ze ook
dienen. Maar tegelijk dacht Van Riebeeck aan de gevaren: de Oudheid kende verschrikkelijke slaven-opstanden, op Mauritius had de Compagnie al veel last ondervonden van de weggelopen slaven, de „bos-lopers", die
zich tot roverbenden vormden. Op de eilanden, bij dat
vuile werk, de robbenvangst, bestond dit gevaar voor de
Kaap echter niet.
Maar toen de uitbreiding van de landbouw meer handen
vereiste, besloot men er toch maar toe over te gaan om
slaven aan de Kaap te gebruiken, vooral toen vrijgeworden
Compagnies-dienaren er dringend om, verzochten.
In het begin van 1657 bracht de Kamer Amsterdam twee
jachten in de vaart, die uitsluitend bestemd waren voor de
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slavenhandel op de kust van Guinea en Angola. Van het
sukses zou afhangen of die handel zou worden voortgezet;
en het resultaat was weinig betekenend : van de 271
gekochte slaven en slavinnen stierven er 43 op de reis; de
overlevenden waren m,eestal oud en de besten van hen
bleven niet aan de Kaap maar moesten naar Batavia worden doorgezonden. Heren Zeventien schreven 5 September
1659 aan Van Riebeeck: „dat wy. . . . goet gevonden hebben geen voyagies naer Angola off de custen daer omtrent
meer te ondernemen alsoo de voordelen van soodanige apparentie niet en schynen te wesen, om swaere costen op 't
onseecker daer aen te waegen, behalven dat het plaetsen
sijn onder het district van de West Indische Comp. gelegen, sonder welcker speciael consent en recognitie geen
handel aldaer mach gedreven worden, in voegen dat wy
dat werq voortaen uyt onse sin wel sullen mogen stellen
en sullen dienvolgende UE. wel doen haere gedachten
mede daer van te trecken en deselve alleen te laeten gaen
op 't geene aldaer aen de Caep te doen valt". Voortaan
zou men trachten op Madagascar slaven te kopen. Als
men slaven kreeg, moesten ze gekleed worden, maar bovenal moest hun ambachten en landbouw worden geleerd.
Als huisbedienden waren er reeds slaven aan de Kaap,
ve•Ordat die met het Compagnies-slavenjacht aankwamen.
Van Riebeeck had slaven gekocht van kooplieden op de
retourvloot, die voor hun gezin slaven en slavinnen aan
boord meenamen. De Ziekentrooster Wylant had een
slavin, de Opper-chirurgijn Jan Vetteman een slaaf, Van
Riebeeck had een Madagascarse slavin met haar zoontje,
een klein slavinnetje door de Koning van Antongil op
Madagascar aan de Kommandeurs-vrouw „tot verering
toegezonden" en een Frans Admiraal die in 1657 aan de
Kaap was, schonk haar twee Arabische meisjes als slavinnen. Volgens de Artikelbrief moest Van Riebeeck de
waarde van deze geschenken in de kas van de Compagnie
storten.
De slaven die men in Indie had kwamen meestal van
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Madagascar, Malabar, Coromandel, Ceijlon, Bengalen,
Bali, Timor, Banda, Ternate, Macasser en Rotti. Naar de
Kaap werd eind 1656 een slavin uit Indie gezonden, om
„voor al haer leven aen de Caap gebannen" te zijn. Als het
gebeurde dat slaven of slavinnen aan de Kaap werden vrijgelaten door hun meesters die naar Holland doorvoeren,
werd hun verzocht aan de Kaap als vrijlieden te blijven
woven.
Geheel onverwachts bracht een Compagnies-schip, de
„Amersfoort", in Maart 1658 een Oink aantal Angolaslaven aan : 166. Ze waren buitgemaakt op een Portugees
schip, dat van Angola naar Brazilie voer. 250 werden er
overgenomen en de rest kon de Portugees behouden. Zijn
schip was te oud en te slecht om te trachten ermee naar
de Kaap te varen. Van hen die in leven bleven waren er
„noch veele heel zieck". Van Riebeeck bezat een instructie
betreffende de taal die met de slaven moest gesproken
worden:
„Met de compste van de slaven sal UW. seer sorghvuldigh sijn geen Portugeese tael hier in te voeren, maer
't selve met alle middelen voorcomen, vooral met d' officieren een goer voorganger sijnde, alsoo hieraen veel gelegen leyd, ende sal UEd. geen tael als ons moedertael
tegens de slaven gebruycken, en niet gedogen dat se anders spreecken dat by verloop van jaren gerustheyt sal
connen geven". In Indie was het Portugees zeer algemeen:
Hollandse predikanten preekten er in, en op de Indische
scholen was het Portugees dikwijls voertaal bij het onderwijs, al bestond de regel „dat alle ter school komende kinderen geene andere dan de Hollandse taal mogen spreken". De ondervinding leerde echter „dat het grootst
gedeelte daertoe niet te houden" was. De Compagniesdienaren aan de Kaap kenden, wanneer ze in Indie geweest waren, deze taal, wel niet in de zuivere vorm, die
in Portugal gesproken werd, maar toch als zeemanstaal,
Portugees vermengd met woorden uit het Maleis en andere
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talen. Zelfs Eva, Harry's nicht, leerde „goed duyts ende
redelijck portugees" spreken.
Nog 228 slaven bracht 7 Mei 1658 de Hasselt aan, gekocht a f 22 tot f 26 per stuk; alle onkosten meegerekend
kwam elke slaaf op f 53 tot f 55. Deze Guinese slaven
waren „bysonder fray, cloeck ende lustich volcq" en
sterker dan die van Angola; maar ze bleken minder goed
tegen de koude bestand te zijn.
Een school voor de slaven werd reeds in April 1658 ingericht. Pieter van der Stael, Van Riebeeck's zwager, bij
wiens huwelijk de Kommandeur tegenwoordig was geweest, en die Wylant als ziekentrooster was opgevolgd,
werd opgedragen aan de slaven onderwijs te geven, omdat
hij „seer goet ende prompt in 't lesen (was) van recht Hollants Nederduyts. „Na het horen of leren van de Christelijke gebeden werd aan iedere scholier „een croesjen brandewijn ende 2 duym, tabacq" gegeven, een beloning voor
volwassenen als later, volgens Van Alphen, de perzik voor
de jeugd.
Aan boord was het slavenlijden. vreselijk. Als troepen
vee werden de negers opelkaar gepakt in bedompte ruimten, zo goed als naakt, blootgesteld aan koude des nachts,
lijdend aan dorst en zeeziekte. De Compagnie deed wat ze
kon om het lijden te verzachten; elke slaaf vertegenwoordigde immers geldswaarde. Maar toch bleef de sterfte
schrikbarend hoog. En daar slavenverkopers trachtten ziekelijke en oude slaven, maar vooral veel slavinnen kwijt
te raken, moesten de kopers toezien dat ze slaven tussen
de 15 en 30 jaren kregen en zo weinig mogelijk slavinnen.
Uit de overvloed behield de Kommandeur er een voldoend aantal aan de Kaap voor Compagnies-dienst en om
ze te verkopen aan Compagniesdienaren en vrijlieden, die
zoveel ze er nodig hadden op krediet kregen. Voor een Angolaslaaf werd hun tussen de f 50 en f 70 aangetekend,
voor een Guinese slaaf ongeveer f 100. Reeds voor de slaven aankwamen was aan de Kaap een loods gebouwd om
hun tot woning te dienen. Het onderhoud der slaven
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kostte niet veel. Wat Japans gestreept wollen goed diende
als kleding; de voeding bestond uit gerookt of gezouten
robbevlees, vis en zeevogels. Hollandse namen werden hun
gegeven; zo had Van Riebeeck als slaven Thomas Keuken
en Klaas Kelder. Velen kregen achter hun voornaam de
naam van hun geboorteland, b.v. Maria van Angola, van
Bengalen, enz. klassieke en Bijbelse namen kwam,en ook
voor: Cicero, Titus, Adonis, Adam, Salomo, naast maanden dagnamen: Januari, April, Vrijdag, Zondag.
Zodra de zieke negers van de zeereis bekomen waren,
wilden ze naar hun land terug. Het door Van Riebeeck
terecht zo gevreesde weglopen begon op grote schaal.
3 Juni 1658 vluchtten er zeven het land in, in Augustus
bijna dertig, zodat de veiligheid sterk afnam.
De Kommandeur liet toen de krachtigste Compagniesslaven en slavinnen in ijzers sluiten en gaf aan de vrijlieden verlof hetzelfde te doen met de hunne. Toch ontvluchtten sommigen met ijzers en al en de vrijlieden leden
zware verliezen. Zo liepen er van de vrijhoutzager twaalf
weg. Van Riebeeck verdacht de Hottentotten dat ze de
slaven hielpen ontvluchten en het weglopen der slaven
werd een aanleiding tot Harry's gevangenneming.
Van Riebeeck zorgde er voor dat de slaven door de
eigenaars goed werden behandeld; door de Fiskaal liet hij
dit bevel de vrijlieden aanzeggen en toen dat niet voldoende hielp, werd 5 Augustus 1658 een plakkaat tegen
wrede slavenbehandeling uitgevaardigd. Ook trachtte
Van Riebeeck te voorkomen dat het zedelijk peil door de
komst der slaven daalde. Overtredingen werden bijzonder
zwaar gestraft. Soms gebeurde het dat kinderen uit een
blanke vader en een slavin geboren door de vader erkend
werden. Wettig huwelijk van blanken met vrijgelaten slavinnen kwam wel voor, maar toch heel zelden. Zulk een
vrijgelatene had terstond gelijke rechten met de blanke en
kreeg als bruid de gewone titel van „eerbare Jonge
Dochter".
Tijdens de Hottentot-oorlog achtte Van Riebeeck som96

