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De klokken hadden al van den vroegen morgen
over de stad geklonken, de vlaggen hingen uit aan
vele huizen en ginds bij de werven knalde het geschut. Uit de straten die naar Dam en Damrak
leidden trokken drommen menschen haastig naar
den IJkant, tezamen dringend op de Oude en op de
Nieuwe Brug, en wie terugkeerden konden nauwelij ks op tegen den sterken stroom. Het water schitterde onder de zomerwolken wijd en ver tot den
anderen oever waar de weilanden achter het verschiet verdwenen . Voor den Schreierstoren raakte de
menigte herhaaldelij k vastgestuwd, omdat er bootslieden aan het vechten waren of omdat er eenigen to
water lagen, maar jonge gezellen begonnen dan to
joelen en met de ellebogen to werken tot er plotseling
weer voortgang kwam . Hier verrees het mastenbosch van schip naast schip gemeerd in rij en, alle
met de wimpels aan den top, de groote vlaggen aan
den steven, en vele bootjes voeren er rond, maar op
de schuiten die de goederen binnen moesten brengen
was geen man to zien . De zeilen hingen to luchten,
de zomerkoelte rook frisch van teer . Hier reikhalsde
een ieder en wilde haastig voort als ginder weer een
zwaar schot viel en een wolk van kruitdamp ging .
Gejuich klonk er gedurig van den wal naar het water,
de schuitj es met heeren vol geladen voeren of en aan .
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Waar de palen een bocht maakten tot voor de
nieuwe werf lagen de schepen die aangekomen
waren, de twee kleine nog niet ten anker. Statig
verhief zich het middelste op het water, met zijn
spiegel, deftig geschilderd en verguld, meer dan
twaalf ellen hoog, zijn vlag en lantaarns op de
schans, weerkaatst in het flikkerend nat . Een zeeschip zoo machtig als de Gouden Leeuw, met zijn
acht stukken aan ieder boord, was op het IJ niet to
zien. De korenvaarders en de zouthalers waren maar
krotten bij dit kasteel en het talloos grut van kagen
en jollen, schouwen en pramen was zooals musschen bij een arend . Hun werk was van dagen of
weken, gauw weer bij moeder thuis, maar de
Gouden Leeuw had met zijn maats stoerder werk
verricht op de nieuwe oceanen en droeg in zijn
breeden buik zeldzamer goed dan visch of hout . De
sloepen, zich verdringend aan beide boorden,
reikten nauwelij ks boven de witte kiel, er was aan
den valreep meer to klauteren dan tegen den ouden
muur. Rustig lag het schip na de lange reis, blinkend
in het teer . De bootsgezellen redderden in het want,
bruine koppen staken lachend uit de poorten, er
wend geschreeuwd en gezwaaid naar de schuit j es en
telkens als de Oude Kerk zich liet hooren, blies de
trompetter op het verdek . Dan schoot er weer een
vuurstraal met zwaar gedreun uit het achterwerk.
Ook op het kleine schip en op de fluit, waar onder
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het zwaaien de ankers vielen, gaven de stukken vuur,
op de kaai en overal op het water steeg het rumoer
van juichen . De vloot van Indie lag weer thuis voor
Amsterdam .
En toen de heeren aan boord geklommen waren
werden de schepen omringd door saamgepakte
schuitjes waar geschreeuwd en gewuifd werd naar de
hoofden over de verschansing . Hoeden en mutsen
gingen in de lucht met zotheid over en weer, een
oude man zat maar to knikken naar zi jn zoon op den
boegspriet, vrouwen gilden en een riep er aanhoudend een naam tot een gast haar toeschreeuwde
dat haar man daarginds was gebleven . En het waxen
er niet weinigen die met bedrukt gezicht, met de
hand voor de oogen, terugkeerden naar den wal.
In een vlet roeide een jongen op en neer, visschend
wat van boord gevallen was, een hoed, een eindj e
touw, een rottanstok . Op het galj oen van het groote
schip stond een man die hem wenkte en toen hij
genaderd was werd er aan een lij n een kistj e neergelaten, de man zeide hem het to brengen ergens aan
de Vischmarkt en mikte een geldstuk, gewikkeld in
een lapj e, recht in zij n hoed . De jongen roeide snel
weg. Een eind verder bekeek hij het geldstuk en zag
dat het een oude daalder was ; hij betastte het kistj e,
hij merkte dat het een aangenamen prikkelenden reuk
had . Toen hij het afgegeven had aan den winkel die
hem genoemd was, roeide hij zoo hard hij kon naar
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de Stroomarkt om een hengel to koopen . Er was daar
een winkel waar hij iederen dag stond to kij ken, hij
wist wat hij hebben wilde, een hengel van vier met
het sterkste snoer. Hij legde den daalder op de
toonbank . De man trok de wenkbrauwen op, bekeek het geld en beet er in, toen greep hij hem
plotseling bij den arm, roepend dat het valsch was .
Maar die jongen was vlug, hij rukte zich los, sprong
naar buiten en rende weg. Hij hoorde nog dat de
jongen aan wien hij een hekel had hem nariep .
Aldus kwam hij voor het eerst in aanra g met
smokkel en kreeg hij een inzicht in de listen waarmee men geld kan winnen. Hij kwam uit een eerzaam en onbedorven huffs, daarom raasde hij in zijn
binnenste tegen den man die hem bedrogen had en
beloofde dat hij het hem betaald zou zetten .
Jan de Brasser was Amsterdammer omdat hij hier
had leeren loopen . Zijn vader, Steven de Brasser,
hoogbootsman van Antwerpen, was in Enkhuizen
komen wonen. Daar had hij hooren spreken van de
jongedochter Mayken van Alkmaar, die met de
handboog op Spanj aards had geschoten en louter om
dat verhaal was hij haar gaan vragen met hem to
verkeeren . Zij trouwden, zij kregen zes kinderen,
waarvan zij er twee verloren . Steven voer op Portugal en Cabo Verde. Toen hij het laatst uitging nam
hij zijn oudsten jongen mee om vroeg het varen to
leeren . Zij bleven lang uit, zij keerden niet terug,
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in dien tij d werden daarginds vele schepen vastgehouden, en terwij 1 zij wachtte kreeg Mayken de
tweelingen Jan en Lijntjen . Toen zij geen brood had
voor de kinderen ging zij naar Amsterdam bij haar
ongetrouwden broeder die een drogisterij had .
In de achterkamer van den winkel aan de Niezel
leerden Jan en Lijntjen in den loopstoel op hun
beenen to staan. Toen zij dien niet meer noodig
hadden bleek Lij ntj en een gezeggelij k kind to zijn,
maar Jan maakte in den winkel alle laden open en
het duurde niet lang eer hij buiten kwam en met
andere kinderen meedeed. Van dien tijd lette zijn
moeder niet meer op hem, want zij had veel to doen
en zorgen drukten haar over het gebrek van het
andere jongetje, dat steeds erger wend . Jan groeide
buiten op, hij leerde op straat zich zelf to helpen .
Eens, toen hij pas zes jaar was, zag zijn moeder hem
op de stoep bezig zijn buis to verstellen . Zij n oom
Pieter liet hem de boodschappen brengen, want hij
kende ieder huis in de buurt, en toen de menschen
kwamen zeggen dat het kind zeer beleefd was, werd
zijn oom, die tot nu toe alleen maar had gadegeslagen
of hij kattekwaad deed, veel vriendelijker tegen hem,
hij nam hem mee wanneer hij met de sleepberrie naar
de pakhuizen ging om voorraad to halen .
De pakhuizen gaven Jan de eerste bekoring van
zijn leven . Hier ontdekte hij hoe ruim de wereld
was, hoeveel rij kdommen er bestonden, hoeveel
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verten onbegrij pelij k voor zij n verstand . Al wat in
den winkel to koop was kende hi j en in den beginne
zag hij in het pakhuis waar zijn oom hem het eerst
bracht, aan de Kolksluis, alleen diezelfde waren,
maar in hoeveelheden zoo groot dat hij vroeg waar
dat alles vandaan kon komen : aluin, soda, zwavel,
potasch, de vaten stonden tot de zoldering opgestapeld ; gom en bars woog de knecht met een schep
bij ponden af. Evenzoo zag hij then zelfden middag
in een ander pakhuis met lichtblauwe luiken de
drogerij en in zulke hoeveelheden dat hij niet begreep
waar dat alles groeien kon : een zolder vol zakken
ani j s alleen, een andere voor den koriander, een
andere voor den komijn . Dan klom hij weer een
ladder op en kwam in een kamer voor de munt in
hooge kisten, een kamer voor de saffraan en een
voor de laurier . Hij vond iets nieuws in de geurige
waren alleen door den overvloed, de kwistigheid
werd in hem wakker .
Een andermaal was het een pakhuis aan een
burgwal van de Nieuwe Zi j waar hi j verlustiging
vond . De knecht die daar hielp droeg een boezeroen
wonderlij k gevlekt in alle kleuren. In de monsterkamer stonden de glazen potten waar zijn oom de
keuze deed, daarna gingen zij de zolders langs en de
knecht die de vaatj es vulde veegde de schep van
blinkend koper telkens of aan zijn boezeroen . Het
stof warrelde overal op, zijn oom hield een doek
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voor den neus, maar Jan keek begeerig naar de
schitterende kleuren, hij had thuis nog nooit gezien
hoe fel de menie was, hoe de smalt helder blonk.
Voor het geelsel knipte hij de oogen, het geraspt
braziel vond hij zoo mooi dat hij er zij n hand in
stak en het door zij n vingers glij den lies .
Voor zijn pleizier dreef hij zi jn hoepel langs de
burgwallen en kaden om naar de pakhuizen to
kij ken en lang voor hij lezen kon kende hij hun
namen . Er stonden er aan de Waal acht naast elkaar,
waar hij den heelen morgen kon toezien hoe de
korendragers de zakken uit de schuiten losten en
wogen en naar boven heschen, en een schuit was
nog niet leeg of er werd een andere aan de kaai
gehaald . Hij raapte zijn zakken vol met boekweit en
haver. Een week daarna, toen hij genoeg van graan
had, ontdekte hij andere pakhuizen en keek hij naar
andere waar. Zoo vond hij er een dat er uitzag of het
er drie waxen, het heette de Stad Genua ; de luiken
waxen meestal toe, maar eens zag hij er een schuit
voor liggen beladen met kleine heldere kistjes, hij
hoorde dat zij vol waxen met krenten en amandelen .
De dragers joegen telkens de jongens weg, die dan
uit de verte jouwden en wegliepen . Maar Jan keerde
voorzichtig terug en keek weer. Een baas riep hem
om in de tapperij een kan bier to gaan halen en toen
hij het bracht nam hij hem mee naar het achterhuis en
gaf hem een plak rozij nen .
II

Op de Martelaarsgracht en op de burgwallen
daarachter stonden lange rij en pakhuizen waar niets
dan vaten zoutevisch werden binnengeheschen . In
het begin kwam Jan niet graag bier omdat hij er
eenige keeren slaag had gekregen van oudere
jongens, maar op een keen, toen hij uitgescholden
werd door een jongen alleen, die hem met een steen
hard boven het oor trof, was hij woedend geworden
en hij had hem met zijn riem zoo wild aangevallen
dat de ander op den loop was gegaan . Hoewel hij
aan zoutevisch niet veel to zien vond kwam hij nu
opzettelij k iederen dag bij die pakhuizen kij ken . Het
gebeurde vaak dat hij weg moest loopen voor de
overmacht, daarom nam hij twee sterke jongens uit
zijn buurt mee en het werden harde gevechten waar
mannen bij to pas moesten komen om ze uiteen to
jagen . De vrinden hadden geen zin nog eens mee to
gaan, maar de tegenpartij had nu gezien dat Jan
durfde en hardnekkig was en toen hij alleen kwam
deden zij hem niets . Hij vond dat er niets to zien was
en bleef weg . Van then tij d had hij een hekel aan de
Nieuwe Zij .
Toen Jan tien jaar was en naar school moest gaan
omdat zij n oom wilde dat hij zou leeren lezen, dacht
hij dat er in Amsterdam voornamelijk pakhuizen
stonden ; er waren ook winkels, maar de groote
hoeveelheden zaten in de groote huizen die 's avonds
met luiken goed toegesloten werden .
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Die tijd van de school was naar, zoowel voor hem
als voor zijn moeder, zijn oom en den meester. Hij
moest er met zijn zusj es Marretj en en Lijntj en heen,
het oudere zus j e had al afgeleerd en zijn broer Pieter
wend thuis onderricht omdat hij moeili j k Rep .
Meester Dircksz en zijn vrouw hadden een goeden
naam in de buurt . Zij lieten de kinderen, nadat zij de
letters geleerd hadden, dadelij k met een schacht
schrijven, een voor een onder hun toezicht, niet
meer dan een letter per dag, maar iedere letter
ettelij ke keeren. Na een maand al konden de schrandere kinderen schrijven en daarna pas begonnen zij
de woorden to spellen . Er waren echter leerlingen,
zoowel bij de jongens in het achterhuis als bij de
meisj es aan de straatzij de, die niet mee konden, die
ongedurig waren of onhandig met de pen . En Jan
was er zoo een, want voor hij de letters leerde moest
hij leeren stil to staan en ook stil to zitten . Den
eersten dag al Rep hij weg en dat deed hij herhaaldelij k als de deur open stond en de meester niet op
hem lette . lederen dag kreeg hij met de plak, thuis
bovendien met den stok . Maar hoe meer slaag hij
kreeg, scheen het wel, hoe meer hij wegliep of zelfs
niet in de Koestraat kwam . Voor hem duurde de
s chooltij d veel langer dan voor de zusj es, want zij n
oom was een koppig man die gezworen had dat de
jongen ordentelijk zou lezen en schrijven, al moest
hij ook slaan zijn leven lang . De meester noemde hem
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onverbeterlij k, hoewel met dat al een braven knaap,
die nooit loog, altij d beleefd was en rekenen kon hij
beter dan de beste, ook al was hij er niet bij geweest .
En eindelij k, na drie jaren, bemerkte zijn oom dat hi j
den jongen eigenlij k alleen kastij dde omdat hij wegbleef van de school, niet omdat hij met lezen en
schrijven kon, want toen hij eens op bed gelegen had
ontdekte hij dat Jan in het winkelboek zeer fraai had
opgeschreven wat de klanten borgden . Jan had op
straat schrijven, lezen en rekenen geleerd en hij had
ook geleerd veel striemen to verdragen . Zijn oom
zeide dat hij niet meer naar school hoefde, gaf hem
een gulden en wees hem wat hij voortaan in den
winkel to doen had .
Jan had er weinig zin in, maar hij deed het behoorli jk om de belooning . Zijn oom had een vlet
gekocht, die aan den burgwal lag, en als Jan geen
ontevredenheid had gewekt en alles netj es gedaan,
mocht hij er een uurtje mee uit roeien .
Zij n gedachten waxen nog altij d van de pakhuizen vervuld . Daarom ging hij daar het eerst
heen, met een vol gevoel in zijn eigen boot to zitten .
Uit de laagte zag hij de huizen anders, hij merkte nu
eerst hun weerspiegeling in het water op. Hij kon de
namen lezen en hij kon berekenen hoeveel verf de
schilders gebruikt hadden voor de luiken en de
kozijnen . Voor de nieuwe op de Schans, de grootste
van de stad, hadden zij smalt donker van de eerste
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soort gebruikt, de duurste voor het fijn . Daarom
had de kleur een glans en hoe zuiver die was kon
men zien op een stillen dag wanneer het water niet
bewoog en van de zon of de luiken daarop blonken .
Er was een ander, een klein huis op de Kolk, pas
nieuw geschilderd met indigo of het niet kostte . Als
hij pakhuizen had zouden zij alle met indigo geverfd
worden .
Hij haalde nu zelf de voorraden, meestal met de
vlet, hij raakte bekend met de pakhuismeesters en de
hoofdlieden van de dragers . Weldra wist hij nauwkeurig hoeveel zakken, balen of vaten de huizen
bevatten konden . Soms zat hij in het schommelend
boot] e onder een wal met krij t berekeningen to
maken over de opslagloonen, de draagloonen, de
prijzen in het groot en in het klein . De oom bemerkte
dat hij een goeden aanleg voor de nering had,
hoewel Jan niet gaarne in den winkel stond .
Het begon in een zomermaand dat hij uithuizig
wend . Hij had kennis gekregen aan een jongen, drie
jaar ouder dan hij, een Antwerpenaar, die hem altij d
aan het lachen maakte en hem leerde hoe men schik
kon hebben. Daniel vond Jan veel to braaf, maar hij
had aantrekkelij kheid aan hem, daar kon men niets
aan doen. Bovendien had hij een vlet waar zij den
heelen dag mee varen konden . Jan vond Daniel
soms al to dol en hij zag soms streken die niet door
den beugel konden, maar door de frankheid waarmee
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hij stoute dingen deed kon men alles door de vingers
zien .
Daniel leerde hem den besten steenslinger to
maken, hoe to mikken en hoe to zwaaien . Daar
hadden zij de ruimte voor noodig en Daniel drong er
op aan buiten de palen op het I J to varen. Zij kregen
er weldra ongenoegen met de jongens van de beurtschippers, Friezen en Kampenaars, en het werden
soms echte zeegevechten, waarin vooral Jan zooveel
behagen had, dat hij nog twee jongens uit de Kreupelesteeg, dezelfde met wie hij vroeger naar de
Nieuwe Zij getrokken was, tegen betaling meenam
om to vechten, meestal op Zaterdag . Een daarvan,
Nelis, stond slecht bekend, hij had al aan den pail
gestaan voor diefstal . Maar hij had harde vuisten en
een hard hoofd, hij Rep nooit weg, ook al wend hij
door een overmacht gebeukt dat het bloed hem uit
den neus Rep . Daar werd op het IJ menige slag
geleverd, met stokken, met bootshaken, met steenen .
Maar Daniel met zijn grillige natuur had gauw
genoeg van dit vermaak . Daar hij de oudste was
luisterden zij naar hem en als zij geen jongens tegenkwamen zochten zij ze niet opzettelij k op . Dan
voeren zij de boomhuisj es en de schepen langs en
keken toe bij het overladen van de goederen in de
pramen. Soms hielpen zij mee en kregen dan een
vierduit of een kwart mutsje brandewijn . Zoo leerden
zij alle schepen kennen, de Genueesvaarders, de
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Noordvaarders en de Russen, die naar graan en
juchtleer roken . Een van hen bleef eens aan boord en
ging ter zee .
Op een dag kreeg Daniel den inval to gaan visschen om geld to verdienen . Zij maakten zelf de
hengels en de snoeren en roeiden naar het riet aan
den overkant van het I J . Den eersten keen a l vingen
zij tien baarzen die zij naar de kleine Vischmarkt
brachten en aan een vrouw verkochten . Maar het
visschen bleef niet het eenige genoegen van den
anderen IJkant . Daar was een boer die een veld
rapen had tot het water toe en de jongens wegj oeg
met zijn knuppel. Daniel wreekte zich den volgenden
keer door de rapen uit den grond to trekken, een
ander wist een eendekuiken bij den nek to grijpen .
Toen de boer op het gekwaak kwam aangerend
staken zij of en wierpen steenen zoodat hij haastig of
moest deinzen.
Zij gingen verder op, zij mikten met hun slingers
naar een man en een vrouw die voor den steiger aan
de galgen hingen .
Het gebeurde vaak in then zomertij d dat zij de
zon zagen opgaan boven de rietlanden nog voor de
eerste schepen naar de Zuiderzee vertrokken en eerst
laat in den middag terug waren in de gracht .
Maar Jan had met zijn oom en zi jn moeder veel
last over het bengelen en slieren . Zij konden hem
niet anders bestraffen dan met berisping en ver17
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waning en inhouding van het weekgeld, waarvoor
hij ook nauwelijks had gewerkt . Wel verbood zijn
oom Pieter hem herhaaldeli j k in de vlet uit to gaan,
maar wanneer de jongen het toch deed, haalde hi j de
schouders op, zeggend dat hij op het water minder
kwaad kon doen dan in slecht gezelschap langs den
weg. Want Pieter Elbers had nagevraagd omtrent
then maat Daniel, wiens vader buiten de Haarle mmer
Poort een gemeene herberg hield, en hij had gehoord
dat er al menige klacht over hem gedaan was . Zoolang Jan, die niet loog, hem bekende dat hi j niet in
die herberg kwam, stelde hij zijn zuster gerust met
de verzekering dat het jonge bloed razen moest,
hij was immers evenzoo geweest. Bovendien, al
deed Jan onvoldoende in de nering, hi j bracht vaak
een vischj a thuis, eenmaal zelfs een brasem die op de
schaal vijf pond woog .
Het geval werd erger toen men hoorde dat Daniel
op straat na donker de jongedochters lastig viel, hij
was er al voor afgerost . Nu eischte zijn oom dat Jan
den deugniet den rug toekeerde, want er werd in de
buurt over gesproken dat hij zich afgaf met zulk
ontuig . De jongen werd weerspannig, hij wilde het
niet beloven . Toen hij uit was gegaan keven
broeder en zuster in den winkel en daarna zuchtten zij .
Maar de maat Rep vol toen de meester bakker,
die de gewoonte had met Elbers over den godsdienst gedachtenwisseling to houden, vertelde dat hij
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Jan met zijn vrind op den Dam had gezien, beiden
met een pijp tabak in den mond, en zij schaamden
zich niet voor de menschen die naar hen keken . Er
wend schande van gesproken . De moeder en de
meisj es zaten to huilen in de achterkamer. Pieter
Elbers peinsde wat hem to doen stond . Het wend een
treurige geschiedenis toen een voorname klant in de
Warmoesstraat liet zeggen dat hij van den Getrouwen Eenhoorn niet meet bediend wilde zijn .
Toen ging op een morgen zijn moeder met Jan uit
wandelen aan den IJkant . Zij sprak met hem, zij
vroeg waarom hij volhardde op den verkeerden weg,
waarom hij niet dacht aan het verdriet van den
goeden oom Pieter die hem en de anderen als zijn
eigen kinderen had grootgebracht . Hi j zei niet
anders dan dat hij zich beteren zou . En zij keerden
arm aan arm terug .
Kort daarna hoorde Jan dat Daniel voor soldaat
naar Indie zou varen . Hij liet hem zeggen dat hij hem
in gedachte vaarwel toeriep .
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Jan de Brasser was omtrent zestien jaar toen hij
een vriend en een vij and maakte die hij heel zij n
leven zou behouden.
Hi j was nu een fatsoenlij ke jongen die goed zijn
werk in den winkel deed, vriendelij k en behulpzaam
met de klanten, en het overschot van het weekloon
gaf hij in den spaarpot voor zijn zusters voor den ti jd
dat zi j trouwen zouden . Alleen in den vroegen ochtend of laat in den middag ging hi j roeien om frissche
lucht op to snuiven, meestal naar de palen om het
nieuws van de vertrokken of aangekomen schepen .
Men zag hem nooit meer met baldadigen en zwierders . 's Avonds zat hij thuis bij de gesprekken van
zijn oom en Ras, den bakker . Hij begreep maar half
wat zij zeiden over predestinatie en genade, maar hij
merkte dat zij het niet eens waxen met sommige
welgestelden van de stad .
Op een avond in den winter was hij een zootj a aal
gaan halen bij de Haringpakkerij . Daar werd hij
aangevallen door vier jongens die hem sloegen en op
den loop gingen toen een paar mannen tusschenbeide kwamen . De aal was in de modder gevallen,
hij had veel moeite er iets van terug to vinden . Van
de jongens had hij er twee herkend, dezelfde met
wie hij vroeger had gevochten . Aan een van die
twee, een zekeren Reinier uit een groote haring20