mige slaven genoeg te vertrouwen om, gewapend met
assegaaien, de Compagnie tegen. de Hottentotten te helpen. De goede behandeling die en de Compagnie en sommige vrijlieden hen in vele gevallen deden ondervinden
heeft vele slaven zich met hun lot doen verzoenen en in de
geschiedenis zijn herhaaldelijk gevallen te vermelden van
trouw en aanhankelijkheid van slaven aan hun meester en
diens gezin.
Evenals elders heeft de slavernij de gemakzucht der
blanken in Zuid-Afrika bevorderd. Van Batavia uit werd
er al in 1658 voor gewaarschuwd, dat „onse natie van
sulcken . aert is, dat sy wanneer zy het gerijff van de slaven
hebben, alsdan luy werden, ende de handers niet meer tot
wercken willen uitsteecken". Men meent dat omstreeks
1660 slaven de melaatsheid naar Indie hebben overgebracht. Wellicht is deze door slaven ook naar Zuid-Afrika
gekomen, hoewel ook de mogelijkheid bestaat dat langs de
Oostkust de lepra langzamerhand naar het Zuiden is
verspreid.
Men zou alweer onbillijk oordelen als men alle leed en
achteruitgang in Zuid-Afrika op Van Riebeeck terugvoerde omdat hij slavernij bepleitte. Ook in deze materie
deed de zeventiende-eeuwse Kommandeur zijn plicht ten
voile.
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X. VRIJLIEDEN AAN DE KAAP
Terloops werden hierboven de vrijlieden vermeld. We
zagen reeds hoe Van Riebeeck in zijn proefjaar naar vermogen liet zaaien en planters. Maar even nuttig als groenten en vruchten voor de aankomende schepelingen, was
koren voor het garnizoen aan de Tafelbaai; want wanneer
men er voortdurend zou moeten gevoed worden met rijst
en bonen uit Indie of met scheepsbeschuit uit Nederland,
kwam dit de Compagnie te schadelijk uit, en de scheepsruimte vooral die der retourschepen, kon nuttiger worden
gebruikt. Geen moeite spaarde Van Riebeeck dan ook om
korenvelden te doers aanleggen, eerst in de Tafelvallei,
later achter de Wind- of Duivelsberg. Het bebouwen en
tevens het beschermen dier landen, waartoe een blokhuis,
„Koornhoop" genaamd, gebouwd werd, eiste veel
handers en zware dienst van het garnizoen.
Van den beginne of was de Kommandeur er voor geweest om land aan vrije personen, hetzij dan blanken of
Oosterlingen, uit te geven. Het zou de Compagnie van een
grote zorg ontheffen en in plaats van zelf te boeren, zou een
boerenbevolking de taak overnemen. De levering aan hen
van goederen uit het Compagniesmagazijn zou ook nog
voordelen opleveren.
Over dit plan werd een drukke briefwisseling gevoerd
en intussen ging Van Riebeeck al in die richting, door aan
enkele Compagniesdienaren een stukje grond ter bebouwing toe te wijzen. Zo hadden zelfs de trompetter, de
smid, soldaten en m,atrozen hun eigen tuinen, waar ze
wortelen, rapen, kool, watermeloenen enz. plantten en die
verkochten aan de bemanning der schepen.
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Maar toen bleek dat de scheepsvoorraden bestolen werden en de groenten met gestolen brood, rijst en drank
werden betaald, volgde spoedig het verbod aan Compagniesdienaren om eigen tuinen aan te leggen.
Niet in de Tafelvallei zouden veel landbouwers zich
kunnen vestigen, waar de Zuidoostenwind het koren vernielde voor het rijp was, de wind waarover Van Riebeeck
schreef: „In de gansche werelt can 't soo hard niet wayen
als dese Z-Oostenwint hier doet, jae gaet Westindische
orencanen ende Japanse tuffons somwylen te boven". En
van die orkanen en typhoons kon hij bij ondervinding
meepraten. „In de valeyen achter de Soute reviere de
vruchten sulcken nooth niet sullen hebben, vermits daer
sulcke valwinden niet subject sijn als hier over den Taeffelbergh, ende dierhalven die landen door vryluyden bequamelijck cunnen gecultiveert worden, sijnde heel vet,
schoon ende vlack, met treffelijcke schone veele soete revieren doorstrengelt, soo plaisant ende effen als men
soude willen wenschen". De lof van het Kaaps Schiereiland door Van Riebeeck gezongen.
Daar bij „het Ronde Doom Boschje", nu als Rondebos
wel bekend, began de Compagnie de korenbouw en de
proef kon er door vrije landbouwers worden voortgezet.
Van Riebeeck zette zijn mening uiteen in een missive
aan Heren Zeventien. Uit hun brieven had hij bemerkt
dat ze gezind waren om de kolonie te „stabileren". Land
was er „wel voor duysent huysgesinnen". Maar hij betwijfelde het, of er liefhebbers zouden wezen, daar het de
meesten alleen maar er om te doers was „om metterhaest
de sacken vol te rapers"; en dat bereikten ze. veel spoediger
door een tapnering te openen. Alleen „behoeftige ende
arme huysgesinnen" zou men misschien lcunnen krijgen,
als er kans op geldverdienen bestond. De eerste jaren zouden ze veel huip van de Compagnie nodig hebben en geen
belastingen kunnen betalen. Indie leerde, dat zodra zulke
mensen wat geld hadden, ze naar het vaderland terug wil99
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den. Daarom zou het nodig zijn hen voor een bepaald
aantal jaren aan de Kaap te binden, bijvoorbeeld tiers
jaren voor de ouders en twintig voor de kinderen. Dan
bleven misschien de ouders ook wel na afloop van hun verband en zouden „mettertijt heel van Hollant affwennen
ende eenemael van dese plaetse haer vaderlant mogen
maecken".
Vruchten en vee zouden ze aan de Com,pagnie moeten
leveren en van haar al hun benodigdheden betrekken. De
landbouw werd dan door hen, in plaats van door de Compagnie gedaan. Slaven zouden daartoe ongetwijfeld nodig
wezen. Door de welvaart der kinderen, die al hoger in
stand waren dan hun ouders, kon een bezittende klasse
groeien, die de kolonie tegen overval van vijanden zou
willen verdedigen. Een gewapende burgerwacht zou goede
diensten bewijzen en in allerlei bedrijven konden kolonisten een bestaan vinden. Met een paar huisgezinnen kon
de proef genomen worden en enkele Compagniesdienaren,
die getrouwd waren, zouden, na overkomst hunner vrouwen, de meest geschikte kolonisten zijn one mee te beginnen.
Zoals Van Riebeeck het zich voorstelde is het in hoofdlijnen ook gegaan. Na veel besprekingen en briefwisseling
werden in het begin van 1657 de eerste vrij- en erfbrieven
uitgegeven. Een partij van vijf personen zocht en verkreeg een stuk land „aen d' oversyde van de Verse
Riviere bij ons den name gegeven van den Amstel. . . .
omtrent drie mylen van 't fort over te gaen, soo lang ende
breedt als sy begeeren. Eenlijck sullende moeten aen
d' oversyde van de gemelte rivier blyven". De plaats
kreeg de naam „Groenevelt" en de kolonie werd naar de
leider van de groep Harmen Rem,ajenne, „Harmens colonie" genoemd. Korenbouw moest er het hoofdbedrijf
zijn. Een andere groep, bestaande uit vier liefhebbers
kreeg land „aen dese syde van den Amstel by 't Ronde
Doornbosje.. . . ende dat dito bosjen tot een crael voor
de beesten soude werden gemaeckt ende tot dien eynde
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rontom van binnen claer uyt te royen ende met een heck
aff te sluyten, genaemt „den Hollantsen Thuyn". Steven.
Jansz. van Wageningen, een bootsgezel, die de tabaksbouw verstond, kwam aan het hoofd van de naar hem genoemde „Stevens colonie" en zou behalve graanbouw ook
tabakskultuur beproeven. Natuurlijk zouden bovendien
de koloniers hoorn- en pluimvee aanhouden.
Rijckloff van Goens, Extra-ordinaris Raad van Indie,
die zich van 17 Maart tot 19 April 1657 als Kommissaris
aan de Kaap beyond om er inspectie te houden over wat
Van Riebeeck tot stand gebracht had, stelde voorwaarden
op, die iets strenger waren dan de Kommandeur had
willen maken.
De nieuwe burgers zouden gedurende 12 jaren geen belasting of tienden van hun in eigendom ontvangen land
behoeven te betalen. Ze mochten er boekweit, rogge, haver,
gerst en rijst ( ! !) op bouwen. De onbebouwde grond van
de Compagnie mochten ze als weiveld gebruiken. De
Compagnie zou de produkten overnem,en en 1 last op 3600
pond rekenen van tarwe, rogge en rijst ; 3000 pond zouden
een last paddi, gerst of haver vormen. Landbouwwerktuigen zouden ze kunnen kopen tegen Nederlandse inkoopsprijs en dezen zouden voor hen gedurende drie jaren
kosteloos door de Compagnie hersteld worden. Met de in.boorlingen mochten ze wel veehandel drijven, mits met
bij de Compagnie gekocht koper en tabak, en op voorwaarde dat de Kommandeur ervan in kennis gesteld was
en men dezelfde prijs als de Compagnie voor vee betaalde.
Zonder toestemming mochten ze geen vee aan vreemde
schepelingen verkopen; wat ze aan vee te veel zouden
hebben kocht de Compagnie tegen f 12 per beest en f 3
per schaap. De Compagnie hield aan zich de levering van
vee aan haar schepen, zodat die dus aan de vrijlieden verboden was. Groenten mochten ze alleen voor eigen gebruik aankweken. Visserij was ieder vrijgelaten, mits d
korenbouw er niet door leed. Tabakplanten werd door
Van Goens nog niet toegestaan. Het schieten van herten,
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elanden, hinders, rhinocerossen, hazen, dassen, enz. en
van gevogelte was hun verboden. Op het doden
van roofdieren stond een premie; voor een leeuw zes, voor
een tijger of wolf vier, voor een luipaard drie realen van
achten. Zonder toestemming mochten de vrijlieden niet
aan boord van schepen gaan. De burgers moesten de
wachthuizen en de nog te makers versterkingen bezetten
ter verdediging van hun landerijen. leder moest op eigen
kosten zich de vuurwapens aanschaffen die hij nodig had.
Heren Zeventien hadden 30 Oktober 1655 per missive
naar de Kaap al goedgevonden, dat Compagniesdienaren
zich voor tien jaren in vrijdom begaven. Een jaar later
waren ze enigszins verbaasd dat ze nog geen bericht hadden over vrijburgers. „Soo der eenige haer tot vrydom
begeven, sullen UE. weldoen haer de hant wat te bieden,
om des te beter te cunnen bestaen, en andre daertoe oock
te meer te animeren".
Op krediet kregen de vrijlandbouwers van de Compagnie werktuigen, zaaikoren, vee, later ook slaven.
Daar de eerste vrijlandbouwers groepsgewijs een hoeve
bewerkten was de rekening in de regel niet hoger dan
f 500 per man. Zij, die met ander werk dan landbouw of
visserij de kost verdienden, hadden minder schuld, daar
ze geen kostbare uitrusting in vee, boten en netten zich
hadden aan te schaffen. Zij, die zich als knecht verhuurden, hadden in het geheel geen kosten.
Tegenslag hadden de boeren in den beginne volop; de
kostbare slaven liepen bij troepjes weg, wat honderden
guldens schade was; sommige boeren brachten de slaven
bij de Compagnie terug en deden het werk dan nog liever
met Nederlandse knechts. En juist toen men door het
moeilijke begin heen was, brak de Hottentot-oorlog uit.
De vrijlandbouwers hadden al lang veel te lijden gehad
van de Kaapmans. Het engelengeduld dat Van Riebeeck
nit politiek tegenover de inboorlingen toonde, maakte de
boeren wanhopig. Op 7 Mei 1659 verzochten ze de Kommandeur en Raad „gesamentlijcq dat op de Caepmans eens
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ter degen magh revengie genomen worden ende wy onse
schade mogen verhaelen, want sy hebben gemaect, dat wy
te swacq sijn geworden van bestiael om onse ploegen te
laeten gaen. . . . Wy sullen maecken lustigh ficx ende
gereet op ons geweer te sijn ende te passen op UE. woort".
In de krijgsraad van 19 Mei 1659 waarin tot oorlog besloten werd, hadden twee vrijborgerraden als vertegenwoordigers der vrijlieden zitting en in de poging om het lager
der Hottentotten te overvallen heeft de compagnie
schutters, bestaande uit vrijlieden; Oink meegewerkt. Een
hunner werd gekozen. tot „sargeant ende hoofft van de
schutters", twee anderen tot „corporaels". De regulaties,
geldend voor de vrije schutters te Batavia, zouden ook
voor de Kaap in hoofdzaak van kracht zijn.
Toen. Van Goens aan de Kaap was had hij Steven Jansz.
als eerste „borgerraedt" aangesteld, om ingeval er delicten der vrijlieden door Kommandeur en Raad te behandelen waren, mede zitting te hebben. In 1658 werden
de vrijlieden uitgenodigd vier personen te nomineren,
waaruit de Kommandeur en Raad een keuze zou doen.
„Om altijt ymandt van ervaringen te hebben ende niet
telckens altemael nieuwelingen", werd besloten dat Steven
Jansz. als „outborgerraedt" nog zou aanblijven naast de
nieuwgekozene Hendrik Hendricxsz Boom.
Goed gedrag was een eerste vereiste om burgerraad te
kunnen zijn. Een vrijhoutzager die „in plaetse van de
vrye luyden met alle eerlijcke en stichtelycke exempelen
voor te gaen, sigh dagelijcx en langs soo weer gedebaucheert aanstel(de) met drincken, clinken, vechten, smyten
en leelijk spreeken.. .. tot disrespect niet alleen van sijn
eygen persoon en soo aensienlijk ampt, maer oock tot
verdovinge van de luyster des Raets", werd van zijn ambt
als burgerraad vervallen. verklaard.
Aan vrijlandbouwers was de veehandel toegestaan toen
ze zich gingen vestigen. Maar toen men bemerkte dat er
voor de Compagnie groot verlies uit voortkwam, trokken
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Heren Zeventien de toestemming in. Het vee betaalden
de vrijlieden hoger dan de Compagnie, hoewel dit verboden
was. Schippers, die bij vrijlieden vee voor hun yolk opkochten, schreven als koopprijs een veel hogere som op
dan ze betaald hadden. Heren Zeventien vonden goed dat
de landbouwers vee aanhielden, „wits nochtans dat se van
d' inwoonders geen vee sullen vermogen aff te handelen
om de duyrte daerin niet te brengen." 4 Mei 1658 werdeen
proklamatie opgesteld door Kommandeur en Raad, waarbij de veehandel tussen vrijburgers en inboorlingen verboden werd, en dit besluit „bij openbaer biljet" bekend
gemaakt. Binnen twee maal 24 uren moest al het koper dat
de vrijlieden nog over hadden weer bij de Compagnie teruggebracht worden. Opgave moesten ze doen van de
veestapel, van geboorten, sterven of slachten van vee, opdat kontrole mogelijk zou zijn. Aileen met toestemming
van Kommandeur en Raad mochten ze onderling vee
handelen.
Niet alleen de vrijlandbouwers, ook de vrijvissers kregen
hun deel van de regulaties. Er moest vis gevangen worden
voor het garnizoen, de slaven en vooral voor de bemanning der schepen. De vrijburgers besteedden naar de zin
der autoriteiten te veel tijd aan de visserij, die beter aan
de landbouw kon ten goede komen. Het recht van vrij
vissen werd wel niet teruggenomen, maar voortaan mochten ze aan niemand dan aan de Compagnie vis verkopen
en wat ze meer vingen dan voor eigen gebruik diende
moest ook in het Fort verkocht tegen bepaalde prijs. De
slaven aten ook gezouten robbenvlees, dat de vrije Saldanhavaarders van de eilandjes in de Saldanhabaai aanvoerden tegen een halve stuiver het pond.
Sommige vrijlieden vestigden zich als houtzagers. Twee
bossen werden hun toegewezen, waaruit ze met hun
knechts en slaven hout mochten halen. Wie hout nodig
had moest het bij hen kopen.
Aan het veehandelverbod stoorde men zich niet veel.
Herhaaldelijk moesten waarschuwingen worden gezonden
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en boeten van 25 en 50 realen van achten bedreigden de
overtreders. Jan Reijnierse was een dergenen die een kwade
naam als veesmokkelaar hadden. Verboden werd zelfs om
Hottentotten bij de huizen der vrijburgers telaten komen.
Herman Remajenne wist op heel goede voet te blijven
met de Hottentotten, zelfs gedurende de oorlog. Hij kocht
geregeld vee van hen, en leverde in het geheim vlees aan
burgers en schepelingen, waarvoor hij liefst tabak en
koper in betaling aannam, om er de Hottentotten weer
mee te voldoen. Hij leerde de inboorlingen zelfs met vuurwapenen omgaan en toen hij met andere burgers in
hinderlaag lag, waarschuwde hij de Hottentotten voor
het gevaar door zich, quasi per ongeluk, te vroeg te vertonen. In de Raadsvergadering van 10 Juli 1660 werd
Remajenne beboet met twintig realen van achten en verbeurdverklaring van de laatst geruilde zes schapen en
een koebeest. De andere vrijlui, Jacob Cloete en Caspar
Brinkman, die ook wel eens vee gekocht hadden van de
Hottentotten, werden vrijgesproken omdat ze door
Remajenne verleid waren.
Op het eind van 1658 werd Van Riebeeck in een moeilijke positie gebracht door een rekest der vrijlui, die een
reeks grieven voordroegen in niet al te gepaste bewoordingen. Hij wist uit missiven der Zeventien, dat de vooruitzichten op goede prijzen voor het koren allertreurigst
waren. Aan de andere karat moest het gezag gehandhaafd
blijven en met veel tact redde Van Riebeeck zich uit de
moeilijkheid. Hij liet de ondertekenaars bij zich komen in
het Fort, las en besprak punt voor punt de klachten, en
toonde de onjuistheid der meegedeelde feiten aan. „Want
wy gheen Compagnies slaven willen wesen" hadden ze
geschreven, en „in plaets wy sullen gehulpen worden, soo
worden wy onderdruckt"; dit was de grondtoon hunner
klacht. Van Riebeeck las uit de missive der Zeventien het
gedeelte voor over de korenprijzen:
een last tarwe f 70 A f 100 1
van 3600 ponden de last.
een last rogge - 50 a - 70
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Over die lage prijzen waren alien verslagen. Dat was
een nog treuriger vooruitzicht dan ze reeds hadden. Maar
Van Riebeeck beloofde bij de Heren Meesters een goed
woord voor hen te doen om hoger prijzen te bedingen.
Eerst streng, daarna gemoedelijk, wees hij ieder op zijn
fouten en bracht de klagers er toe vergiffenis te vragen en
dat het „by den Commandeur soo qualijck niet mochte genomen worden", van wie ze wisten dat hij „doorgaens in
haer voordeel was ende (hen) met alle goede genegentheyt
na vermoogen sochte op de been te helpen".
Toen hield Van Riebeeck een toespraak, de enige die
we van hem over hebben: „Wel aen, vrunden, sooveel ons
offte my in 't particulier aengaat, can ick de saeck licht
over 't hooft sien, maer dat ulieden d' E. Compagnie
soude meenen te dwingen, sal by haer Ed. quaelijcq genomen worden en gansch onaengenaem wesen, oocq voor
ulieden verdolinge ende met 't hooft tegen de muyr geloopen, wenschende derhalven, dat ulieden haer beeter
beraden hadden, dat echter noch tijt ende daerom geraden blijft voortaen maer u best te doen aen de ploegh
tot den landbou etc., voor u selffs opdat oocq de antwoorden van d' E. Heer Commissaris Van Goens noch in
onse ende de eerste vrije luyden haere memorie niet voor
u gereedt staen, namentlijck, dat degheene die niet voor
sich selfs wil bouwen voor d'E. Compagnie sal an den
ploegh geset worden, etc., boven dat oocq al verscheyde
andere luyden daerop wachten tegen dat eenige oproerige
vrye borgers tot straffe haer landt geconfisqueert wordt
etc. om in de plaets te mogen comen selfs met aenbiedinge
van huyr te betalen. Daerom sy elck vermaent, voortaen
toe te sien wat by doet. Ick beloove na myne gewoone genegentheyt mijn best te doen by d' Heer Commissaris uyt
India haest te verwachten, ende met ons schryven aen
d'Heeren meesters, dat de prijs wat magh verhooght worden; laet maer de ploegh wacker sijn gang gaen ende de
dorsvloer niet vercouwen; doch siet dat ick u met ploegen
op Compagnies ende mijn landt niet en come te ver107

cloecken, want ick er wacquer meen achter heen
te sitten". Van Riebeeck liet „een roemer wijn of
twee" omgaan, waarna „yder welgemoet naer huys
gingh, lachende d'een d'ander wat uyt, omdat elcq
over 't syne soo wat sijn recht bescheyt gecreegen
hadt".
Langzaam aan kwamen de ijverigen onder de vrijlieden,
die wat geluk hadden, tot welvaart. Om de kolonisten wat
vooruit te helpers schonk de Compagnie hun de schuld van
het zaaikoren over het eerste jaar vrij. Dat er geen geld
omging was een ernstige grief der vrijlieden en door het
uitbetalen van kostgeld aan sommige Compagniesdienaren kwam hierin verbetering. Het onderling geld lenen
werd door Van Riebeeck aangemoedigd; de lener en de
geldschieter werden erdoor en aan elkaar en aan de Kaap
gehecht.
In allerlei bedrijven vestigden zich vrijgeworden Compagniesdienaren: er kwamen behalve landbouwers en
vissers, houtzagers, kalkbranders, steenbakkers, traanbranders, bakkers, metselaars, een bierbrouwer, een tapper, kleermakers, jagers, een molenaar, een rietdekker,
kortom, alle vakken en neringen, waaraan geld te verdienen wa's, vond men aan de Kaap. Velen van hen verdienden of aan de Compagnie geld, Of aan de schepelingen
der vloten, en daar er jaarlijks ongeveer vijfduizend mensen de Kaap aandeden en er wat geld verteerden, hadden
ze niet, zoals de landbouwers, te lijden door de Hottentotoorlog of door veeziekten. Het wassen viel bij de kolonisten
dier dagen niet in de smaak. De Nederlandse vrouwen
van hoe eenvoudige afkomst ze ook waren, achtten buiten
hun vaderland zich „te genereus en te waardig" voor dat
vuile werk.
Hadden de vrijlandbouwers in den beginne in samenwerking een hoeve begonnen, als Harmen's, Steven's,
Vreden's, Brinckman's en Vasagie's Compagnie, huwelijken of het laten overkomen van hun vrouwen brachten
de mannen er toe voor'hun gezin een eigen huffs te bou108

wen, hoe primitief die ook in den beginne mochten wezen,
en een eigen boerderij te drijven.
De knechts die bij de boeren dienden hadden een hard
en treurig leven. Sommige meesters gaven hun knechts
meer slaag dan eten, terwijl ze het voedsel liever aan de
schepen verkochten dan het aan de werkers te geven.
Van Riebeeck heeft niet opgehouden de belangen der
vrijlieden te bepleiten. Zo schreef hij aan Heren Bewindhebbers 11 Maart 1661 over de noodzakelijkheid van het
laten halen van slaven en rijst van Madagascar „want
met duytse (= nederlandse) knechts siet men langs soo
meer dat het gants niet gaen wil alsoo die door 't opmaken van het thuyskerende volckjen jaarlijcx oock 't'
elckens verlopen ende hun na 't Patria versteekcne . . . .
want off men al veel volck vry maeckt ende men can haer
geen slaven beschicken soo zal 't geduurigh maer creupel
werck blyven. . . ." De knechts waren te duur „want
minder als een Comps dienaer gegagieert en getracteert
willen geen vryeluyden dienen". Van de winst op het koren
konden de vrijlieden niet leven, wel van de verkoop van
vruchten, groenten, gevogelte, eieren, enz. aan schepelingen, „sulcx datter anders dies aengaende niet veel nobeler quartier voor vryeln in de werelt can wezen als dese,
ten aensien datse hier oock bewoonen 't gesontste climaet
dat onder de Son leght, daermen van geen aertbevingh
off swaerder als den gemenen donder in 't vaderlant . en
weet, een exemptie van de 2 schrickelijckste saecken voor
menschen ende vee ter werelt". . . .
„Ende die sigh tot den landbouw begeven worden hier
datelijck versien yder bouwerye met 8 a 12 treckossen
na se cloeck sijn ende 6 melckkoeyen, en so der een vrouw
in huys is noch 6 koeyen daerenboven voor haer ende dat
tot 12 gl. yder, beneffens 25 schapen tegen 3 gl. om voort
te teelen. . . ." en zoo gaat hij voort op te sommen wat
voor goeds en aantrekkelijks het land van zijn stichting
heeft.
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Pas in 1657 was aan de Kaap geld in omloop gekomen,
wat gunstig werkte op de stemming der aan Afrika's
Zuidpunt wonenden, geld „'t welck doch alien arbeyt
versoet", zoals Van Riebeeck placht te zeggen.
Bij de meerdere welvaart begonnen de mannen over een
huwelijk te denken. Sommige Compagniesdienaren hadden, toen ze vrij werden, hun gezin uit Holland laten overkomen, maar er waren aan de Kaap nog te weinig vrouwen. Van Riebeeck wilde dat er uit Nederland een flink
aantal zou gezonden worden, geen stadsjuffertjes, naar
dochters van eenvoudige boeren, die met hun man zouden
kunnen meewerken, zoals Annetje Joris van Amsterdam,
of liever „Annetje de Boerin", wat Naar naam aan de
Kaap was, de vrouw van tuinier Boom. Dienstmeisjes, die
met gezinnen van hoge Compagniesambtenaren mee naar
Indie gingen, vonden dikwijls aan de Kaap een echtgenoot.
Op die wijze kregen een vrij-kleermaker en een vrijmolenaar hun vrouwen. De nichten van de Kom,mandeur, de
jongedames Van Opdorp, trouwden met Onderkooplieden,
en soms ging zulk een huwelijk in allerijl om de schepen
niet nodeloos op te houden. Dan werden de afkondigingen
van het aanstaande huwelijk drie avonden achtereen gelezen na het gebed, en de voltrekking geschiedde door de
Sekretaris van de Raad in open Raadkamer. Was er toevallig een Predikant van een der schepen, dan zegende
hij het huwelijk in. Soms trouwden ambtenaren aan de
Kaap met zusters of dochters van Predikanten, die de
Kaap aandeden.
Niet alien die een vrijbrief kregen vroegen land om zich
op het boerenbedrijf toe te leggen; we zagen reeds dat
andere bedrijven hen aanlokten, en sommigen dienden als
knechts. Velen vielen, nog tijdens Van Riebeeck's bestuur,
of door desertie in schepen naar het vaderland, door overlijden of door terugkeer in Compagniesdienst. Dat er onder
de vrijlieden zeer velen ongeschikt waren om op zichzelf
te staan, kan Van Riebeeck niet worden verweten. Veeleer
heeft men hem te bewonderen, dat hij met zulk ongeschikt
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materiaal nog zo veel tot stand heeft gebracht en orde
wist to houden onder zulk lastig yolk. Optimist die hij was
geloofde hij aan „the survival of the fittest" en dat de
minderwaardige elementen zonder hinder zouden verdwijnen en de kern voor een goede bevolking zou overblijven. En heeft de uitkomst hem niet gelijk gegeven ?
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XI. DE KAAPSE NEDERZETTING
TIJDENS VAN RIEBEECK
De Kommandeurs en Gouverneurs die na Jan van
Riebeeck aan de Kaap het bevel voerden, hadden wel de
handen vol met het vele werk dat er te doers viel op die
drukke plek, de „Zeeherberg" voor gaande en komende
schepen. Maar in de meeste gevallen hadden ze slechts
werk voort te zetten, dat door Van Riebeeck begonnen.
was. Hij heeft de eer uit niets iets gemaakt te hebben.
Als Opperhoofd of Kommandeur vertegenwoordigde hij
aan de Kaap de „hoogste en souvereine Overheid", dat
wil zeggen : de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, in de eerste plaats, Heren Zeventien uit de Bewindhebbers van de Compagnie en vervolgens de GouverneurGeneraal met diens Raden-van Indie. Kwam er echter een
Kommissaris, zoals bijvoorbeeld Rijckloff van Goens, of
een of ander gewoon of buitengewoon Raadslid van Indie
(Raad van India was de titel) als Kommandeur van de
vloot, dan was Van Riebeeck aan zulk een hoger ambtenaar ondergeschikt in het bevel over de Kaap, zolang deze
meerdere in Zuid-Afrika vertoefde. De Kommissaris had
overal de ereplaats en het voorzitterschap, waar dit
pas gaf.
Op de Kommandeur volgde in rang de Secunde, of
Tweede Persoon. Bij resolutie van 19 Augustus 1653 koos
zich Van Riebeeck als Secunde Jacob Reijniersz. van
Amsterdam, een Onderkoopman, die later met zijn nicht
Elisabeth van Opdorp huwde. Na diens vertrek kwam, na
verloop van een paar maanden, Frederick Verburgh in
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zijn plaats; op zijn reis naar Sint-Helena werd Verburgh
door de Kommandeur van de retourvloot tot Secunde benoemd. Na Verburgh's dood was er een tijdlang geen
„Tweede Persoon", tot in April 1657 Roelof de Man het
ambt waarnam. Tijdens de afwezigheid van de Kommandeur voerde de Secunde in diens plaats het bevel.
De Raad, zoals men kortweg de Politieke Raad noemde,
bestond uit de Kommandeur, de Secunde (als er een was),
de Sergeant van de Compagnies soldaten, de Boekhouder
en een Secretaris (die geen stem had) en behandelde de
lopende zaken als een dagelijks bestuur. Indien er op de
vloot zich hoge ambtenaren bevonden, bijvoorbeeld een
Kommissaris, had deze ook zitting in de Raad. Waren er
zaken van justitie en krijgszaken te behandelen, dan werden aan de Raad toegevoegd de Konstabel en twee Korporaals van de soldaten. In rechtszaken die onder kriminele
rechtspraak vielen, trad de Fiskaal op als aanklager namens de Compagnie. In den beginne was er geen permanente Fiskaal en dikwijls werd een geschikt ambtenaar
tot provisioneel Fiskaal benoemd en trad de Secretaris als
Fiskaal en „Landschout" op.
Toen er vrijburgers kwamen werden ze in de Raad vertegenwoordigd, in 1657 door een Burgerraad, sedert 1658
door twee Burgerraden, wanneer er zaken te behandelen
waren, waarbij belangen van vrijlieden waren betrokken.
Die vergaderingen werden Zaterdags om de veertien dagen.
gehouden. Kommandeur en Raad gaven de erfbrieven
aan de vrijlieden uit.
Was er aan boord op de reis naar de Kaap een ernstig
misdrijf gepleegd, dan kwamen ook Schippers en Kooplieden van de schepen ter vergadering om een Brede Raad
te vormen.
Het werk van de Secretaris bestond in het opstellen van
het verslag van de Raadsvergaderingen en van de genomen Resoluties, van waarschuwingen, plakkaten, kennisgevingen, kontrakten en overeenkomsten, testamenten,
enz. het overschrijven van brieven, journalen, dagregisters
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facturen, instructies, confessien en interrogatoren, attestaties ; het houden van de lijst van Compagniesdienaren,
de zogenaamde monsterrol, de rol der vrijlieden, de rol van
overledenen, de crimele en de civiele rol, enz. enz. Het
spreekt vanzelf dat een man, hoe ijverig ook, niet al dat
schrijfwerk kon verrichten, to minder daar bijna alle stukken zes a zevenmaal werden gekopieerd, voor de verschillende Kamers en voor Batavia. Assistenten, die een
goede hand schreven, deden het klerkewerk. Dat de Kommandeur met zijn Raad de originelen van missiven, plakkaten en andere belangrijke stukken opstelde, behoeft
wel geen betoog.
Toen de. Kaapse vestiging zich uitbreidde kon de Bottelier niet meer de zorg over de koopmanschappen af; zijn
post werd van wijder omvang, hij kreeg helpers onder zich,
en zelf de titel van Dispensier.
Dan was er nog heel wat administratie verbonden aan de
gaande en komende schepen; de scheepsboeken moesten
worden nagezien, facturen, negotieboekjes, cognossementen, land- en zeekaarten, specificatie-boekjes, soldijboeken, monsterrollen, enz. enz. moesten worden vergeleken en bijgehouden, vooral daar er voorraden gelost en
geladen werden, personen van de schepen aan wal (en
omgekeerd) gingen dienen, en alles verantwoord moest
worden door Opperhoofden, Kooplieden en Schippers.
De opgelegde vonnissen en ten uitvoer gelegde straffen
waren volgens de gewoonte dier tijden ; er werd nog met de
pijnbank gewerkt als bekentenis niet volgde en als overal
elders kwam voor: van de ree in zee vallen, gelaarsd worden (geslagen worden met de kolf van een musket, Bind
touw, roeden, rotting op de droge of natte broek), schilderen gedurende een dag met zes musketten tegelijk, kielhalen., over het hoofd schieten ten teken dat de dood verdiend was, brandmerken, aan de schandpaal staan, met
boven het hoofd het gestolen voorwerp of iets in verband
met de aard van het misdrijf, b.v. schapevellen bij schapendiefstal, een knuppel en halfverbrand stroo bij brand114

stichting, enz. Ook werden misdadigers tot kettinggangers
gemaakt door het „bannissement in de ketting" of door
het vastklinken aan een kruiwagen; ze hadden dan zonder
loon aan de publieke werden te arbeiden. Als boete kwam
soms voor het verbeuren van maandgelden. Tijdens Van
Riebeeck is aan de Kaap geen doodvonnis voltrokken; in
zeer ernstige gevallen waar zeker de doodstraf zou zijn opgelegd, als bij het Erasmuscomplot, werden de schuldigen
elders geoordeeld, namelijk te Batavia. Eens is tijdens
Van Riebeeck een zware straf geeist wegens smaad van de
Kommandeur: iemand zou de tong doorpriemd worden,
daarna zou de schuldige driemaal gekielhaald worden en
tien jaren lang op Robbeneiland gevangen blijven. Van
Riebeeck liet de zaak aflopen met slechts degradatie tot
trompetter.
Van de boeten kwam een deel aan de Fiskaal, soms een
deel aan de armen te Amsterdam, als de gestrafte iemand
van een Amsterdams schip was. De „geweldiger", de beul,
had behalve zijn maandloon inkomsten als b.v. het
„sluitgeld" voor het opsluiten, ontsluiten, of in ijzers
plaatsen van misdadigers.
De door Kommandeur en Raad genomen resoluties
werden, voorzover ze ter kennis van het publiek moesten
komen, verwerkt tot plakkaten en op vaste plekken, b.v.
een bord op een paal, aangeslagen, nadat in het openbaar
voorlezing ervan was gedaan „van de puye". Aan de grote
mast van schepen in de Tafelbaai werden ze door de Fiskaal aangeslagen, opdat het scheepsvolk zou weten wat
het aan land moest nalaten.
In den beginne waren de maaltijden aan allen die onder
Van Riebeeck stonden verschaft alsof men nog op het
schip was. Soldaten, matrozen en andere lage dienaren
kregen van de Compagnie hun kost toebereid op vaste
uren en gemeenschappelijk werden de maaltijden gebruikt. De hogere ambtenaren, vooral zij die gehuwd
waren, aten aan tafel met de Kommandeur, een regeling
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die de zeer beschaafde Van Riebeeck en zijn gezin weinig
huiselijke vrijheid liet. Daarbij kwam, dat die mensen, die
in ontwikkeling en beschaving bij de Van Riebeeck's
meestal verre ten achter stonden, nooit tevreden waren
met wat werd opgedien.d; maar toen eindelijk de vrije tafel
was afgeschaft, betreurden ze het gemis van vrij wijn, bediening en goede kost en wensten ze de oude regeling terug.
Sinds 1 Mei 1656 werd kostgeld betaald, een maatregel
die en de Compagnie voordeliger uitkwam en later aan de
vrijlieden voordeel bezorgde, door levering van eetwaren
aan de gezinnen die kostgeld trokken. Om de vrijlieden
geen mededinging aan te doen werd aan Compagniesdienaren verboden partikuliere tuinen te hebben ; ook het
verpachten van vee aan niet-vrijlieden werd gestaakt.
Geplant is er onder Van Riebeecks' bestuur veel en zijn
plantproeven, die hij persoonlijk leidde, waren zeer belangrijk. Hij ontdekte de juiste tijd waarop in het subtropies klim.aat van Zuid-Afrika de plant- en zaaitijd viel.
Zijn bijna dagelijkse aantekeningen verenigde hij tot wat
hij zelf noemde „Caepsen hoveniers almanack", een werk
dat hij aan zijn opvolger overhandigde. Bij de plantproeven deed de mest van het vee goede diensten, en het verlies
van de runderen in 1653 had zo ook nadelige gevolgen voor
de tuinbouw.
Van Riebeeck zag een grote toekomst in de wijnbouw.
De vrijlieden wilden er niet aan, behalve voor versiering
langs hun huffs; het duurde hun te lang eer er voordeel
van kon komen. Eind 1657 had de Kommandeur rijpe
druiven en in 1658 perste hij ze, zodat hij een vaatje eigen
wijn van goede smaak had. Welke bepaalde soorten hij
plantte is ten dele overgeleverd; zeker waren er hanepootof muscadeldruiven bij, die Van Riebeeck Spaanse noemt,
en steendruiven. Hij kreeg zijn materiaal voor de wingerd
gezonden uit Brazilie, Sint-Helena, Batavia, Amboina,
Japan, Spanje, Italie, Mauritius en Madagascar. De
wingerd „uit Holland" hem gezonden zal wel uit Duitsland of Frankrijk gekomen zijn, die uit Indie uit Perzie.
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Van Riebeeck deed entproeven op inlandse bomen.
Bij Rondebos, waar het Compagnieskorenveld lag, was
ook de boomgaard, waar met allerlei planten, Europese en
Indische proeven genomen werden met zeer verschillend
sukses. Door Rijckloffvan Goens was in 1657 aan Van Riebeeck een stuk land ter bebouwing gegeven (wat Heren
Zeventien goedkeurden) liggend waar nu Groene Punt is.
Spoedig had men dat stuk als weiland nodig voor vee voor
de Compagnie en kreeg Van Riebeeck een terrein door
hem „Bosheuvel" genoemd, nu vlak bij Wijnberg, waar
hij voor zichzelf plantproeven nam en een grote wingerd
aanlegde. Volgens zijn eigen zeggen had hij er in de eerste
jaren meer dan drieduizend gulden aan besteed. Het plan
was eerst om, bij vertrek de plaats aan de Compagnie
over te doen tegen taxatieprijs, vast te stellen door een
Kommissaris uit Indie, maar Bewindhebbers keurden dit
of en bevalen dat bij publieke verkoping de plaats verkocht moest worden. Toen bracht die f 1600 op. Aan geen
andere Compagniesdienaren werd land gegeven, om de
vrijlieden geen mededinging aan te doen.
De houtschaarste die later voorkwam (in 1665 had men
al geen hout genoeg voor doodkisten), heeft Van Riebeeck
voorzien en bevolen dat de geelhoutbomen alleen om
planken van te zagen, maar tot geen ander doel, mochten
worden omgekapt. Dat Zuid-Afrika spoedig een boomarm
land werd, is niet aan Van Riebeeck te wijten.
Van de Afrikaanse dierenwereld trachtte de Kommandeur ook zoveel mogelijk voordeel te trekken. Grote last
bezorgden hem de wilde dieren. Nuttig waren de inlandse
vetstaartschapen en de runderen. Door afsnijding der
vetstaarten en kruising met Hollandse schapen en rammen, hoopte Van Riebeeck het ras te verbeteren: vetter
vlees en betere wol. De struisvogels verdwenen spoedig uit
de buurt van de Kaap, daar de eieren veel werden gegeten
of als kuriositeit meegehomen naar Europa of Indie.
Zebra's werden vrij dichtbij gezien en een stuk zebrahuid
en een opgezette zebrakop, geruild bij de inboorlingen,
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V.O.C. (Compagniesm.onogram) Compagniesfort de Goede Hope en de behuysinge daerbinnen.
a. Roying 50 roeden buyten om 't fort om huysen off begin van een stadt, by vrije Luyden ende
particulieren getim.mert wordende.
b. Compagnies Cabel Huys ofte loots.
c. Compagnies hoveniers oude Steenhuys welcx helft aen een vrij Cleermaker is verhuurt.
d. Compagnies Water coren-molen.
e. Compagnies Paardestal.
f. Com.pagnies Ledige Steen-oven.
g. Compagnies nieuwe koe en schape stal.
h. Com.pagnies Siecken Huys.
i. Compagnies ploeg ende wagen-makers winckel.
k. Com.pagnies Smitswinckel.
1. Compagnies gemene volcx ende slave Combuys end backery.
m. Compagnies thuynen.
s. Vryeluyden Huysen.
w. Vryeluyden Thuynen.
1. Oliphantstraat.
2.Reygerstraat.
3. Herestraat.

Het Fort en het begin van Kaapstad. — Algemeen Rijksarchief, 's Gravenhage. Kol. kaart No. 824.
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naar Holland gezonden. Allerlei vogels waren er volop en
velen deden schade in de druivetijd, evenals de antilopen.
De slangen, die vooral op Robbeneiland in grote menigte
waren, bleken een voortdurend gevaar voor de troepen
schapen en konijnen, die er werden aangefokt. Van de
vele walvissen, die herhaaldelijk in de Baai kwamen, wend
geen nut getrokken. Vissen werden gedroogd en gezouten;
ingezouten robbenvlees diende als voedsel voor de slavers.
Predikanten waren er in die tijd nog niet. Ziekentroosters zorgden voor geestelijke voorlichting. Er zijn er voor
1662 twee geweest : Willem Barentsz. Wylant, die in 1656
naar Batavia vertrok, en Pieter van der Stael van Rotterdam, die met zijn vrouw Geertruyt van Riebeeck, de
zuster van de Kommandeur, en twee kinderen in hetzelfde
jaar aan de Kaap kwam.
In het wordend stadje sprak men al van „stads"burgers en „stadsherberg". Drie straten waren er: de
Oliphantstraat, de Reygerstraat en de Herestraat.
Het stekje begon to groeien.
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XII. SCHEPEN IN DE TAFELBAAI
Velen zijn er geweest, die de Kaapse stichting van harte
vervloekt hebben.
Daar waren de Schippers, die de Tafelbaai haatten om
de valwinden en stormen. Zó bezaaid met wrakken is de
bodem er, dat in onze dagen een maatschappij er voordeel
in ziet om naar de gezonken schepen te doen duiken, waarnit met de moderne werktuigen nog kisten met geld zijn
op te halen. Zulke pogingen zijn in Compagniestijd ook
gedaan, maar met duikers zonder luchtpomp boven zich
(de uitvinding is pas van 1819) bracht men het niet ver
in het leggen van een kabel om de schat naar boven te
halen. Het was al mooi als verloren ankers werden opgevist, waarvoor de Compagnie premies betaalde, daar
ze de cede voor het veilig ankeren zo schoon mogelijk
wilde hebben.
Dan waren er degenen, die in Indi g reeds lang wat op
hun kerfstok hadden en aan de Kaap de fnuikende veroordeling vernamen uit de brieven van Heren Zeventien, wat
terugzending naar Batavia kon tengevolge hebben. Het
meest opvallend voorbeeld hiervan is dat van GouverneurGeneraal Adriaan Valckenier, die, gevangen genomen aan
de Kaap op zijn thuisreis, te Batavia na jaren van harde
en smadelijke opsluiting in de kleine en hete gevangenis
stierf. De mindere man hoopte, als men maar voorbij de
Kaapse nederzetting was, in Holland wel van het schip te
kunnen deserteren, al verspeelde hij er dan zijn op rekening nog te goed staande maandgelden en bagage mee.
Verder vonden de Schippers het onaangenaam, dat de
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Kaapse gezaghebber het recht bezat, om uit de scheepsvoorraad levensmiddelen aan land te doen brengen, die
men aan de Kaap dringend nodig had : rijst, kadjang,
arak, enz. Soms werd lastige bagage meegegeven en kregen
ze van de Kaap naar Ceijlon of Java struisvogels mee. De
stank van gedroogde robbenvellen en het lekken der vaten
met traan, maakten de uitvoerartikelen van de Kaap niet
bemind bij de bemanning.
Ook vonden de Schippers niet altijd vee genoeg naar hun
zin aan de Kaap en muntten de runderen en schapen niet
uit door dik in hun vet te zitten. Ze scholden op de Kaap,
waar ze aan het magere vee niets hadden en de „vruchten
niks waard" waren. Ze vertelden in Holland niet, dat ze
voor de kajuit melk, vruchten en goede stukken vlees voor
zich hielden en aan de bemanning niet veel doorzonden.
Over het Kaapse drinkwater klaagden ze dat het niet
schoon was, doordat het eerst ter bevloeling door de
tuinen geleid was, maar ze vergaten dat ze zelf het water
verontreinigden, door op verboden plaatsen er vuil goed
in te doen wassen.
De bemanning der schepen vond de Kaap ook niet zo
gezellig. Ze moesten er soms hard werken, hout slepen en
water halen. Ze sleten er hun kleren en schoenen. De tappers, die veel klanten hadden, hielden hun waar op prijs
en zo vertrok het yolk met heel wat lichter geldbuidel dan
waarmee ze gekomen waren. Een mutsje arak kostte zes,
brandewijn twaalf stuivers, een watermeloen vijf schellingen.
De regering aan de Kaap was weinig gesteld op de ruwe
gasten, die uit Indic naar het vaderland voeren. Die
„oranglammen" (orang, mens, lama, oud), zoals ze bekend
stonden, waren een raar slag mensen, die aan land een
lastig en onrustig element waren. Het gebeurde nogal eens,
dat de wind tegen de avond zó fel opstak, dat het yolk niet
naar boord terug kon en de bende in het Fort moest overnachten. Ze waren ook een voortdurend gevaar ten opzichte van de inboorlingen, met wie zo licht een misver121