pakkerij, had hij een bi jzonderen hekel, hij had hem
nog onlangs voor paap gescholden omdat hij het
niet laten kon hem to tergen .
Den volgenden morgen roeide hij naar de Martelaarsgracht, maakte de vlet daar vast en ging op de
sluis staan wachten . Hi j zag hem niet, maar hij keerde
in den middag weer. Die jongen kwam en bleef
staan toen hij hem zag . Maar hij was niet bang, hij
wilde hem voorbijgaan naar zijn huis . Jan sprong op
hem toe en daar hij veel sterker was kon hij naar
hartelust slaan tot hij hem ~ in het slijk wierp . Twee
vrouwen liepen toe die Jan to lijf wilden, maar hij
ging rustig heen .
Dit was het begin van langdurige onlusten onder
zekere jongens van de nude en de Nieuwe Zij .
Reinier Maartensz, met een schrander hoofd, kon
helder overleggen en daar hij altij d stuivers en
grooten in zij n zak had, vond hij gemakkelij k eenige
anderen die op vaste uren op wacht wilden staan op
punten waar zij wisten dat Jan voorbi j zou varen .
Dan werd hij met steenen beschoten die vaak troffen .
Van een der jongens, die hij gepakt had, hoorde hij
dat Reinier de bende gevormd had om hem het levee
zuur to maken . Dat kon Jan de Brasser evengoed .
Hij zocht een stel kloeke kwanten, hij betaalde evenzeer met stuivers en Rep met zijn troep op de Haringpakkeri j, de Stroomarkt en den Nieuwendij k op en
neer. Dan scheen het een poos of de bende van
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werd verteld, hij moest nogmaals handen schudden
en hij kreeg ballet] es uit een zilveren trommeltj e .
Zi j vroegen hem nog eens to komen en Manuel nu
en dan to vergezellen, want hij ontmoette dikwijls
kwaad en durfde nauwelij ks op straat to gaan .
Den dag daarna bracht de vader, die deftige manieren had en een buiging maakte zoo het behoorde,
een bezoek aan Pieter Elbers om hem to danken
voor de vriendelij ke hulpvaardigheid van zij n neef. Hij
verzocht ook een klant van den winkel to mogen zi jn .
Zijn naam was Mozes de Silva, koopman van Oporto .
Voortaan kwam Jan iederen morgen Manuel
halen, soms ook des middags nog eens om met hem
to wandelen en to roeien. De jongen was even oud
als hij, maar kleiner en zwakker. Hij nam hem dikIwij is mee naar de Nieuwe Zij om de jongens daar
uit to dagen zijn beschermeling iets to doen . En
telkenmaal als hij hem tot de deur had gebracht
bedankte Manuel. De vader of de moeder en de
andere kinderen kwamen gewoonlij k in de gang om
Jan toe to knikken en zij vergaten nooit hem balletjes
of koek to geven.
Jan had eigenlijk een bezwaar tegen de menschen
omdat zij uit, Oporto waren, het land vanwaar zijn
vader en een broer niet waren teruggekeerd . Maar
zij waxen zoo vriendeli j k dat hij er soms een kleur
van kreeg en hi j kon het trouwens hun niet kwalij k
nemen dat er daarginds een schipbreuk was .
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Langzamerhand verloor Manuel zijn schuchterheid, hij leerde zijn vuisten to gebruiken zooals een
ander. Ook hierin was hij het eens met zijn kameraad,
dat hij aan Reinier van de Haringpakkerij, die hem
met de gemeenste woorden schold, den meesten
hekel had. Eens, aangehitst door Jan, greep hij hem
zelf aan en sloeg er op . Het deed hem goed den lof
van zijn vriend to hooren.
Jan de Brasser had nu den naam een der grootste
vechtersbazen to zijn onder de opgeschoten jongens .
In de pakhuizen moest hij van eerzame dragers er
schande van hooren spreken en het gespuis van
buiten de Haarlemmer Poort en buiten de nieuwe
werf, dat altij d op de schoutsrol stond, lachte hem
toe of hij van dezelfde veeren was . Zijn oom en
Hendrik Ras rieden hem liever thuis to zitten en in
ieder geval de Nieuwe Zij to mi j den, anders mocht
het niet goed afloopen, want hij stood bij sommigen
van de vroedschappen al in een verdachten reuk .
Hi j bleef thuis . Hij kocht een fluit en oefende zich,
hij maakte doosjes, hi j speelde kien met broer en
zusters of hij luisterde naar de gesprekken van zijn
oom en den buurman . Genoegen deed het hem niet,
hij had geen lucht in de lage kamer en hij dacht dat de
jongens hem voor laf zouden houden .
Maar toen de koster, Arend Keppel, de gewoonte
kreeg na het avondbrood voor een praatje aan to
komen, begon Jan met aandachtig oor to luisteren .
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Keppel was een scherpzinnig man, zeer gevat en van
treffelijke spreekwijzen wel voorzien . Hij doorzag
de fijnste verschillen van den godsdienst en de
politiek en hij kon, beter dan Elbers of Ras, kort en
bondig den waren toestand openleggen van zulke
diepe zaken als de voorschikking volstrekt of onder
voorwaarde, van genade en van slaafschen wil . Hij
kon ook met den vinger wij zen op de zeere plek in
de kerkeli j ke oneenigheden . Er kon volgens hem
geen verdraagzaamheid bestaan zoolang de wet
zeggen had in de zaken van het geloof . Want, dat
moest men erkennen, van de tien regenten, om een
getal to noemen, behoorden er vijf tot den grooten
hoop die in hun zonde en misdaad bleven liggen .
Hoe konden zulke mannen een oordeel hebben over
den waren zin van de Schrift ? En was het niet een
iegelijk bekend dat het juist die mannen waren,
de nieuwe leer van de verwarring toegedaan, die
hun grond buiten de grachten niet tegen redelij ken
prij s wilden verkoopen, daarmede de burgerij onder
zware lasten brengende ? Verwekkers van onrust en
verdeeldheid waren het, scheurmakers, aanbidders
van het gouden kalf, en die zouden gebieden hoe
men het besluit van het hemelsche bestuur begrijpen
moest ? Opgeblazen predikanten, die niet anders dan
naar de ambten doelden, noemden dienstbaarheid
wat loutere godsvrucht was . Weggeworpen moesten
zij worden, de veinzers, verbannen, hun goederen
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verbeurd, dan eerst zou het land eensgezind zijn .
Het deed Jan goed hem to hooren uitvaren tegen
de Remonstranten, er klonk van vechten en verzet
in zijn woorden, dat mocht hij hooren.
Eens kwam het tot twist tusschen Ras en Keppel .
Zij hadden het urenlang gehad over de genade . De
bakker, die al veel zorgen had gedragen, wilde er
niet van weten dat ook de kleine kinderen, als zij
niet bij voorschik king uitverkoren waren, verworpen zouden worden. Hij eischte het recht van de
onschuld . En hoewel Keppel met teksten de erfelijkheid van de zonde toonde, metal de gevolgen daarvan,
bleef hij op zijn stuk staan, zeggende dat de Schrift
dan vervalscht moest zi jn . De koster lachte, waarop
Ras kwaad werd en hem voor huichelaar schold .
Elbers hield den een vast, Jan den ander, zonder dat
waren zij handgemeen geworden . Een poos Tang
zaten zij daarna met gekruiste amen tegenover
elkander voor de glaasjes die Mayken had ingeschonken om het of to drinken .
Als de ouden gereed stonden to vechten om een
enkel oneenig woord, waarom dan de jongen niet?
Jan besefte dat hij het niet hoefde to later als het
maar voor of tegen de zaak van de ouden was .
Hij las de schotschriften tegen de scheurmakers,
op de muren en de deuren van pakhuizen geplakt,
hij stond to luisteren bij menschen die op een hoek
aan het twisten waxen over de kerk, des avonds Rep
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hij mee achter den onderschout en zijn dienaars
wanneer zi j rondgingen door de stad om naar verborgen diensten to zoeken. Er liepen veel opgeschoten jongens mee, gespuis uit de gemeene
buurten, tuk op alles wat den schout aanging . Jan
bracht elken dag nieuws van troebelen ; nu had hij
van schippers gehoord dat er in Leeuwarden gevochten was, dan in Gouda, en in Utrecht was een
huis van de roomschgezinden stukgeslagen . Hij
vertelde het met genoegen en hij begreep niet dat
zi jn oom er het hoofd om schudde .
In lien tijd zag Jan voor het eerst, toen hij boodschappen kwam brengen, dat Petronella, de dochter
in de kosterij, glanzende oogen had . Het was een
luwe regenachtige morgen, het plein lag bezaaid met
de schutblaadjes die van de kleine boomen gevallen
waren. Petronella had de oogen opgeslagen om naar
het weer to zien en toen hem aangekeken en voor zij
ze neersloeg had hij er een lachenden glans in gezien
die hem behaagde . Hij spoorde Lijntjen aan haar
vaker op to zoeken, dan bracht en haalde hij haar .
Hij kwam niet binnen, omdat Keppel gezegd had
dat hij geen jongens in huis wilde hebben . Maar hij
kon het niet laten het Oude Kerksplein langs to gaan
ieder keer dat hij uit moest . Toen hij van zijn zuster
hoorde dat Petronella hem wel mocht, sprak hij er
met zijn oom over en vroeg of hij dacht dat hij met
het meisje verkeering zou kunnen hebben . Elbers
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meende dat de koster er misschien voor to vinden
zou zijn als Jan wat ouder was en een eigen nering
had, hij zou hem eens polsen .
Maar het liep spaak door het buitensporig wangedrag van Jan . De koster verklaarde kort en goed
dat hij met geen brasser vermaagschapt wilde zijn .
Jan had gehoord dat een zeker koopman op de
Warmoesgracht beschuldigd werd weerspannige
predikanten to begunstigen . Deze beer Douw,
gewichtig in den koophandel op Indie, was een voile
oom van zijn vijand van de Haringpakkerij . Toen
Jan hoorde dat daar ruiten ingegooid zouden worden
ging hij kijken . Er was veel yolk, vooral van buiten
de poort en eenige grachtwerkersgezellen, maar er
stonden al schoutsdienaren, dus wend er alleen
gej ouwd . Den volgenden middag, toevallig daar
langs gaande, zag hij weer een oploop voor het huis
en hij zag op de bovenverdieping voor de ruiten
Reinier Maartensz staan . Het gezicht van lien jongen
maakte hem alti jd krieuwig. Er werd ge juicht want
de schoutsdienaren trokken of en toen een paar
mannen een paal uit een schuit kwamen aandragen,
drong Jan om in de voorste rij to kijken . Onder het
geschreeuw van : scheurmaker, sla den scheurmaker
dood 1 begonnen zij de deur to rammeien en toen het
paneel doorbrak stormden de belhamels de stoep
op . Jan werd voortgestuwd, hij struikelde over de
marmeren vloer die al stuk was, in de voorkamer
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waren de meubelen al uit het raam gesmeten . Aan-gestoken door de woestheid wilde hij vernielen
wat hij kon, maar alles was zoo snel gebeurd dat hij
niets meer to doen vond . De tuindeur ping uit de
scharnieren, in den tuin lagen de bloempotten aan
scherven. Daar lag een koperen doosje, dat hij
opraapte en in zij n zak stak . Hij was bezig de bloemen of to plukken die langs de schutting stonden
toen een schoutsdienaar op de keukenstoep hem riep .
Hij moest de boeien aandoen, maar dat weigerde hij,
hij gaf den man een schop en niet voor er een ander
bij to pas kwam hadden zij hem in de ijzers . Met nog
tien anderen werd hij naar het rasphuis geleid .
Er viel een harde slag in het huis aan de Niezel
bi j het bericht dat Jan in hechtenis was genomen
wegens plundering met het geboefte, nog wel bij
Douw . De schande was hun het ergst, de lage misdaad, dieverij .
Jan werd niet langer dan een week vastgehouden .
Douw, verdacht de Remonstranten aan to hangen,
had weinig vrienden onder de schepenen, men zei
dat de schout een veete met hem had wegens een
zaak van handel. De gevangenen werden vrij gelaten
tegen een boete van twee gulden .
Maar de jonge de Brasser had den winkel in
opspraak gebracht, het moest een goddeloos nest
zijn waar zulk vilein gebroed uit kroop . Elbers
voelde het weldra in zijn lade . De schel liet , zich
29

minder hooren en binnen een maand kon hij rekenen
hoeveel de omzet geslonken was . Soms noemde hij
Jan een deugniet, maar meestal zweeg hij omdat hij
geen beschreide oogen van zijn zuster kon aanzien .
Dan zuchtte hij maar . Het baatte niet of Jan zich
ordentelij k gedroeg en vlij tig stofte, de klanten
bleven weg . Hij hielp zijn zusters op de binnenplaats,
hij was zorgzaam met zijn broer, zijn moeder keek
hem verteederd aan . Het meest
derde hem wat de
koster had gezegd, met een laffe aardigheid er bij .
Op het Oude Kerksplein kwam hij niet .
Hij zocht zijn troost bij Manuel voor wien hij zijn
hart uitsprak . Geplunderd had hij niet, hoewel hi j
toegaf dat hij bij den oom van hun vijand den boel
had willen stuk slaan. I-Iij was een ongetemde jongen
die aan het thuiszitten niet wennen kon, een straffe
hand had hij noodig en zijn oom met zijn goede hart
had hem veel to laks groot gebracht . De winkel
verliep, het was zijn schuld . De buren keken hem
met minachting aan, Amsterdam wend hem to nauw .
Manuel sprak hem moed in zooveel hij kon, maar hij
werd van zi jn bedruktheid niet verlost. Hij kwam bij
Manuel in de woonkamer, hij zat er aan de tafel en de
oude Silva sprak hem zachtmoedig toe, zeggend dat
hij to jong was om voor een wilde streek al to hard to
boeten, hi j zou door braaf to werken zi jn moeder nog
ten zegen zijn .
Hij bleef neerslachtig . Wat gaf hij om Amsterdam
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als hij er niet vrij naar zijn zin kon doen zonder
duizend aanmerkingen to hooren ? wat had hij er to
waken nu de deur, waar hij elken morgen het liefst
naar toe ging, gesloten bleef ?
Zij vonden eens een papier waarop hij geschreven
had dat hij de wereld inging en dat hij zijn oom niet
vender tot last zou zijn, vaarwel, zij zouden van hem
hooren.
De Brasser ging naar Utrecht waar hij dienst nam
als waardgelder. Van het eerste oogenblik stond hij
goed aangeschreven bij den sergeant, die hem
gevraagd had wat hi j was, remonstrant of contra .
Contra, had hi j gezegd en de sergeant : perfect. Met
den wapenrok en den bandelier wend hij een ander
mensch . De hopman wees naar hem ten voorbeeld,
zoo keurig en krijgshaftig stapte hij op de Baan,
blinkend ieder stukje van het leder, iedere knoop, en
alles fier gedragen . Daar hij kon lezen en schrijven en
de commando's goed begreep werd hij na drie
maanden bevorderd tot lanspassaat op acht gulden
per maand . Geregeld zond hij zijn brieven, zoodat zij
thuis moisten dat het hem wel ging .
Na een jaar werden de waardgelders afgedankt . De
Brasser kreeg een loffeli j k brief j e van bekwaamheid en eerlijk gedrag en een geschenk in geld . Hij
had verderop kunnen gaan om een anderen dienst to
zoeken, maar hij verlangde eerst de menschen thuis
terug to zien .
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Het was een bedroefd huffs dat hij vond . Zijn
broer was kortelings ziek geworden en gestorven,
zijn moeder had nu geen anderen zoon meer dan hem
alleen. De nering was geheel vervallen, zoodanig
dat zij in kommer waren om het brood . Want Elbers
had zich openli jk bij de Remonstranten aangesloten,
omdat hij het wreed achtte to decreteeren dat een
zondaar zich door geen bekeering en vrome daden
welgevallig kon maken als hij niet was uitverkoren .
Zijn overtuiging hield het brood buiten de deur en
het waxen vijf monden want geen van de zusters was
nog getrouwd .
Jan dacht na . Door hem was de nedergang begonnen, door de zorg over hem was zijn oom tot zijn
geloof gekomen. Op hem lag de taak den ouderdom
van moeder en oom to steunen .
Hij hoorde ook dat Petronella verkeering had
met een deftigen jonkman en spoedig trouwen zou.
Hij zocht zijn vriend Manuel op en vertelde hem
wat hij in den zin had, hoe het stond met zijn verwanten . Hij was uitschot, een nietsnut, alleen goed
voor soldaat . Maar hij moest voor zijn moeder
zorgen en de anderen thuis en als de nering door hem
verloopen was zou hij zien of hij ze niet weer
bovenop kon werken . Er was in Indie fortuin to
winnen, zooals hij nog onlangs had vernomen van
mannen die terug waren . Daar Manuel en zijn vader
verstand van handel hadden zou hij hun zoowel het
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gespaarde loon zenden als de waren die hij koopen
kon. De vriend zwoer dat hij zijn zaak oprecht zou
doen .
Zij gingen samen naar het Oost-Indisch Huis
waar Jan de Brasser teekende voor lanspassaat .
Dien avond zat hij in het gezin van Manuel aan
de tafel.
Toen hij naar huffs keerde Tangs den burgwal om
zijn moeder to vertellen dat hij wegging, zag hij
gedurig Petronella voor zich . Hij liep langzaam, hij
keek de huizen en het water aan . Even had hij spijt
dat hij alles in Tang niet terug zou zien. Maar het
moest geschieden, de stad was hem to nauw .

III
De vloot van negen zeilen was uit het Tesselsche
gat gevaren, de Trouwe vooraan met de vlag van den
commandeur in top . Zij waxen alle overvol want er
voeren ook burgers mee, predikanten, ambachtslieden, ook vrouwen en jongedochters, en op de
dekken lagen vaten en kisten zoo hoog vastgesj ord
dat de bootslieden haast geen ruimte hadden voor het
werk . Nadat zi j hun plaats hadden genomen, twee
bij twee achter den commandeur, werden de sprietzeilen nog genet, dadelij k vol met de zomerbries .
Meer dan elfhonderd menschen uit de donkere
huizen van Nederland gingen wonen en werken
onder de zon.
Op 't Wapen van Amsterdam liet de opperkoopman Evert Thomasz brandewijn uitreiken aan scheepsen krijgsvolk, in de kajuit Spaanschen wijn naar
gelieve tot het wenschen van een voorspoedige
vaart . Aangename, vroolij ke gesprekken werden
bij de geheven glazen gevoerd tusschen de Compagniesdienaren en de burgers . Er waren twee predikanten, om beurte hun echtgenooten roepend, die
bezig waren met reismanden en pakken, een opperbarbier en een luitenant, een meester-timmerman en
een meester-metselaar met zij n echtgenoote, voorts
drie assistenten . Vijf weesdochters, toevertrouwd
aan de zorgen der predikantsgaden, stonden schuch34

ter bij de vensters . De schipper en de stuurlieden
moesten nog boven blijven . Men vroeg elkander
waar men vandaan kwam en het waren verscheiden
oorden van de Vereenigde Provincien die genoemd
werden : Haarlem, Woerden, Dordrecht, Purmerend, Harderwij k, Zierikzee . De opperkoopman,
gul en minzaam in zij n waardigheid, wenkte nu en
dan de bedienden de glazen to vullen, hij wist uit
ervaring dat een hartige dronk goed was tegen de
zeeziekte, mits tij dig genomen. Toen de bel geluid
had voor den middagmaaltijd en allen aanzaten,
hield hij een toespraak, waarin hij zeide dat zij de
verschillen achter gelaten hadden en eensgezind uitgingen om vaderland en Compagnie to dienen ; hetzij
de baat groot was, hetzij klein, zij gingen met den
wit en de zekerheid om welvaart voor wie thuis
bleven to winnen, mocht het profijt pas voor de
kinderen en de kindskinderen zijn. Dominee Kamerlingh sprak daarop gebed en zegen .
Feestelij k was die eerste maaltij d op zee, overvloedig omdat de versche spijzen, ossenvleesch en
groenten, toch niet lang bewaard konden worden.
De tafelbedienden droegen telkens weer de voile
schotels rond en brachten dan weer gerechten die
luid verwelkomd werden . Na de pannekoeken en
het suikerwerk haalde de luitenant nog een mand
kersen die hij had meegekregen . De schipper riep
om nieuwe kannen rooden wijn en hieid op zijn
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beurt een toespraak, hoewel kort . 't Wapen van
Amsterdam, zeide hij, was een fuink, een hecht getimmerd schip van vierhonderd last, maar het had
veel yolk aan boord, meer dan honderd-en-zestig
zielen ; hij hoopte dat zij alien behouden over
kwamen, maar het was altijd wagen op de ruime
zee en niemand moest vergeten dat de eer alleen den
Allerhoogste toekwam als zij voor Bantam kwamen .
Hij hief zijn glas . Er werd geklonken op den schipper
Kornelis Vis . Daarna dankte de andere dominee .
Toen zij opgestaan waren kreeg de opperbarbier
werk om handen. Eerst begaven drie der j ongedochters zich naar hun kooien, daarna mejuffrouw
Blomme, de domineesvrouw, en ook twee assistenten
liepen haastig naar buiten . Meester Pietersz had een
feilloos middel tegen de zeeziekte, hij ging om het to
bereiden. Hij mengde twee deelen olie met een deel
honing, roerend tot het zalvig werd, en voegde er
dan een derde fijn mosterdpoeder bij . Dit bracht hij
ieder van de kranken met een paar brokken dubbelgebakken brood . Weldra voelden allen zich opgefrischt, maar zij verkozen in hun kooien to liggen
want het schip begon naar to stampen .
Van de assistenten stond er maar een op de
kampanj e, die met den opperkoopman naar de
blanke streep der duinen keek . Er werd hem naar
zijn betrekkingen gevraagd, want de opperkoopman
hechtte er aan de omstandigheden van zijn minderen
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to kennen om to weten wat hij van hen verwachten
kon. Reinier Maartensz vertelde dat hij zijn aanstelling had gekregen door een moedersbroeder, die
hoofdparticipant was van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie . Zijn verwanten behoorden tot de
eersten die in de stad den Hervormden godsdienst
hadden omhelsd . In den haringhandel was hij groot
gebracht, hij had boekhouden geleerd en hij kon een
Spaanschen brief lezen . In de negotie van zijn wader
zou hij de aangewezen opvolger zijn, maar hij had
twee broeders en daar hij had ingezien dat er voor de
Compagnie goed werk to verrichten was, dat een
degelijke toekomst verzekerde, had hij besloten
liever naar Indie to gaan, zij het ook als een die
bevelen heeft to hooren, dan thuis to blijven en de
winst to deelen. Hi j beval zich aan in de gunst van
zijn meerdere, hem belovende zijn plichten to
vervullen gelij k een eerlij k man betaamt .
Hij had niet meer gezegd dan een ander behoefde
to weten . Inderdaad behoorde hij tot een rechtzinnig
geslacht dat de goede zeden streng in eere hield .
Niets werd in hun huis gezien dat het komende
zieleheil verderven kon, alle wuftheid, spel en
vermaak die van den rechten weg doers dwalen,
verfoeiden zij . Als jongen had Reinier zij n ouders
vaak geergerd door streken op straat bedreven, toen
hij zich afgaf met jongens uit de stegen en menigmaal met gescheurde kleeren thuis kwam, maar later
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had hij zich gebeterd en het gezelschap van ordentelij ke jongelieden opgezocht. En er zou tevredenheid
in de woning geweest zij n ware het niet dat hij
twistte met zijn broeders . Reinier was bekwaam,
hij besefte het ook en toen hij op het kantoor het
schrijf- en rekenwerk to doen kreeg, eischte hij dat
zij n broeders het deden zooals hij, terwij 1 hij op hun
werk aanmerkte en smaalde. De broeders bleven
koppig . Reinier begon to denken dat zij opzettelij k
volhardden in wat hij hun fouten noemde om hem to
plagen . lederen dag werd er getwist . Zijn wader
zuchtte, zich afvragend hoe het later zou moeten
gaan . Reinier zelf voorzag dat hij zijn leven lang den
handel zou moeten deelen met broeders die niet
buigen wilden voor zijn inzicht. Hij overdacht op
welke wijze hij alleen den handel zou kunnen
drijven . Toen hij er zijn vader over sprak kreeg hij
ten antwoord dat de broodwinning aan alien gelij kelij k zou komen, niet aan een enkel . Reinier ontmoette
jongelieden die in andere negotie betrokken waren,
in metaal, in graan, in bout, van wie hij schampere
opmerkingen hoorde over zijn bedrijf. Er werd den
gek gestoken met den ouderwetschen haringhandel,
zij achtten hem minder dan zichzelven . De krenking
van zijn fierheid trof hem . Hij had gehoord van
jongelieden die, door de Compagnie naar de Indien
gezonden, binnen weinig tijds een loon verdienden
beter dan bier wanneer men reeds een gezin heeft .
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Een tocht naar de verre gewesten beschouwde hij
als een avontuur, want wie kon voorzeggen of de
onderneming tot degelij ken bloei zou komen ? Haar
lot lag op een weinig bekende zee . Het geweld van
den oorlog kon haar erger storen dan den handel
nabij . Zij moest zich kostbaar toerusten tegen de
mededingers, de Engelschen brachten Oostersche
goederen, men sprak van een Fransche compagnie,
er waren Deensche schepen daarginds gezien, men
vertelde dat er ook in Hamburg werden uitgerust .
Hij rekende de kansen van de waren . Peper en
specerij waren niet onontbeerlij k gelij k graan en
visch ; zijde en porcelein achtte hi j beter, hoewel
evenmin onontbeerlij k kon zulke waar, bestemd
voor welgestelde verbruikers, hooger prijzen maken .
Voor het een en het ander evenwel moest de grens
spoedig bereikt worden. Hoeveel peper immers,
hoeveel zij de nam de markt ? Toch kon er zeer veel
voordeel uit then handel komen zoo men de prij zen
kon beheerschen, zoo men de mededinging onderdrukte en onbetwist zi jn winst bepaalde . Sprekende
met zijn oom Douw, die een groot part had in de
Compagnie, vernam hij dat zij inderdaad aan hun
dienaren ginds bevel hadden gegeven alle andere
naties uit de eilanden to weren, de schepen werden
ruim voorzien van mannen en krijgsbehoefte . Men
wilde over den geheelen handel in specerij beschikken. De Heeren hadden ook besloten voortaan
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slechts flinke, betrouwbare j ongelieden uit to zenden, niet langer de deugnieten en luiaards voor wie
in Amsterdam geen plaats meer was. Reinier bezon
zich . En nadat hij zich met zijn broeders had verstaan over het toekomstig erfdeel, besloot hij de
kans to wagen .
Eerst den volgenden dag, toen het duin van Walcheren nog even blinkend to onderscheiden was
onder de wolken, kon de opperkoopman de andere
assistenten ondervragen en ook van hun personen
kreeg hij een gunstige gedachte .
Anthony Bal kwam uit een welvarende grutterij
aan den Anegang to Haarlem. Ook hij bleek goed ter
school geleerd to hebben, hij kende Fransch, hij was
op de hoogte van hetgeen in de laatste vijftig jaren
in de Nederlanden was gebeurd . Daar zijn vader een
groot gezin had en het in Haarlem stil begon to
worden, had hij, de tweede zoon, de vleugels willen
uitslaan om elders een broodwinning to zoeken . Hij
bezat een getuigschrift van een der schepenen van de
stad, bij wien hij de boekhouding had gevoerd, en
deze was ook bij de Heeren van de Kamer zijn
voorspraak geweest.
Zijn vader was niet lang to voren tot de Hervormde Kerk overgegaan, maar zijn moeder was
Roomsch gebleven . De zoons volgden den vader, de
dochters en Anthony hingen het geloof van hun
moeder aan. Men had in Amsterdam verzuimd naar
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de religie to vragen en schoorvoetend had Anthony
den schepen beloofd zich, desgevraagd, Hervormd
to noemen. Want hij wilde weg, om een meisj a aan
wie hij niet denken mocht . Zij had gezworen nooit
met een ander to zullen trouwen, maar hij begreep dat
hij berusten moest en hij wilde haar het leven niet
moeilijk maken ; als hij zijn brood ver weg verdiende
zou zij haar lot verdragen. Voortaan wilde hij niet
anders dan rustig werk.
De derde assistent was een schuchtere jonge man,
die weldra vriendschap sloot met Bal . Hij heette
Lucas van K asteele, hij kwam van Leiden, maar was
geboortig van Oudenaarde . Er viel weinig van hem
to zeggen . Zijn vader was een geleerde en ook hij
voelde neiging tot de wetenschap, maar hij achtte
zijn verstand gering . Daar hij liever in een warm
land wilde wonen koos hij voor Indie .
Hij sprak weinig, het liefst met Anthony Bat,
maar niet in de kajuit omdat daar to luid gerucht van
stemmen klonk .
Mejuffrouw Blomme en me juffrouw Kamerlingh,
de vrouwen van de predikanten, hadden zich vaste
plaatsen gekozen bij de vensters, de jongedochters
zaten met het naaldwerk op de bank] es achter hen .
In den beginne spraken zij beiden veel, eerst om
van elkander to weten, dan om elkander to overtuigen, maar weldra bemerkte Margrete Kamerlingh
dat het praten haar vermoeide en de schrille stem
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van Hendrika Blomme was meer dan iedere andere
in de kajuit to hooren. Mejuffrouw Matthesz zat
achteraf, gestadig over haar werk gebogen, antwoordde zacht en kort en zeide nooit haar meening .
De meisj es zwegen betamelij k of fluisterden somtij ds
even . Aan de tafel zaten de mannen to disputeeren,
de opperkoopman, de twee predikanten, de opperbarbier, terwij 1 Maartensz luisterde .
Het bleek al spoedig dat dominee Blomme en
dominee Kamerlingh verschilden in hun opvatting
van zekere punten der belijdenis, verschillen zoo
nauw en f ij n dat zij het begrip der bij zitters ontgingen,
volgens de verdedigers nochtans zoo gewichtig dat
het recht verstand der Schrift er mee stond of viel .
De opperkoopman liet dan de kannen brengen, nu
Franschen, dan Rijnschen of Spaanschen wijn,
zeggend dat men zich voor de guurheden der zee
vrijwaren moest met een fikschen teug . Zij hadden
meest de glazen in de hand wegens het slingeren van
het schip . Dominee Blomme hield immer stand, zelfs
wanneer de barbier, die een duchtige pint verdragen
kon, bedankte, en ook zijn vrouw weigerde geen derde
of vierde glaasj a anij s . Wanneer dan, zooals gewoonli jk werd gezien, na een lang gesprek dominee Blomme heftig werd, met de vuist op de tafel slaande en
rood in het gezicht, stond dominee Kamerlingh op,
haalde zijn hoed en ging een luchtje scheppen . Kort
daarna haalde zijn vrouw kap en mantel en volgde hem .
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Nog voor de Spaansche Zee was er verkoeling
merkbaar tusschen de ambtgenooten. Kamerlingh
sprak Blomme zelden aan, antwoordde gepast en
zette een gesprek met anderen voort. Juifrouw
Blomme bespotte haar man, dat hij then hoogmoed
verduren kon . En Blomme gebruikte harde woorden,
zoo luid gezegd dat schipper Vis soms door de deur
kwam kij ken. De opperkoopman liet den wij n liever
in zijn vertrek brengen, waar hij schrijfwerk had to
doen . Dominee Blomme zocht gesprekken to voeren
met den meester-timmerman, met den meestermetselaar Matthesz, met den luitenant Rij ken, en
daar zij geen behoefte hadden aan verkwikking boven
het rantsoen, bestelde hij brandewijn voor zichzelf
en voor zijn vrouw . En soms to veel . De schipper
zeide hem eens dat hi j een lief hebber van drank was,
zeker om den Portugeezen gelij k to geven, die de
Hollanders boerraatjes noemde, wat zuiperds beteekende .
't Wapen van Amsterdam was, toen zij in de
warmere zeeen kwamen, in ruw weder van de vloot
geraakt, vermoedelij k vooruit ; alleen de Valk, een
snelvarend scheepj e, had men nog in zicht . Scherpe
uitkijk werd geboden omdat in deze streken Spanj aarden en Portugeezen kruisten . Een ieder tuurde
aan de boorden . De schipper hield met den ruimen
wind ver bewesten de eilanden Cabo Verde .
Reinier Maartensz had zich voor den mast be43