stand, of een vechtpartij kon ontstaan, vooral wanneer
ze dreigden vee te gaan schieten als ze aan boord niet genoeg vers vlees naar hun zin kregen.
Was na het vertrek der schepen de rust weergekeerd,
dan werd elk jaar, omstreeks begin April, een feestdag gehouden, de „Kaapse Kermis" geheten, als beloning van
het yolk na de grote drukte.
Blij was men hen kwijt te zijn „die nae den duyvel noch
zyn moer niet en vroegen".
Dan waren de thuisvaarders verleiders tot desertie. Zo
b.v. in 1660. Het zich verbergen in de retourschepen, die,
„na 't lieve Vaderlant gingen", was al telkens voorgekomen, maar in dat jaar geschiedde het op zulk een grote
schaal, dat de gehele Kaapse vestiging erdoor dreigde te
verlopen. Zeven en vijftig personen verstopten zich op de
schepen, van wie er maar twee en twintig naar land teruggebracht konden worden. De bemanning der retourvloot,
na in losbandigheid bomen en vruchten in de Compagniestuin vernield te hebben, had door de straten lopen schreeuwen en roepen alsof de trekschuit gereed lag : „Gaet met
ons, wy sullen u met al u goedt wel bergen; wat doet ghy
aen dit vervloekte land; geen noodt sulje hebben. Gaet
maer mee !. . . . Wie wil mee ? Val in de boodt, Amsterdam,
Zeelandt, Rotterdam, Delft, Hoorn, Enckhuysen ! Val in !
De schepen willen. vaeren ! !"
Van vreemde schepen, die met een groot aantal matrozen en soldaten soms tegelijk kwamen, wat herhaaldelijk
gebeurd is door de Franse plannen op Madagascar, had
men niet alleen last, maar ook was er gevaar van te
duchten.
Gevaar van Nederlandse kant was er eens door een
komplot.
Het schip de „Erasmus" lag van September 1659 tot
Maart 1660 in de Baai, na een zeer zware reis van Batavia
of gedaan te hebben. In een baai van Madagascar had men
moeten binnen lopen, waar dertig mannen stierven. Er
kwam gebrek aan boord, het schip had stork geleden. Zo
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kwam men met zes en twintig koppen aan de Kaap, ruim
acht maanden na het vertrek van Batavia.
Op 14 December kwam ee i Opperchirurgijn aan Van
Riebeeck meedelen, dat hij een ernstig komplot ontdekt
had. Het plan der samenzweerders was : het scheepsvolk
dat in het bos werkte, dan het yolk van Compagnieskoornschuur te dodeu, daarna het Fort „te beclimmen ende al
te vermoorden watter was, tot 't kleynste kint incluis",
dan met vaartuigen. de „Erasmus" te overrompelen, de
opvarenden te overmeesteren en ten slotte er met het
schip vandoor te gaan om zeerovers te worden.
Het was voor de Raad, die de spoedig gevangen genomen boosdoeners in verhoor nam, „niet sonder alteratie
aen te Koren geweest". Twee voortvluchtigen werden
vogelvrij verklaard, met een prijs van 25 realen van achteni ndien ze levend, de helft als ze dood werden aangebracht. Levend werden beiden gevangen. Andere samenzweerders vatte men op. De gevangenen gingen twee aan
twee aan kettingen naar Batavia om daar terecht te staan.
Al mochten vele schippers Van Riebeeck niet, de heldhaftige Douwe Aukes, vermaard uit de zeeslag bij Plymouth in 1652, die liever in de lucht vloog clan zich over
te geven en met de brandende lontstok naar de kruitkamer gaand, zijn yolk tot uiterste krachtsinspanning en
overwinning voerde, was een persoonlijk vriend van de
Kommandeur. Het gezin vertrouwde hem de zorg over
de beide zoontjes, Lambertus en Abraham toe, toen ze
naar Nederland gingen.
Dankbaarheid, ook van de zijde der Schippers en schepelingen, heeft Van Riebeeck nimmer veel ondervonden.
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XIII. LAND- EN ZEETOCHTEN
Vlak bij de nederzetting kende men Robbeneiland en.
Dasseneiland, op weg naar de Saldanhabaai. Ook de SintHelena-baai. Men voer naar Mauritius en Madagascar.
Mosselbaai verkende men.
In Maart 1655 trok een troep van zeven man uit op een
landtocht, om nieuwe stammen voor de veehandel op te
zoeken en naar goud- of zilvermijnen uit te zien. Ze stonden onder bevel van de Adelborst Jan Wintervogel, gewezen Kapitein in Brazili g, die een tocht tot aan de Zuidzee gedaan had en zilvermijnen had helpen vinden. Onverrichterzake kwam de troep begin April terug, op een
na, die overleden was na het eten van wilde bittere amandelen. Wel had men Hottentotten ontmoet, zelfs Sonqua's
of Boesmans, met wie Been gevecht was begonnen, maar
die men met wat tabak en kralen goed gestemd had. De
Hottentotten wilden, zeiden ze, niet naar het Fort
komen, zolang Harry er was.
Grotere verwachtingen had men van een tocht onder
Korporaal Willem Muller, waarbij Harry zou meegaan,
om over het gebergte, ongeveer dertig miPen van de Kaap
(de latere Stellenbosbergen) vee te gaan handelen. Een
maand bleef de expeditie weg. Harry was alleen verder getrokken om de handel te volbrengen, naar hij beloofde,
inderdaad om voor zichzelf handel te drijven. Men had
de duinen van Valsbaai gevolgd en was langs het strand
van Caep Vals getrokken, zo geheten, „verkeerde Kaap",
omdat in de Portugese ontdekkingsreizenperiode men deze
voor Kaap Angulhas had aangezien. Daarna waren Bergen
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en moerassen een beletsel. Harry legde het er blijkbaar op
toe dat de levensmiddelen zouden opraken. Zeker daarom
volgde hij een grote omweg, contact met Hottentotten
voorkomend. Vermoedelijk door de latere Stellenbosvallei keerde het gezelschap terug.
Veel bijzonders hadden ze niet gezien, behalve een plek
waar alien zich zwak en koortsig gevoelden, en offerende
Hottentotvrouwen.
Een vaart naar het eiland Tristan da Cunha leverde
alleen een kaart en een journaal op.
Op een tocht in 1655 naar Madagascar stierf Frederick
Verburgh, een van Van Riebeeck's trouwste helpers.
In 1657 ontstond de naam „Hottentots Holland".Buiten
weten van de Kommandeur hadden drie vrijburgers een
tocht gedaan om vee van inboorlingen te kopen. Zij kwamen bij een rivier met vette weiden. De Hottentotten
noemden die streek „hun Hollandt offte Vaderlandt".
In hetzelfde jaar ging een expeditie onder Abraham
Gabbema tot wat nu de Grote Bergrivier heet. Men passeerde de „Diam.andt ende Peerlbergh" en de „Clapmutsberg". Een riviertje, vol iiet, kreeg als naam „de Hollandse Rietbeecq" tevens een woordspeling op de naam
van de Kom,mandeur.
In 1658 zag men bij een nieuwe berg „de Sadelberg", ten
Westen van de Paarlberg, zebra's en een rhinoceros met
twee horens op de neus. Een nieuwe hoogvlakte (het latere
Land van Waveren) werd bereikt.
Men wilde in aanraking komen met de Namaqua, die
men beschouwde als schakel met Monomotapa, zelfs met
de Kongo. Bij de vrijlieden was zoveel liefhebberij voor die
avontuurlijke tochten in de wildernis, dat de Kommandeur
hen een tijdlang van de tochten uitsloot, hen aanmanend
liever hun land ijverig te bebouwen.
Een rots kreeg de naam „Riebeecks Kasteel", een nog
veel Noordelijker gelegene die van „Meerhoffs Kasteel".
Toen van Riebeeck vertrok was een gebied van ongeveer 300 K.M. ten Noorden van het Fort bekend. Maar
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de goud- en diamantvelden zouden nog een paar eeuwen
van rust genieten.
Te Batavia en in Holland was men in het geheel niet
gesteld op die expedities. Waartoe gebiedsuitbreiding ? of
vorming van een stad ? Ze hadden indertijd zich niet voorgesteld dat de Kaapse vestiging kosten van betekenis met
zich zou brengen, en nu was er jaarlijks (behalve in 1658
toen er een batig saldo van ruimf 3000 was) gemiddeld een
tekort van ruim f 10.000. De Heren letten echter niet
genoeg op de voordelen in het gezondhouden van scheepsvolk en daardoor veiliger varen der zeer kostbare schepen
en millioenen-ladingen. Ze vonden wat aan de Kaap gebeurde „het sop de kool niet waerdigh", maar „gedane
dingen nemen geen keer".
De Stichter moest het ondervinden dat bij de Heren de
liefde voor de Kaap „vrij wat terugge gezet" was.
Toch zag hij verder dan zij.
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XIV. EVA EN STAMHOOFDEN
Onder de stamhoofden, waarmede Van Riebeeck te
makers had, was zoals we zagen er een, genaamd Oedasoa,
Kapitein der Cochoqua. Hij had een schoonzusje, Krotoa
geheten, die bij de Kommandeur in huis logeerde. Vermoedelijk heeft de Kommandeur hierin een gelegenheid
gezocht om de taal te leren, al is hem dat niet gelukt, op
een klein aantal woorden na. De taal was dan ook buitengewoon lastig door de vele „kliks", die bij de woorden
behoren. Op de Nederlanders maakten daardoor de Hottentotten de indruk van stotteraars, en zo kregen ze als
volksnaam het woord dat voor „stamm,elaar, stotteraar"
in gebruik was, een klanknabootsend woord, nog als
Hollandse familienaam bestaande.
Ze kreeg de naam van Eva en kleedde zich op Europese
wijze. Hollands en wat Portugees, toen de omgangstaal
in de Oosterse gewesten tussen Europeanen en inlanders,
waar men met Maleis niet terecht kon, leerde ze, evenals
de beginselen van de Christelijke godsdienst. Zo nu en dan
kleedde ze zich naar Indische mode in sarong en kabaja,
danweer kwam de lust boven omm de nationale,Hottentotse,
kleding te dragen, die bestond uit een „karos" of mantel
van schapevellen, die een allerprimitiefste onderkleding
bedekte.
Haar schrandere kop verwerkte de aandachtig aangehoorde vragen van de Kommandeur over de bewoners des
lands, hun zeden, gebruiken, godsdienst, ja, waarover al
niet. Die vragen, geinspireerd door berichten in Portugese
en andere „reisgeschriften" werden door Eva, handig be127

grijpend waarheen de vrager wilde, omgewerkt tot verhalen, die geheel op fantasie berustten, maar gretig als belangrijke gegevens werden aanvaard. Zo bevolkte zij het
binnenland met machtige stammen, die zeer rijk waren en
in grote steden woonden.
Zij was van veel nut bij het verkeer met haar zwager
Oedasao, wiens „grootste vrouw" Eva's zuster was. Door
haar hoge rang onder de Hottentotten had haar bemiddeling goed gevolg bij de veehandel.
Ze beloofde haar stamgenoten tot het Christendom te
brengen, maar de resultaten, als ze het al beproefde, waren
nihil. Zij zelf heeft nimmer steun gevonden in de Christelijke leer, zoals blijkt uit haar levensloop.
Van de onbetrouwbare Autohoemao, ook Harry genoend, Kapitein der Strandlopers, die met de Engelsen in
Bantam was geweest, was Eva een nicht. Toen Harry in
ongenade viel bij de Kommandeur wegens zijn oplichterijen, was zij zijn voorspraak, als Hesther voor Mordechai,
zoals Van Riebeeck schrijft. Maar toen haar zwager haar
zOveel eer bewees, dat ze op een os mocht rijden, terwijl
anderen te voet moesten gaan, verminderde haar sym.pathie met neef Harry.
Eva beweerde, om haar liefde voor de Hollanders uit te
drukken, „dat ze een Duitsch (=Nederlands) hart in
haar lijf had".
Kort voor Van Riebeeck's vertrek, 30 April 1662, werd
zij opgenomen in de Christelijke gemeenschap en gedoopt
door Ds. Petrus Sibelius. Toen was zij al moeder van twee
kinderen, waarvan als vader bekend stond de medicus,
de Onderbarbier Pieter van Meerhoff van Kopenhagen.
Niet lang na haar doop trok ze met haar kinderen naar
haar stamgenoten, „wegwerpende haar reine en nette
kleederen en daarvoor in de plaats gebruikende stinkende
oude beestevellen, gelijk alle andere smerige Hottentotsche wyven doers". Na enkele dagen kwam ze terug en
zeide, dat ze bij een nichtje op kraamvisite was geweest.
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Vermoedelijk op aandrang van de nieuwe Kommandeur
Zacharias Wagenaer, kwam Van Meerhoff er toe zijn verhouding in een wettig huwelijk om te zetten. Bij de ondertrouw stood de bruidegom ingeschreven als chirurgijn,
oud 27 jaren, de bruid als tolkin, oud 21 jaren. Voor Compagniesrekening was er een bruiloftsfeestje in het huis
van de Kommandeur.
Enkele maanden later ging de familie naar Robbeneiland, waarover Van Meerhoff als Gezaghebber was aangesteld. Daar werd hun derde kind geboren. De doop op
het vaste land was voor de moeder een heel verzetje. Toen
Eva op het eiland door een val gevaarlijk ziek was, verzocht haar man consult met de Chirurgijn uit het Fort.
Niet lang daarna begon Van Meerhoff's laatste reis. Hij
had een goede naam als verkenner in het binnenland en zo
verwachtte men van hem veel voordeel voor de Compagnie met deze tocht naar Mauritius en Madagascar. Op dit
laatste eiland vermoordden de inboorlingen de Chirurgijn
en acht man.
Eva, nu de weduwe Van Meerhoff, werd weer het stadje
aan de Tafelbaai als woonplaats aangewezen. Ze kreeg er
een aardig, goed gemeubeld huis, uit respect voor Van
Meerhoff's nagedachtenis. Maar zijn naam kon ze niet
hoog houden.
Het was meer dan schandalig zoals ze leefde. Ze was
herhaaldelijk dronken en ontving na zonsondergang rare
kennissen. Op een keer was ze zó onder invloed van alcohol aan tafel van de Kommandeur, dat deze haar
ernstig er over onderhield en dreigde haar naar een eiland
te zullen verbannen, als ze haar leven niet beterde. De
Kerkeraad had kort te voren reeds besloten haar de kinderen te ontnemen.
Het effect van 's Kommandeurs woorden was tegen alle
verwachting in. Des avonds kwamen de drie kinderen
Van Meerhoff zo goed als naakt in de zaal van het Fort.
De oudste vertelde, dat moeder stomdronken met beddegoed en kleren naar de Hottentotten was getrokken. Voor
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de arme schapen was er zelfs geen eten in huis. Een Diaken en zijn vrouw ontfermden zich over de stakkerds en
namen ze in hun huis op.
Twee dagen later, op een Zondag, maakte Eva alweer
spektakel en veroorzaakte zulk een vechtpartij, dat men
de tijd gekomen achtte om de Fiskaal met een paar soldaten op haar of te sturen. Binnen een half uur vonden
ze Eva, dronken, een pijp rokend, te midden van haar
stamgenoten. Ze lachte de Fiskaal in zijn gezicht uit, vertelde dat ze haar bed en andere dingen verkocht had voor
een stuk tabak, haar geld besteed aan drank en dat haar
kleren en die van de kinderen in het struikgewas
lagen.
Toen was de maat vol. Ze ging nu opnieuw naar Robbeneiland, de strafkolonie van de Kaap, maar ditmaalniet
als Gezaghebbersvrouw. Wel was haar voedsel beter dan
dat van andere bannelingen.
Toch is ze nog wel eens naar het vasteland gekomen,
namelijk als ze weer zuigelingen ten doop moest houden.
Dit is driemaal voorgekomen. In 1674 kreeg ze, niettegenstaande haar onchristelijk leven een Christelijke begrafenis in de kerk van het nieuwe Kasteel. Ze is een en dertig
jaren geworden.
Van de Hottentotse tolken en helpers heeft Van Riebeeck weinig genoegen beleefd. Van Harry weten we het.
Dan was er Doman, die door de Hollanders „Dominee"
genoemd werd. Van Goens had hem meegenomen naar
Batavia. Bij zijn terugkeer was hij „vry stout" en parmantig geworden. Nog een ander was Claes Das, die zijn
naam aan het Dasseneiland te danken had. Bij de berichten van hun overlijden missen we dan ook leedwezen over
het verlies. In April 1664 schreef Kommandeur Wagenaer
aan Heren Zeventien het overlijden van „tolcq Dooman
op 12en decembr passato synde Herry mede al lang voor
dato gestorven, welcke beyde voor seer schadelijcke instrumenten ende malitieuse menschen gehouden ende
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altoos de grootste contramineurs tegen d'E. Compagnie
geweest sijn".
Wagenaer wanhoopte nog niet aan de Hottentotten
want hij liet het schoolonderwijs aan hen voortzetten en
schreef naar Holland dat er al enkelen waren ,,,die alsoo
verde (---=--ver) in de nederlandse tale beginnen te comers
dat sommige het „Vader ons" al cunnen opseggen".
Dat Van Riebeeck niet te voornaam zich gevoelde om,
waar het de dienst van de Compagnie gold, familiaar met
Hottentotten om te gaan, zagen we reeds. In April 1654
lokte hij de inboorlingen weer door een onverwachte vertoning van blijde gastheer: hij trof een dertigtal aan, geheel naakt, alleen gewapend met assegaaien, pijlen en Bogen. Ze hadden nog van de Compagnie gestolen vee bij
zich. Van Riebeeck stak, vriendelijk kijkend, de hand uit,
waarop de troep kwam toesnellen en ze hem om de hals
vielen„als de grootste vrunden van de werelt, sulcx dat
wy al weder een cleet (=een jas) bedierven vermits hare
smericheyt van de traen ende vuylichheyt, daer se haer,
namentlijck de grootste, soo mede besmeert hadden, dat se
glommen in de son als spiegels, 't veth bij 't hooft ende
langs 't gansche lichaam heen druypende, 'twelcke schijnt
haer grootste pracht te wesen". Hij zag er niet tegen op
hen „op te vullen met tabacq, aracq ende eeten, sevens
vulderley apenspel, dat tot meerder genoegen met haar
aenrichtende". Zelfs liet hij in October 1660 voor Sousoa,
Kapitein der Chainouqua, na hem en de zijnen allerhartelijkst onthaald te hebben, „op de fiool ende claversingel
(=clavecimbaal, soort piano) speelen."
De naam waaronder Van Riebeeck bij alle Hottentotten
bekend stond was „Soury", wat „Opperhoofd" voorstelde.
De betekenis van dit woord weten we uit de Hottentotse
woordenlijst, die Georg Fredericus Wreede van Reichenbach (in Brunswijk) samenstelde.
VOOr zijn vertrek gaf Van Riebeeck een blijvende indruk
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van aanzien en macht, toen hij eind Februari aan het
hoofd van 20 paarden, hijzelf op zijn geliefde „Grote Vos"
voorop, de verzamelde Hottentotten bij de voet van de
Bosheuvel bezocht, waar ze ruim. honderd „grote huizen"
van takken en matters hadden, waarin tezamen ongeveer
2000 mensen woonden. Onder een inderhaast opgerichte
tent zat hij, met voor hem zittend de hoofden der Kaapmans, der Gorachonqua, waar Doman en Harry het woord
deden bij de onderhandelingen over een kontrakt tot
levering van een vast aantal vee voor de vloten.
Ook Gonnema, de tweede overste der Saldanhars of
Cochoqua kwam, na een afwezigheid van zeven jaren,
daar hij zich in die tijd niet had durven vertonen, om afscheid te nemen, en aanbeveling te verzoeken bij de nieuwe
Kommandeur. Van Eva had hij vernomen dat Van Riebeeck ging vertrekken.
De vriendelijkheid van de Kommandeur was een nummer van zijn programma om door hen voor de Compagnie
vee, goud, diamanten en verbinding met stammen ver in
het binnenland te krijgen, alles tot voordeel van de Compagnie en, als het meeliep, tot verbetering van eigen
positie.
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XV. VERTREK VAN DE KAAP
Gerrit van Ham was de aangewezen opvolger van Jan
van Riebeeck, wiens oom van moederskant hij was en die
getuige geweest was bij het huwelijk in 1649. Hij heette
voluit Gerrit Govertsen van Ham en was de zoon van de
oud-burgemeester van Culemborg. Op 21 Juli 1633 met
het schip „Nieuw Amsterdam" als bosschieter in Indie
aangekomen werd hij naderhand Schipper en nam, nog
later, het ambt van Equipagemeester voorlopig waar, tot
hij 31 December 1642 voor vast benoemd werd op f 120
per maand. Culemborgse relaties zullen aan dit sukses
niet vreemd geweest zijn. Zucht naar eigen voordeel
bracht hem ten val in die post vol verleiding te midden
van dieven en diefjesmaat. 9 Maart 1647 werd hij „gedeporteerd van ampt, qualiteit en gagie". Zó groot was de
oneerlijkheid dat de Hoge Regering geen kans zag om een
betrouwbaar opvolger te vinden voor dit bestuur over
Compagnies Werf, waar zoveel gelegenheid tot knoeien
was. Het ambt werd verdeeld over twee Raden van
Indie, Reiniersz en Caen.
Na lang verblijf in Holland werd Van Ham door Heren
Bewindhebbers weer in genade aangenomen. Maar van
zijn nieuwe Kommandeurswaardigheid heeft hij niet lang
genoten. Op de uitreis naar de Kaap stierf hij en werd op
het eiland Sint-Vincent begraven. Zijn weduwe en kinderen gingen door naar Batavia op het „Wapen van
Hollant".
Voor Van Riebeeck en zijn gezin, die al reisvaardig waren voor het vertrek naar Judie, was het een grote tegen133