geven. En op een middag kwam hij bij den opperkoopman met een aanklacht . Er beyond zich, zeide
hij, onder de Compagniesdienaren, to weten onder
de soldaten, een binnenkruiper, een man die wegens
een zwaar vergrijp de Compagnie niet dienen mocht .
Hij beschuldigde hem bij naam en daad, een zekeren
Jan de Brasser van Amsterdam, die voor een jaar
in Oogstmaand in het huffs van den hoofdparticipant
Douw geplunderd had en daarvoor gevonnist was .
Thomasz achtte het een bedenkelij k geval, hij sprak
er den luitenant over. Nu was weliswaar Rijken een
onversc
'g man, die om de belangrij kste zaken
kon lachen, maar toen hem het bezwaar tegen de
Brasser werd gemeld maakte hij zich warm, zeggend
dat hij het niet gelooven kon en zelfs indien het waar
was, bleef hij fiducie houden in zijn lanspassaat,
een der fermste kerels van zijn troep . Hij gaf zijn
woord, wanneer het op vechten kwam hadden zij
van zulk een man meet nut dan van een wij sneus als
de assistent . Zonder goede soldaten geen koopwaar
voor de Compagnie, kort gezegd . De opperkoopman
had zijn plicht to vervullen en op de aanklacht een
onderzoek doen volgen . Hij meende evenwel dat
zonder personen van de andere schepen geen geschikte
raad belegd kon worden, want op 't Wapen waxen
er slechts vier daartoe bevoegd. Dit deelde hi j
Maartensz mede, die antwoordde dat in dat geval
de man voorshands in de ijzers gezet moest worden .
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Thomasz bedacht zich, hij besliste den raad toch
to houden om de zaak snel of to doen . Noch de
schipper evenwel, noch de opperstuurman wilde
van praterij hooren nu zij hard moesten zeilen.
Intusschen had de Brasser van den sergeant over
de aanklacht gehoord . Hij wist van den eersten dag
dat zijn oude kennis zich aan boord beyond, hij was
benieuwd of de jongen verstandig was geworden
of dat zij in Indie weer vechten moesten . Het bleek
dat het vechten moest zijn en hij was bereid hoewel
slechts lanspassaat .
Hij stond in goeden naam zoowel bij de minderen
als bij sergeant en luitenant . De soldatenrok deed
hem goed, zooals het in Utrecht was geweest ; hij
borstelde, poetste en wreef tot er geen vlek of roest
to vinden was aan kleeding, aan musket, forket,
houwer en bandelier. Het voorbeeld werkte op
andere jongens, de bootslieden hadden er schik in
hen na de oefening to zien poetsen en wrijven, heel
den morgen tot zij naar de kombuis begonnen to
kij ken zoo de wind van then kant woei . Hoewel
hij zelf onverschillig was voor dobbeisteenen, leende
hij gul aan iemand die bij het spel verloor . De
varensgezellen droegen hem een goed hart toe omdat
hij eens, toen de hoogbootsman hen betrapte met
een vaatj e brandewij n, gelij k zoovelen er ter sluiks
medenamen om in Indie to verkoopen, gezegd
had dat het hem toehoorde . Hij wist wat er stond
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op het verbergen van brandewijn : met het mes door
de hand aan den mast genageld . De hoogbootsman zei
dat hij het melden zou, maar hi j deed het niet omdat
hi j beter wist . Toen nu bekend werd dat er een
aanklacht tegen hem was stelden zij hem gerust
dat hij op zachte handen kon rekenen, wat ook de
straf mocht zij n .
't Wapen van Amsterdam kwam in een stilte,
de zeilen hingen slap, men kon alleen maar rondki jken naar de lucht . De schipper zeide dat zij den
raad nu houden konden . Onder het zeil op de
kampanj e werd een tafel geplaatst. Ewout Thomasz
presideerde, de luitenant Gilles Rijken zat voor
fiscaal en secretaris . Reinier Maartensz las de beschuldiging . De Brasser keek telkens om naar het
voorschip waar in koor het lied gezongen werd
Van bergervisch en brandewijn, ha-hallohei 1 tot
de opperstuurman het zeuntj e zond om het spektakel to verbieden. Op de vraag of hij erkende de
Compagnie misleid to hebben begon hij zijn verdediging. De luitenant, die hem wierf, had hem niets
gevraagd ; van den artikelbrief wist hij niet anders
dan dat hi j den eed had moeten doen ; die luitenant
had zeker geen belang gesteld in een aardigheid
bekocht met een boete van twee gulden, men mocht
het ook een hardhandigheid noemen, uitgehaald
in het huis van een beer die toen Remonstrant was .
Recht was recht, maar een scheurmaker mocht wel
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eens hooren wat men van hem dacht . Hoe het ook
zijn mocht, het viel hem tegen dat hij voor een lichte
overtreding tweemaal gehoord moest worden. De
opperkoopman knikte, de luitenant lachte . De
Brasser haalde het getuigschrift uit zijn zak waarin
zij lazen dat hij eerlij k en loffelij k gediend had,
nimmer dronken en uiterst bekwaam in de exercitie,
onderteekend door den hopman to Utrecht. De
opperstuurman vroeg Thomasz hem to verklaren
wat Remonstrant wilde zeggen . De schipper gaf to
kennen dat volgens hem een ieder de religie kon
hebben die hem geliefde, als hij maar oprecht zijn
plichten deed, voorts dat het onrechtvaardig was een
goed soldaat to vervolgen voor een vergrijp dat hij
geboet had en hij had zich daarna bekeerd, zooals
uit de getuigenis bleek . Het kostte den opperkoopman veel moeite zijn mederaden to doen verstaan,
dat de lanspassaat bier niet stond voor het misdrijf
der plunderij, maar ter verantwoording dat hij zich
in dienst der Vereenigde Oost-Indische Compagnie
beyond, daartoe onbevoegd wegens het vonnis voor
een delict . Toen kon de zaak van twee kanten onderzocht worden. Aan wien de schuld ? vroeg de luitenant. Er was den lanspassaat niet gevraagd naar
zijn delict, men kon niet verwachten dat hij uit
zichzelf al zijn guitenstreken zou vertellen . De
opperkoopman wilde de vraag der schuld ongemoeid laten en slechts het felt aanzien dat de man
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zich onwettig in den dienst der Compagnie beyond .
Moest men hem ontslaan? Wis en zeker niet, zeide
de luitenant . Schipper en stuurman vonden dat men
genoeg gepraat had over een wissewasje en dat men
niet to hard moest zijn. Edelmoedigheid boven
gestrengheid stellende gaf de raad het vonnis dat een
halve maand gage van de Brasser achtergehouden
zou worden.
Toen hij op het voorschip kwam werd hij met
gejuich ontvangen, met het lied dat twee uur to
voren was afgebroken . Maar hij raasde. Hij had nabij
berekend hoeveel hij op de reis kon sparen, hoeveel
hij thuis kon laten betalen, en daar moest zeven
gulden of door de verklikking van een jongen die
zijn vuisten niet vergeten had .
Ook Maartensz was niet tevreden . Hij oordeelde
dat een kleine boete het onrechtmatig genot van
voordeelen, komende uit den dienst der Compagnie,
niet vergoeden kon . Hij nam zich voor het geval
later ter sprake to brengen .
't Wapen van Amsterdam en de Valk voeren
voorspoedig, bekwaam gestuurd in den Zuidooster
beneden de line, zij kwamen na drie en een halve
maand in zicht van Kaap de Goede Hoop . De ankers
werden er geworpen . De hoogbootsman, vergezeld
van een boot vol musketiers, ging aan wal om de
gezindheid der Hottentotten to verkennen . Daarna
konden de opvarenden komen om eindelijk frisch
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water en groenten to proeven . Meester Pietersz had
al eenigen tij d aan hen, die klaagden over euvelen
van ingewand en mond, den raad gegeven in plaats van
een pond gezouten vleesch of visch een half pond
to nuttigen, in plaats van een kan bier anderhalve kan
daags, to beter nu menig vat zuur begon to worden .
Hun die last hadden van buikloop had hij liever meer
Spaanschen wijn gegeven, ware het niet dat de
bottelier zich verzette. Wel hadden zij er pas vier
over boord moeten laten, maar voor velen zou een
verblijf op den vasten grond heilzaam zijn . Na twee
weken hadden de meesten ook weer een blos, to
danken aan den verschen kost zoowel ais aan het
vermaak over de Hottentotten .
Na de Kaap echter begon de tegenspoed . De
schipper, door vroegere reizen geleerd, hield liever
Zuidelij k, ondanks de zware stormen die daar
woeden konden, om daarna gemakkelij k Noordwaarts to stevenen. 't Wapen kreeg het weldra hard .
Het was zwoegen voor de mannen dag en nacht
met zeil en rondhouten, menig stuk der lading aan
dek ging verloren, in de kajuit leden de menschen,
gekleed in hun kooien, barre kou, ook honger
omdat de koks het eten niet konden bereiden . De
barbier liet zich door de Brasser helpen met de medicijnen, daar hij met zalven en kruiden had omgegaan.
Hij was het die Maartensz zes maal daags de stroop
van honing en pepermunt moest toedienen voor de

49
Jan Compagnie

4

koliek en bi j hem stond wanneer de arme j ongen
schreeuwde van de kramp, want meester Pietersz,
overigens druk met de andere patienten, kon in
het hevig slingerend schip niet loopen. Soms sloeg
de zee de kajuit in, dan hadden de timmerlieden daar
to redderen .
Twee weken voeren zij in de stormen, nu de
zeilen zettend, den anderen dag ze weer haastig
bergend, weinig vorderend . En toen zij weer in
kalmer luchtstreek kwamen bleek dat er negen opvarenden gestorven waxen . Maartensz kwam voor
den mast om de Brasser to danken voor zijn hulp .
De scheepsraad achtte het noodig op het eiland
Mauritius aan to sturen.
Vier dagen voor zij er kwamen, bij zonsopgang,
werd er een karaak gepraaid, zeker twee keen zoo
groot als 't Wapen van Amsterdam, een hoog schip
met een dubbele laag stukken . De opperkoopman
tied het to mij den, maar het lag recht voor en voer
zeer langzaam. Keeren onnoodig, zei schipper Vis,
zij zouden wel vlugger zijn, want dat schip was veel
to groot om met het roer to spelen ; dus hielden ze
den koers met geminderd zeil om de maatregelen to
nemen. Eerst na vier uren waren zij genoeg genaderd
om to merken dat de karaak niet uit den weg wilde
gaan . Als hij vechten wilde, goed, er zou wel rijke
lading zijn . De schipper liet de prinsenvlag waaien
en het roer omleggen om zijn kartouwen to toonen .
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De Portugees was zoo onvoorzichtig geweest hem
to dicht to laten bezeilen zonder vuur to geven, want
nu gaf 't Wapen van Amsterdam de laag, snel
zwenkend om hem achterom to loopen . Twee
bosschieters schoten knap op het roer, dat dadelij k
verzakte . Tot den namiddag duurde de strij d,
't Wapen beurtelings naderend en wi j kend, rap
in beweging en eindelij k voer het onverwachts recht
aan. De entering besliste in een half uur, de Portugeezen zaten onder het luik geborgen . Bi j het
monsteren bleek dat de schipper Vis zware verliezen
had, acht man, soldaten en bootsgezellen, waxen
gevallen voor de Compagnie . Dominee Kamerlingh
bad voor vriend en vij and .
De gevangenen kwamen den morgen daarna uit
het ruim . Er waxen Brie Hollanders onder die zonder
vorm aan de groote ra gehangen werden . Behalve
de Portugeezen, minder dan men vermoed had
omdat het schip schraal bemand was, telde men
veertig zwarte slaven . De prij s ging onder bevel
van den stuurman en ook de luitenant kwam aan
boord met een sterke afdeeling .
Op Mauritius bleven zij ruim drie weken omdat
er veel to herstellen was aan de vaartuigen zoowel
als aan de schepelingen. Er werden vereeringen
uitgedeeld aan de beste vechters, Jan de Brasser,
die den Portugeeschen commandeur vermeesterd
had, ontving twintig realen . Maartensz, ofschoon
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volhoudend dat hij tegen de artikelen loon trok van
de Compagnie, erkende de verdienste en drukte hem
de hand, zoodat de Brasser meende dat hij alles
vergeten wilde . Hem was het wel het oude bij het
oude to laten.
De kuipers hadden nieuwe vaten gemaakt, de
gevangen visch was gedroogd en gepakt, de vaartuigen lagen zeilree, opnieuw voorzien van al wat
gebroken was of verloren. Dominee Blomme moest
op den prij s varen, want de opperkoopman had een
lagen dunk van hem en van zi j n echtgenoote beiden.
Toen de ankers gelicht waren stond hij nog over het
boevenet to schreeuwen dat hij zich beklagen zou,
de Brasser hield hem vast om niet over boord to
vallen en op 't Wapen werd het Ha-hallohei van den

bergervisch aangeheven . De twee schepen namen den
koers, dicht bij elkaar, en voeren weldra onder bolle
ze en.
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IV
De man in de mars zag uit de wolken twee blauwe
toppen stij gen, hij riep land en het was op 't Wapen
van Amsterdam bekend dat zij behouden voor
Groot Java waxen . In den middag werd er gejuicht
toen de Valk, kort na de Kaap uit zicht verloren,
hen snel achterop Rep . De schipper en de stuurlieden
ergerden zich over het treuzelen van de karaak, to
meer nadat zij van een klein jacht, daar kruisende
om binnenkomende schepen to waarschuwen, vernamen dat er geduchte Spanj aarden voor Straat
Soenda zwalkten . Zij vorderden langzaam en hadden
ruim den ti jd om schoon schip to maken .
Eindelij k kreeg de konstabel bevel to schieten want
uit den einder staken de masten van de vloot die
voor Bantam lag, twaalf zeilen groot en klein,
koppen landwaarts in een halven kring, alle met de
vlag aan steng en spiegel. Daartegenover lagen vi jf
Engelschen en tusschen den wal en de vloten voeren
veel prauwen of en aan . De stukken vuurden, de
trompetters bliezen, de president kwam in zi jn sloep
nog eer een anker viel . Van alle andere schepen
voeren de booten aan, het geschut daverde langs
heel de rij .
Na de plichtplegingen zetten Hoogesteen, de
president van den handel in Bantam, en zi jn opperkoopman Vinck zich in de kajuit om . het reisverhaal
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to hooren . Het was Vinck die de vragen en opmerkingen deed, de president knikte lusteloos, maar een
enkel maal beval hij hem op onheuschen toon den
opperkoopman Thomasz to laten spreken .
Zi j waren geen vrienden . Voor een jaar nog werd
Hoogesteen een ijverig dienaar genoemd, maar de
warmte had zijn gezondheid veel geschaad, hij was
onverschillig geworden voor den handel, moedeloos
onder de wanordelijkheden van zijn minderen, die
hij niet vermocht to onderdrukken, hij verlangde
naar het vaderland terug to keeren . En hij zou den
brief ook al geschreven hebben, ware het niet dat
hij zich verzette dat Vinck triomfeeren zou . Twee
jaren zaten zij op het kantoor van Bantam, Hoogesteen in naam de meester en de papieren teekenend
met zijn naam, Vinck evenwel de negotie regelend,
koopend en onderhandelend naar eigen dunk, tot
bijgeval de president met een inspanning van zijn
wil en ten nadeele van zijn gezondheid de vuist op
de tafel legde. Dan schaamde hij zich wanneer in de
woordenwisseling bleek dat hij niet eens den jongsten
prij s der pepers kende . Het ergste voor Hoogesteen
was to weten dat de mindere dienaren nederig zij n
bevel aanhoorden, maar den wensch van den opperkoopman deden. Hij kon er niets tegen doen, want
hij lag aanstonds weer to bed met hoofdpijn en
zwakte in de beenen, met geen malvezij of kamille
to verhelpen . En dageli j ks werden de moeilij kheden
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grooter nu de Engelschen halsstarrig voor Bantam
bleven met opdrijving van de prijzen, tumult van
het bootsvolk aan wal .
Bij Meindert Vinck was het eer geringschatting
dan vi jandschap . Hij had den eed gedaan het profijt
der Compagnie naar beste weten to bevorderen,
hij werd daarin verhinderd door een zwakhoofdig
man, die zich door een iegelijk, Javaan, Chinees of
Arabier, bedotten liet, zoowel met prij s als kwaliteit .
Gisteren was het idem zooveel el fluweel om een
geveinsde gramschap van den pangeran to verzoenen ;
eergisteren vijfhonderd realen voorschot op porcelain waarvan bij levering de helft gebroken bleek ;
zoo herhaaldelijk tot groot nadeel van de kas . Zijn
oogen werden zwak, hij las in het boek de cijfers
verkeerd en wees ongepast terecht . In de bedeeling
van het recht sprak hij zonder uitzondering vergoelij kend, zelfs over de schandelij kste vergrij pen van
diefstal en zedeloosheid . Om het krakeelen en vechten
der varensgezellen van beide naties to voorkomen
wilde hij het eigen yolk zooveel mogelij k van de
straat houden, waar zich al de schippers tegen hadden
gekeerd . Vinck was altijd een willig dienaar geweest,
met dezen president echter veroorloofde hij zich,
de beleefdheid in acht nemend, tot baat van den
handel to doen wat hij verantwoorden kon . Hij had
de handen vol met het nagaan van de boekhouding
der onderhoorigen, want er werd veel verduisterd,
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meer dan achterhaald kon worden, omdat er geen
dief was, hoog of laag, zonder dievenmaat . Van de
onderkooplieden en as sistenten kende hij er geen then
hij geheel vertrouwde ; een enkele scheen eerlijk zijn
plicht to doen, maar leefde in dronkenschap of
ontucht en kon dus naar verwachting ook falen in
de eerlijkheid . Vinck was gevreesd meer dan het
hoofd van het kantoor.
Hi j had een brief van een gewichtig hoofdparticipant waarin hem Reinier Maartensz loffelijk werd
aanbevolen en nadat hij hem ondervraagd had
oordeelde hij het nuttig een betrouwbaren ondergeschikte to begunstigen . Daarom droeg hij hem
voor om aanstonds bevorderd to worden . Maartensz
wend onderkoopman drie dagen na aankomst en
beloofde mede to werken tot betere orde in de zaken
van de Compagnie.
Hij Rep niet, zooals de andere nieuwelingen, op
de markt, voor de moskee, voor den kraton heen en
weer om zich aan de inlanders to vergapen, maar hij
maakte het zich aanstonds makkelij k met de kleeding
en zette zich aan het werk . Het duurde niet lang eer
hij in de winkelboeken van twee onderkooplieden,
die hij overnam, abuizen ontdekte waarvan Vinck
nag geen kennis droeg . De totalen waren juist
verantwoord, maar in de onderdeelen, bestede
prij zen, ontvangen gewichten, vond hij velerlei
onregelmatigheid die knoeierij verborg, door Vinck
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niet meer na to vorschen . De onderkooplieden
Tersas en Backer verontschuldigden zich over de
vergissingen, toegevend dat de slordigheid aan
dronkenschap to wijten was, maar hielden vol dat
de waren volgens het vermeld gewicht verzonden
waren.
Tersas en Backer behoorden tot de deugnieten
die de Compagniesdienaren verachtelij k maakten
bij de Javanen . Tegenover hun meerderen misten
zij behoorlijk ontzag, bij een terechtwijzing van
lompe taal dienende, bij bedreiging met straf, zelfs
bij boete, die hun herhaaldelij k wend opgelegd, een
smalende houding aannemende . De president vergoeli j kte dan en herinnerde Vinck aan hun begunstigers in het vaderland. In de galerij van de loge,
wanneer de zakken peper werden binnen gedragen,
sloegen zij met hun rottans de Javanen en Chineezen
om tot haast aan to sporen, in plaats van toe to zien op
het wegen, en zoodra de hoofdman van de dragers
het geld in hun zakken had laten glij den, deden zij
hun baldadigheid met hem, den Chinees aan den
staart trekkende, den Javaan met een stukje spek op
de vlucht jagende . Met verwensching van den peper
verlieten zij de loge, zonder bewaking over de zakken
to stellen, en gingen naar de herberg van Leersemaaker
buiten het Chineesche kamp . Met de hoofden verhit
van arak speelden zij er den beest, de slavinnen lastig
vallende, twist zoekende met de soldaten die er bij
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de dobbelsteenen zaten, tot dat Leersemaaker, een
stoere man met zware handen, een eind aan het
tieren en gillen maakte en hen van zijn erf verdreef,
zeggend dat het tij d werd voor de Compagnie to
werken . In de loge, na haastig gegeten to hebben
wat de bedienden nog schaffen konden, gingen zij
hun roes uitslapen op hun bedden, wanneer Vinck
naar de schepen was ; anders zetten zij zich voor hun
papieren, met de beenen op tafel, geeuwend, onverschillig. In het heete van den dag wisten zij wel dat
de opperkoopman hen niet zou komen storen, zij
sliepen weldra ook .
De koopman Geert Palier, voornamelij k over de
boekhouding gesteld, was weinig beter, behalve in
eerlij kheid en manieren. Hij dronk in stilte en bedreef
ook andere ondeugd zonder aanstoot . Bij de Chineezen was hij welbekend, hij kwam rustig, hij behandelde hen betamelij k en werd welwillend bediend .
Bij sommigen had hij een large rekening voor arak .
Zijn vriend en partij in het trictracspel, de meester
Klarenbeek, gaf hem uit den barbiersvoorraad zooveel Spaanschen wijn als hij voor zijn zwak ingewand
scheen noodig to hebben. Het generale boek en de
brieven echter verzorgde hij keurig met een sierlij k
handschrift en een ieder wist dat hij bij de onderhandelingen geen geschenken nam die verdacht
konden worden . Zonder zijn onmatigheid zou hij een
voorbeeldig dienaar kunnen zijn, maar wegens dit
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gebrek durfde Vinck zich niet op hem verlaten .
En zoo de hooge dienaren, zoo de lage, een behoorlijk man zeldzaam als een witte vogel . Het
krij gsvolk, het scheepsvolk, niet voldaan met het
ruim rantsoen van Spaanschen wijn, rooden wijn en
arak, Rep om altij d meer bij den zoetelaar . Aan
het strand, langs de rivier, in de herberg en in de
loge, overal was het krakeel en handgemeen, haastig
met het mes, gebral en gevloek . De Javanen keken
zwij gend toe of vluchtten wanneer een roekelooze
troep met de blanke wapens aan kwam loopen .
Als zij geen Engelschen tegenkwamen vochten zi j
onderling. De barbier en zijn helpers werkten vlijtig
voor hun loon ; de kooplieden, de officieren en de
schippers verdeden veel tijd met in justitie to zitten ;
er werd op de schepen gegeeseld, van de ra getrokken
en gekielhaald dag en dag . De scheepslieden mochten
onafhankelijk en weerspannig zijn, de soldaten,
geworven uit het grauw der Nederlandsche steden,
tierden in tuchteloosheid . Het klimaat van felle
dagen, kletterende regens, warme nachten, maakte
hen weelderig en krieuwig, het scheelde hun ook
niet of zij ooit het vaderland weerzagen . Voor
diefstal werden zij niet zooveel veroordeeld als voor
geweld en verzet, en wat zij stalen waxen zaken van
weinig geld, een mes of een bij l, ten hoogste een
vaatje drank . Toch stonden die teugellooze kwanten
op den Zondag, in de loge of aan boord, met den
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hoed in de hand meer dan een uut gelij k brave
kinderen voor Dominee Kamerlingh, met psalm en
amen .
De bedriegelij kheid, die de Compagnie veel
schade deed en den Javanen toonde dat de blanken
niet beter waren, was eer op het kantoor to zoeken .
Geschenken, die de vingers voor de oogen moesten
houden, nam bijna een ieder. De zakken, die onder
toezicht van Tersas en Backer of van twee der
assistenten gewogen werden, kwamen in Amsterdam
met to groote lekkage .
Zij hadden bovendien een onderhandsche negotie
ingericht die hun in den aanvang baat bracht . De
herbergier Leersemaaker, een der eersten die vrijman
werd in Indie, waagde er kapitaal aan en kocht de
waar; Tersas en Backer spiedden naar een persoon,
bij voorkeur een bottelier of een konstabel, die over
ruimte en een sleutel beschikte en bereid was een
kwart van de winst to nemen . Tersas en Backer
schreven de brieven ter begeleiding, gericht aan
hun begunstigers . De man die de koopwaar afleverde
keerde dan terug met een kistj a realen . Dit gelukte
eenige keeren, daar de baas op de Amsterdamsche
werf, de brieven ziende, de goederen liet gaan .
Maar toen de begunstigers ervan gehoord hadden,
schreven Heeren Meesters dat er scherper toezicht
op het laden to Bantam moest zijn . Leersemaaker
waagde geen geld meer, want hoe bedekt de zaak
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ook gehouden was, in de loge had men ervan gehoord, er waren al anderen die op minder voorzichtige
wij ze op de schepen handlangers zochten .
Toen Jan de Brasser al ruim zes maanden op het
kwartier van Bantam lag geraakte hij geheel buiten
zijn schuld in moeilijkheden waaruit gedurende
langen tij d op het kantoor felle twisten sproten .
Hi j deed zijn dienst met voldoening, zelfs met lof
van zijn kapitein, alti j d proper en gepoetst, matig en
gewillig . Hij had al aan zijn oom kunnen schrijven
om honderd gulden van zijn gage op het Oostindisch
Huis to halen . Het vermaak zocht hij zelden in de
herberg en als hij het deed was het bij den vrij man
Kuyff, een Rotterdammer, met een inlandsche getrouwd, daar kwamen de menschen wien het niet om
geweld en rumoer to doen was . Maar meestal bleef
hij op het erf van de loge, een smalle strook met
jonge boompjes beplant, met zijn vrienden Andries
Draet en Hendrik Doenkel, den trompetter . Andries
was wat onnoozel, maar altij d bereid iemand bij to
staan, zelfs in de ergste warmte . Hendrik, een jongen
van Keulen, sneed heel den dag van bamboe fluitjes
van allerlei soort. Daar speelden zij dan op, van
. Hendrik de tonen leerend, en zij gaven de fluit j es
weer weg aan de bruine kinderen die binnen den pagger kwamen en rondom hurkten om to kij ken .
Andries zag men vaak met een kind op de knie .
Voor hen weken de Javanen niet op zij, integendeel
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er waren er die hun lachend iets toeriepen dat zij niet
verstonden. Dat de Brasser, Draet of Doenkel een
misdaad zouden bedrijven geloofde niemand van de
officieren noch van de kooplieden . Toch bracht een
toeval teweeg dat er verdenking op hen viel.
Zij hadden een lange wacht gehad omdat er dien
dag veel gevochten was en eenige mannen op het
appel ontbraken . Des avonds na het gebed, toen zi j
al de schoenen uit hadden, riep de sergeant hen
nogmaals op om de ronde to doen en naar uitblijvers
to zoeken . Zij hingen de sabel weer om en Draet
wilde de lantaarn houden, want hij had een of keen
van nachtelij k ongedierte. Er was een heldere hemel,
de palmen bewogen niet. Honden blaften hen uit
het donker aan. Het eerst gingen zij naar Leersemaaker, die hen gapend binnen liet, zij vonden er bij
een pit die op dooven ping Backer en Tersas, een
assistent en een stuurman, lallend dronken, met
dobbelspel . Zij liepen door de kampong, langs de
Chineezen bier en daar, terug tot het strand waar
juist een boot afstak, geroeid door zingend yolk .
De vloot lag met een rij van lichten onder de sterren .
De Brasser vond het genoeg, zij moesten voor het
geweten nog bij Kuyff gaan kijken . Daar vonden zij
voor de deur een inlander gehurkt, dien zij bij de
lantaarn voor een slaaf van de Compagnie herkenden
en Doenkel greep hem bij den arm . De deur stond
aan, zij gingen binnen . Aan de tafel zaten Kuyff en
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de vaandrig Baen, aan het andere einde een Engelschman en die zelfde onderkoopman Tersas met bebloede
knokels . De vaandrig liet voor de Brasser en zi jn
maats arak schenken en wees hun een kruk . Er scheen
ruzie geweest to zijn want nu en dan riep Tersas nog
een scheldwoord naar de voordeur . De soldaten
kregen nog een tweede halfmutsje eer de Brasser
besloot naar de loge terug to keeren, den slaaf medevoerende . Die slaaf rukte zich los en verdween in
het donker. Gemakshalve meldde de lanspassaat dat
hij niemand gevangen had . Den volgenden dag vond
men den slaaf dood voor den pagger, door de borst
gestoken .
Voor den middag werden de Brasser en de twee
soldaten in de kamer van den opperkoopman Vinck
ontboden, die hen vroeg welke personen zij op hun
ronde buiten de loge hadden gezien . Reinier Maartensz
zat er bij . De Brasser stond bedremmeld, aarzelde en
loog, omdat hij niet noodeloos anderen in lasten
wilde brengen, alleen op de vraag of hij Backer en
Tersas niet ontmoet had, gaf hij toe hen bij Leersemaaker gezien to hebben, het was toch bekend dat
zij iederen avond naar de herberg gingen . Meer was
niet uit hem to krij gen en ook de anderen hielden vol
ook alleen die twee gezien to hebben, behalve dat
Draet vertelde van den slaaf die hun ontloopen
was. De lanspassaat verontschuldigde zich hem niet
genoemd to hebben omdat het maar een zwarte was .
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Van wat er tusschen de kooplieden en de officieren
verhandeld werd vernamen zij weinig, toch hoorden zij
van den sergeant dat zij voor den raad moesten
komen en dat zij gerust konden zijn want de kapitein
zou hen beschermen .
Reeds den dag daarna bracht de sergeant hen in
de raadkamer. Daar zaten de president, Vinck en
Palier, de kapitein Bouwen, een schipper en de
onderkoopman Maartensz, die de beschuldiging
voorlas . Er was op een genoemden avond een pikol
kruidnagelen uit de loge gestolen, vermoedelij k door
den slaaf Batoe, vermoord, vermoedelijk met bijstand van den Spanj aard Rodrigo, gevangene, thans
gevlucht . De lanspassaat de Brasser, met Doenkel
en Draet de ronde doende, had dien slaaf, volgens
zijn verklaring, gevangen en laten ontsnappen. De
opperkoopman Vinck, bij afwezigheid van den
fiscaal, beschuldigde hen van moord en diefstal,
althans medeplichtigheid aan die misdrijven . De
Brasser keerde zich om, Doenkel moest lachen. Toen
kwam de Brasser voor de tafel staan en deed kalm,
met nadruk op zijn woorden alsof hij sprak voor
menschen met een langzaam begrip, een uitvoerig
relaas van hetgeen zij dien avond gezien hadden en
gedaan, zonder een enkelen naam to verzwij gen,
omdat hij de eer van hemzelf en zijn soldaten to verdedigen had, en hij stak ongevraagd de vingers op .
Zij n verhaal vond geloof, de heeren knikten, behalve
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Vinck die hem nog vroeg of hij ontkende in Amsterdam veroordeeld to zijn wegens plundering . De
Brasser zei neen, dat ontkende hij niet, hij wist wel
van welken hondsvot de opperkoopman dat gehoord
had. De president hamerde en deed dit nogmaals toen
kapitein Bouwen lachend herhaalde : hondsvot.
Waarop de kapitein terstond ruzie kreeg met Vinck,
roepend dat een ieder wel moist waar de dieven to
zoeken waren, niet onder zijn soldaten . Vinck eischte
verdaging en de president stemde toe .
Hiermede was voor de Brasser en de soldaten de
zaak geeindigd, want de sergeant gaf hun het bericht
dat de besloten raad had goed gevonden de vervolging in to trekken. Zij deden gewoon hun dienst, zij
vermaakten zich in de vrije uren met kienspel om
gele boontj es en bekommerden zich niet om de
oneenigheid in de loge .
Tusschen den kapitein en Vinck was het tot hooge
woorden gekomen, want Bouwen, al korzelig over de
aanmerkingen over to veel dit of to veel dat voor zijn
yolk, was kwaad geworden nu men zijn soldaten had
willen treffen voor de schuld van anderen . Zij gingen
elkaar zonder groet voorbij . Bouwen had met den
opperkoopman niet to doen, want hij vroeg zij n
bevelen van den president en de betaalbare soldij
liet hij door sergeant of vaandrig innen . Maar Vinck
moest hem soms aanspreken om een wacht to zetten
bij het binnendragen van de koopwaar of anderszins
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en kreeg dan nauwelij ks antwoord of een smalend
gezegde . De minderen meesmuilden en knipoogden,
Vinck ging heen met een rood gelaat . Hoogesteen
liet den kapitein eens roepen, sprak van verzoening
in het belang der Compagnie, van eensgezindheid
en door de vingers zien van fouten, geli j k hij ook
gesproken had tot den opperkoopman, die aanmerking had op het gedrag van Bouwen . Opvliegend
vroeg de kapitein wat hij weer to zeggen had . Het
betrof een slavin, door Bouwen in de loge gebracht,
zooals hij wist tegen het voorschrift, al gaf de president toe dat een krijgsman het recht had zijn kleederen
met zorg to doen verstellen . Het voorschrift echter
bevatte geen uitzondering . De kapitein ging met een
verwensching de kamer uit en hij rammelde met zij n
degen toen hij bi j de weegschaal Vinck zag staan .
Hij behield zijn slavin.
Het wij s beleid van Heeren Bewindhebberen om
goede predikanten naar Indie to zenden bleek in dit
geval . Dominee Kamerlingh, die al menigmaal oneenigheid tot vrede . had gebracht, kwam met Bouwen
praten . Hij vroeg hem of het niet raadzaam was de
achterdocht en den laster to voorkomen, to meer
daar het gemakkeli j k was door slechts een voorschrift
to volgen. De kapitein wist zelf wat hij van de tucht
mocht eischen, hij wist toch ook wat hij zijn minderen
zou verbieden . De dominee sprak nog meer, redelij ke
gezegden waar geen tegenspraak voor was, maar hij
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drong niet aan op een besluit . Een uur later klopte
hij nogmaals aan, vergezeld van zijn echtgenoote .
Met een hupschen glimlach zeide mejuffrouw Kamerlingh dat zij gaarne het toezicht op de krijgsrokken
op zich nam, zij zou de slavin in haar vertrek het
werk laten doen en zoo den kapitein van den last
ontheffen van zaken die hij niet verstond . Bouwen
berustte en dankte . En then zelfden middag bracht
de dominee hem en den opperkoopman samen . De
bediende kwam met wijn. Bij het gebed des avonds
dankte de dominee voor de hemelsche goedertierenheid die de harten der menschen voor elkander open
deed.
Hi j en zijn echtgenoote hadden weinig tijd voor
rust, want er viel veel werk to doen van troost to
brengen of tot inkeer to overtuigen . Er werd veel
gestraft. Nu was het een soldaat, veroordeeld om
met een ketting aan het been to werken, die hem
smeekte iederen avond bij hem to bidden . Dan een
bootsgezel, veroordeeld tot den worgpaal, die hem
in de armen hield en niet los wou laten uit angst dat
hij hierna geen vergiffenis zou krijgen . Sommigen
ook, die al gegeeseld waren en de schande niet
konden dragen, drongen bij hem aan morgen en
avond, zwerend bij het hoogste dat zij hadden, om
hun onschuld to bepleiten in den raad en hun eer
schoon to wasschen. Vooral zulke hulp gaf Kamerlingh veel zorg, want zijn moeite was vergeefsch,
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van een vonnis geveld kon in Bantam geen beroep
zi j n bij afwezigheid van andere hooge dienaren . En
het zwaarste was dan de onschuldigen voor verbittering en wraakgedachten to behoeden.
Mejuffrouw Kamerlingh hield ook buiten de loge
den naam der blanke vrouwen schoon. Maar, hoewel
altij d vergezeld van een bediende en een tolk, van
hetgeen zij daarbuiten deed was bij de kooplieden
en officieren nets bekend . De rijksbestuurder scheen
een reden to hebben dat hij haar eens ter veneering
een gouden ketting liet brengen met een diamant er
aan. Voor zonsondergang kwamen er kinderen in de
poort met bloempj es om in haar waschwater to leggen .
Een deel der oneenigheden wend weggeblazen
toen er een nieuwe vloot uit Holland kwam en vele
twisters gescheiden werden, dezen die naar andere
kantoren gingen, genen, vooral van het scheepsvolk,
die met de retour naar patria keerden .
Het jacht de Sperwer bracht het bericht dat het zes
groote schepen in Straat Soenda had gepraaid, dat
zes andere Deus Volens nog in aantocht waren . De
vlaggen woeien uit, een ieder tuurde westwaarts .
De post zou komen, nieuws van oorlog of vrede,
bericht van dierbaren en vrienden . De Javanen en
Chineezen merkten dat de kooplieden gretiger
werden, maar ook taaier en harder in den handel.
Zi j waren ook ruwer, baldadig in hun vrooli j kheid
en kwistig met de rottanslagen . Dien avond flikker68

den er vele lichten op de reede, in de beide herbergen
werd gul getapt en het was daarna korte slaap om
voor dag aan het strand to staan . Wie goede ooren
had hield kort na zonsopgang den vinger op dat
er geschut to vernemen was . Een poos later staken
de masten uit de zee. Voor den middag bulderde het
over water en land, zes groote schepen kwamen
langzaam tot hun ankerplaats binnen de andere die
al lading hadden .
De j ongens met den zouten wind op haar en
wangen roeiden aan wal, de soldaten, met nieuwe
schoenen en nieuwe bandeliers, keken lachend op
hun zeebeenen naar Hollanders en palmen . Predikanten en officieren, ambachtslieden en weesdochters,
voor de Molukken, voor Ceylon bestemd, waxen
meegekomen, zij hadden den reuk van Holland nog
aan hun lakensche kleederen en kanten . Dat gaf een
gewoel en rumoer in Bantam van lieden die elkander
zochten, verbroedering van stadgenooten, lachen en
verbazing op den passer, overmoedig schelden op
de Engelschen die maar twee schepen op de reede
hadden . De Javanen keken naar de mannen met
baarden als koperdraad, hard van geluid, dorstig van
morgen tot avond, die in hun vrooli jkheid elkaar
sloegen en stompten op de harde kleederen.
Op het kantoor waxen alle handen bezig met de
papieren, want de retourvloot lag gereed . En toen
eindelij k president en kooplieden hun namen hadden
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geteekend, missiven en vrachtbrieven in de kistjes
gesloten en verzegeld, kon in de loge en op de
schepen het scheimaal worden aangericht . Er werd
geslacht en gebraden, met ij verige en ruime hand
gegeten en geklonken, de trompetters bliezen en al
de wijzen van vaarwel en wederzien werden arm in
arm gezongen van het een naar het ander boord .
Bij de eerste schemering al voeren er schuit jes
met pisangs en kokosnoten, roode en gele vruchten,
de dekken hadden er stapels van of zij een oogst
wegdroegen . Toen de schuiten met de heeren afstaken lieten de eerste stukken zich hooren van het
admiraalsschip dat de zeilen los had en van het ander
dat bleef. De fluitj es klonken, de ankers kwamen op,
zeil en touwwerk nam beweging, terwij I vuur en
damp uit de poorten sloeg met gejuich na gejuich .
De vloot begon naar het verre I J to varen, geladen
met tonnen gouds, de viaggen wapperend als zeilen
zoo groot.
De Brasser stond ear ook met den hoed to zwaaien,
een jongen van 't Wapen had brieven van hem mee.
Ook had hij twee kleine kistjes zorgvuldig ingepakt
om ginds to toonen waarin men bier negotie deed.
Het een bevatte nagelen, notemuskaat, foelie en
kandij, het ander staartpeper, poedersuiker, kaneel
en gember, van elk vijf pond . Dan voor de moeders
en de zusters, zijn eigen zoowel als die van Manuel,
lijnwaden zooals de vrouwen van Bantam droegen
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en halsdoeken van zijde . Voor zijn oom en voor
Manuel ieder nog een olifantj e van ivoor en een
Chineeschen schotel . Bovendien was er een zakj e bij
met grauwe boontj es, die hij van den Arabischen
koopman had gekregen, maar hij kende er het gebruik niet van . Het was maar een aardigheid, zijn
eerste zending naar de Snoekj esstraat . Zij konden
zien dat hij om hen gaf .
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V
Tegelijk met vier schepen uit Nederland, nieuwe
dienaren aanvoerende, was er een ander van de kust
van Koromandel ter reede gekomen met den directeur Dirk Brack, bekend als een vroom, gestreng en
zeer hardhandig man . De behuizing wend to eng voor
zooveel menschen, een groot deel bleef aan boord en
werkeloos wegens de schaarschte van de koopwaar.
Den ganschen dag slenterden soldaten en bootsgezellen Tangs den weg, de Hollandsche en de
Engelsche bevelhebbers zonden elkander herhaaldelij k klachten over vechterij en mishandeling, de
rijksbestuurder had zijn gewapenden vermeerderd.
In de loge wend veel did en veel papier verkwist met
de berechting van allerhand vergrijp en het scheepsvolk had volop zijn vermaak met de schuldigen van
de ra in het water to laten vallen en op de natte broek
to laarzen, gewoonlijk voor straatschenderij en
dronkenschap . Het was to merken dat de directeur
Brack wat ijzer deed bij het slap gezag .
Hij bevel of hi j het opperste bevel had . De onderkooplieden, die nu fluisterden wat zij eerst hardop
zeiden, konden wanneer stipt op het avondschot de
poort gesloten werd, slechts met omzichtigheid over
de omheining klimmen en voor slapen overdag was
geen gelegenheid omdat Vinck nu ook niet sliep .
Veel sprak of vroeg de directeur niet, maar hij sloeg
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hen gade met oogen die naar misdaad of wangedrag
vorschten, want hij kende de sluwe streken, hi j wist
dat de dienaren op Bantam berucht waren voor
oneerlij kheid en dronkenschap . Hij had ook weldra
de zeldzamen ontdekt die nauwgezet hun plicht
vervulden en Vinck had hij aansprakelij k gesteld voor
het bedrijf op het kantoor, met uitzicht op belooning
en bevordering . Onder zulk een man kon Meindert
Vinck zijn bekwaamheid toonen . Op tijd verschenen
de dienaren voor het ochtendgebed, zooals in de
instructie stand geschreven, op tijd waxen zij in het
pakhuis of voor hun boeken en bij het minste gemor
verbeurden zij een deel van het maandgeld . Alle
geleverde balen moesten zorgvuldig gestoken worden om to onderzoeken of er in het binnenste uitschot of bederf van broeiing school, dat gaf, wanneer
de inhoud uitgestort en gelezen wend, langdurig en
vermoeiend werk. Bij Hoogesteen klagen hielp niet
omdat hij laks was, bij Brack evenmin omdat hij
een schriftelijke klacht verlangde, waarop een onderzoek volgde dat to veel aan het licht zou brengen .
Zij gehoorzaamden met verwensching, zij werkten
hard.
Maar Chineezen, Clingen, Maleiers voerden
allengs minder waren aan ; de een zeide door ophitsing van de Engelschen, die vaak zelf niet koopen
konden door wanbeleid, of van den rij ksbestuurder
om tot hoogeren tol to dwingen ; een ander hoorde
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dat zij liever in Malakka of Macao verkochten tot
beteren pri j s bij de Portugeezen. Want de Hollanders
handelden onbuigzaam op het laagste bod. Brack
zond den opperkoopman met een geschenk van
eenige ellen fluweel, van oude roeren, harnassen en
hoeden voor de lijfwacht naar den rijksbestuurder
en liet hem zeggen dat er grootere geschenken zouden volgen indien de handel ruimer ging, maar als
er niet meer peper werd gebracht zouden de Hollanders zelf naar Malakka en Jambi gaan en wel toezien
dat er niets meer naar Bantam kwam . De pangeran,
het geschenk hoffelij k afwij zend, maande den opperkoopman to bedenken dat zij gasten waren in zijn
land, geen gebieders . Met de Portugeesche heeren
was hij altijd vriend geweest, hij hoopte het met de
Hollanders to blijven . Toen Brack het antwoord
hoorde sprak hij van een onbeschaamden deugniet .
Er kwamen prauwen met peper, maar de eigenaar
verkocht aan het Engelsche kantoor . Daar wend
een prij s ver boven de markt gegeven enkel om de
waar den Hollanders niet to gunnen, zij konden er
niet meer dan driemaal zooveel voor maken . De
peper, die voor enkele jaren twaalf realen de tien zak
kostte, deed nu veertig en werd op deze wijze duur .
De Engelsche commandeur lachte gemoedelijk toen
hij Brack tegenkwam .
Maar Brack gebood over meer schepen . Hij zond
er twee om jonken en prauwen aan to houden en op
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zee to koopen, zij kwamen spoedig vol terug. Hij
vernam dat de commandeur geraasd had en gescholden voor dievenpak, maar hi j zond weer twee
schepen uit en hij boekte peper die Heeren Zeventienen goed zou stemmen . Intusschen scheen het dat
Engelsche soldaten en scheepslieden minder gestraft werden, men zag er niet veel meer van de ra
vallen en het gevolg was driestheid en geweld in
Bantam. Ook de directeur was zachtmoediger voor
de vechters en daar de Hollanders met genoegen het
mes trokken werd het krakeel, waar bloed bij vloeide,
een schrik voor de Javanen . Brack wist dat de rijksbestuurder gelij k had aan zijn dienaren de meeste
schuld to wi jten, maar hij moest den Engelschman
overtreffen om de baas to blij ven en den koophandel
voor zijn eigen natie to behouden . De klacht van
den Javaanschen vorst over de dwingelandij de
vaartuigen aan to houden, waardoor zijn tol verliep,
beantwoordde hij met den eisch dat er meer peper
zou komen voor zijn kantoor alleen . Na die boodschap was dra to merken dat het yolk van Bantam
zich jegens de Engelschen vriendelijker gedroeg.
Er werd een breede raad belegd om de moeilij kheden to overwegen, door Brack kort verklaard. Bij
iedere missive drongen Mayores aan op rijkere
retouren, nu eens de specerij den pij ler van hun
negotie noemende, dan weer verscheidenheid van
koopwaar eischende, maar zij waren spaarzaam met
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kapitaal. Men moest derhalve zoowel het voornaamste kantoor op Java onderhouden als nieuwe
vestigen en den handel uitstrekken met Perzie,
China en Japan . De eene moeilijkheid lag in het
krappe geld, de andere in de ongewisheid van den
aanvoer. Het was stil op Bantam, het personeel to
groot voor het bedrijf. Maar kon men het veel to
talrij k krij gsvolk, dat zich verveelde op de schepen
en baldadig werd, elders zenden, den Engelschman
een gemakkelij k spel laten met den Javaan? Brack
stelde voor een klein gedeelte voor andere kantoren
to beschikken en met de hoofmacht de markt van
Bantam to beheerschen. Het vertrek zou den rijksbestuurder vrees aanj agen dat men zich toebereidde
om weg to gaan, de rij kste kooper .
Het besluit dat er sommigen naar andere vestigingen zouden gaan, verwekte beroering, menigeen
kwam met bezwaren, de geschillen braken tierig uit,
want de een had dit belang dat hem aan Bantam
hield, de ander dat, deze had geld geleend aan een
Chinees die nog met terug was, gene hoopte bier op
een Nederlandsche vrouw. De kapiteins Bouwen en
Mooy waren vrienden, maar geen van beiden had
zin naar Ambon to vertrekken en daar zij geen van
beiden voor geld wilden ruilen, lieten zij de dobbelsteenen beslissen, in vijf ronden om de fortuin een
kans to geven . Maar zoo vreedzaam verging het niet
alien . Menig man moest eerst gestraft worden en
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voor zijn tegenpartij het loon van den heelmeester
betalen eer hij zich schikte in zijn lot .
De herbergiers waren gul met tappen, want ook
zij maakten aanstalten om zich op een andere plaats
to vestigen, soldaat en schepeling werden kwistiger
nu er op wederzien to klinken viel. De ronde kon
al de beschonkenen niet in de wacht brengen . De
directeur ontving dagelijks een bode uit den dalem
met klachten of bedreiging . En de roerigheid verminderde ook na het vertrek van de drie schepen
niet.
Zes groote schepen hield de Compagnie ter reede,
met eenige kleinere vaartuigen, wachtend op lading,
de Engelschen hadden er maar een . Hoewel de
directie dus de macht bezat, aarzelde zij met geweld
het koopen to verhinderen . Anders was het geval
voor een schip dat onder Fransche vlag ten anker
kwam, terwijl van boord het scheepsvolk in het
Hollandsch wend toegeroepen. Ontevreden participanten hadden een schip in Frankrijk uitgerust,
strijdig met het octrooi der Compagnie . Toen de
bootsgezellen aan wal kwamen werden zij gevat en
in de loge opgesloten, maar de opperkoopman gaf
zich in de hoede van den rij ksbestuurder . De eisch
hem uit to leveren wend afgewezen, de geschenken
noch de bedreigingen baatten. De Javaansche vorst,
die genoeg den hoogen toon van Brack verdragen
had en geloofde van de anderen meet voordeel to
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zullen trekken, liet antwoorden dat hij hem niet
weerhield van Bantam to vertrekken . De nieuwe
schepen vonden geen koopwaar voor hun realen, zij
verzeilden weer naar Ormuz en Ceylon . De heeren
overwogen een ander hoofdkantoor .
In then slappen tij d viel er meer to praten dan to
doen en Reinier Maartensz werd een bekwamer
koopman bi j de gesprekken van zijn principalen .
Volgens bericht uit Amsterdam hadden bewindhebbers een uitdeeling gedaan van dertig ten honderd
op de acties, gedeeltelij k in speceri j . Hoogesteen
glimlachte, knikte en vroeg Brack wat hij daarvan
meende. Zij maakten ieder een schatting van de
retouren sedert de oprichting van de Compagnie,
zij berekenden op papier inkoop, verkoop, kosten .
Hoogesteen vond een winst viermaal zoo groot als
de inleg van de acties, Vinck vond driemaal zooveel,
Brack even twee en een half maal. Mayores hadden
tot nu ruim anderhalf maal den inleg uitgedeeld .
Zij rekenden den handel na . Duizend baren nagelen
tegen zestig realen maakte anderhalve ton . Notemuskaat en foelie, gemiddeld dertig realen, maakte
driekwart ton. Daarbij kosten forten, kantoren,
schepen, pakhuizen, een en driekwart, tezamen vier
ton jaarlijks. Opbrengst tegen huidige prijzen na
aftrek van lekkage, drie en twintig ton. Alleen de
speceri j maakte de uitdeeling goed . Er waren andere
kosten, maar er werd ook andere waar overvloedig
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aangevoerd die profijt van viermaal den kostprijs
gaf. Zonder twijfel hielden bewindhebbers voorzichtig een deel der winst in voorraad voor tij den
van tegenspoed . Ook meende Brack dat Heeren
Meesters wij s handelden de winst niet buitensporig
uit to deelen, er loerden oogen van nij d en afgunst
op de Compagnie, in Frankrij k, in Engeland, in
Denemarken en Hamburg, en zoo men daar van de
ri j kdommen vernam zou gewis de mededinger met
sterker macht verschi jnen .
De gesprekken werden voortgezet aan tafel en
in de galerij in het bijzijn van lieden die de groote
negotie met verstonden en er lichtzinnig den spot
mee dreven of op rauwen toon hun verdenking
uitspraken . De kapitein zei dat de dienaren naar
Indie gezonden waren om to nemen, goedschiks
kwaadschiks, waarom zou men dan niet zeggen
zoo knecht, zoo beer . Meester Klarenbeek, de
barbier, zou het zonderling vinden als de heeren
ginds, de goeden niet to na gesproken, niet zooals
iegelijk mensch zwak van vleeze waxen . Zij werden
daar gestreng over onderhouden door den directeur .
Geen wonder dat een tafelbediende eens durfde
zeggen dat assistenten anders niets waren dan dieven
van de Compagnie. Hij werd gegeeseld en beboet
met een maand gage .
Daar zij er den tij d voor hadden leerden Maartensz
en Anthony Bal van den opperkoopman de waren
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onderscheiden, met de prijzen die er voor besteed
mochten worden, voornameli j k de drogisteri j . De
peper kenden zij . Van gember waren er drie soorten,
uit China, uit Siam, die soms gekonfi jt werden aangevoerd, voortreffelij k midd el tegen de ongemakken
van onmatig eten, en de galigaan in smalle donkere
splinters, inkoop niet meer dan twaalf stuivers.
Borax, de beste in middelsoort brokken, voor de
gieterij gevraagd, zes stuivers, deed zes-en-dertig
in Amsterdam . Ambergrij s en amberstyrax, alleen
in reuk geli jk, want het een kwam uit zee en het
ander was een hays . Vinck liet hen ruiken, met de
oogen toe, wat de echte muskus uit Perzie was,
wat de hars-muskus . De verfstoffen mochten zij zelf
met olie mengen om de verschillen to zien tusschen
de indigo van Koromandel, groen, bruin, blauw en
de veel duurdere van Soeratte . Schellak, gomlak en
guttegom, van bruinrood tot oranj e, en het geel van
curcuma in verscheidenheden . Drakenbloed, niet to
verwarren met de beste benj oin in kleine donkere
stukjes, beide voor reukwerk zoowel als medicijn .
Het scheen dat in Europa de smaak meer naar de
sterke muskus ging, want naar den vluchtigen
benj oin was minder vraag . Kamfer behoorde dof to
zijn en niet to schilferen, het diende voor de kleederkist en voor de kwalen van den winter .
Een anderen dag toonde Vinck hun monsters van
tapi jtjes uit Indie en Ormuz, hals- en schouderdoeken
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van zij de en damast, rij k versierd of met een enkele
groote bloem, lijnwaden van Koromandel in allerlei
kleur en weefsel, zijde uit Perzie met felle kleur en
glans en de fijnere uit China . Maar hij waarschuwde
bij het koopen van weefsels liever een vertrouwden
Oosterling om raad to vragen, zelf was hij er mee
bedot, Chinees en Pers maakten een geheim van hun
bewerking. Evenzoo was het met de porseleinen, alleen
bij het grove goed voor de tafel, kommen, schotels,
Borden, kon men niet veel verliezen, maar voor de
rariteiten moest men een kenner zij n. De metalen
evenzoo, de hoedanigheid bleek eerst in de smelteri j .
Mayores hadden bericht dat het Japansche koper
niet to gebruiken was en ook to duur viel .
Van de waren uit Holland hoefden zij alleen de
prijzen to kennen . De meeste waxen voor de Compagniesdienaren zelf bestemd, voor de inlandsche
grooten alleen de gekleurde Leidsche lakens, goud
en zilver kant, gallon en passement, voor het yolk
de kramerij van Neurenberg . Het grootste deel werd
voor geschenken gebruikt, hoewel op de oostelij ke
eilanden de kramerij ook als betaling gold . Voor
sieraden, gouden ketens en ringen met diamant,
wend door de Compagniesdienaren goed betaald .
Reinier Maartensz liep vaak in het pakhuis rond
om to keuren en to onderzoeken, met een boek
waarin hij alles opschreef . De directeur prees hem
en voorspelde dat hij het vex zou brengen.
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Anthony Bal echter had geen aandacht voor de
waxen, hij zat het liefst voor zijn lessenaar to cijferen,
het was een spel voor hem to zoeken naar een abuis .
Hij legde zij n boeken en papieren, zij n schachten,
inkt en zand in dezelfde orde als hij het in Haarlem
placht to doen en hij zat gebogen uur na uur, slechts
nu en dan het zweet van het voorhoofd vegend .
Een enkele maal gebeurde het dat hij de pen neerlegde
en naar de zoldering staarde wanneer een gedachte,
die met het werk niets to doen had, telkens terugke erde in zij n hoofd . Hij dacht aan Haarlem, aan
de geluiden in stille avonden, aan den regen op de
keitj es, een huisdeurschel op de nude Gracht . Maar
wanneer een gelaat in zij n gedachten kwam nam hij
de pen weer op . Er was zelfs in zijn winkelboek
zelden een doorhaling to vinden en dan steeds helder
zoodat men de vergissing begrijpen kon . Hij behoorde tot de stille werkers, die de Compagnie
langzaam maar zeker voordeel brachten, en zijn ijver
viel niet op . De meerderen vergaten hem een belooning in geld to geven omdat hij bescheiden zijn
plicht deed, van Chinees of Cling kreeg hij zelden
een present, hij vroeg er ook niet om . Maar hij was
zuinig en iedere maand schreef hij zelf in het boek
een vermeerdering van zijn crediet, geregeld hoewel gering.
De ijver van Maartensz echter werd dagelijks
opgemerkt en geprezen.
82