valler. Om sneller antwoord te hebben dan uit Nederland
vroeg hij bij de Hoge Regering een opvolger aan.
De stemming te Batavia was niet zó tegen Van Riebeeck als in de vergadering van Heren Zeventien. Dat
Meek uit de bewoordingen van de resolutie waarbij Zacharias Wagenaer werd aangewezen : indien. Van Riebeeck
zijn verzoek om overplaatsing wilde intrekken, kon hij aan
de Kaap in dienst blijven. Wagenaer zou dan ineens doorgaan naar Nederland. Deze reis was lang niet zonder gevaar. Per jacht de „Anjelier" begon de reis van Batavia
op 30 Januari 1662, en, als gewoonlijk, kreeg men zwaar
weer. Het schip was oud en zwak. In de boeg ontstond een
groot gat. Het hout bleek zó vermolmd, dat men er een
vuist kon doorheen steken, zodat volgens inspecterende
Schippers aan de Kaap, men in doodsgevaar geweest was.
De mogelijkheid heeft bestaan dat Van Riebeeck Gouverneur van Mozambique werd. De Compagnie rustte
toen een sterke oorlogsvloot uit tegen Portugal's bezittingen op Afrika's Oostkust. Indien Admiraal Huybert
de Lairesse overleed, zou. Gerrit van Ham opvolgen.
Stierf ook deze, dan kwam Jan van Riebeeck aan de beurt
met de titel van Gouverneur, als hij tenminste nog aan
de Kaap was.
Men lette er op dat deze regeling gemaakt was door het
Haags Besoigne op 28 Februari 1662, wat bewijst dat men
Van Riebeeck tot de ondernemende, flinke ambtenaren
rekende.
Van Riebeeck bleef bij zijn wens om te vertrekken.
Op bevel der Bewindhebbers liet hij voor zijn opvolger
een uitvoerig memorandum achter, dat als leiddraad moest
dienen bij het besturen van de Kaapse vestiging. Voor het
zaai- en plantwerk had hij, zoals we zagen een „Caepsen
Hoveniers Almanack" samengesteld.
Op 6 Mei stelde Van Riebeeck zijn opvolger officieel
voor als Kommandeur. Zijn aanstelling las de Secretaris
„van de puye"; de dag daarop deed men de vertrekkende
134

plechtig uitgeleide, zowel Compagniesdienaren, burgers en
Hottentotten.
Dat hij anderhalve eeuw later door een vreemdeling uit
onkunde van het zeventiende-eeuwse Hollands getekend
werd als een kleine nijdas, driftig, opvliegend en zo op een
parmantige theatrale wijze als standbeeld aan de Tafelbaai
zou komen te staan, is wel een mooi voorbeeld van legendevorming.
De welbekende en hoogstbekwame historicus Dr. G.
Mc Call Theal begreep een plaats verkeerd in het Kaapse
Brievenboek van 1662, waar op 10 Augustus de Kaapse
Regering naar Nederland schrijft dat men sedert de vorige
brief nog geen Europese niet-Hollandse schepen in de
Tafelbaai had gezien. Wel hadden twee Saldanhabaaivaarders bij het Dasseneiland een Engels jacht ontmoet.
Zij hadden op verzoek van de Kapitein zich aan boord
begeven, waren er met hun slavers rijkelijk onthaald op
spijs en drank, en hadden berichten gegeven over nieuws
aan de Tafelbaai. De Engelsman had gevraagd „off oock
de Luttel Rogh (meenende den E. Van Riebeeck) daar
noch was", aan wie hij geen aangename herinnering had,
want, indertijd met zijn schip aan de Kaap zijnde had hij
„geen verversingh voor sijn geldt. . . . cunnen becomen".
De slecht begrepen vraag: „Is that little rogue still at the
Cape", vrij vertaald: is dat krengetje nog aan de Kaap ?,
uitgesproken door een nijdige scheepskapitein bezorgde
Van Riebeeck bij het nageslacht een onaangenaam karakter, waarop men voortbordurend het al weer slechter
maakte. C. Busken Huet kwam vergoelijkend er toe van
Van Riebeeck te spreken als van een die „naast tien gebreken, minstens twaalf deugden ten toon spreid(de)".
Niet zijn tijdgenoten, zoals Dr. Theal schreef, gaven
hem de scheldnaam, „luttel Rogh", vertaald als „the
little thornback", maar een vreemdeling.
Allerminst een opvliegende natuur bezat Van Riebeeck,
opstuivend bij de minste schijn van gebrek aan eerbied.
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Integendeel bleef hij kalm en gematigd, waar werkelijk
wat heftig optreden te vergeven ware geweest. Vergevensgezind was hij voor hen, die jegens hem misdreven hadden.
In de omgang was hij hartelijk en minzaam, ook voor mensen, die ver beneden hem stonden in rang en ontwikkeling;
zo ging hij 5 December 1656 uit rijden „latende met hem
met eenen medegaen op een wagen alle de Nederlandse
vrouwe van de Caep om oock eens wat vermaeck aen deze
plaetse aen te doen". Meelijden toonde hij spoedig en haat
kende hij niet. Voorzichtig, geduldig, berekenend, kalm,
vol overleg ging hij te werk. Een gezellig prater was hij,
vooral bij een stevige dronk, maar dan juist meer lerend
van anderen, dan zelf loslatend. Zijn aangeboren slimheid
kwam hem te pas bij de zeventiende-eeuwse algemene
opvatting van eerlijkheid : als het ging om voordeel te
behalen voor de Heren Meesters zou hij slavers gekocht
hebben met vals geld, of inboorlingen van Madagascar
doen mishandelen door als Engelsen, Fransen en Portugezen verklede Nederlanders, dan als Hollanders terug
keren en door bijzonder vriendelijke behandeling de inboorlingen voor goed van anderen dan Nederlanders afkerig makers. Ms het moest zou hij zonder gewetensbezwaar Hottentotten stomdronken voeren en henzelf en
hun vee buitmaken. Vee dat niet heel gezond meer was
liet hij slachten en aan vreemde scheepskapiteins ten geschenke geven. Om de Fransen van Madagascar en de
Portugezen van de Oostkust te verdrijven, Wilde hij alle
middelen te haat nemen. Dat hij dit alles zelf meedeelt
bewijst dat er toentertijd geen kwaad in gezien werd, en
daarom kan men er Van Riebeeck dus niet hard over
vallen of verwijten dat hij geen uitzondering was op
zijn tijdgenoten.
Het respect en de gehoorzaamheid tot zijn Heren
Meesters was geheel in overeenstemming met de opvatting
daarover in de zeventiende eeuw. En dit eiste hij voor zich
en de Raad van alien, die hem en de Raad eerbied te
tonen hadden.
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Als scherp berekenend handelsman schaamde hij zich
niet voor een boterpraatje in missiven aan de Zeventien,
als men hem op zijn kostgeld beknibbelde. Met de Raad
vergaderde hij over het laten naaien van hemden en het
er voor te betalen loon. Als optimist zag hij liefst het goede
in alien en alles, en zo maakten velen misbruik van zijn
vertrouwen, bijvoorbeeld begenadigde misdadigers of
overtreders, die zich weer tot kwaad lieten verleiden.
Zijn ijver en werklust waren een voorbeeld voor vrijlieden en het Compagniesvolk; voor de Compagnie was hij
steeds bezig, „alsoo wij noyt ledige uuren hebben soecken
te laeten passeeren sonder naer vermogen yets vruchtelijx voor d'E. Comp.e te mogen uytrichten. . . .", naar hij
zelf schreef. Zijn algemene kennis maakte hem geschikt
voor alles wat hij ondernam. Plantkunde had zijn sympathie, van sterrekunde wist hij lets; hij kende goed zijn
moedertaal en daarenboven, Portugees, Maleis, Tonkins,
een beetje Frans, Engels en Hottentots, en ongetwijfeld
zal hij wel wat Duits hebben kunnen spreken met Denen
en Hoogduitsers van over de Nederlandse taalgrens, die
toen vrij diep in Duitsland liep. Zijn lust tot uitvoerig
schrijven in missiven, rapporten of dagverhaal vergde
veel van het geduld van wie de stukken moest doorwerken
en een aanmaning tot beknoptheid, die hij kreeg, was niet
overbodig.
Van Riebeeck bezat een sterk gevoel van eigenwaarde ;
herhaaldelijk noemde hij zich in zijn brieven „stichter" en
„bruglegger". Zijn onderscheidingsvermogen, anders goed,
liet hem in de steek als hij aan het taxeren ging van door
hem tot stand gebrachte werken; dan noemde hij reusachtige sommen: „een tonne gouts" per jaar zou men aan
de robbenvellen verdienen en het in zee uitgebouwde
hoofd taxeerde hij op f 50.000.
Takt en veel beleid had hij in de omgang met vreemden.
Hij had een onbeperkt Godsvertrouwen en verwachtte,
misschien wat lichtvaardig, de vervulling van zijn wensen.
Zijn gedrag was onbesproken ; hij was „goet van leeven"
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zoals Van Goens rapporteerde, die hem wel wat te veel
avontuurlijke plannen, „winderige concepten" vond
maken. Maar wat zou Van Riebeeck door zijn tijdgenoten
geprezen zijn als hij, wat hij Salomo's Ophir noemde, de
rijke goud- en diamantvelden van Zuid-Afrika voor de
Compagnie gevonden had. Dat hij in zijn optimisme de op
grote winsten beluste Heren Bewindhebbers inkomsten
voorspiegelde, die pas heel veel later te voorschijn kwamen, deed afbreuk aan de waardering van zijn persoon
en werk.
Uit Nederland en uit Batavia heeft men de Kommandeur voldoende geremd en kort gehouden!
De Hottentotten hadden veel met hem op. Zijn inboorlingenpolitiek getuigde van beleid : het evenwicht bewaren
onder de stammen en hun onderlinge vrede bevorderen
was het voordeligst voor de veehandel. Zo bewerkte de
Compagnie vrede tussen Oedasoa's yolk en de Namaquas.
Ter wille van de goede zaak was Van Riebeeck volkomen
bereid met smerige Hottentotten bokkesprongen te maken.
Hij was er op gesteld goed gekleed te gaan en ook zijn
hogere ondergeschikten wenste hij waardig gekleed: fijnlakense ldeding, afgezet met gouden- of zilveren koord,
gouden en zilveren knopen, schoen- en kousenbanden in
„statige coleuren", „syde Napelse cousen", fijn linnen en
breedgerande hoed. Enkele ringers droeg hij, en hij zag
zijn vrouw gaarne met sieraden.
Een goede gezondheid (hij was aan de Kaap slechts
tweemaal ziek, in 1658 en 1661) stelde hem in staat het
vermoeiende werk vol te houden; ter zee was hij onverschrokken; dapper waar gevaar dreigde. Tijdens de Hottentotoorlog wilde hij „selfs in eygen persoon" de
krijgsverrichtingen bijwonen. Maar de Raad meende „dat
sigh den Commandeur soo verde in 't lant niet van Compies
besettingen ende omslagh behoorde noch behoefde te
begeven". Hij kende geen vrees bij gevaar van vergaan,
noch bij een ontmoeting met een leeuw. Als Abraham van
Riebeeck later, als onvermoeid ruiter en ontdekkings138