Heeren Meesters hadden aanbevolen bij het laden
van de schepen toe to zien dat de schepelingen en
terugkeerende dienaren geen goederen medevoerden
boven hetgeen hun was toegestaan . Het was in
Amsterdam gebleken dat, bij wijze van geschenken
voor vrienden en verwanten, specerij en andere
koopwaar in aanzienlij ke hoeveelheid van boord
werden gedragen, van deze twee kisten, van gene
drie. Het ging bezwaarlij k dit to beletten, omdat de
dienaren van zekeren graad gemeenlij k bij stand
vonden van een begunstiger en het minder bootsvolk, voor de schepenbank gebracht, daar al to
toegeeflijk behandeld werd met : waarom een opperkoopman wel, waarom een bosschieter niet? Beter
bij het laden het euvel to voorkomen .
Er werden twee schepen gereed gemaakt toen
Maartensz hiervan vernam . Hij vroeg den kapitein
hem een korporaal en drie soldaten mee to geven om
een onderzoek in to stellen . Op het schip Monnikendam vond hij weinig, omdat de stuurman, die hem
in allerlei bewaarplaatsen leidde, al geknipoogd had
met de gasten ; alleen drie kisten porselein, verzonden
door een luitenant . Maar op de Middelburg trof hij
een braven hoogbootsman, die er voor zorgde dat
vele kistj es, pakken, baaltj es op het dek verzameld
werden, alle, zooals zij zeiden, eigendom van de
varensgezellen . Wat hun veroorloofd was mochten
zij houden, de rest moest aan wal . Er waren twee
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kloeke kisten met den naam de Brasser er op geschilderd . Niemand wist hoe zij aan boord gekomen
waxen. Maartensz liet ze naar de loge brengen met
de boodschap dat hij den inhoud wilde zien voor zij,
tegen betaling van de vracht, verzonden konden
worden . Vele van die kisten waren denzelfden avond
terug aan boord, ook die van de Brasser, hij hoorde
er zelfs niet van . De schiemansmaat, die aangenomen
had ze to bezorgen, had daar geld voor gekregen
en aangezien het al verteerd was, moest hij zijn woord
gestand doen . Eerst na twee dagen, toen de schepen
vertrekken konden, kwam Maartensz in het kwartier
om van den lanspassaat to eischen den inhoud to
zien . De Brasser begreep hem niet, er volgde een
woordenwisseling . Maar toen hij vernam dat zijn
kisten van boord gelicht waren, wend hij woedend en
hij beleedigde Maartensz met gemeene woorden
onder het gelach van de soldaten . Het duurde niet
lang eer hij voor den raad moest komen, de zaak was
snel beslist met het vonnis : veertig slagen met de
kolf van het musket, verlies van rang om als gemeen
soldaat to dienen en openlijke herroeping van de
scheldwoorden bogger en zwabber . De Brasser
voelde zich diep gekrenkt en geergerd . Het was de
derde maal dat hij door Maartensz voor het gerecht
gestaan had .
De straf wend door de zorg van zijn kapitein met
zachte hand voltrokken, het was zijn vriend Draet
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die hem aan den paal bond en hem de slagen gaf .
Maar hij was hard benadeeld met zes gulden minder
per maand, vernederd omdat hij pas karsaai bij den
Chinees gebracht had voor een tweeden wapenrok en
nu moest hij hem zeggen het chevron er of to laten .
Hij vroeg den kapitein of hij niet weg kon van
Bantam om erger to voorkomen . Bouwen stelde hem
gerust dat hij gauw weer lanspassaat zou zijn .
De Brasser, gekwetst in zijn fatsoen, wrokte en
mokte . Het stond niet tusschen de onverschillige
jongens blinkend gepoetst to zijn. Wanneer de
sergeant hem zijn leer en knoopen wees, vragend
waarom hij slordig wend, antwoordde hij dat het
hem niet schelen kon . Hij zat meer in de herberg,
hield de vrienden vrij, hij moest borgen en vocht
met den waard . En als hij veel arak gedronken had
Rep hij to schreeuwen langs den weg dat hij ze wel
krij gen zou die het hem hadden gedaan.
Aangestoken door den eerder kalmen lanspassaat
werden de soldaten rumoeriger, de vechtlust nam
plotseling toe, de Javanen hadden over meer schenderij to klagen . Daar er drie Engelsche schepen waxen
aangekomen en hun yolk bij troepj es door de straten
ging, viel er voorloopig veel met hen to vechten,
de sabels gaven den barbiers druk to doen . Maar
toen er twee Engelschen waren dood geslagen liet
de commandeur zeggen dat hij op de loge zou
schieten als zijn yolk gemoeid werd . Brack ant85

woordde niet, hij verwachtte een paar schepen, hij
hield de soldaten zoo mogeli j k binnen . Er waren
er echter die met donker wel over de heining kwamen. Voor den zooveelsten keer klaagde de vorst
over vernieling en mishandeling, thans dreigend
dat hij zelf de schuldigen zou straffen .
De directeur had intusschen geen peper kunnen
koopen omdat de Engelschman naar zijn gewoonte
meer betaalde. Hij was overtuigd dat de rij ksbestuurder aanmoedigde tot handel met de Engelschen
en voor hen schappelijker tol hief. Achmet, een
Arabisch koopman die in oneenigheid vaak bemiddelde en vrede stichtte, zeide hem dat het koopvolk inderdaad liever met de Engelschen verkeerde
wegens de prijzen ; dat de Javanen, grooten zoowel
als nederigen, de Hollanders niet achtten wegens
de aanmatiging der heeren, het wangedrag der
minderen. Dat zij hen wantrouwden ook wegens
hun groote macht, de Engelschen hadden maar weinig
schepen . Hij tied vriendschap en hoffelijkheid .
Hoogesteen en Brack waren bereid den raad to
volgen indien de rij ksbestuurder niet zelf een toon to
hoog voor hun waardigheid had gesproken . Zij
konden niet dulden dat een zwarte, of hij zich edele
of koning noemde, beslissen zou of hun yolk gestraft zou worden . Zij kwamen terug op hun besluit
om soldaten naar andere garnizoenen to zenden .
De verhouding tusschen de loge en den dalem bleef
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langen tij d geprikkeld, tot er cen breuk kwam met
woede en geweld wederzij ds .
Een paar soldaten hadden een Javaan mishandeld,
de lijfwacht had hen achtervolgd, er een overmeesterd en meegevoerd . Kort daarna, toen de poort
gesloten wend, hoorde men binnen de loge dat er
rondom den pagger Javaansche wachten waren gezet .
Een deel van het krij gsvolk bleef then nacht in het
geweer. Reeds vroeg ging de opperkoopman Vinck,
gevolgd door een sterk geleide, naar den rij ksbestuurder om uitlevering van den gevangene to
eischen, voorts opheldering waarom de loge omringd was geweest . De vorst liet zich door den tolk
de eerste vraag verklaren . Toen hij haar begrepen
had zond hij om den gevangene to halen . Het duurde
lang voor zij den man brachten. Toen luisterde hij
naar de volgende vraag . Hij liet antwoorden dat de
machtige directeuren hadden to weten dat de rij ksbestuurder de stad van den vorst in den nacht bewaken moest . Indien onderhoorigen tegen den wil
van de directeuren uit de loge gingen, zouden zijn
wachters hen bewaren, gelij k zij gedaan hadden
met den soldaat . Vinck, ongeduldig door het lange
wachten, groette op een wijze of hij voor een
mindere stond, keerde zich om en ging .
Niet alleen dat de loge des nachts bewaakt werd,
maar de peperprauwen bleven uit, de schepen wachtten wekenlang op lading .
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Er kwamen twee schepen van Mazulipatnam en
van Trincomale, boordevol met verscheidenheid
van goederen, zij brachten het dringend verzoek
terstond andere to zenden met veel geld en veel
soldaten, want de Portugeezen werden dreigend .
In allerijl maakte men de Ster gereed om vooruit to
zeilen met een afdeeling van veertig man . Nauwelij ks
was het schip vertrokken of er kwam een ander,
van Ambon, dat bevel bracht van den Generaal om
honderd man naar de Molukken to zenden, het
werd daar strij d aan alien karat met Portugeeezen,
met Ternatanen, en met Engelschen dreigde het ;
voorts moesten er dertig man gelegd worden in het
kantoor dat in Jacatra gebouwd was . De directeuren beschikten over honderd vijftig man, zij
konden het bevel niet uitvoeren zonder gevaar voor
Bantam . Zij zonden voorloopig de helft naar
Ambon en hielden de schepen die gereed lagen voor
retour.
Maar terwijl Brack in zijn zorgen een brief zat to
schrijven aan bewindhebberen om hen dringend to
manen geld to zenden om to koopen, soldaten om de
mededingers to weren, wend uit zee het saluut gehoord van een nieuwe vloot, versch uit Nederland .
Het was kort vermaak aan wal, de manschappen
voeren verder naar Oost en west .
De kapitein Bouwen wend wegens zijn ervaring
voor Jacatra aangewezen . Ofschoon daar kans op
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onrust was kreeg hij slechts dertig man mee met een
jongen luitenant en een eersten sergeant .
Jan de Brasser liep to zingen aan dek, want hij
had genoeg van Bantam, waar hij nooit gelegenheid
had met het musket to schieten . Toen de zeilen al
wind vingen zag hij in een sloep niet ver of den
jongen die hem altijd gehinderd had, hij zette de
harden aan den mond en riep laid dat hij toch een
deugniet en een bengel was .
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VI
Toen het schip voor Jacatra geankerd lag gaf
Nelis Dop, dezelfde die als jongen met hem op het
I J ging varen, het kistj e dat hi j voor de Brasser had
meegebracht . Nadat zij op het Huis vrij hadden
gekregen zochten zij de herberg die Kuyff daar pas
gebouwd had aan de sloot voor de Chineesche stad .
Dop vertelde van de Niezel, waar hij geweest was
toen zij gehoord hadden dat hij naar Indie zou gaan .
Zij zagen er welvarend uit, zij lieten de groeten doen
en hoopten op een brief terug .
De Brasser trok zij n natten wapenrok uit om in de
keuken to drogen en las den brief van thuis, door zijn
oom Pieter opgeschreven . Zijn moeder had het stil
met haar eenigen zoon ver van huis, maar zij bad
dat hij daarginds gezegend mocht zijn . Marrig jen
ging trouwen met Jan Gerritsz Jansz van Oostzaan,
een eerbaren jongen, die in de Vischsteeg een kleine
drogisterij begon, een onzekerheid met deze tij den,
maar de specerij bracht wat levendigheid . Manuel
had de kisten laten brengen, de lage prij s trok
klanten aan en oom Pieter was tevreden, hij beval
zich aan voor meer. Er was veel oneenigheid in de
stad over de religie en ook over de negotie . Petronella
Keppel, die nu Hamer heette, ging het gezegend,
zij had een noon, en haar man, die veel to zeggen had,
liet bouwen op den Singel. Ras was geeerd onder zij n
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ambachtsgilde . Met Nelis Dop zonden zij het een
en ander, twee paar kousen, borstrokken, een
nachtmuts, een kraag van speldewerk van Lij ntj en,
borstels grof en fijn, een bos schachten en ook wat
papier, want het zij ne was wel zacht, de pen stak er
door . Ook een groote doos met wonderzalf . Manuel
had in een verzegeld doosj e een present daarbij
gedaan . Zij lieten hem alien groeten .
De andere brief was van de Silva . Zij hadden zich
verheugd over zij n berichten en zij dankten hem,
zij zouden hem nooit vergeten. Hij voegde een
rekening bij van de gezonden waar ; de eerste kistjes
waren aan de Niezel bezorgd ; van de twee per den
botteliersmaat, een aan Elbers geleverd, de inhoud
van de andere verkocht voor tezamen honderd en
zes gulden . Voor deze somma en den wissel op het
Oostindisch Huis twee acties in de Compagnie
gekocht, prof ij telij k verkregen, in het boek tot zij n
to goed gesteld . Verdere zendingen zou hij stipt
verzorgen naar omstandigheid . Maar vooral geen
peper, want niettegenstaande de hooge prijzen
scheen de kleinhandel er mee verzadigd, er waren er
to veel die van schatten droomden uit dit kruid en
hij had van Lissabon vernomen dat daar groote
voorraad lag . Zij n vader en hij zouden zich geeerd
achten als de Brasser een klein geschenk van hen
aannam, een gouden ring, ten teeken van hun
vrien sc ap.
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De waard schonk Spaanschen wijn om op de oude
kennis to klinken, ook zijn Maleische vrouw, die gedoopt was, hief een kroes . Hij lichtte zijn gasten in
omtrent Jacatra, de Javanen, de Chineezen, den
handel met Clingen en Makassaren, omtrent de
herbergen die er al stonden, to veel voor het vertier,
hij wilde er geen kwaad van zeggen, maar zij zouden
zelf zien waaraan het daar ontbrak . Dertig soldaten
vond hij to gering om op de burger-Hollanders zelf
to passen .
Dien eersten nacht in het nieuwe huis, nog niet
geheel voltooid, kon de Brasser moeilijk slapen,
hoewel het er geriefelij ker was dan in Bantam, zonder
ongedierte. Hij dacht aan Amsterdam, hoe het toen
was en toen, hoe goed hij het thuis gehad had, die het
niet verdiende. En hoe lang zou hij het niet weerzien . Nog drie jaar moest hij onder de wapens blijven
voor hij vrijman werd en genoeg geld kon maken
voor hun ouden dag . Wie hier bleef had een kans
op een vrouw van zijn eigen yolk, maar de meesten
namen een zwarte en dat kon voor hem niet eerlij k
zijn, want zwart en wit bleef toch contrarie. Hij vond
het mal om aan trouwen to denken en keerde zich
om. Er wend gesnorkt, hij kon niet slapen en dacht
weer aan de stad, aan de brieven, waar dat huffs kon
zijn dat op den Singel werd gebouwd . Hij zou, zoodra
hij weer geld had een geschenk voor Petronella
zenden, dat mocht hij doen om to toonen dat hij
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geen brasser was . Hij wierp zijn laken op den vloer
omdat hij het benauwd had in die zaal, het huffs
mocht nieuw zijn, maar het waxen kleinere vensters
dan in Bantam en de luiken stonden maar op een
kier. Hij deed ze open, onverschillig of er muggen
binnen kwamen . Toen Doenkel, nog half gekleed,
het opstaan blies, had de Brasser maar een oogenblik
gedommeld.
Hij had then morgen toezicht over de slaven,
gestraften en Chineezen bij het graafwerk van de
gracht . Het musket viel hem zwaar, hij was to dik
gekleed, hij pruttelde over de domheid om hier
grachten to maken alsof men in Holland was . De
sergeant vond hem met gekruiste armen op tien pas
afstand van het musket dat op den grond lag en
vroeg naar zijn verstand . Gelukkig had Wessels een
kalmen en toegeeflijken aard, want een ander zou
het antwoord niet geduld hebben, dat het musket
diende voor den soldaat, niet voor den slavenbaas .
Op wacht voelde hij zich dorstig en hij dacht aan
de natte straten thuis ; de stilte verveelde hem, hij
merkte het bij het geluid van een verre gong . Het
duurde weken eer de Brasser kon wennen aan het
klimaat, het scheen of hij de eenige was die het hier
drukkender vond dan in Bantam . Ook niet zoo
vroolijk op het nieuwe binnenplein zonder boomen,
waar aan modder of aan stof geen poetsen hielp .
Bantam was een stad met koelte en levendigheid,
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J acatra maar klein, afgesloten, de soldaten mochten
er niet in en op de zee, waar het Huis aan stond, een
troebelen plas tot wel dertig vaam naar buiten, zag
men weinig schepen. In dit kwartier trok de herberg
soldaat en scheepsman meer .
Er woonden in de wij k naar de Chineesche stad
een veertig vrijlieden, van wie er vier een groote
herberg hielden en eenigen kleinere, behalve dat
men bij al de anderen voor drank terecht kon . Bij
Liefgen en bij Merling, voor dezen de een lanspassaat
en de ander bottelier, waar het altij d grof toeging,
had men de meeste kans op vechterij . Beiden waren
zij getrouwd met vrouwen destij ds uitgekomen om
op Ambon een Hollandsche stad to maken, maar de
ergsten had men daar weer weggescheept, men vond
ze op vergeten eilanden en op nieuwe nederzettingen
en zoo waxen er ook in Jacatra beland . De vrouwen
van Merling en Liefgen waren met hun onmatigheid en lasterlij ke taal een schande voor de Compagnie . Een ieder die aan wal kwam wist van den eersten
dag dat hij bier meer dolheid vond dan bij Kuyff,
die 's Zondagsmorgens sloot en niet meer tapte na
het vastgestelde uur . Wanneer er gestolen goed gezocht werd kwam men niet bij hem en de ronde ging
zij n deur voorbij .
De Brasser liet zich verleiden voor de vroolijkheid mee to gaan nu bij Liefgen, dan bij Merling .
Daar wend gedobbeld, verloren en geborgd, ont94

haald, getwist en afgeklonken zoodat de tijd onmerkbaar ging. Hij en zijn gewillige vrienden maakten schuld die het kansspel maar zelden vereffenen
kon ; zij dronken to veel, zij kwamen to laat binnen,
hetgeen boete kostte, zij hadden geen tijd om wapens
en kleeding to verzorgen . De sergeant waarschuwde
dat de liederlij kheid naar het verderf stuurde en de
Brasser vond het ook verkeerd, maar wanneer hij
een dag op het Huis bleef maakte de gedachte aan
Amsterdam hem weer baloorig . Voor de eerste
retour had hij nets om mee to geven en alleen een
brief zenden wilde hij niet . Hij dacht soms dat zijn
onverschilligheid, behalve van de warmte, van then
soldatenrok kwam, met het chevron immers had
hij zich altij d wel gedragen . Toen de kapitein hem
onderhield, zeggende dat hij hem al dadelij k bij aankomst in Jacatra in zijn rang had willen herstellen,
maar dat hij van den eersten dag een ander man
geworden scheen, antwoordde hij dat hij als lanspassaat zijn dienst weer behoorlijk zou doen . Maar
de kapitein wenschte het aan to zien hoe hij zich
gedurende een maand zou houden .
Het toeval beschikte eerst slecht, daarna goed .
Eerst werd het voornemen tot beterschap weggezet .
De Brasser was eens de herberg van Liefgen
voorbij geloopen hoewel hij daar nog schuld had
met zijn ring to pand en hij had zijn hoofd geschud
toen Kroes hem riep, hij voelde zich verlicht en
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zou ook bij Merling wel voorbijgaan . Maar daar
zat onder de luifel, met zij n beenen op de tafel en
van tabaksrook omhuld, een man then hij niet
verwachtte, Daniel van Straalen . Er werd terstond
geklonken. En evenals voorheen was het Daniel
die to praten had en Jan die luisterde.
Hij was al een paar jaar vri j man, het ging hem
voordeelig. Een vaste woonplaats had hij nog niet
gekozen, maar hij dacht wel over Jacatra als de
Hollanders er niet kwamen, er was in de Molukken
ook veel kans op goed geld . Hij handelde, maar niet in
peper, hij vroeg of Jan ook zoo dom was zakjes naar
Amsterdam to zenden, denkende dat de menschen
niets dan peper aten . Hoeveel peper, nagelen, noten
dacht hi j wel dat de wereld verslinden kon? •Vanwaar
die razernij naar het heete goed? Om den dorst to
verwekken, profijt voor de brouwers en de branders ;
om de weligheid aan to zetten en met al die oorlogen
en ellende wilde immers een ieder welig zij n, men
had aan brood en zoute haring met meer genoeg,
men wilde zich rij ken lustig voelen, een nieuwen reuk
in den neus, een nieuwen smaak in den mond, muskus
en amber voor de vrouwen, peper voor de mannen .
Maar met de bergen kruid die naar het Europeesch
Gomorrha gingen waren de buiken gauw uitgebrand .
Wie dan om andere waar kwam voor de markt vond
van Straalen al lang in een paleis .
Daniel was een der eerste vrijlieden die zich op
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den slavenhandel hadden toegelegd en daar zijn
hand vlug en kwistig deed had hij veel verloren,
maar meer gewonnen . Voor drie jaren, bij zijn
vrij brief, bezat hij geen duit, want hij was soldaat
gebleven en spaarzaamheid in het klein hield hij
voor nutteloos . Maar het bedri jf bracht spoedig
veelvoudig wat hij teerde, hij bezat nu behalve het
goud in zijn kist, zijn sieraden en juweelen, een to
goed niet alleen bij de Compagnie, ook in Lissabon
en Londen. Hij voer met zijn eigen kora-kora, hij
verkocht alleen de duurste slaven aan koningen
en grooten, in Mataram, Soekadana, Jambi, Malakka.
Uit oude vriendschap bood hij Jan, die het kale
soldatengoed moest dragen, zooveel geld to leen
als hij wenschte . Jan nam alleen den Portugeeschen
wijn, betere soort dan de Compagnie verkocht, en
luisterde vender bekoord door de grootsche daden .
En hij kwam weer iederen dag bij Merling, waar
hem to veel geschonken wend, meer dan een maand
lang, en de kapitein zeide niets .
In dezen tij d gebeurde er een voorval dat hem
fortuin zou brengen.
Hij had opzicht over een ploeg die hout moest
kappen in het bosch en daaronder was een Chinees,
van een jonk gehaald en veroordeeld wegens een
vergrijp . Hij zag dat de man op den rug groote
zweeren had door geeselwonden, en zich krabde
tegen een boom. Toen voor den middag het bout
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bij de zagerij lag nam de Brasser hem mee naar de
gracht. Hij haalde de wonderzalf, wiesch den rug
en smeerde hem in, hij deed het ferm, maar de Chinees lachte . De behandeling werd dagelij ks herhaald
zoolang de man voor de Compagnie moest werken,
daarna verdween hij .
In de sleur ging de Brasser voort met zijn ongeregeldheid . Maar hij had allengs, toen hij er meer van
wist, weinig achting voor Daniel . Een slaaf to
houden en to laten werken was billijk, maar koopen
en verkoopen zonder hart, of het een koebeest was,
vond hij onmenschelijk . Hij zag op de kora-kora de
kleine gestalten, stakkers die met al hun kleurige
rokj es niet op durfden kij ken, jongens, meis j es
kinderen in hun schamelheid van de moeders weggehaald . Hij noemde van Straalen een bloedhond en
betaalde den wijn terug then hij geschonken had .
Daarna kwam hij nog wel bij Merling, omdat hij
zich verveelde, en hij dronk en hij danste en stak
zijn vuisten uit, maar hij keerde met een ontevreden
gemoed naar huis terug .
De kapitein sprak over hem met den predikant
die pas op Jacatra gekomen was . En de dominee
zat na den schafttij d met de Brasser in de koelte,
pratende over dit en over dat, en als hij eenige ongedurigheid bemerkte vroeg hij hem samen een eind
langs de rivier to loopen, zij gingen onder een
parasol . Na drie zulke middagen zeide Jan tegen zijn
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vrienden dat zij Kuyff niet ontrouw mochten zijn .
Daar zaten zij een uurtj e rustig en kwamen nuchter
weer in de poort .
Toen riep de kapitein de Brasser bij zich . Hij had
een kans . Wessels lag bij den ziekentrooster ; de
luitenant had eerder voor kamer juffer kunnen gaan,
dapper met de tong, de Brasser kende hem wet beter
van de herberg dan van den wapenhandel . Er waren
vertrouwde mannen noodig, geen slaapmutsen of
dronkaards, bereid heel den nacht de oogen open to
houden . De wachten werden verdubbeld . Bovendien
moest de Brasser, die het bevel kreeg, toezicht
houden met den hoornblazer en nog een man, Draet,
fatsoenlijk, hoewel geen leeuw . Onder geen beding
de poort openen voor uitblijvers . De ronde een uur
vroeger terug en dadelij k lichten uit .
Er waren geen uitblijvers then avond want de
ronde had bevel iedereen binnen to brengen, ook de
assistenten . Na middernacht, toen de Brasser door
den verklikker keek, meende hij ondanks de duisternis voor de brug iets to zien dat bewoog . Hij stond
nog to loeren toen de soldaat kwam melden dat hij
aan den stillen kant gerucht had gehoord of er iets
omging . Hij liet den kapitein roepen en hield
Doenkel gereed voor alarm . Er gebeurde verder
niets, maar bij den dageraad was aan den berm duidelij k to zien dat er voeten geloopen hadden .
Het was den opperkoopman ter oore gekomen dat
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er een aanslag wend voorbereid . De man, die dit
verteld had, een Mardijker in Compagniesdienst,
had hooren spreken van een beraamden moord,
maar hij moist niet of de Bantammers, onlangs in
J acatra gezien, er bij betrokken waren, of dat de
samenzwering in den dalem werd gesmeed . De kapitein Tied, zonder zich aan den koning to storen, eenige
stukken aan wal to brengen, maar de opperkoopman
besloot eerst naar den toeleg to vorschen . Er lag
bijgeval maar een enkel klein schip ter reede, men
kon van boord niet meer dan twintig schepelingen
ter versterking halen .
De Brasser vroeg verlof to spreken over een list
die hij bedacht had . Hij noemde het onnut in den
donker to schieten, de zwarten zouden dan wegloopen en men wend niet wijzer wie de raddraaier
was . Men moest zien, voor er gevochten wend,
een schalk to pakken en hem den mond to openen .
Met verlof wilde de Brasser daartoe zijn best doen .
De kapitein kwam then avond ieder uur in de
wacht waar hij twintig man gezet had . De sluipdeur
was van den grendel, de Brasser stond er voor,
alleen in een borstrok . Na middernacht bespeurde
hij hetzelfde onraad, nu naderbi j, op den grond aan
deze zij de van het graafwerk . Hoe voorzichtig de
voeten ook gingen, het was to hooren in de stilte .
De Brasser opende het deurtje en stapte buiten op
zijn kousen. Eenige minuten later hoorde men een
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gesmoord stemgeluid, een worsteling, de Brasser
kwam haastig binnen, een Javaan bi j de keel meesleurende . Bijna geworgd had de man zijn kris, die
in de Brassers arm stak, los moeten laten .
De toeleg om de Hollanders to vermoorden kwam
uit nadat de Javaan aan den folterpaal had gestaan .
De opperkoopman liet geschut aan wal brengen en
zond naar Bantam om versterking .
Behalve een veneering van vijf-en-twintig realen
kreeg de Brasser de strepen van lanspassaat en van
then dag deed hij weer voorbeeldig dienst, meet dan
hij behoorde to doen nu Wessels veel verzwakt was
en er strenger bewaking gevorderd werd . In den
rang voelde hij zich weer gezond . Hij had zooveel
toe to zien en to regelen dat hij Draet opdroeg zijn
lederwerk to verzorgen . Binnenkort was het to
merken dat de tucht wat straffer werd gehouden.
De soldaten werden tijdig binnengehaald en hi j
wist middelen om Liefgen en Merling to bewegen
ook de assistenten niet to laat buiten hun deur to
krij gen . Ook de kapitein kreeg meet to doen . De
luitenant, die diep in den nacht terugkeerde omdat
hij, alleen en waggelend, verdwaalde in het moeras,
werd eens gevonden deerlij k met een kris gekwetst .
Het voorschrift, dat verbood na donker uit to gaan,
werd nu stipt gehandhaafd en uitsluipers kregen
harde straf, hetgeen onwilligheid veroorzaakte, een
weerspannigheid zonder ongehoorzaamheid, die veel
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last gaf. De kapitein had geen anderen bij stand dan
van den lanspassaat . Maar de Brasser kon meer
uitrichten dan een officier omdat hij een anderen
toon had, met de jongens at en dronk en hun eigenaardigheid verstond . De kapitein zag dat hij de
moeiten opruimde en met een gewoon woord
menigeen in de hand hield die voor een kort bevel
hardhoorig was gebleven . Hij zeide den opperkoopman dat er een goed sergeant stak in then man . En
toen er uit Bantam alleen soldaten kwamen bevorderde hij de Brasser tot korporaal . Jan schonk voor
een halve maand gage aan wij n .
Er waren uit Bantam ook andere dienaren aangevoerd omdat er intusschen meer prauwen en
jonken voor Jacatra kwamen, de handel nam zoozeer
toe dat men tij delij k een pakhuis moest bouwen .
Een meester metselaar werd verwacht voor een
tweede steenen huis en een uitgebreid muurwerk.
De president had geschreven dat de directeur Brack
voor Jacatra bestemd werd . De kapitein, die met Brack
niet overweg kon, zou naar een ander garnizoen gaan .
De Brasser had onverwachts een voordeel . Op
een morgen kwam er een Chinees aan de poort,
dezelfde die een zeeren rug gehad had, met een groot
en een klein pak over de schouders, en vroeg naar
hem . Uit dankbaarheid bracht hij geschenken voor
hem uit China, een baaltj a zij de en eenige rariteiten,
beeldjes van wit porselein . De Brasser gaf hem
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lachend de hand en toen bleek dat de beeldj es hem
behaagden, bood Yen Pon aan er nog meer voor hem
to brengen als hij er het geld voor gaf, ook andere
waar. Hi j wilde het wagen, hij vertrouwde den
Chinees geld toe .
Toen herinnerde hij zich dat hij Petronella een
geschenk voor haar huwelij k wilde zenden, hoewel
het laat kwam, hij liet de zij de en het porcelein
zorgvuldig pakken . Drie maanden moest hij wachten
voor er een retour vertrok en binnen then tij d keerde
Yen Pon weer met een kist zeer fraai porcelein,
beeldj es, vazen, kommen, schotels, wit en gekleurd,
de kist zelf, hoewel eenvoudig, was bijzonder werk .
De retourschepen werden uitgerust en de Brasser
ging den opperkoopman vergunning vragen zijn
geschenken to verzenden, maar hi j kreeg ten antwoord dat de directeur geschreven had scherp toe
to zien op verschepingen van dienaren . Hij wend
binnenkort hier verwacht .
Er kwamen vier schepen uit Bantam met den
directeur Brack als raad van Indie en Meindert
Vinck als fiscaal, verder kooplieden, assistenten,
officieren en krij gsvolk . Het garnizoen, dat bij na
twee jaar op Jacatra gelegen had, werd bestemd voor
Ambon. De Brasser ontmoette zijn bekende Maartensz weer, hij hield hem opmerkelij k zij n strepen
voor de oogen en Maartensz deed overdreven of hij
ze bewonderde .
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De Brasser herinnerde zich den overlast met de
kisten die hij in Bantam geladen had, hij bedacht
dat hij moest oppassen met dezen kwant, want dit
keer had hij veel to verzenden . Eerst zocht hij in de
herberg een vertrouwd persoon en hij vond een
kwartiermeester die, als hij een briefje kon toonen
voor veroorloofd goed, bereid was ook een kleinigheid stil to bezorgen . Toen ging hij naar het kantoor
waar Maartensz zat, hij groette en verzocht hem een
briefje van vergunning om twee kisten en een baal
op eigen kosten naar Holland to verschepen, Maartensz schudde zijn hoofd omdat het wel to veel zou
zijn, maar hij zei hem de goederen in het pakhuis to
brengen om onderzocht to worden . De Brasser was
niet ongerust want hij rekende op de voorspraak
van den opperkoopman, hij ging en deed het,
zuchtend over het onnoodig werk. Toen Maartensz
den inhoud zag kon hij . de verbazing niet verbergen.
Hij achtte het zijn moeite niet iets to zeggen over de
onbeschaamdheid, hij ging regelrecht naar het
kantoor van Vinck, die met hem terugkwam . Vinck
vroeg waar de korporaal die goederen vandaan had
en op het antwoord, dat zij een geschenk waren dat
hij aan vrienden schenken wilde, lachte hij . De
Brasser zeide dat het getuigd kon worden door den
opperkoopman, door den kapitein, door den dominee, door soldaten die er bij waren toen de Chinees
ze bracht. Vinck was niet gewoon to hooren
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van geschenken belangeloos gegeven, hij overwoog al welke straf hierop stond, maar hij zou onderzoeken. Er werd een kleine raad over die zaak gehouden, de Brasser moest voortreden . Brack ondervroeg hem, de korporaal herhaalde zijn antwoord .
De opperkoopman Meewisz verklaarde dat hij volkomen de waarheid sprak, hij verhaalde van den
Chinees op een wij ze die hem verwonderde . Er was
geen tittel van omkoop, niets dan loffelijke erkentenis
voor een loffelij ke daad, die den naam der Compagnie
verhoogde . De kapitein zeide dat hij zich verbaasde
over den argwaan tegen zijn mindere ; de Brasser
mocht zonderlinge luimen getoond hebben, gedurende de jaren dat hij onder hem gediend had was
hij een betrouwbaar krijgsman gebleken . In Jacatra
had hij zich onderscheiden door moed en bekwaamheid. Bouwen noemde hem een eerlij k,vroom korporaal, plichtsgetrouw .
Daarmede was de directeur voldaan . Aangezien
Heeren Meesters in een geval van uitzondering, gelij k
hier aanwezig, aan het oordeel van bevoegden in deze
gewesten overlieten to beschikken over de hoeveelheid goederen door een dienaar to verschepen,
wenschte hij to weten voor wien de korporaal deze
goederen bestemde, zijde en porcelein geschat op
honderd realen . De Brasser noemde de namen van
zijn vrienden, de zijde en een kist porcelein voor een
zekere Petronella Hamer, het andere porcelein voor
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een zekeren Silva . Op de vraag of hij denzelfden
Hamer meende van den handel op den Levant,
antwoordde hij dat hij aan de echtgenoote zond .
Er werd gunstig beschikt . Maartensz teekende het
briefj e en ontving het geld voor het vervoer . De
kwartiermeester liet de kisten stouwen met nog
twee andere.
Hoe slim de Brasser ook meende to zijn, hij wist
niet dat hij in achting was gestegen, want de lofspraak vergat hij weer en van den goeden naam,
bekend to zijn met welgestelden, wist hij niet . De
directeur, verwant met de Hamers, sloeg acht op
hem, groette hem en vroeg soms omtrent den dienst .
De assistenten kenden hem voor den man die in
gunst stond aangeschreven, die een brief j e had gekregen voor een kostbare partij .
De kapitein zeide dat hij mee naar Ambon moest
en het deed hem genoegen, want Jacatra verveelde
hem, maar hij dacht dat het daarginds niet even
gemakkelij k zou zijn nu en dan lets naar huis to
zenden. De Chinees had een winkel opgezet, klein
maar wel voorzien, en de Brasser vroeg hem of hij
Chineesche waar naar de Molukken kon leveren .
Toen Yen Pon begreep dat hij weer een kist voor
zijn vrienden wenschte, legde hij hem uit dat het
niet noodig was eerst tegen en dan met de zon to
vervoeren ; als de korporaal opschreef dat de kist
hem toebehoorde zou hij voor alles zorgen . En hij
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deed een voorstel. Als de Brasser hem specerij zond,
zou hij haar verkoopen en de helft van de winst
behouden. Als de korporaal hem geld zond zou
Yen Pon er mee handelen en met hem deelen . Bedrog
kon er tusschen hen niet zijn, bet bracht beiden
nadeel . Het voorstel moest overwogen worden,
vooral omdat de Brasser maar weinig baar geld had .
Hij zat die dagen lange brieven to schrijven, voor
zijn moeder en de anderen elk een, voor Manuel,
voor Petronella ; over bet land en de zwarten, over
zijn lotgevallen, zij hadden zeker in geen jaar van
hem gehoord . Wat hij over Jacatra schreef was
minder dan over Amsterdam, hij vroeg vooral
hem to laten weten hoe ver de gravers met de nieuwe
grachten waxen, welke slooten gedempt waren, welke
molens neergehaald . Petronella en haar echtgenoot
wenschte hij geluk.
De zeilen gingen op, bet geschut gaf lustig vuur .
Toen de Brasser wegging van bet strand Rep hij
wat stil in bet hart naar de herberg om de verveling
to verdrijven . De kinderen van Kuyff stonden met
een aap to spelen .
Nog voor hij naar Ambon scheep ging werd de
Brasser bij besluit van den directeur bevorderd tot
sergeant . Hij stond met kapitein Bouwen naast de
vlag. Dien avond liet hij wijn schenken voor alle
soldaten en vuurwerk afsteken voor de poort van
bet Huis .
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VII
Op Ambon vond de Brasser een vestiging naar
zij n zin, met een ruim, degeli j k fort, een wij k waar
de woningen van de vrij e burgers stonden, ordelij k
en net, enkele met pannen gedekt, en ook onder de
inheemschen en de vreemdelingen scheen welvaart
to zij n. Alles zag er levendiger uit dan op Jacatra .
De warmte was drageli j k onder den wind, die soms
ster woes.
In het fort Nieuw Victoria lag een grootscheepsch
garnizoen met een behoorlij k aantal dienaren voor
den handel, alien tezamen meer dan twee honderd
zielen, ongeteld de ambachtslieden, kuipers, kistenmakers, smeden, die daarbuiten woning en werkplaats hadden . Rondom, van de zee tot de heuvels,
huisden allen die niet van de Compagnie waxen,
soort bij soort, in hun negorij en, Amboneezen,
Mardijkers, Chineezen en Papangers . Herbergen en
branderij en vond men in alle wij ken .
Van den eersten dag voelde de Brasser er zich
thuis . Er waren twee partij en die het niet altij d bij
woorden lieten, maar soms degen, mes of stok gebruikten . Wanneer en hoe zij ontstaan waren wist
niemand meer, wel herinnerden sommige burgers
zich dat zij sedert de eerste vrij brieven snel waren
gegroeid en het was to merken dat de verschillen
toenamen, hardnekkiger en heftiger, met ieder schip
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dat Hollanders bracht . In het fort en in Batoe Gadjah
waren de tongvallen van al de Nederlandsche gewesten to hooren, van Embden tot Duinkerken, er
woonden menschen van zand, heide, veen en klei,
menschen die elkander thuis nooit gezien zouden
hebben en bier dagelij ks verkeerden, van denzelfden
stam, maar verschillend verwant en bevriend, verschillend van gewoonten . Misschien was bet de
afwezigheid van zusters en echtgenooten die de
harten zonder rust liet, misschien de onveranderlijke
zon, stipt met haar uren, die prikkelde tot ongeduld .
Ofschoon de oneenigheden met den godsdienst
of met de politiek niet to maken hadden, vertoonden
de partijen dezelfde eigenaardigheden die kortheidshalve met rechts en links benoemd werden ; tot de
eene behoorden zij die, streng in opvatting van
welvoegelij kheid, onverdraagzaam waxen met de
zwakheden van anderen, scherp met terechtwij zing ;
de andere omvatte de vri j zinnigen die, zonder de
deugd to krenken, niet angstvallig op haar letten
in bun wandel, voor vervulde plichten een mate van
genoegen eischten, wuft met kroes en spel, de
lachers en de boertigen, ook de losbandigen en de
buitensporigen . Indien de eene de waarheid sprak
met aantij ging van zeden, waartegen in Holland de
magistraat een harde hand zou houden, de andere
deed bet evenzeer met bet verwij t van vitzucht en
bemoeizucht, weleens van veinzerij . Evenzoo had
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men er bij de eene partij die dwaalden van het rechte
pad, bij de andere die braver bleken dan hun naam .
Het was ook opmerkelijk dat onder de nauwkeurigen
velen herkomstig waren van de noordelij ke provincien, onder de vrij en van de zuidelij ke .
Soms, na de beroering van aangekomen of vertrokken schepen, of na langdurige regens die de
lucht verfrischt hadden, scheen het een poos of de
twistzucht was weggetrokken, maar het duurde niet
lang voor een van de twee onruststokers weer geprikkeld wend . Zij waren beiden onderkooplieden,
Theunis Jansz, van Purmerend, ijverig, stug, kort
van woorden, en Laurens Klant, van Zevenbergen,
onrustig in het werk, haastig, vrooli j k . Klant begon
gewoonlij k het eerst . In een blik of een houding van
J ansz vond hij ergernis, hi j had weldra de hoogste
woorden wanneer de ander bleef zwij gen of maar een
enkel woord teruggaf, zooals beuzelaar . Het hielp
niet of de opperkoopman Avedeel hem den mond
liet houden, hij begon opnieuw, tot hij naar het
pakhuis of ander werk gezonden werd, woedend
omdat de opperkoopman, immers uit dezelfde streek,
hem verongelij kte . En denzelfden dag sloeg de hitte
op de andere parti jgangers, de luitenants Rijken en
Van Vieren, de assistenten Minnema en de Potter, tot
de korporaals en de soldaten toe . Het was heel den
dag elkander hinderen en in den weg staan,
vitten, smalen en schelden, ook onder de dienaren
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die waardiger behoorden to zijn, zoodat wie den
eenen keen voor den raad moest staan, den anderen
daar al s rechter zat .
Wel trachtten dan de twee predikanten vrede to
maken, maar ook zij konden niet overweg al van
den tij d dat zij gelij k in Indie kwamen . Dominee
Blomme betichtte zijn ambtgenoot van kuiperij,
want hoewel hij voor Ternate was aangewezen had
hij den Generaal zelf bewogen hem op Ambon to
laten . Dominee Kamerlingh sprak niet met hem .
Bij zijn lezing hoorden de menschen een andere
verklaring dan Blomme had gegeven. Hij bleef op
Ambon om verkettering to voorkomen, ofschoon
hij dat ook op Ternate had kunnen doen . In elk
geval was zijn voorbeeld heilzamer dan dat van
Blomme die meer met de kan dan met het Boek
verkeerde.
Kamerlingh beijverde zich voor het geloof niet
alleen in de stad, ook in de nabij gelegen negorij en
leerde hij, want hoewel lang voor then vele inboorlingen tot het Christendom waren geleid, waren onder
Portugeesche dwingelandij de meesten daarvan
of keerig geworden . En vaak gelukte het hem er een
to mogen doopen . De menschen van het zuidelij k
deel droegen den Islam niet in het hart, hun vroegere
goden hadden hen in den nood niet beschermd, zoomin als de God van de Portugeesche priesters, die van
de Hollanders scheen kracht en voorspoed to schenIII

ken. De dominee was zachtmoedig en geduldig, zi jn
vrouw gaf rij st aan de hongerigen. In het huffs van
Kamerlingh werden dikwij is vruchten en andere
kleine gaven gebracht door lieden die van ver
waxen gekomen, met hun kinderen om onderwezen
to worden . De andere Godsman scheen hun minder
in rang to zij n, want buiten den gewij den dienst
lachten de Hollanders om hem, om zijn gramschap
en dwaasheid wanneer hij beneveld was .
In Ambon zelf lachten ook de inboorlingen om
dominee Blomme omdat hij deed zooals de soldaten
en de zeevaarders. De Hollanders waren vroolij ker
dan de Portugeezen, niet de vrouwenroof, maar het
drankhuis was hun vermaak .
In zeven van de wij ken en negorij tj es rondom het
fort werd herberg gehouden, twee door vrouwen .
De meest bezochte lag tusschen de Europeesche
wij ken, de waardin kende het vak, zij had ook
jarenlang buiten Amsterdam getapt . Zij heette Neel
en haar toenaam wend alleen voor den raad gehoord .
Haar ergste mededingster was een Tidoorsche vrouw,
tamelij k blank, die een kruis aan haar gouden ketting
droeg om to toonen dat zij Roomsch was . De
proevers zeiden dat Dona Ines de fijnste dubbelgebeide arak schonk en goedkooper dan Neel ; ook
scheen zij niet al haar Spaansche wijnen van het
kantoor to koopen, ofschoon zij volhield dat het
geen andere waren . Onder de herbergiers was er
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eveneens zooveel stri j digheid dat zij in tegengestelde groepen stonden, Neel vooraan met Bonge,
van Embden, ter eene, en Dona Ines met van Bergen,
een Amsterdammer, ter andere zij de . Behalve in de
broodwinning en in de veete vonden zij iederen
dag twist omdat Neel en Bonge langs de anderen
moesten gaan om een vriendendienst van elkaar . Te
morgen en to middag zag men Neel, met grooten
zonnehoed, met gebalde vuist en met woorden die
niet een ieder verstond, voor de herberg van Ines,
keurig blauw en wit geverfd . Wanneer er teruggescholden werd moesten de gasten buiten komen,
de wacht werd geroepen, die dan meldde dat de
avondronde versterkt moest worden, want Bonge
zou komen met zijn klanten en van Bergen met de
zijne. Gewoonlij k konden de parti j en ongehinderd
vechten, tenzij de soldaten onder bevel stonden van
een man die een van beiden was toegedaan, korte
metten maakte, en de belhamels van de andere partij
naar het fort liet brengen .
De grootste vechtersbazen waren de assistent de
Potter en de korporaal Crans. En waar de assistent
Minnema binnenkwam kon men zeker zij n van
tumult. Hij ging zelden naar de herberg, maar het
gebeurde wel in den stillen tij d dat hi j voor den
middag een kroes sagoweer uit den koelen kelder
wilde proeven . Hij was groot van gestalte, op zi jn
kruk gezeten scheen het of hi j stond . Dan keek hij