reiziger in Java's binnenlanden, bekend werd, had hij die
liefde voor paarden en tochten maken zeker naar zijn
vader, die dikwijls vrij ver het land inging en door snel
rijden „groot ontsagh" bij de Hottentotten verwekte.
Zijn opgewekt hum.eur, optimisme en Godsvertrouwen
bewaarden hem ervoor om bij de pakken neer te zitten;
daarbij had hij de steun van een lieve vrouw; en dan had
hij het vertrouwen dat na welvolbrachte arbeid beloning
niet zou uitblijven. Zo kon hij wezen de Stichter tegen wil
en dank.
Laten we nu de Stichter zelf aan het woord laten:
„Heden voor de tweede mael jarich sijnde dat wy door
Godes H. geleyde met de scheepen Drommedaris, Reyger
ende Goede Hoope bier ter plaetse behouden sijn aengelandt omme dese fortresse ende colonie nae d'ordre onser
heeren Meesters op te maecken ende stabileren, ende gemerkt Godt de Heere alle die saecken tot den dach van
heden met veele segeningen wel ende gewenscht heeft
laeten succederen ende voltrecken:
Soo hebben beslooten, ende oock voor d' eerste reyse
begonnen, desen dach, den 6den April wesende, tot Godes
eere met dancksegginghen te vieren ende voor altijt tot een
vast blyvenden danck- ende bededach in te stellen, ten eynde
daer by des Heeren weldaeden, aen ons bewesen, by ons naecomelingen noyt vergeten, maer altyt tot Godes eere, ter gedachtenisse in memorie gehouden mogen worden".
Zuid-Afrika kent in zijn eigen woorden de bedoeling
van de Stichter.
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XVI. INDISCHE JAREN
I. BATAVIA EN MALAKKA
De zo nuttige, zware, ondankbare stichtingsjaren waren
voorbij. De vurig gewenste beloning was uitgebleven. Zou
de toekomst die brengen ?
Van Riebeeck rekende er vast op en meende te Batavia
in de onmiddellijke nabijheid van de Hoge Regering, veel
te kunnen bereiken. Was daar niet als GouverneurGeneraal hij, die uitgeleide gedaan had bij het vertrek van
Pieter Soury's ambassade naar Atjeh, twintig jaren ongeveer geleden ? En behoorde hij niet tot de goede vrienden
van Karel Hartsinck, nu Directeur-Generaal ? Uit de
Noorderkwartieren kende hij Nicolaes Verburgh nu
Ordinaris Raad van Indie, en nog vele anderen konden iets
voor hem doen door relaties met Heren Zeventien.
Wel zal hij een ogenblik gedacht hebben aan de gevaren
van het hete klimaat. Te Batavia toch stierven elke maand
een vijftig a zestig Compagniesdienaars, benevens een
aantal burgers, Hollandse vrouwen en kinderen. Niet om
zichzelf zal hij gedacht hebben. Maar hij had vrouw en
jonge kinderen. En rustte al niet een zoontje, heel jong
gestorven, in Kaapse aarde ? En mocht het te Batavia
niet meelopen, dan zou hij over enkele maanden met de
retourvloot met zijn gezin naar het vaderland kunnen gaan
en zijn twee jon.gens in Holland terugzien.
Na een maand varens, op 6 Juli 1662, kwam de familie
Van Riebeeck te Batavia aan. De Hoge Regering had de
scherpzinnige Mr. Joan Maetsuycker als Voorzitter, Deze
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wilt blijkbaar niet spoedig een werkkring op een der buitenkantoren voor Van Riebeeck te vinden, overeenkomstig zijn rang en ancienniteit.
Nu was de Raad van Justitie in die dagen overkropt met
werk. De ramp van het verlies van Tai Wan aan de
Chinese zeerover Kue Sing Ye, door de Hollanders
Koxinga genoemd, had een diepgaand onderzoek naar de
vraag of de gezaghebbenden wel hun plicht hadden gedaan ten gevolge. Dan lagen er nog stapels andere processen op afdoening te wachten.
Gouverneur-Generaal en Raden besloten 12 September
1662 om „den Kommandeur Jan van Riebeeck, onlangs
van de Caep de bonne Esperance alhier aengecomen"
tot lid van die Raad te assum,eren".
Dat de schrandere jurist Maetsuycker hem die plaats
waardig keurde, was een meer dan gewone onderscheiding.
Deze, Raad was op een na het hoogste lichaam in Indie,
bestaande uit negen leden en een „Raad van Indie" als
Voorzitter, optredend als Hof van Appel over Schepenenprocessen, opkomend voor weduwen en wezen, rechtdoend in Compagnieszaken, dienaren, financien, zeevaart e.d.
Het was wel de bedoeling dat dit lidmaatschap van de
Raad van Justitie een overgang tot iets anders zou zijn.
Nauwelijks was Van Riebeeck benoemd, of er deed zich
een vacature voor. Het bestuur over Malakka, waar Joan
Thijszen op zijn verzoek vertrok, kwam vrij. Eerst had.
de Hoge Regering aan Herman Clenk voor dat ambt gedacht, maar deze was betrokken in een proces, dat tegen
hem gevoerd werd bij de Raad van Justitie, en een uitspraak kon nog lang uitblijven. De afzending ,der schepen
en goederen voor Malakka, en de aankomst van de opvolger van Thijszen mochten niet lauger worden uitgesteld.
Nu dacht de Hoge Regering aan Van Riebeeck, maar zij
verminderde het aanzien van de post, door hem de titel
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te geven van „Kommandeur en President", in plaats van
die van Thijszen: „Gouverneur en Directeur". Dit was
niet bedoeld als kleinering, maar Gouverneur-Generaal en
Raden meenden „dat de kleine ommeslag van Malakka
de naam van Gouvernement kwalijk meer meriteerde"
(verdiende), vooral nu de „verkleining" nog stood te
gebeuren.
Het valt zeer te betwijfelen of het nieuwe ambt met
graagte aanvaard is. Met vrij grote zekerheid echter mocht
hij verwachten dat hem de rang van Extraordinaris Raad
van Indio erdoor zou toevallen, waarna het OrdinarisRaad lidmaatschap dan wel zou volgen. Zijn voorganger
was toch ook Extraordinaris Raad geworden ?
Er lag ironie in dat hij naar de Kaap was gezonden om
te bouwen; nu moest hij naar Malakka om of te breken.
Malakka was reeds door de Portugezen van grote waarde
geacht, zowel uit handelsoogpunt, als op politiek gebied.
De stad beheerste de zeestraat, die de handelsweg was
naar de Soenda-eilanden, de Molukken, en China. Schepen
uit Soeratte, Malabar, Coromandel, Bengalen en Ceylon
kwamen op de ree van Malakka. Toen de Hollanders in
1641 na vele pogingen eindelijk de stad genomen hadden,
gevoelden de Portugezen dit zeozeer, dat zij verklaarden
dat, nu zij Malakka niet meer bezaten, Indio voor hen
verlopen was.
Door het beleg en bombardement was Malakka een
ruine geworden. Het had van de twintigduizend inwoners
er zevenduizend door hongersnood en pest veiloren. Velen
hadden tijdig de stad verlaten en zo troffen de Hollanders
er nog slechts drieduizend zielen aan.
De Hoge Regering had geen plan om Malakka als handelscentrum, wat het geweest was, te ontwikkelen, daar
men de politiek volgde om alle handel op Batavia samen
te trekken. Zo is langzamerhand Malakka nog weer achteruit gegaan en verlopen. Wel moest de handel der omliggende volken naar de stad worden getrokken.
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Ingevoerd werden er katoenen stoffen en opium. De
uitvoer bestond in hoofdzaak uit tin; die van ivoor, goud,
areca, zwavel, hars en hout was van minder belang.
VOOr Van Riebeeck er kwam was die politiek van achterstelling van Malakka reeds begonnen. In 1660 hadden
Heren Zeventien al geschreven dat ze de forteresse Malakka wensten te verkleinen om er het garnizoen, en dus
de lasten te kunnen verminderen, tenminste als de verbouwingskosten niet te hoog liepen. Dat de Moren met
hun handel in katoenen stoffen de Compagnie grote mededinging aandeden, was wel te betreuren ; het was altijd
toch nog beter, meenden ze, dat ze te Malakka hun waren
aanbrachten en er tol voor betaalden, dan dat ze elders
een markt zochten. Toen Heren Zeventien vernamen dat
Joan Thyszen uit Malakka weg Wilde, speet dit hun maar
ze hoopten dat de Hoge Regering er „een ander bekwaam
persoon" zou hebben aangesteld.
In Holland was men, we zagen het reeds, Van Riebeeck
niet vriendelijk gezind. Heren Zeventien zullen dus wel
niet aan hem gedacht hebben, toen ze het bovenstaande
schreven. Maar te Batavia kende men beter Van Riebeeck's bestuursgaven en zo koos men hem, onder nadere
goedkeuring van de Bewindhebbers, zoals gewoonte was.
En dezen hebben zich met de keuze kunnen verenigen.
Ze waren over Malakka heel slecht te spreken. Ze vonden
de stad een lastpost, maar die men toch niet kon opgeven,
daar de Engelsen er zich terstond zouden vestigen. Nu
al hadden ze het plan om in Djohor een loge te stichten.
In Perak hield de Compagnie een loge aan, alleen om er
hen weg te houden. Dan waren er steeds tekorten op de
post Malakka : over 1661 was die f 81 493, welke som op
het tijdstip van overgave aan Van Riebeeck was opgelopen tot f 116 614.
Per het schip „Slot van Honingen" ging Van Riebeeck
met zijn gezin naar Malakka, waar hij 18 October 1662
aankwam. Intussen had hij de contracten, rechten, prive143

leges en vrijheden, die de Compagnie bezat ten opzichte
van de omliggende rijken alvast bestudeerd. Vooral waren
die van groot belang, die betrekking hadden op de tinkwartieren: Perak,Queda,Oedj ong Salang, Dj ohor en Ligor.
Na een paar weken, 1 November, aanvaardde hij het
Kommandeur- en Presidentschap van Malakka. Hij werd
als zodanig voorgesteld en nam van zijn voorganger de
boeken, papieren, contanten, koopwaren, amm,unitie, instrumenten van oorlog en levensmiddelen over. Thijszen
had tot voorlichting de gebruikelijke „memorie van overgave" opgesteld, een stuk niet zo belangrijk als men had
mogen verwachten van een gezaghebber, die er zestien
jaren geweest was. Het staat vol met algemeenheden : bestuur de vesting omzichtig, houd de militie onder bedwang
en in gehoorzaamheid, oefen de manschappen goed, handhaaf wetten en justitie, bestuur de negotie, zorg voor doorzending van aankom,ende schepen, houd vriendschap met
de omliggende vorsten, assisteer de. dienst Gods. Dan beschrijft hij het oude Portugese fort; hoe Slavenburg of
Misericordia nu de woonplaats der lijfeigenen was. Het
College van Schepenen was al voor Thijszen's komst opgeheven omdat er ook Portugezen zitting in hadden.
Te Batavia diende Thijszen een schriftelijk rapport in
over de Malakse aangelegenheden. Hij zag geen ander
middel, om de handel er bovenop te helpen, dan het weren
der Moren uit het vaarwater in die buurt. Zij brachten hun
kleden bij die volken, die ze anders te Malakka kochten.
Maar dit middel was te gevaarlijk: het zou de omliggende vorsten en potentaten, Atjeh en anderen, ontstemmen,
en ook de Indische vorsten in Bengalen, Soeratte,
Coromandel, waar de Compagnie zulke belangrijke kantoren had. Bovendien zou het buiten de bevoegdheid van de
Compagnie vallen.
Over de „verkleining" van Malakka en de vermindering van het aantal Compagniesjachten bij de stad waren
Thijszen en Van Riebeeck het in beginsel eens. Als predikant stood er Ds. Theodorus Sas.
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Malakka in de zeventiende eeuw onder Hollandse vlag. (Links huisjes met rode pannen gedekt op de voorgron.d.
Kasteel met Hollandse vlag. Daarbin.n.en zijn. veel wonin.gen. Kerkje, waarin Maria de la Queillerie begraven ligt.
Huisjes op de brug. De al staat binnen het Kasteel). — Algemeen Rijksarchief, 's Gravenhage. Kol. kaart
Supplement No. 619, 67

In Holland ging men mee met Thijszen's voorstelling
van zaken. Ze waren tegen geweld jegens de Moren. „Onrechtveerdige middelen by der hant te nemen om daer
door ons profijt te bewercken is onse meyninge noch intentie niet. Godes segen souden wy daer op oocq geensints
te verwachten hebben", schreven ze. Met Queda moest
men liever een goed contract dan oorlog makers. Om te
voorkomen dat de gehele tinhandel van Perak te Malakka
naar Atjeh verliep, moest het recht per baar tin verminderd worden. Aan Nederlandse burgers werd toegestaan
om in Perak tin te gaan kopen, mits zij de helft van de gekochte voorraad aan de Compagnie leverden. De tol op de
goederen, tiers procent bedragende, Meek te hoog.
Toen gebeurde het dat streken op Sumatra's Westkust
zich onder Compagniesbescherming stelden. Daar Atjeh
dit wel kwalijk zou nemen kreeg van Riebeeck opdracht
om de loges in Atjeh, Perak en Ligor, welke laatste twee
contracten niet naleefden, ongemerkt op te breken en met
jachten de rivier van Perak te doen bezetten. Aan Atjehers mocht echter zelfs geen onheuse bejegening worden
aangedaan.
Van Riebeeck poogde op de Koxinga-Chinezen wraak te
nemen over de verovering van Zeelandia op Tai Wan. Hij
liet kruisen op Chinese schepen, een plan dat te Batavia
veel instemming vond. Alleen moest het niet binnen de
rivieren geschieden, want dan vertoornde men weer verschillende inheemse vorsten door inbreuk op hun rechten.
Dit kruisen was zonder veel sukses.
Als Kommandeur van Malakka was Van Riebeeck niet
ver van het land waar hij indertijd als Secretaris op ambassade was geweest, en dat nu zo toenam in betekenis,
Atjeh. De Koningin was niet gerust over het plotselinge
vertrek van het Nederlandse Opperhoofd. Ze informeerde
per brief bij Van Riebeeck naar de reden. Een politiek antwoord volgde : te Batavia zou men met zekerheid kunnen
vernemen waarom de Nederlanders in geen twee jaren in
Atjeh geweest waren om, de Koningin te begroeten, en
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waarom het Opperhoofd vertrokken was. Vermoedelijk,
liet hij doorschemeren, was het omdat de contracten in
Perak niet werden nageleefd en anderen de tin opkochten.
Een zwart verlakt vierkant Japans kastje, „en relief"
ging als geschenk, „als een bloemken in 't goede", tegelijk
met de brief.
Niettegenstaande allerlei tegenslag waaraan hij geen
schuld had, slaagde Van Riebeeck er toch nog in om de
handel te doen opleven. Toen hij in 1665 zijn post aan zijn
opvolger overdroeg was er, in plaats van de schuld die hij
had overgenomen van Thijszen, een batig saldo van
f 3626 : 12 : 15.
Over de verkleining van Malakka is heel wat te doen
geweest. Allerlei plannen, bestekken, tekeningen, berekeningen, zelfs een ontwerp van de vijfhoek in was geboetseerd had men. Van Riebeeck taxeerde de kosten op
f 200 000. De Secretaris van de Hoge Regering Pieter
Marville schreef eindelijk aan Heren Zeventien dat de
verkleining van de fortificatie haar voortgang zou nemen.
Te Batavia was men voor een goedkope oplossing. De bezetting, nu driehonderdvijftig koppen, zou men tot honderddertig terugbrengen en zo 220 x 16, dus ruim
f 42 000 per jaar besparen. Maar telkens werd het werk
uitgesteld, daar men in Holland weer andere inzichten
kreeg.
Dat Van Riebeeck, niettegenstaande zijn zachte in
Borst, bij ernstige misdrijven zwaar wist te straffen, blijkt
uit een vonnis geveld over de bemanning van de Compagniesbark de „Exter", die een moors vaartuig had geplunderd, de bemanning, bestaande uit 34 koppen, waaronder
5 vrouwen schandelijk had mishandeld en vermoord. Het
schelmstuk kwam uit doordat de lijken van vier personen,
die ruggelings aanelkander gebonden waren, op het strand.
aandreven. Deze daad van vijandschap jegens de VoorIndiers kon voor de Compagnie grote nadelige gevolgen
hebben, en moest dus voor het vervolg afschrikwekkend
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worden geboet. Aan Brie schuldigen werd de rechterhand
afgekapt, daarna werden ze op een kruis gelegd, met een
ijzeren staaf, van onderen op beginnend, geradbraakt,
zonder de genadeslag, n.l. de slag over het hart; ten slotte
onthoofd. De lijken bleven op een rad ten prooi der vogels. Vijf boosdoeners eindigden hun levee aan de galg.
Anderen kregen lichter straffen.
Heren Zeventien betuigden hun instemming met deze
rechtspleging.
Over de bevolking van Malakka in Van Riebeeck's
dagen krijgt men een goed idee door de volgende opgave
bij zijn vertrek :
A. 160 soldaten, 40 officieren, 167 andere Compagniesdienaren, tezamen 367 koppen.
B. Ingezetenen : 21 Nederlandse Burgers.
900 manners (Portugesen, Mestiezen,
zwarten, Mooren, Chinezen, Javanen en Maleiers)
795 vrouwen
908 kinderen
436 slaven
381 slavinnen
B 3441 tezamen.
A 367
Totaal 3808 personen.
Als men dit bevolkingsaantal beschouwt begrijpt men de
consternatie over het volgende : uit Macao was een Portugese jonk gekomen met een lading van 700 pikols spiauter (een mengsel van lood en tin), welke de Compagnie
aankocht tegen 18 rijksdaalders het pikol. „Terwijl het
gemelte jonckje daer lag, hadden de Portugesen en andere
inwoonders van Malacca buyten de stad in een thuyn een
vergadering gehouden van omtrent 1500 menschen sterck,
om aldaer na de Roomse wyse haer godsdienst to oeffenen
maer den fiscaal heeft haar gestoort ende de beelden, die
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by daer vont, in 't fort gebracht, alwaerse oock zijn
verbrandt; den paep (=priester) is het nae Bencalis ontvlught; ende, om dat de Portugesen nu veel sorgelijcker
wierden geoordeelt als in tyde van oorlogh, soo heeft den
Commandeur nodig geacht de Portugese raetelwachten aff
te schaffen ende in plaetse van dien Nederlanders te gebruycken". Het is weer een andere politiek dan die bij de
overgave van de stad Cochin in Maart 1663: „De geestelyckheit sal mogen medenemen haere beelden ende
kerckelycke ornamenten, behalve die van goud ofte
zilver zijn."
Te Batavia besloot de Hoge Regering te bevelen „dat
men den gevlugte Priester aldaer zal. . . . in handers tragten te krygen". (14 Juli 1665).
Dit was geheel overeenkomstig de houding van de
Overheid, zowel in de Republiek als in Compagniesgebied,
jegens de Katholieken in de zeventiende en achttiende
eeuw.
In het midden van Januari 1665 kwam te Batavia
Van Riebeeck's ontslagaanvrage.
Malakka had hem Been geluk gebracht.
Niettegenstaande zijn herhaalde verzoeken om, bevordering in rang was het geweest alsof men hem vergat,
zowel te Amsterdam bij Heren Zeventien en de Kamer,
aldaar, als bij de Hoge Regering te Batavia. Wel spiegelde men hem voor dat hem „contentement" zou gedaan
worden. Maar wanneer? Weer vraagt hij om, hem „niet
'anger verby te gaen", maar noch de titel van Gouverneur,
noch de post van Extra-ordinaris Raad van Indie viel
hem ten deel.
De verkleining van de vesting Malakka zou in de toekomst zijn post nog minder belangrijk makers; woorden
van waardering kreeg hij weinig, al rapporteerde de Hoge
Regering dat zij over hem tevreden was. Wel werd hij
berispt dat hij en zijn Raad de „Portugese Generaal" van
Macao „groot onthaal" aangedaan hadden. Lived kosten
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was de Hoge Regering en de Zeventien de vriendschap van
Portugal, nu niet langer een te vrezen mededinger, niet
meer waard.
Van Riebeeck kreeg er van harte genoeg van om te blij.
ven dienen onder een stel mannen, zowel te Batavia als in
Holland, waarvan velen uit waren op eigen macht, eer,
voordeel, maar die geen oog hadden voor de werker, die,
ijverig en plichtsgetrouw, in de verte zijn plicht vervulde.
Hij wilde weg uit Malakka.
In die tijd van depressie trof hem een vreselijke slag.
Zijn vijf en dertig jarige vrouw, die zoveel lief en leed met
hem gedeeld had, die haar zware last gedragen had in het
moeilijke pionierswerk in Zuid-Afrika, ontviel hem 2 November 1664.
Maria de la Queillerie was zacht van karakter, gelijkmatig van humeur, rustig, volhardend. Een Franse Bisschop, die vier jaren tevoren haar geruime tijd meemaakte aan de Kaap, geeft over haar dit gunstig getuigenis, hoewel ze als Hugenootse hem wat vreemd was : „Ze
is ontegenzeggelijk een der volmaaktste vrouwen, die ik
ooit gezien heb, en iedereen houdt van haar". Haar grafschrift vermeldt kort en krachtig haar levee (de spelling
is wat gemoderniseerd):
Wie Rotterdam het licht
Leyden goe seden gaf
Wiens trouwdag Meld Schiedam
Leyt Mer nu in dit graf.
Rotterdam geboorteplaats, opvoeding te Leiden, huwelijk te Schiedam, dood te Malakka.
Een mooi menseleven in vier regels.
Boven dit Hollandse vers staat in het Latijn wiens echtgenote zij was en wat de echtgenoot was : Stichter en
eerste Commandeur van de Stad en Colonie aan de Kaap
de Goede Hoop, Commandeur en President van Malakka.
Tussen de Latijnse en de Hollandse tekst is in een cirkel
een heraldische figuur aangebracht, blijkbaar het wapen
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van de overledene : twaalflelies, met een paal in de schildvoet. Ze kwamen later ten dele voor in het wapen van
Naar noon Abraham, die een gehalveerd wapen voerde: de
drie ringen van zijn vader, en negen lelies.
Te Malakka was 8 November 1663 een dochtertje Antonia gedoopt. Als doopgetuigen traden twee personen op
voor afwezigen, n.l. voor de Oud-Gouverneur Joan
Thijszen en Sara Hartsing, zeer bevriend met de familie
Van Riebeeck. In het geheel heeft Maria acht kinderen
gehad, waarvan er twee jong stierven, een zoontje Anthony
nog te Amsterdam, een ander in 1656, van enkele maanden aan de Kaap. Haar twee andere jongens had ze al
in geen jaren m.eer gezien.
Zo bleef de weduwnaar in Malakka over met vier dochtertjes, oud een, drie, vijf en zeven jaren. Op 5 December
1664 schreef hij aan de Hoge Regering dat hij met zijn
gezin zich naar Holland wilde begeven, oni, zich bij zijn
twee zoons van elf en dertien jaar te voegen. Hij verzocht
om plaats op een schip dat in het begin van 1666 van Batavia zou vertrekken. Intussen wilde hij dan er „de depêches van de Noort ende andere cargasoenen nae de
respective gouvernementen ende direction &a waernemen". Voornamelijk de correspondentie met die streken, waar hij vroeger gediend had. Mochten er intussen
nieuwe aanbiedingen uit het Vaderland gekomen zijn, dan
wilde hij toch bij zijn eerbiedig verzoek „persisteren"
(volharden).
De briefwisseling ging toen niet snel. 11 Mei 1665 namen
Gouverneur-Generaal en Raden een resolutie : 26 Mei ging
een brief naar Malakka, waarbij het verzoek werd toegestaan en men beloofde een vervanger te zullen zoeken.
Het zou nog 14 October worden eer Van Riebeeck het
Kommandeurschap van Malakka overdroeg aan zijn opvolger Balthazar Bort.
Op 4 November 1665, ongeveer een jaar na het over150