''3
Jan Compagnie

8

minachtend op het gebral, de domheid en de zotheid
neer en het duurde niet lang of er maakte iemand een
opmerking die gelach verwekte . Minnema stond op,
gaf rustig een klap en ging weer zitten . Als de Potter
aanwezig was bleef hij staan, die had al op een aanleiding gewacht . Als de driftige korporaal er zat
vloog hij op zoodra er iets van slaan to doen viel .
In hun werk waxen Minnema en de Potter rustige
jongemannen, vrindeli j k met elkaar verkeerend .
Wanneer er niet genoeg kruidnagelen werden aangevoerd zond de gouverneur hen bij voorkeur met de
gewapende kora-kora naar de omliggende eilanden,
vooral als de tocht naar Loehoe moest, waar het
yolk, door de handelaars van Makassar, door
Engelschen of Portugeezen aangezet, de Compagnie
veel nadeel deed . Wanneer het de winst van Heeren
Meesters gold bleken zij voortreffelijke dienaren,
hun loon waard . In de verveling van Ambon mochten
zi j dagdieven zijn, ruziemakers of dronkaards, maar
zoodra het levee gewaagd moest worden voor het
profij t van de Compagnie, waxen zij de rechte
jongens, geli j k trouwens de meesten .
Zij voeren uit, de een naar Boeroe, de ander naar
Haroekoe, of tezamen naar Loehoe, vergezeld van
niet meer dan vijf of zes soldaten en een twintig
gewapenden, gemengd Japanners en Amboneezen,
voor een maand moeiten, ontbering en gevaar.
De ongeduldigen, wier natuur den kortsten weg
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wilde zonder praatj es, moesten onderhandelen met
onwil en geslepenheid, met de bekende omwegen
van lang beraad en uitstel . Op hun vraag waarom
er niets geleverd was en toch klaarblij kelij k pas
geplukt, keken de boschhoofden de boomen aan of
er in den gloed van het loof een raadsel school . Dan
moesten zij wachten op vergaderingen van de
hoofden, dag na dag, terwijl er benden van Ternate
door het eiland dwaalden. Dan moesten zij geweld
gebruiken tegen een overmacht die eveneens roeren
en buskruit had, alsof zij onbetwist de sterksten
waren ; zij dwongen de menschen, allen van de
negorij, groot en klein, de boomen in to gaan om de
jonge nagelen aan de hoogste takken to plukken, een
langdurig werk, zonder haast gedaan, voor er eenige
koelaks op den grond verzameld lagen . Intusschen
gaven de nachten korte rust in de hut van de korakora, to nauw voor hun gestalte ; intusschen was het
weer oud spek, oud scheepsbrood, boonen en
erwten die niet gaar werden, een laffe sago waar zij
van walgden. Zij wisten het wel, zij konden rekenen
zooveel kruidnagelen, bij kans om niet betaald tot
straf voor het achterhouden, zooveel winst in patria ;
zooveel werk van dageraad tot donkey, zooveel
waken tegen onraad in den nacht, en wat voor loon?
De assistent die, zonder andere middelen, tien gulden
per maand kon sparen, deed zich to kort . Maar
wanneer de harden uit moesten werd het ook gedaan,
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niet alleen om den eed op den artikelbrief, maar
omdat men bi j elkander hoorde, dienaar en Compagnie, omdat men naar Indie was gegaan om de
baas to zijn. Niet uit onmenschelijkheid of uit roekeloosheid werden soms de boomen geschild of gekapt, maar omdat er slechts een wil kon bestaan,
de heerschappij van de Vereenigde Oostindische
Compagnie over de specerij . Daarvoor waren
Minnema en de Potter klaar en voor den wil van
zulke jongens, eender uit Noord of Zuid van de
Provincien, moesten niet alleen de Molukkers
buigen, maar Portugeezen, Spanj aarden of wie er
ook komen mocht . Van de vaderlandsche eigenschappen driestheid, weerspannigheid, lompheid
had de natuur hen zoo wel voorzien dat men wel
van het schuim der natie sprak en zachthandig
waxen zij niet ; er werden harde klappen geslagen, maar
de Compagnie had hen om specerij gezonden, niet om
weldaad aan de inboorlingen to doen of het land to
bewonderen . Zij wisten ook dat niet allen Nederland
terug zouden zien . En wanneer zij eensgezind hadden
gestaan tegen al wat niet des Compagnies was,
hervatten zij met genoegen hun onderling krakeel .
Dat groeide op Ambon welig aan nadat de kapitein
Bouwen gekomen was . Op dit zachtaardig eiland in
de helder blauwe zee werd ook in hem de twister
wakker, hij kreeg zelfs tot eigen verbazing oneenigheid met zijn sergeant.

Er viel niets op hem to zeggen behalve dat hij
eigenaardigheden had, krenkend voor de rechtzinnigen. Hij bracht weer een vrouw in Nieuw Victoria
omdat hij smaak had in inlandsche spij s, en toen de
gouverneur hem voorhield dat dit breken van den
regel slecht voorbeeld gaf, kocht hij een huis in de
Europeesche wij k en nam zij n maaltij den daar . De
opperkoopman Avedeel maakte aanmerking op zi jn
zeden, hetgeen hem zoozeer prikkelde dat hij raasde,
niet slechts tegen Avedeel, maar allengs, van den een
op den anderen dag, tegen heel den aanhang rechts,
waarbij hij ook onbillij k wend, bier bevoorrechtend,
daar achterstellend . Al wat uit Holland of uit het
Noorden kwam had het daarom bij hem verbruid,
al wat uit Brabant of Zeeland kwam mocht een guest
van hem verwachten. Onder den afkeurenden blik
van Avedeel wend hij onredelijk . Zijn luitenant Van
Vieren, hoewel nooit zeer geacht, kreeg het zwaar
bij hem nadat hij zich op de kaart had laten wijzen
waar Vianen lag. Bi j den naam Purmerend, geboorteplaats van den onderkoopman Jansz, oogendienaar
van Avedeel, spuwde hij op den grond . Toen de
herbergier van Bergen hem onder het voorbi jgaan
met een knipoog had gevraagd of ri j st met roode
peper hem beviel, noemde hij Amsterdam de bakermat van gespuis . De Brasser, die het van Claes zelf
vernam en den man niet mocht, daar hij alles wist
van de kroeg waar hij vandaan kwam buiten de
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Regulierspoort, vond dat de kapitein zi jn uitlating
niet verantwoorden kon . Toen hi j in zijn bijzijn
hoorde spreken van het Amsterdamsche vuil, vroeg
hij of alle Middelburgers fijne lieden waren, hetgeen
den kapitein rood maakte van drift . Bouwen beval
hem then middag in zijn mooning to komen . Hij zeide
dat de Brasser behoorde to weten wat de krijgstucht
was, hij waarschuwde hem . De sergeant antwoordde
kalm dat hij niet onbillij k moest zi j n, alles over een
kam scheren en de fatsoenlij ken vernederen, gelij k
hi j hier en daar deed tot ergernis van menigeen .
Hij zou op zijn woorden letten, maar hi j vroeg
beleefd zij n stad niet aan to tasten, hij had er eerlij ke
verwanten .
De kapitein was nu het hoofd van de linkschen
alleen door zijn tegenstelling met Avedeel .
De Brasser behoorde bij niemand, ofschoon hij
voelde voor de onzij digen zooals de kapitein Mooy,
de eerste sergeant de Stercke, een assistent uit Dordt,
een vredestichter bij een ieder bemind, den opperbarbier en een paar anderen, die zich met de twisten
niet ' 'eten en in den vrij en tij d rustig hun genoegen
zochten in een spel bij een matig glas . Hi j hield zich
bij zijn kleinen kring van Draet, die nu lanspassaat
was, en Doenkel, waarbij soms de tamboer nog
kwam. Zij hadden ook hun trictrac bij Dona Ines
die, wat voor zonden zij ook verborgen hield, aan
yolk dat al to veel zulke woorden als janstramme,
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sakkerment en erger in den mond had, niet tappen
wilde . Naar haar manieren kon het waar zijn dat
zij de dochter van een Tidoorschen groote was,
terwijl men Neel niet hoefde to vragen naar haar
geboorte. Haar kabaai van zwarte zij de droeg zij
bevalliger dan Neel de hare met blommen en gouden
knoopen . Ook Bouwen kwam wel binnen, hij ging
dan naar het achterhuis waar de dune wijn lag .
Eens vonden de Brasser en zijn vrienden haar met
een zakdoek voor de oogen . De kapitein had haar
gedwongen haar liefste slavin to verkoopen, een
Ternataansch meisje dat zij van kindsbeen had
gehad, niet voor hem zelf, maar voor Goozen, een
vrijman die eenzaam buiten Soja Atas woonde, een
handlanger van den beruchten slavenkoopman van
Straalen . De Brasser zei dat het wel scheen of op den
duur de reuk van den kruidnagel alle Hollanders
bedierf. Hij wend er krieuwig van dat zijn kapitein
zich met slavenhandel afgaf, met de ergste soort .
Een ieder kon begrijpen dat men met then Goozen
niet handelde om de vriendschap alleen . Hij wend
slug met den kapitein, kort van antwoord . Van den
Chinees Mau Teng, die tusschen hem en Yen Pon
been en weer voer, vernam hij dat de kapitein wel
geen geld aannam, maar diensten van Goozen bedong .
Een weinig handel deed bij na iedereen . Heeren
Zeventien dachten hooge loonen to betalen, maar in
de warmte werd men kwistig als de natuur en daar
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men toch ook sparer wilde, vond men de hulp gereed
bij Chineezen en andere Oosterlingen . Clingen en
Maleiers voerden hun waar op de omliggende eilanden
aan, in een verborgen inham bij de Compagnie niet
bekend, en ruilden tegen nagelen . Een zekere Chinees
wist bijgeval een jonk die hem voor klinkende munt,
van Hollanders tegen woekerwinst geleend, nog
zij de, kleedj es en lijnwaad kon leveren . Een andere
Chinees kende dan een jonk, ergens achter Boeroe
verscholen, die de ingekochte waren vervoerde naar
een bestemming bij diezelfde Hollanders onbekend .
Wanneer het al to duidelij k werd dat de helft van
een moessonoogst nagelen niet in het pakhuis van
de Compagnie kwam, zond de gouverneur weer een
gewapend vaartuig om op Ceram boomen to kappen.
De jonken bleven nochtans varen, de Portugeezen
brachten nochtans nagelen naar Lissabon en zonder
het to weten hadden sommige onnoozele Hollanders
zelf de middelen verschaft.
De Brasser deed in specerij, in het klein, maar
openlijk via Jacatra op Holland . De gouverneur
Carsten, die van Enkhuizen kwam, had vroeger wel
van zijn moeder gehoord . De directeur van Jacatra
had hem in zi jn missive geschreven dat hi j het beste
krijgsvolk zond, vooral to letten op den kapitein
en den sergeant, betrouwbare strij dens in een kwartier
waar men ze behoefde. De Brasser vond hem zeer
vriendelij k, meenend omdat hij van F:nkhuizen was .
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Hij vroeg hem eens als gunst een klein kistj e nagelen
aan een vriend to mogen zenden, de gouverneur
liet dadelijk het briefje schrijven . De schipper van
het jacht wist al dat het kistj e van den sergeant vergunning had . Den eersten keer was het twintig pond,
den tweeden keer vijftig pond . Het was weinig, maar
de fijnste soort, oplettend gedroogd en verpakt . In
J acatra zorgde Yen Pon voor de verscheping, een
weinig Chineesch goed erbij gevoegd, aandeel van
de Brasser in zijn nering . Naderhand werd de
gouverneur beschuldigd van particulieren handel en
het was waar dat hij een sergeant begunstigd had .
De Brasser begon al to bedenken wat hij zou doen
wanneer hij den vrij brief vroeg, hi) overlegde soms
met Draet en Doenkel die het ook konden doen .
Draet verstond geen vak en liet zich bi j het koopen
bedotten; hij zou tevreden zijn als hi j het tot korporaal bracht, om het grofste werk aan anderen over to
laten . Dan zou hij ook een eerlij k huwelij k kunnen
sluiten en liefst wonen buiten het fort . Alleen de
lichtzinnige Ambonsche vrouwen wilder van de
soldaten weten, maar er waren ook brave, zooals die
van den tamboer Klements, die men altij d bezig
zag met waschgoed in Wai Gadjah, bovendien met
vlechtwerk dat zij verkocht . Draet wreef zich de
handen wanneer hij van een dergelij k huisj e sprak,
aan het water, met een kanariboom voor schaduw en
een paar klapperboomen, en als hij kinderen kreeg
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zou hij wel toezien dat zij leerden en schrijven
konden . Naar Deventer terug to keeren had hi j al
lang uit den zin gezet .
Hendrik Doenkel begreep niet dat men zijn vaderland voorgoed vaarwel kon zeggen . Hij had niet to
klagen, hij kreeg den kost en werd nooit gestraft,
maar iederen dag moest hij aan Keulen denken, aan
de menschen thuis, en als zij hem vroegen naar zijn
liefsten wensch, was het nog eenmaal zijn stad terug
to zien, hoe oud en versleten hij ook mocht zijn .
Voor een nering was hi j niet geschikt, hij kende
nauwelij ks het verschil tusschen Spaansche en
gewone realen. Hij zocht geen winst en als hij geld
over hield kwam het omdat bier niets was dat hij
begeerde. Van het soldatenvak kreeg hij genoeg,
jaar in jaar uit reveil 'en taptoe blazen, maar wat kon
een hoornblazer anders beginnen ? Het liefst zou
hi j een hobo uit Holland laten komen voor het
genoegen en knecht worden voor het brood.
Voor de Brasser was het geen vraag wat hij in het
burgerschap zou doen, alleen waar hij zijn nering
vestigen zou, op Ambon, in niets dan nagelen, of
op Jacatra in diverse waren, maar hij verkoos de
lucht hier, terwij 1 hij zich ginder nooit in de rechte
luim gevoeld had . Ook zag hij de Amboneezen
liever; de Javaan had iets grootsch over zich en
keek den Hollander aan of hij iets mins in hem zag,
hetgeen de Brasser niet verdroeg . Hij had een groot
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bezwaar op Ambon to blij ven, de naam vrij man had
een slechten klank, zooveel als kroegbaas, woekeraar
of slavenhaler . Hi j wilde niet dat men hem in Amsterdam daarvoor hield . Wat Doenkel aanging, als
de tij d zoover was kon hij er op rekenen dat de
sergeant wel iets voor hem vond .
Op een dag in Sprokkelmaand, na de parade en de
marsch voor het feest van de verovering van het
kasteel, zaten de vrienden bij Dona Ines Lang to
wachten op Draet tot iemand zei dat hij zich in de
herberg van Neel beyond . Er werd een jongen
gestuurd, maar Andries kwam niet . Later besloten
zij hem to gaan halen . Doenkel, uitermate vroolij k
omdat hij een nieuw lied had verzonnen, liep to
zingen langs den weg het een na het ander van
Klein meideken laat me je hand j es eens zien, en
Lij sj en, het haant j e dat kraaide to vroeg. Daar bij
Neel, zingend binnenkomende, vonden zij Draet
aan de tafel gezeten met een knap jong meisj e, bruin
maar welgevormd, in een blauwe kabaai . Zij verliet hem toen de vrienden gingen zitten . Neel
scheen gevleid met hun bezoek, zij schonk zonder
betaling .
Draet bleef ernstig, hij zong niet mee . Toen zij
naar het kasteel gingen voor het avondbrood vertelde
hij dat hij zijn hart verloren had, hij kende het meisje
al twee weken, hij zon er op hoe hij haar trouwen kon .
Zij was een slavin, vroeger wel gedoopt, maar weer
I 23

Oelisivaasche heidin geworden . Neel vroeg een
buitensporigen prij s voor haar omdat zij mooi was,
dansen kon en klanten trok, er waren trouwens al
eenige bieders . De Brasser tied hem het uit zijn hoofd
to zetten, want de prijs was meet dan zijn gage voor
driekwart jaar, en het zou bij then prijs niet blijven .
Hij gaf toe dat zij knap was, hij bekende dat hij zelf,
ingeval zijn hoofd naar het huwelijk stond, zijn oog
op haar zou slaan . Draet achtte niet op den prij s,
als hij maar wist hoe hij aan het geld kon komen .
Den volgenden dag liet de sergeant Draet bij zich
roepen op zijn kamer en zeide dat hij, als het Andries
ernst was met die vrouw Sewira, als hij haar bij den
dominee wilde brengen voor doop en huwelijk,
het geld zou zien to krij gen, Draet op handslag belovende het mettertijd terug to geven . Voorts
zou hijzelf handelen met Neel . Natuurlijk sloeg
Draet toe .
De Brasser nam papier mee voor den koopbrief,
leende geld van den Chineeschen hoofdman en ging
naar de herberg . Neel vroeg naar zijn verstand dat
hij zulk sommet je durfde bieden voor een toonbeeld
van een vrouw. Zij had al viermaal een bod gekregen
Laurens Klant en de onderbarbier hadden zestig
geboden, de Potter vier-en-zestig, de korporaal de
Souter acht-en-zestig, maar dat noemde zij geen
prijzen . De Brasser antwoordde dat hij een middel
wist om den onderkoopman klein to krij gen, den
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korporaal eveneens al was hij niet van zijn compagnie,
en de anderen telden niet . Zij stelde hem gerust,
zeggend dat zij veel hooger bod verwachtte, en
ver er zweeg zij .
Hij kwam terug den dag daarna, hij liet het meisj e
bij hem zitten en nadat hij haar vriendelij k had toegelachen hood hij zeventig, er bij voegend dat de
korporaal toch niet betalen kon . Neel antwoordde
dat zij hem graag to vriend wilde houden, maar zi j
had een bod van tachtig, zij wilde niet zeggen van
wien. De Brasser zette den kroes aan den mond om
weg to gaan . Terwij 1 de waardin zich omkeerde met
de kannen boog het meis je zich naar hem toe en
fluisterde : kapitan. Van verbazing kon hij niet
spreken . Hij bestelde nog een kroes en dacht na .
Voor hij vertrok verzocht hij Neel bedenktijd tot den
volgenden middag .
Hij beval Doenkel en Draet den houwer om to
doen en hem to volgen naar Atas, de buurtschap
waar Goozen de slavenkoopman woonde . Zonder
veel beleefdheid vroeg hij den man of hij het was
die een bod gedaan had op de Oelisivaasche van
Neel . Hij kreeg onbeschoft antwoord dat het hem
niet aanging, maar hij mocht het weten : ja, zij
was een meid om mee to pronken en krijgen zou
hij haar.
Nu stond in de Brasser de \X'estfries op, hij werd
zoo hardnekkig dat hij geen rede kende en geen geld
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meer achtte. Hij vroeg den opperkoopman Avedeel
to spreken en verklaarde hem het geval : bier was
een vrouw, een heidensche die Christin kon worden
en een brave huisvrouw van een braven jongen ; in
handen van den slavenhaler kon men raden waar zij
kwam, weten kon men het niet . De waardin, niet
uitermate gierig, zou wel naar rede luisteren als niet
een zeker iemand, met gezag bekleed, bij haar aandrong. Hij verzocht om honderd realen, deels zijn
tegoed, deels voorschot op zijn gage . De opperkoopman, aartsvij and van Bouwen, kende het gerucht al dat de kapitein en de sergeant tegen elkander
boden op een slavin, hij kende ook Bouwens geheime handeling . Hij liet de Brasser teekenen voor
de ontvangst en telde hem het geld .
Denzelfden avond deed de Brasser een hooger
bod, hij gaf ook to verstaan dat hooggeplaatsten
ervan zouden hooren als zij woekerprij s bedong .
Neel durfde niet beslissen voor zij den anderen
kooper had gehoord . Ditmaal zag hij den kapitein
in het achterhuis gaan .
En zoo ging het eenige dagen voort, telkens
hooger, hoewel nu bij kleiner bedragen . Tot op
een middag de Brasser kwaad werd en op de tafel
sloeg, zeggend dat het uit moest zi j n : honderdvijftig hood hij, dat was meer dan de prijs van twee
baren kruidnagelen, en als zij weigerde zou zij het
verkerven bij heel het garnizoen. Neel, die niet
X26