lijden van zijn echtgenote, kwam de Kommandeur en
President met zijn vier dochtertjes per jacht „Meliskerke" op Batavia aan.
Daar kwam wijziging in zijn planners.
De Secretaris van de Hoge Regering Pieter Marville
werd 20 November door Gouverneur-Generaal en Raden
benoemd tot Gouverneur van Amboina. Vier dagen later
kreeg Van Riebeeck Marville's plaats.
Een der meest eervolle betrekkingen was het, die hij
nu bekleedde. Hij had zitting in de vergadering van hen,
die de Hoge Regering van Indie te Batavia uitmaakten.
Maar toch was het niet de bevrediging van zijn hoogste
wens: zelf Raad van Indie te zijn.
Wat de vader vergeefs begeerd heeft, is later de zoon te
beurt gevallen. Ja meer nog. Het hoogste ambt, het
Gouverneur-Generaalschap zou zijn deel zijn.
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XVII. INDISCHE JAREN
II. SECRETARIS VAN DE HOGE REGERING. DOOD
De Heren die op Dinsdag 24 November 1665 de resolutie
ondertekenden, waarbij men besloot „den E. Joan van
Riebeecq. . . . te gebruycken" in Marville's plaats waren:
Joan Maetsuycker, Karel Hartsinck, Nicolaes Verburgh,
Laurens Pit, Pieter Antonisz Overtwater, Mans van den
Brouck, Joan Thijszen, Pieter van Hoorn met de Secretaris Pieter Marville.
Reeds de volgende dag trad Van Riebeeck in functie.
Een drukke werkkring had zijn voorganger gehad. Op
zijn verzoek was deze in Januari van dat jaar nog ontheven van de taak om de zegels te tekenen, daar deze
voorzien moesten zijn van een paraaf van geldigmaking.
En daar de notarissen duizenden akten voor getuigenissen, testamenten, verklaringen e.d. opmaakten, waren
er heel wat zegels te paraferen, want men liep toen vlug
naar de notaris om een stel getuigenissen bijeen te hebben
in civiele zaken, als belediging, laster en wat er al zo Ion
voorkomen.
Hoofdzaak was natuurlijk het secretariswerk voor de
Hoge Regering, het maken der notulen, het voorbereiden
van de vergaderingen, het rondzenden der stukken, het
vertalen of doen vertalen der brieven of akten van en voor
vreemde vorsten, het aanwezig zijn bij verkoop van Compagniesgoederen, als afgelegde schepen of voorraden. Dan
kwamen er nog andere ambten bij, meest erebaantjes in
burgerlijke colleges of in de Kerk, ja, soms in het miiitaire.
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Zo was Marville Kapitein. der Pennisten van het Kasteel,
welke Compagnie bestond uit honderddertig koppen,
meest Onderkooplieden, Boekhouders en Assistenten, die
de „voortocht" hadden v6Or de kompagnie burgers.
Pieter Marville had, hoe eervol zijn werkkring ook was,
toch verbetering van positie gezocht. De Hoge Regering
had zijn maandgeld verhoogd tot honderdvijfenzestig
gulden per maand en hem ten slotte tot Gouverneur van
Amboina benoemd.
Merkwaardig kan het gaan in 's m,ensen 'even. Hoe
vreemd toch dat Van Riebeeck's eerste werkzaam,heden
hem in relatie brachten met Opperkoopman Jacob Gruys,
pas als afgetreden Opperhoofd uit Japan aangekomen,
wiens weduwe zijn echtgenote zou worden, en met de
Onderkoopm.an Adriaen van Lier die tot Koopman op
zestig gulden per maand werd bevorderd, en jaren later
het wapen van de Van Riebeeck familie bij de begrafenis
vooruit zou dragen.
Zo kwam hij ook tijdig te Batavia om een vonnis te
horen uitspreken over Frederik Coyett, geboortig van
Stockholm. Deze had het in Compagniesdienst gebracht
tot Gouverneur van Tai Wan, toen hij door een noodlottige samenloop van omstandigheden ten val gebracht werd
en onschuldig te boeten had voor het bekrompen inzicht
en de eigenwijsheid van anderen.
Na te Batavia tweede Opperkoopman des Kasteels geweest te zijn werd hij Opperhoofd in Japan, daarna Gouverneur van Tai Wan. Zijn vrouw was de mooie Suzanne
Boudaen, die in 1645 met haar zuster Constance, die
Francois Caron trouwde, bij haar aankomst te Batavia
zoveel opzien gewekt had. Zij overleed in 1656 op Formosa, enkele jaren voor de katastrophe.
Coyett had niet verzuimd om de Hoge Regering te
Batavia te wijzen op het gevaar, dat het Kasteel Zeelandia
en de Nederlandse belangen op Tai Wan liepen. Nicolaes
Verburgh, die er van 1650 tot 1653 Gouverneur geweest
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1. 'tChinees Quartier.
2. 'tGerecht.
3. De Passer ofte Marckt.
4. 't Equipage ende Smits Huys.
5.'t Fort Zelandia.
6. 'tGouverneurs Huys.
7. 't Hoorenwerck.
8. Reduyt Utrecht.
9. 'tHooge Landt Ilha Formosa.
10. De Sandt Plaet Parinboy.

Het kasteel Zeelandia op Tai Wan (Formosa) onder Hollandse vlag. Steendruk naar een
tekening op perkam,ent in bezit van het Zeeuwsch Gen. van Wetenschappen. — Al g.
Rijksarchief, 's Gravenhage. Kol. kaart Supplement No. 144.
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was, een groot vijand van Coyett, wist als Raad van
Indic stemming tegen deze te makers en hem voor te
stellen als een lafaard. Zo talmde men te Batavia met het
zenden van een zwaarbewapende vloot.
Pas in Juli 1660 vertrokken twaalf schepen met zeshonderd soldaten onder Kommandeur Jan van der Laan met
Formosa als bestemming, met opdracht om, als ze daar
niet nodig mochten zijn, Macao op de Portugezen te veroveren. Daar Koxinga nog niet tot de aanval was overgegaan, wilde de Kommandeur, tegen het advies van de
Politieke Raad in het Kasteel Zeelandia, waarvan hij de
leden voor lafaards uitschold, naar Macao vertrekken.
Hij bleef er tegen zijn zin tot Februari 1661 en spoedig, de
laatste April, was Koxinga met zijn leger en vloot, bestaande uit honderden oorlogsvaartuigen en vijfentwintig
duizend soldaten, voor de Nederlandse sterkte.
Coyett liep alles tegen. Een zijner weinige schepen
vloog, doordat er vuur in het kruit viel, in de lucht, een
aanval onder een kapitein kostte deze met honderdachttien man het leven. In korte tijd was Koxinga Baas op het
platteland van Tai Wan. Intussen riep de Hoge Regering,
op Van der Laan's aanstoken, Coyett en twee zijner hoogste
ondergeschikten terug en benoemde Herman Clenk tot
Gouverneur. Coyett hield, wat hem later als verzuim
werd aangerekend, de kostelijke Compagniesgoederen in
het Kasteel, terwiji er gelegenheid was geweest, om ze naar
Batavia te verschepen. Hij wist echter dat zijn manschappen Been leeg kasteel zouden verdedigen en het wegvoeren der goederen hen geheel zou hebben gedemoraliseerd.
Te Batavia kwam, men eindelijk tot inkeer. Een jacht
zond men, om Clenk terug te roepen, maar het vond de
nieuwbenoemde Gouverneur niet. Een vloot van tien
schepen onder Mr. Jacob Cauw voer uit tot ontzet van
het intussen gevallen Zeelandia, welks ondergang schrijver dezes elders verhaald heeft.
Clenk, voor Tai Wan gekomen, landde er niet. Het lot
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van het Nederlands gezag op Formosa was al beslecht.
Coyett werd te Batavia gevangen genet in het huis van
de cipier in de Westervleugel van het oude Stadhuis, die
reeds zo bouwvallig geworden was, dat deze ging invallen en hij naar de Oostervleugel moest worden overgebracht. Zijn proces duurde lang. Van Riebeeck woonde
als Secretaris de vergadering van de Hoge Regering van
18 Januari 1666 bij, waarin geeist werd dat Coyett naar
Banda zou verbannen worden „sonder juyst evenwel altijd tusschen . vier muyren gesloten te moeten sitten".
Twee dagen later besloot men hem naar het eenzame eilandje Ay in de Molukken te zenden, waar hij overdag
onder bewaking van een lijfwacht zou mogen rondwandelen, maar 's nachts opgesloten zou zijn, „ter eeuwiger
gevankenisse gedoemt". Dit vonnis had Van Riebeeck in
zijn kwaliteit van Secretaris namens de Hoge Regering te
ondertekenen, als afschrift van de resolutie.
Gesard had men de ongelukkige. Toen hij pas te Batavia terug was had hij eerst in zijn huis mogen verblijven;
daarna moest zijn „huysvrouw van Kaaren tegenwoordigen rang afstand doen". Coyett was er zelfs toe gekomen
de Raad van Justitie te verzoeken hem te „protegeren
tegens haar Hoog Edelheden", dus tegen de Raad van.
Indie. Tevergeefs: voor zijn vertrek als veroordeelde balling was hij „gebraght op de openbare justitieplaetse, alwaar hij volgens sententie tegens hem gevelt voor het
sant neder knielde ende door de scherprechter met het
sweert over 't hooft geslaegen wierd.... met confiscatie
van alle syne goederen".
Negen jaren leefde de arme balling op het als van God
verlaten eentonige eilandje. Door voorspraak bij Prins
Willem III kwam hij vrij en keerde in 1675 naar Europa
terug, „zullende logiement in de cajuyt en voorzitting aan
de eettafel hebben, dog zig voorts buyten den raad en
regering houden".
Zijn aartsvijand Nicolaes Verburgh was in hetzelfde jaar
Directeur-Generaal-af en vertrok naar Europa, als Ad156

miraal der retourvloot, na een achtendertigjarige onafgebroken dienst bij de Compagnie.
Als men nagaat waarmee Secretaris Van Riebeeck al
zo te m.aken kreeg, aanschouwt men de Compagniesgeschiedenis van ruim elf jaren, allerbelangrijkste gebeurtenissen, maar ook futiliteiten. Alle stukken gingen door zijn
handen en van heel vele had hij de redactie. Hij leefde
temidden van betekenisvolle tijdgenoten: Maetsuycker,
wiens lange leven ongetwijfeld invloed heeft gehad op zijn
loopbaan, Rijckloff van Goens, Joannes Camphuys, zijn
opvolger na zijn overlijden, Cornelis Speelman, de energieke veelzijdige, en nog zoveel anderen, die minder opvielen.
Wanneer Van Riebeeck, ruim twintig jaren na de
Atjehreis, als Secretaris van de Raad dienst doet zit
Maetsuycker in het hoogste gestoelte der ere, nog geen
twee jaren tevoren hertrouwd met zijn vriends aanstaande,
de krypto-katholiek, de scherpzinnige maar sluwe regeer.
der, wiens onaangen.aam karakter zelfs in geschriften der
Bataviase Chinezen vereeuwigd werd. Van Riebeeck zou
Speelman's levensloop volgen van aangeklaagde bij de
Raad van Justitie tot beroemd veldheer en Raad van.
Indie, maar die hij niet weer zag als aftakelend Gouverneur-Generaal.
Rijckloff van Goens, de Oude, zag hij, die geen titel van
Raad van Indie kon verkrijgen, opklimmen in die Raad,
de man, die hem altijd dwars gezeten heeft en, zo hij hem
a! niet vijandig was, dan toch, in sterk gevoel van volstrekte meerderheid in kennis op allerlei gebied, achteraf
stelde.
Joannes Camphuys, de stifle waardige man, die hij van
zilversmidsleerling zag opklimmen tot de hoogte, waarop hij Van Riebeeck als Secretaris van de Raad kon
opvolgen, heeft hij ook niet het Gouverneur-Generaalschap zien te beurt vallen.
Dan maakte hij, juist in de bloeitijd van de Compagnie,
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de belangrijkste jaren van machts- en gebiedsuitbreiding,
reeksen inheemse Vorsten m,ee.
Nog voor de maand van zijn benoeming om was kreeg
hij Van Goens' Ceylonse papieren ter sortering voor de
vergadering van de Raad; hij zag er uit hoe deze ter bevordering van het Nederlandse bestanddeel van Ceylon
huwelijken voorstond van „onse crygs ende andere officiers" met dochters uit Cingalese hoge geslachten. Ook
kwam. Cornelis Speelman over uit Coromandel, die voortvarend als hij was, bij geschrifte verzocht om „een corte
expeditie van 't gene tot zynen laste" mocht zijn.
Er was tegen hem verdenking van partikuliere handel.
In 1658 was hij opgeklommen tot Gouverneur en Directeur
van Coromandel, waar hij door zijn inzicht in het houden
der koopmansboeken een nieuwe en overzichtelijker methode invoerde. Toen hij daar een poos was, werd hij door
Heren Zeventien geschorst. Hij had een diamant naar
Nederland gezonden, die hij in Indie als geschenk voor
zijn vrouw gekocht had, om die door haar te gelde te doen
waken. De Hoge Regering te Batavia zag de zaak anders
in, betaalde de ingehouden maandgelden weer uit en zond
Speelman's verdediging over naar het vaderland met aanbeveling om, op het schorsingsbesluit terug te komen. Hij
was reeds twee jaren tevoren er in geslaagd om „zich te
purgeeren van de suspicie van particulieren handel" en
nu gelukte hem dit weer. Reeds spoedig na zijn oproeping
besloot de Hoge Regering „om. het Coromandelse Gouvernement te laaten in handen van den E. Cornelis Speelman".
Toen de Koning van Makasser in oorlog geraakte met de
Compagnie en niemand lust had om, reputatie en leven te
wagen in het Makassaarse avontuur droeg men hem het
ambt van krijgsoverste op, waarin hij zijn grootste roem
als veldheer behaalde.
In Pieter Marville's plaats als President van Commissarissen van Huwelijkse Zaken kwam niet Van Riebeeck,
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die toen nog te onbekend was te Batavia, maar de tweede
Koopman des Kasteels, Willem Maetsuycker, wiens verwantschap met de Gouverneur-Generaal hieraan wel niet
vreemd zal zijn geweest.
Dr. Andries Cleyer, wiens naam vooral later door zijn
verblijf in Japan beroemd wordt, bood zich in deze dagen
aan voor de leverantie van alle chemische medicamenten
voor de Compagnie. De Secretaris, als keener van Kaapse
planten en medicijnen, zal met hem menig belangwekkend
gesprek gevoerd hebben. Voor een jaar voorlopig werd
Cleyer aangenomen en later diende hij in verschillende
ambten. De later beroemde Rumphius had hij in 1654
als Georg Eberhard Rumph aan de Kaap ontmoet, waar
hij met de jonge plantkundige veel gewandeld en gepraat
zal hebben over de vreemde flora.
De rapporten uit alle delen van Compagniesgebied hielden Van Riebeeck als Secretaris op de hoogte van wat er
overal voorviel, terwijl de inheemse brieven veel inzicht
gaven.
Ook werken die hem minder interesseerden, als het bestek en de voorwaarden van het metselwerk aan de muren
van het Stadhuis, of een verpachtingscontract van 's Com.pagnies papier-, kruit-, of zaagmolen had hij na te gaan,
voor de stukken in behandeling kwamen. Of een houtskoolleverantie, of het gebruiken in plaats van de „daets"
(Chinese weegschaal) van de Hollandse gewichten en
schaal.
Opmerkelijk is dat Van Riebeeck al in de eerste week
van December onder de resoluties van de Hoge Regering
niet meer ter zijde tekent, maar in de rij van de namen der
Raden van Indie.
Onder zijn kennissen zal zeker de Kapitein der Chinezen
Siqua geweest zijn, die de opvolger was van Bingam,
wiens naam aan enkele geografische namen in Batavia
verbonden was. Met Siqua viel heel wat te bespreken over
de vernieuwing van het Chinese ziekenhuis.
Het was voor het eerst in zijn nieuwe functie dat hij op
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1 Januari 1666 de plechtigheid meemaakte van de gelukwensen door de colleges van civiel bestuur), justitic en
militie aan de Heren Raden van Indie gebracht, waarna
de nieuwjaarspreek gehouden werd. In de voorzaal van de
woning van de Gouverneur-Generaal kwamen daarop de
Raden bijeen, met de baljuw en landdrost, en gecommitteerden uit het Eerwaarde College van Schepenen, tot opveiling van de verpachting aan de meestbiedende.
Van Balthazar Bort, nu President en Kommandeur te
Malakka (hij had deze volgorde der titels gewenst en er
toestemming voor gekregen), kreeg hij de berichten over
die plaats. We vinden in Bort's Memorie een getuigenis
over Van Riebeeck's ijver, waar hij spreekt over de „Opsiender van 's Compagnies Gemene (= Openbare) Werken
ende Ambagtslieden", die er wel was geweest onder de
Oud-Gouverneurs Van Vliet en Jan Thijsz maar niet
onder Van Riebeeck, „die ieder werkbaas zelfs gecommandeert en hun werk aangewesen heeft".
Vele vacatures kwamen er in de loop der jaren, in allerlei windstreken. Maar geen zal Van Riebeeck hebben
aangetrokken, te minder daar hij m.oeilijk als weduwnaar
met vier kleine meisjes kon trekkers naar Bengalen, Soeratte, Japan of elders. En hij zat dicht bij de plaats die hij
begeerde: lid van de Raad.
Tegen de tijd dat „de pampieren van de generale secretarie" aan de Heren Meesters in het vaderland moesten
gereed zijn, dus ook aan de verschillende Kamers, was er
opeenstapeling van werk. Zelfs 's nachts werkte men door.
De Kaap de Bonne Esperance kreeg een afzonderlijk
pakket met documenten.
Gouverneur-Generaal Maetsuycker was allerminst
prachtlievend. Zo verzocht hij in Februari 1666 de Raden
hun gedachten te laten gaan om middelen te beramen
tegen de „praght ende overdaet", die alom gevonden werd.
Gewoonlijk had het sluiten van de Diaconierekening
plaats door een commissie, bestaande uit de Boekhouder160

Generaal, twee leden uit de Raad van Justitie en twee uit
het college van Schepenen. Nu kwam Van Riebeeck er bij.
De verkoop van afgelegde schepen geschiedde ten overstaan van de Directeur-Generaal, Van Riebeeck als Secretans, en de Licentmeester.
Begin Maart werd Opperkoopman Jacob Gruys benoemd tot Commissaris op de West-Kust van Sumatra.
12 Maart vertrok hij van Batavia. 1 Augustus kwam er
het bericht van zijn dood. 131 blanken en 2 „zwarte
jongens" waren door onvoorzichtigheid omgekom.en. In
Augustus vertrok een expeditie van 300 blanke militairen,
benevens vele „Bougys en Amboinezen" naar de Westkust „tot herstellinge van Comps gekrenckte reputatie
aldaer". Hierbij was Aroe Palakka, de in.heemse Vorst, die
als medewerker van Speelman de Compagnie onschatbare
diensten bewees in de strijd tegen Makassar.
In Juni 1666 was Jan van Riebeeck in het toen zevenenveertigjarige Batavia al zó bekend en in aanzien dat hij
benoemd werd tot President van Commissarissen van
Huwelijkse Zaken. Hij had mede to zorgen voor de instructie, die Pieter van Hoorn meekreeg op zijn ambassade
naar Peking; hij leefde de stadsnieuwtjes mee, als het
springen van een kruitmolen buiten de wallen, of het in
brand geraken en in de lucht vliegen van een schip op
de rede; soms werden er, levend of dood, slangen of tijgers
naar de Gouverneur-Generaal gebracht uit de wildernis
vlak bij de stad. Hij hoorde, eigenlijk als eerste, het
nieuws van het aflopen van scheepj es, zoals er een bij Soerabaia overkwam, of dat over het nieuwe aansprekerstarief.
ITO& de gemeente het in de Kerk hoorde, wist hij dat de
predikanten in hun gebeden de oorlog met Engeland
moesten gedenken. Hij zag de ongeveer twintig jaren tevoren mislukte Latijnse school weer oprichten, waar Dr.
Andries Cleyer rector werd. Hij zag vrijburgers, als de wijkmeester Willem Alma, de vijftien jaren geleden veelbesprokene verloofde van Maria Silvernagel, zich gaan vesti161
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gen buiten de stad „in syn thuyn", d.w.z. op zijn buitenplaats. Er had een felle brand plaats in het Chinese Kwartier,
waarbij het met atap (=gedroogde bladeren) gedekte
Compagniespakhuis groot gevaar liep. Heel wat branders
in inlandse wijken maakte hij mee.
Door Zacharias Wagenaer's brieven aan de Hoge Regering bleef hij op de hoogte van wat er aan de Kaap gebeurde, en eens kreeg hij de eer om de „rescriptie", het
terugschrijven, samen te stellen, „als hebbende door lange
residentie aldaer kennisse en ervarentheyt van saeken".
Wat Wagenaer over de Kaapse nederzetting te vertellen
had was niet veel moois om te lezen. Wagenaer was door
ischias of jicht een humeurig man, die soms weken achtereen niet kon rondlopen en dan gedragen moest worden.
Inderdaad vie! de nederzetting geweldig of bij Batavia,
waar de Kaapse Kommandeur nog eigendommen bezat
met speciale toestemming voor beperkte tijd van de Hoge
Regering. Zijn vrouw was oud en ziekelijk. Zij had zes
en dertig jaren onafgebroken te Batavia gewoond. Het
verblijf aan de Kaap moest dienen als overgang, om te
wennen aan het Hollandse klimaat. Zij overleed aan de
Kaap en toen trok Batavia hem weer, bang zijr_de voor het
gure Hollandse klimaat.
Wagenaer heeft aan de Kaap Clenck nog meegemaakt
en niet onvermakelijk is het om over diens optreden te
lezen. Deze was na Van Riebeeck's vertrek als Kommissaris aan de Kaap. Hij kwam er met een gezin en gevolg,
tezamen zeven en dertig personen, zodat men niet wist
waar die allen te bergen. Clenck verjoeg, om zijn personeel
onder te brengen, de Ziekentrooster uit zijn schoolkamertje onder het dak, evenals de Dispencier, die haven de
poort woonde. Het gezelschap beschouwde dranken, servetten, het voedsel en glazers „schier.... gelijck als rooffgoet.... sleepende deselve niet alleen op haar camers,
maar brengen zulcx oock buyten 't Fort en na de rheede
op de schepen" ter aanvulling van wat daar zoek of ge162

broken was. Wagenaer klaagt aan Heren Bewindhebbers :
„Ick ben voorwaer gedurende dese ruusie van eenige van
de gelogieerde gasten, voornamentlijck van heer Klencks
hoogdravent wijff niet anders als een herbergier, waert off
tapper geacht en gehouden geweest".
Clenk is er door Heren Zeventien Oink over onderhouden.
Eind 1666 was Wagenaer weer te Batavia terug. Hij had
de Kaap verlaten na veel geharrewar met zijn opvolger
Cornelis van Quaelbergen. Hij was nog ziek toen hij aankwam, werd wat beter en diende de Compagnie later nog
als gezant naar Mataram.
Een grote ergernis moet het voor Van Riebeeck geweest
zijn dat men in Holland bevel gaf, van wege het oorlogsgevaar van Engelse kant, om een stenen kasteel aan de
Kaap te gaan bouwen, waardoor het aarden Fort, met zoveel zorg en zweet opgetrokken, waardeloos zou worden.
Het zou, volgens, het plan van Ingenieur Cool, op zestig
Rijnlandse roeden van het Fort worden gebouwd. Godske
wilde het Fort zelfs geheel afbreken, wat later ook ge
beurd is.
Ook zal het hem sterk gehinderd hebben dat in Juli
1668 Malakka, door hem zo goed op gang gebracht dat er
winst was, door de Hoge Regering weer tot een „Gouvernem.ent" verheven werd, toen er van de „verkleining"
nets kwam, in plaats van het in 1662 ingestelde „Kornmandeurschap".
Zijn voorganger, tot Gouverneur van Amboina aangesteld, trof het zeer ongelukkig. 23 Juli 1667 bracht
een inlands vaartuig het bericht dat Pieter Marville „met
zijn gantsche familie aldaer waren overleden".
Het jaar 1666 had wel voldoende nieuws gebracht, buiten de gewone dagelijkse gebeurtenissen.
Daar hij voor zijn vier kleine kinderen het niet zonder
vrouwelijke hulp kon stellen, buiten het dienstpersoneel,
besloot Van Riebeeck te hertrouwen. Hij was voor zijn
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tweede vrouw Naar derde echtgenoot. Maria isaacsdochter
Scipio was in 1645 met haar vader Ds. Isaac Scipio uit Outdorp naar Indie gekomen. Drie jaren later trouwde zij te
Batavia met Onderkoopman Reynier Porre van Middelburg, van wie zij twee dochters had. Na de dood van haar
echtgenoot hertrouwde zij met Jacob Gruys, van wie haar
dochter Maria stamt. We zagen hoe in 1666 Gruys op
Sumatra's Westkust in de buurt van Padang aan zijn eind
kwam. Bij Jan van Riebeeck kreeg zij nog een zoon Jan,
die het bracht tot Koopman en Grootwinkelier, in welke
kwaliteit hij in 1703 stied.
In Van Riebeeck's tijd vielen de verdrijving van Portugezen en Denen. uit Makassar, Speelman's sluiting van het
Bongaais traktaat, het verdrag van de Vorst der tineilanden, Banka en Billiton, de tweede Engelse oorlog en de
grote van 1672, waarin Van Goen's overwinningen op de
Fransen behaalde. De Secretaris had de stukken op te
stellen en te tekenen namens Gouverneur-Generaal en
Raden, die Aroe Palakka begiftigden en eerden. Hij moet
Francois Caron's verdrinking voor de Portugese kust vernomen hebben, na diens werkzaamheid in dienst van de
Franse koning. De moeilijkheden met Mangkoerat I van
Mataram zullen hem veel werk bezorgd hebben, evenals
het onrustige Bantam.
Bij het klimmen der jaren ging Van Riebeeck's gezondheid achteruit. De laatste vijf maanden van zijn leven lag
hij, met een uitterende kwaal, te bed. Wat zal hij gehoopt
hebben om zijn zoon Abraham nog te mogen terugzien.
Dit is niet geschied. Een maand na zijn overlijden kwam
deze uit Holland aan.
Geleidelijk wende hij er aan dat hij gepasseerd werd voor
het lidmaatschap voor de Raad door manners als Speelman, en anderen, welke verdiensten hadden, die door het
dadelijk zichtbaar sukses meer spraken tot de verbeelding
der tijdgenoten. Hij zag van dichtbij het geknoei en ge164

konkel om ambt, eer en rijkdom. Gelovig man die hij was
zal hij op zijn ziekbed het beroemde „ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid" bedacht hebben. En zo is het
gegaan: met 't gebeente der groten, bijgezet met zoveel
eer en statie, gedekt door zerken met plechtige opschriften, zou gesold worden als waardeloos afval. De heel
weinigen wier gebeente nog rustte ter plaatse waar men
hen had bijgezet, werden in 1934 door elkaar gegooid.
Tot zolang is Van Riebeeck's gebeente niet intact gebleven. Dat werd kort na 1800 bij de kerkafbraak opgeruimd. Zijn zerk kwam terecht in een Chinese stalhouderij
ter plaatse waar de paarden stonden. De brokstukken
belandden in het Museum te Batavia; het meest kennelijk
gedeelte gaf een Gouverneur-Generaal weg naar ZuidAfrika, de voor enkele jaren door Dr. K. C. Crucq bij een
Museumschoonmaak gevonden brokken bleken bij de grafsteen te behoren en, daar die op zichzelf geen waarde
hadden, gingen ze ook naar Zuid-Afrika, waar ze aangepast aan het eerstgenoemde stuk en na aanvulling van het
ontbrekende, weer te zien geven hoe de grafsteen er eens
moet hebben uitgezien.
De weduwe of de zoon zullen voor de vervaardiging van
de grafsteen gezorgd hebben. Op de hierbijgaande afbeelding ziet men het Van Riebeeck wapen en dat,
gevoerd door de familie Scipio. Of ooit Maria Scipio's
naam (zij stierf in 1695) er op gebeiteld was, is onbekend.
Het Daghregister gehouden int Casteel Batavia vermeldt op 18 Januari (1677): „Nadat de E. secretaris van
haer Eds vergaderinge, d' E. heer Joan van Riebeecq,
nu ruym 5 maenden aen een teerende sieckte hadt te
bedde gelegen, soo is zijn E. heden morgen in den Heere
ontslapen en wyders op 19 d° namiddaghs statelijc in de
groote kerck deser stede begraven in geleyde van zijn Edt
nevens alle de heeren Raden van India en veel gequalificeerde ministers, gaende de Comp. soldatesque des
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Herstelde grafsteen van Jan van Riebeeck en zijn
Scipio vanAlkmaar.
tweede echtgenote Maria Isaacsdochter.
Links het wapen der familie van Riebeeck, rechts dat
der familie Scipio. De stukken zijn afkomstig uit Batavia.
Dr. K. C. Crucq vond de Scipio-helft met het wapen,
zooals haar grootvader: Stok of Stokkius het voerde:
de knuppels (scipio = stok, staf) en de „poort van Hercules", die Keizer Karel V eveneens in zijn wapen had!
Op het lint staat „Plus ultra" (= nog verder). Ds. Baron
van HOevell vond in 1842 de steen nog leesbaar wat
Van Riebeeck's grafschrift betreft. Een van Maria Scipio
vermeldt hij niet. Het is zeer de vraag of men bij haar
dood in 1695 een grafschrift op de steen gebeiteld heeft.
Het grafschrift luidt:
Hier onder ligt begraven den
E. Hr Iohan van Riebeeck Eerste
Stichter der Colonie aan Cabo
De Boa Esperance en oud Pre
sident van Malacca Iongst
Secretaris van de Hoge Rege
ringe van India Obiit 18en Ia
nuary Ao 1677 oud 58 Iaaren
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Casteels met voile geweer vooraen; en wiert het wapen
van den overledene oock vooruyt gedragen door den
coopman Adriaen van Lier".
Al vergat men op Java Van Riebeeck's gebeente en
zerk, Zuid-Afrika vergeet de Stichter nimmer.
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AANTEKENINGEN
Voor hen die nader op het meegedeelde willen ingaan
wordt verwezen naar de volgende werken van de Schrijver :
a. De Stichter van Hollands Zuid-Afrika Jan van Riebeeck. Amsterdam, S. L. van Looy, 1912.
b. Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse Tijd. Eerste
Deel. Werken uitgegegeven door de LinschotenVereeniging N° XI. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916.
c. Het Karakter van Abraham van Riebeeck de ZuidAfrikaner. Kerstnummer 1935 van Actueel Wereldnieuws, Batavia, 1935.
d. Zuid-Afrika's Geschiedenis in Beeld. Platenatlas
(samen met Joh. Visscher), Amsterdam, S. L. van
Looy, 1913.
e. Geschiedenis van Zuid-Afrika voor Schoolgebruik,
Londen, Longmans, Green & Co., 1910.
f. Tijdens de 0.I. Compagnie. II. Bandoeng, A. C.
Nix & Co., 1936.
1) In Gent komt in de 16de eeuw de naamr,Van Rietbeek
voor, volgens een mij door de Heer R. Degrijse to
Oostende welwillend verstrekte opgave, een homonym,
maar vermoedelijk geen familie.
2) Te Culemborg verbrandde de Barbarakerk in 1654.
Ook elders ontbreken veel doop-, trouw-, en sterfboeken.
3) Medische opmerkingen zijn ontleend aan Dr. D.
Schoute: De Geneeskunde in den dienst der Oost168

4)
5)
6)
7)

Indische Compagnie in Nederlandsch-Indie. Amsterdam, J. H. de Bussy. 1929.
Een pagger is een doornheg of bamboeheining.
De titel „Sultane" vervalt zodra zij „regerend Sultan"
wordt.
Zie: Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging.
De ondertekening heeft als voorletter een teken, gelijkend op een slordige 17, meer N dan M. Uit de
stukken blijkt dat het een M. moet voorstellen en de
voile naam Matthijs is.

In 1884 schonk Jhr. Mr. Jan Hendrik Frans Karel van
Swinderen een verzameling van zes en twintig familieportretten aan het Rijksmuseum to Amsterdam. De schilderijen waren aan de achterzijde voorzien van opschriften
in 18de eeuws handschrift, vermeldend naam en geboorteen sterfjaren der afgebeelde personen.
Jan van Riebeeck's zoon Abraham, de GouverneurGeneraal, had een zoon Mr. Johan van Riebeeck, Veertigraad van Delft.
Diens dochter Elisabeth Anna Maria van Riebeeck
huwde Alexander Diderick, Vrijheer van Spaen, Heer van
Ringenberg, Kaminckelen, Rosande, Biljoen, Over- en
Nederhagen en Hulshorst.
Uit dit huwelijk werd geboren Charlotte Francina Diederica Beata van Spaen. Zij huwde Jhr. Jan Hendrik
van Lijnden, Heer van Lunenburg.
Jan Hendrik van Lijnden van Lunenburg vermaakte
de schilderijen aan Jhr. Mr. J. H. F. K. van Swinderen.
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