overgevoelig was, begon to huilen, zij had genoeg,
zeide zij, van den slavenhandel die haar in opspraak
bracht, van nu aan verkocht zij er geen een meer .
De Brasser liet haar teekenen, hij haalde het geld to
voorschi jn uit beide zakken . Toen de kapitein
Bouwen binnenkwam groette hij beleefd en verliet
de herberg.
Aldus kreeg de lanspassaat de duurste slavin tot
vrouw, zoo duur dat hij er twee jaar voor zou moeten
dienen als de Brasser hem niet de helft kwijt gescholden had . Sewira werd gedoopt, zij trouwden
voor den dominee .
Maar er kwam een kwaad gevoig aan deze zaak .
De kapitein bemerkte dat een ieder naar hem keek
met een onaangenaam trekj e om den mond . Hij
vernam aldra hoe de Brasser had kunnen betalen
en hij wrokte tegen Avedeel nog meer dan tegen den
sergeant.
Er ontstond eens op het kasteelplein, in de aanwezigheid van den commandeur die met een vloot
voor Ambon was gekomen en eenige anderen, tusschen Bouwen en den opperkoopman een woordenwisseling, snel toenemende in heftigheid van toon .
Niemand verstond wat Avedeel zeide, maar plotseling vergat Bouwen zich zoozeer in zijn drift dat
hij hem met zijn rottan op het gezicht sloeg . De
Brasser, die het dichtst bij stond, strekte den arm
uit om hen to scheiden toen de rottan ook op zijn
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gezicht sloeg, tot twee keer toe . Hij wend kwaad,
hij greep den kapitein bij den hals, rukte hem den
stok of en wierp lien weg .
De opperkoopman en de off icier werden veroordeeld tot een hooge boete, de Brasser wegens vergrijp
tegen de krij gstucht terug gezet tot den rang van
korporaal.
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VIII
De commandeur Ripperts vroeg in den raad een
duidelij k begrip van de overeenkomsten en bondgenootschappen, van de oorlogen ongeregeld of openbaar, om to weten hoe en waar de roerigheid op de
verscheiden plaatsen to onderdrukken was . Daar
lagen de veertien schepen, van kartouwen, allerhande
stukken en buskruit wel voorzien, hij was gereed to
schieten als hij maar wist dat hij geen vrienden
raakte, en hij had haast, er werd ook elders gewacht
op orde, en zulke groote schepen konden niet to
lang zonder lading voor retour . Maar het was een
warboel van strij dige stammen in de Molukken,
men wist er geen weg in welke eilanden en landschappen van Ternate hoorden, een Islamvolk,
welke van Tidore, waar men varkensvleesch at .
Hier waxen het Maleiers en Javanen die rij st aanvoerden en met nagelen gingen, daar Makassaren ;
Papoea's zwierven en roofden, Alfoeren plunderden
de bosschen van Loehoe voor de Arabische vaartuigen . Vandaag kwam een orangkaia van een
negorij met contract en geschenken op het kasteel,
morgen sloot hij zich aan bij een negorij die niet
leveren wilde . Het hielp niet of men de sagoboomen
kapte, de bevolking verhuisde naar het gebergte
waar zij overvloedig specerij vond, een negorij
bouwde en zich verbond met een ander opperhoofd.
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Het ging om gebied, het ging om rechten, om geloof,
om oude veeten, bovenal ging het om nagelen want
er was veel zilver to winnen, van de Spanj aarden, de
Portugeezen, de Hollanders . En die hadden de
meeste schepen, de vlugste, vol goederen en vol
buskruit . Maar, hoezeer de handel van alle anderen
ook tersluiks moest gaan, zij hadden talri j ke prauwen,
kora-kora's, tingtangs, jonken die stalen zooals de
musschen, een pikol hier, een pikol daar, men kon
er geen wacht op houden, en Manilla zond groote
ladingen naar Lis sabon . De commandeur had het
besluit gereed : straftochten naar de eilanden rondom,
boomen vernielen als het moest, yolk verdri jven .
Hij zelf zou naar Ternate en Tidore, vragen naar
vriend of vij and ; hij hoopte er Spanj aarden to treffen,
forten to bouwen, garnizoenen to leggen . Van nu
aan werden de hongi-tochten menigvuldig, de inboorlingen werden weggehaald en moesten roeien,
gehoorzaam en ontevreden. De Hollandsche soldaten kwamen nu in streken die zij niet kenden en
menigeen liet er het leven .
Het was stil op Victoria met het garnizoen op
vijftig man, de anderen gewoonlijk op straftocht uit .
Het zou er ook rustig geweest zijn, want de kapitein
Mooy hield niet van twist en de sergeant de Stercke
werd gezet van het slapen, als de korporaal het niet
lastig had gemaakt .
Het rad van de fortuin draaide gunstig voor de
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Brasser, maar hij kon de vernedering en het onrecht
niet ver ragen .
Reinier Maartensz was op Ambon geplaatst, bevorderd tot koopman en f iscaal, een man die to
bevelen had op het kasteel . Toen de Brasser hem
ontmoette had hij vriendelij k gegroet, niet eens
naar het chevron gekeken of opgemerkt dat het
weer katoen was. Het hinderde hem, want natuurlij k kon Maartensz nu met recht denken dat hij een
onruststoker was en zijn straf had naar verdienste .
Hij voelde zich onbehageli j k met een zwaarte in het
gemoed .
De gunstige tij ding uit Jacatra ontvangen liet
hem onverschillig . Yen Pon had zijn bediende Mau
Teng gezonden met verzoek om veel kruidnagelen
daar hij wel Brie pikol in een Hollandsch schip kon
laden ; hij had twaalf honderd realen meegegeven,
de helft als winst voor zijn genoot, de helft om
waren to koopen voor hun handel op Ceylon en
China. De Brasser moist niet wat hij hem zenden zou
voor zulk groot bedrag, noch op welke wijze, en
zooveel zilvergeld gaf hem maar last. Mau Teng
had gehoord van een plaats waar men paarlmoer kon
krijgen, hij zoou er heen varen met zijn prauw en op
den terugweg een zeker eiland aandoen; de korporaal
had slechts aan den sabandaar Chinees het geld to
geven voor de specerij, de eenige waar die stil moest
bli jven . Zijn hoofd stond niet naar negotie, dus
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deed hij zooals gezegd werd . De paarlmoer zag hij
toen Mau Teng na een maand terugkeerde, den
kruidnagel niet .
Hij deed zijn dienst geregeld, maar ruw . Wanner
hij in het pakhuis een lij st moest maken van de vivres
voor de buitenkwartieren, kwam het papier bemorst
bij den assistent, de woorden gespeld of hij pas had
leeren schrijven, en bij de vraag wat er stond keerde
hij zich ongeduldig om . Gewoonli j k stelde hij geen
belang in de bezigheid van anderen, maar als hij het
deed keek hij met minachting toe . Bij de ochtendexercitie op het plein liet hij het musket van den
schouder bengelen tot de loop over den grond sleepte,
soms gaf hij de bevelen binnensmonds . Maar hi j
werd straf tegen de jongens . Een soldaat die omkeek
of fout ging in den pas werd onbetamelij k uitgescholden. Zelfs Draet gaf hij op voor arrest voor
praten in het gelid .
De opstandigheid jeukte hem . Hij was verkeerd
gestraft, de menschen moesten het voelen . Bij
Andries in huis zeide hij dat hij vriend was, maar ook
korporaal . Als Andries vond dat hij to streng was
moest hij maar denken dat hij er van leeren kon om
vooruit to komen, men was nu eenmaal meerdere
om hard to zij n tegen minderen . Een off icier die zich
misdroeg betaalde twintig realen, een sergeant die
het minder erg deed betaalde er drie per maand voor
onbepaalden tijd . Draet mocht eens letters op de
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verschillen tusschen groot en klein, zonder een
leelij k woord dief of woekeraar to noemen . De
Maleier die uit zi jn prauw rij st verkocht voor anderhalven stuiver de kattie en er maar de helft op won,
werd aan den paal gezet en gegeeseld ; een zekere
hooggeplaatste verkocht rij st per pikol en won
viermaal meer, maar niemand wist ervan . Had hij
niet gehoord wat de Compagnie voor de rij st in
Grisee betaalde en had zijn vrouw hem verteld hoeveel er van zi j n gage aan het eten ging ? De handel
mocht verdienen wat hij kon, maar als den mageren
zwarte de sago werd afgepast, de rijst opgedrongen,
om een winst van zevenmaal to krij gen, was het zoo
vreemd niet een negori j to zien verloopen . Draet was
niet dommer dan de anderen die het niet zagen,
maar hij had toch wel van de ontevredenheid onder
de zwarten gehoord . In allerlei negorij en op de
eilanden rondom werden soldaten gelegd, bier twee
man, daar vijf, soms wel een enkele, men noemde
dat garnizoen, en bijna iedere week had men bericht
dat er doodgeslagen waren, gewone jongens, niet
minder dan zij zelf, die hun huis niet terug zouden
zien, om den kruidnagel en om de ri j st. De Brasser
nam het niemand kwali j k die wegliep naar het
binnenland en onder de inboorlingen ging wonen .
Er waren onlangs zes tegelijk overgeloopen . De
gouverneur droeg geen schuld, hij volvoerde stipt
wat uit Jacatra bevolen werd, en de opperkoopman
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Avedeel had van de islanders geen benul, hi j noemde
ze bedriegers kortweg . En dat kon Draet, die ze
nu beter kende, tegenspreken .
De Brasser werd driest tegen den sergeant, tegen
den luitenant, zelfs tegen den kapitein Mooy, alle
Brie lakse menschen die hem lieten praten . Hij
stond bekend voor een braaf soldaat, eerbiedig bij
den predikant, zij geloofden hem met als hi j zeide
dat hij ook wel eens drossen kon, zij hielden het
voor de gewone moppertaal van een ieder die de
wapens droeg .
Gelijk er bijna elken dag van de eene of andere
plaats om hulp gevraagd werd, kwamen er eenige
mannen van Amblau om bescherming . Hun voorraad gezamelde nagelen was geroofd door een prauw
van Papoea's, aangevoerd door een Ternataan ; zij
vreesden de straf van de Compagnie en zij zouden
gehoorzaam leveren zoo zij beschermd werden door
een garnizoen . De kapitein durfde het kasteel niet
to verzwakken, maar hij achtte het een gelegenheid
om een onruststoker to verwijderen, het zou ook
een verandering voor hem zijn . De Brasser wend er
voor aangewezen met Draet . Hij verzocht om een
anderen man, omdat er in het huffs van Draet een
kind verwacht wend, en die andere, Remigius Erkel,
was groot en fiksch, versch uit Holland, tegen de
warmte meer bestand . Van den pakhuismeester
eischte de Brasser een grooten voorraad kruit en
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kardoezen, een paar kisten vivres, ook vetkaarsen
en een weinig brandewijn ; bet gezouten spek wilde
hij niet hebben omdat bet to oud was .
Zij werden naar bet eiland geroeid en in een kleine
baai bi j een negorij op een helling aan land gezet.
Er stonden maar weinig woningen tusschen bamboe
en hooge boomen, beter onderhouden dan men
gewoonlij k zag. De orangkaia, een oude man,
begroette hen nederig en bracht hen naar een der
woningen . Er lag een mat op den vloer, aan de
wanden fijnere matjes om to slapen, kussentjes en
een gordijn helder bruin en blauw .
Op Anoppan wend de Brasser een ander mensch,
hij leerde er rust en eenvoud . Het was een vreedzaam,
i jverig yolk, vrooli jk onder elkaar, vrindeli jk en
gul met de soldaten . De Iman Ali, de orangkaia,
was geen inboorling, maar een Arabier die bier was
blijven wonen, met een witten baard en een witten
hoofddoek, zeer bemind en vereerd, want al zag
men hem tienmaal voorbijgaan, niemand vergat de
handen op to heffen tot groet . Hij had zijn huis naast
de moskee, een gebouwtje van bamboe en ebbenhout,
met een halfrond poortj e omlij st met figuren van
paarlmoerschelpen in leem gezet . Dien eersten
middag, toen de Brasser er voor stond to kijken,
knikte de Iman met behagen, hij liet door een kind
een paar biezen sloffen halen en noodigde hem binnen
to treden. Het was daar een galerij rondom een
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binnenplaatsje met een vloer van witte en blauwe
steentj es, even helder maar haast rustiger dan een
begijnehof, men hoorde er alleen de bladeren van
den klapperboom die er boven uitstak in den hemel
en soms een papegaai . De Iman nam uit het kastje
den Koran waarvan hij een eind openrolde om de
gouden en gekleurde letters to laten zien . De Brasser
had nog nooit een Islamiet ontmoet zoo vriendelij k
als deze . Hij kwam daarna in zijn woning waar hij
weer begroet werd op Oostersche wijze, de gastheer
diende zelf met sagokoekj es, de vrouw en twee
kinderen stonden verlegen aan den wand, maar de
Brasser sprak hen toe en vroeg hoe zij heetten . Zij
lachten, de Iman noemde hen bij de namen, de vrouw,
het zoontje, het dochtertje Asjie met een kleinen
papegaai aan een zilveren snoer .
En den volgenden dag kwamen de Brasser en zijn
soldaat in alle woningen binnen, en overal kregen
zij sagokoekj es, die zij niet weigerden om niet
onbeleefd to zij n . De Iman bracht hun een jongen
en een vrouw om hen to dienen, den jongen om to
reinigen en to poetsen, de vrouw om to koken . Toen
de kist geopend werd en zij er geen spek uit zagen
komen noemde Iman den korporaal een grootmoedig beer, wien het wel zou Pan daar hij de negorij verschoonde van onreinheid . Nadat zij to zamen verkend
hadden wees de Brasser de plaatsen aan waar een
wachtpost moest staan om uit to kij ken over zee en land .
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Hij had nuts to doen . En daar het yolk vertrouwelij k was sprak hij met den een en den ander in hun
bezigheid, weinig woorden omdat hij hun taal niet
kende, maar zij verstonden hem ; met de mannen
bij het houtkloven, het sni jwerk, het slijpen van
paarlmoer, met de vrouwen bij het vlechten, hij
kende ze weldra alien bij den naam . De kleine
kinderen kwamen in het huffs van de soldaten en
kregen een brokje zwarte suiker, vooral Erkel was
goedhartig met hen, hij maakte grimassen en draafde
of hij zelf een jongen was . De Brasser, gewoon aan
het leven op het fort, begon zich to voelen als in
een huisgezin . Hij vertelde de kookvrouw dat hij
een moeder had en zusters veel grooter dan zij en zi j
vroeg hoeveel kinderen hij had in zijn land, omdat
hij gelij k een vader was voor de kleinen . Drie
gunstelingen had hij eigenlij k heel den dag condom
het huffs, een jongetje, het dochtertje van den Iman
dat haar papegaai ergens vastbond, en een heel klein
kind van een jaar of vier, Diek jah, door hem Dirk je
genoemd. Hij ving vogels en kevers voor ze en
maakte fluitjes, hij ging met ze naar de zee om vlugge
krabben to vangen, soms schoot hij zijn musket
voor hen af. Het was een kalme goede tij d, die niet
verstoord geweest zou zijn als Erkel niet vreemd was
gaan doen.
De kokkin kwam de Brasser roepen om haastig
thuis to komen . Zij vonden Remi op den vloer,
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geknield, snikkend, hi j schudde zijn hoofd en wilde
niet zeggen wat hem scheelde . In den nacht werd de
Brasser wakker van het snikken en zuchten . Zelfs
het bevel wilde Remi niet hooren, hij bleef zwij gen .
Iederen dag zag men hem huilend op de knieen,
biddend en zich op de borst slaand . Maar eindelijk,
terwijl zij samen onder een boom zaten, uitkijkend
over de zee, begon hij zijn hart uit to storten . Hij
zeide dat wie voor geld soldaat wend hem misschien
niet begrijpen kon . Hij heette niet Erkel, hij was
officier geweest en kwam uit het land achter Limburg,
waar zijn vader een kasteel had, hij was een edelman .
Hij had lets gedaan dat hij niet noemen wilde, zijn
wader had hem vervloekt . Toen was hij voor soldaat
gegaan, ver van zijn schande. Maar bier in de eenzaamheid begon hij den vloek to voelen, duivelen
kwamen voor zijn gezicht als hij slapen wilde, het
hielp niet of hij bad en al de heiligen smeekte . De hel
riep hem, hij vreesde gek to worden . Hij moest
naar huffs, hi j moest, om van den vloek verlost to
zijn, want ook sterven hielp hem niet . De korporaal
moest zich niet verwonderen als hij wegliep . Maar
God wist hoe, Nederland lag ver, hi j had geen duit .
De Brasser wist nets to zeggen . Het zou niet
geven van bi jgeloof to spreken, het zat den jongen
to diep in het hoofd .
Soms scheen Remi verlicht to zijn en dan speelde
hij vroolijk met de kinderen, maar allengs namen zijn
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buien van droefgeestigheid toe . De Brasser werd
wakker van het kermen, hij stored op om het niet
aan to hooren en Rep buiten onder de zwarte boomen
been en weer . Heel de negorij was er mee begaan,
het jammeren klonk zoo luid dat de menschen uit
hun deur kwamen . Eens dat de Brasser's nachts buiten
liep, voelde hij dat iemand zijn arm aanraakte, hij herkende den Iman aan de witheid van zijn hoofddoek .
Hij wilde met hem spreken en leidde hem naar een
plek voor de zee, onder de wolken lichtend of er
diamanten schitterden . De Iman zeide dat hij de
smart van Remi begreep . Een ieder had zijn duivelen,
Christen, heiden, Islamiet . Hoewel zij beiden wisten
dat de geesten, die Remi kwelden, hun geen kwaad
zouden doen, geloofde hij zeker dat zij den soldaat
verderven zouden. Het paste den broeder den broeder
to helpers . Er was een geest boven den hemel die
de wetten van de menschen niet kende . Barmhartigheid wilde dat zij Remi naar zi j n land lieten gaan .
De orangkaia van de naaste negorij kon voor een
vaartuig zorgen.
De Brasser deed het op deze wi jze . Eerst liet hij
Remi zweren dat hij nooit tegen Nederland de wapens
zou voeren, hem verzekerend dat hij anders vele
duivelen er bij zou krij gen . Een uur later zei hi j
terloops dat Manilla niet ver weg kon zijn . Weer na
een poos vroeg hij hoe lang de Spaansche schepen
er over zouden doen naar Spanj e to zeilen. Later
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zeide hij den Iman dat hij den volgenden morgen
naar het bosch ging om den nagelpluk to zien . Toen
de dag was aangebroken bond hij twintig realen in
een doekj e en deed ze in den knapzak van Remi .
Hij gaf hem de hand voor hij ging, zeggend dat
hij niet voor den middag weerom zou zijn .
Bij zijn terugkeer vond hij een papier, uit zijn
rapportboek gescheurd, met : vaarwel vriend, Remigius . Hij was verbaasd . De jongen lachte en zeide
dat de soldaat voor hij vertrok den knapzak had
geopend . In zijn boek schreef hij : voormiddags
dato onbekend is de soldaat Erkel uit garnizoen afwezig geworden .
Drie maanden zat hij op Anoppan, de eenige
blanke, een tij d die hem lang scheen omdat hij zich
vreedzaam voelde . Ambon had het garnizoen vergeten, de voorraad vivres raakte op, behalve het gezouten vleesch dat hij niet lustte, had hij scheepsbrood
dat hij liet weeken voor de vogels. Hij at sago zooals
de inlanders, klapper, visch. Den wapenrok trok
hij aan wanneer hij dacht dat het Zondag was . Hij
dacht soms dat hij wet voorgoed zou willen blijven .
Hier onder den verstandigen Iman was men broederlij k, beter dan Binds waar men altij d negotie deed,
altij d ruzie had . De menschen hadden geen realen
en zij spaarden niet . Maar het kon niet, hij moest
ook negotie doen voor de menschen thuis, want al
ging het misschien beter aan de Niezel, het zou er
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niet dik geboterd zijn en het was een plicht oom
Pieter to vergoeden alles wat hij gedaan had . Trouwens, men kon zich op zijn gemak voelen en verlicht eenigen tij d uit het geharrewar to zijn, men
was bij de blanken ter wereld gekomen, men hoorde
bij zijn yolk en moest zijn lot daar dragen . Maar het
was soms hard voor een soldaat geen mensch to
hebben aan wien hij zich hechten kon . Men kon
verkeering houden met een zwarte vrouw, maar
van de wufte soort, want zij wisten dat een soldaat
dikwijls veranderde van kwartier . En als men
kinderen had, ze in het hart droeg en ze verlaten
moest, wat wend er van ze ? Mixtiezen, bij de blanken
zoowel als bij de zwarten maar half geacht. De soldaat
moest zijn hart vergeten. Dat van de Brasser lag
toch ook in een verre stad . Maar van het yolk van
Anoppan had hij veel geleerd .
De moeder van het kind Dirkj e bracht het in zij n
wooing voor den nacht opdat hij niet alleen zou
zijn . De jongens kwamen iederen morgen voor zij n
deur hun oorlogsdans vertoonen om hem genoegen
to doen . Soms ook de jonge vrouwen, in hun roode
sarongs, donkerblauwe kabaaien, met hun vrouwendans van buigende handen en knieen . Kinderen
zongen een eentonig lied] e dat de Iman voor hem
verklaarde : De blanke heeft ons lief, laat hem niet
weggaan, strooi bloemen op zijn bed, houdt hem
vast in het huis van den kajoepoetieboom.
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Toen de kora-kora hem kwam halen zag de
Brasser dat zij eigenlij k allen aanhankelij ke kinderen
waren . Geen enkel die hem geen geschenk gaf, doosj es, waaiers, 'matj es, figuren van hout gesneden, vogelkooit jes, zilveren haarspelden, de kleinste kinderen
brachten hem kinkhoorns en schelpen . De Iman
riep hem in zijn huis en gaf hem een duos je met vijf
gele diamanten, eenige paarlen en een smaragd ; het
dochtertj e legde hem het snoer in de hand waaraan
haar blauwe dwergpapegaai gebonden was. En hi j
had niets weerom to geven dan realen, kwartjes,
koperen munten . Dirkje hield hem vast tot hij in de
kora-kora sprong, het was stil op den oever .
Rustig en zachtmoedig keerde hij op Ambon
terug .
Maar niet lang bleef hij daar . Hij moest mee op
hongi-tocht om een negorij op Boeroe to bestraffen .
De koopman Maartensz had de leiding met den
luitenant Van Vieren onder hem, tien Hollandsche
en dertig Mardij ker soldaten, dezen onlangs in
dienst genomen, gewillige jongens maar onbekwaam
met schietgeweer. Nabij Ka j eli was de bezetting
van een kleine schans vermoord, veel munitie met
musketten en oude stukken buitgemaakt, men
wist niet of door het negori jvolk dan wel door
roovende bender. Zij kwamen ongehinderd aan
land iets verderop bij een andere negorij, daar
vonden zij slechts eenige oude vrouwen die ver1 42

telden dat de mannern weggevoerd waren, wijzend
naar een spleet tusschen de heuvels . Maartensz besloot hen to achtervolgen zonder tij dverlies, hij zelf
met den luitenant vooraan, de Brasser dreef met de
achterhoede de dragers voort . Het was moeilij ke
grond in de nauwe dichtbegroeide spleet langs een
beekj e. Toen zij twee uur onderweg waren begon het
to stortregenen . De een na den ander zochten de
dragers schuilplaats, onder een overhangende rots
of dicht aan een boomstam . De beek zwol plotseling
aan. Maartensz, bevreesd voor watervloed, besloot
terug to keeren, allen liepen haastig . Bij een groep
boomen klommen een paar dragers hooger, alien
volgden en zij verloren de richting . Toen de bui
voorbij was ontwaarden zij onverwachts, door een
opening in de bamboe, de schans . Er waren er twee,
een kleine en hooger op den heuvel, iets terzijde,
een grootere .
De Compagniesdienaren waren scherpe kooplieden, maar vaak onkundig in de krijgsvoering .
Zonder de macht van den vijand to kennen, zonder
to onderzoeken of het kruit goed droog was, besloot
Maartensz aan to vallen . Er begon een gevecht
binnen een half uur beslist . Toen de luitenant met
de voorhoede de helling ging bestijgen werd van
de kleine schans een steenstuk afgeschoten, door
schieters die het niet konden, de vuurstraal week ver
uit hun richting. Geen honderd schreden van de
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schans hief Van Vieren zijn sabel en beval tot den
storm. Hij viel . Een Hollander en twee Mardij keys
vielen. De Brasser zette de achterhoede haastig aan,
hij zag dat er uit de andere schans geschoten werd,
klaarblij keli j k door weinig, maar goede schutters .
Toen hij Van Vieren bereikte wilde hij soldaten,
die terug kwamen, tegenhouden, er vielen er vier,
anderen liepen weg . Hij kreeg een brandend schampschot boven de knie, hij bukte of hij zou vallen, de
heele troep sloeg op de vlucht . De Brasser raapte de
vlag op en volgde, zigzagswijze loopend .
Beneden, onder de boomen bij Maartensz, vond
hij de helft van hun macht, zes Hollanders, de anderen
Mardi jkers . Dragers waren er niet . Hij zette de
mannen achter boomstammen verspreid, zij zagen
zijn rustigheid en harde oogen . Even stond hij zelf
achter een boom to turen . Toen riep hij een man bij
zich om vlag en musket to houden, nam brieven uit
zij n zak, ging naar Maartensz en vroeg al het papier
dat hij bij zich had . Dat waxen eveneens brieven, die
hij verfrommelde om het vochtig lont in brand to
zetten . Hij haalde de vaatjes buskruit van de pakkage,
opende ze en legde er de proppen bij .
Uit de groote schans kwamen de vi janden, vier
bij vier, de meesten met roers gewapend, maar in
ieder span was er een met een musket . De Brasser
liet ze naderen binnen schot, toen aanleggen op de
musketdragers en vuren. Hij beval achter andere
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boomen to vluchten, hij zelf had geen haast . De
vij and sloop vlug van beide zij den, terwij l de
Brasser rustig bij zijn mannen kwam . Hij vond
Maartensz op den grond met een schot in het been .
Er klonken Brie ontploff ingen achter elkaar . Toen
nam hij Maartensz bij den kraag en sleepte hem voort,
dragen kon hij hem niet wegens de pijn aan zijn been,
en zij konden ongehinderd gaan omdat de vij and
plunderde . De moeiten om tot het strand to komen
telden niet meer, evenmin de moeiten om met de
gekwetsten en het aantal dragers de kora-kora voort
to roeien op een woelige zee .
Voor Ambon vonden zij een machtige vloot then
dag hier gekomen deels van Jacatra deels van
Ternate . Op voordracht van Maartensz werd de
Brasser beloond met vi jftig realen, maar toen de
commandeur hoorde hoe hij met levensgevaar voorkomen had dat buskruit en vlag aan den vij and
verloren gingen, verdubbelde hij dit bedrag en
bevorderde hem tot sergeant . Er werd rij stebier
gedronken, gebrouwen in Japan . Maartensz, die
met hem kionk, dankte hem en zeide dat er voortaan
tusschen hen geen geschil meer kon bestaan .
Er lagen dikke brieven voor de Brasser . Zijn oom
Pieter schreef dat het alien gezegend ging, hoewel
moeder en hij zelf den ouden dag al merkten met
stijve beenen van den kouden vloer . In den winkel
werd nauwelij ks meer drogisterij verkocht, het was
'45
Jan Compagnie

Yn

nu kruideniersgoed waarvan veel, dank zij Jan,
goedkoop verkregen. De oudste Aaltjen was getrouwd met een jongen van Spaarndam, zij hadden
een goede zaak in een straat die Jan niet kende,
de Huidenstraat genoemd . Ook zijn tweelingzuster
was getrouwd, met Jan Ringelaar, van Edam gekomen, zij hadden al een noon . Het ging hun voorspoedig met een ruime nieuwerwetsche nering op
den Nieuwendij k . De winkel van Marrigj en en haar
man was verplaatst naar een grooter huis in de
Damstraat . De speceri j die zij verkochten stond
bekend, men kreeg ze uit Compagnies pakhuis niet
zoo goed, vaak beschimmeld of to droog . Naar foelie
kwam meer vraag, ook naar noten, gebruikt bij alle
spijzen, het ossenvleesch kwam ook bij den minderen
man eens in de week . De Brasser was tevreden,
hoewel hij er de schouders over ophaalde dat er
twee naar de Nieuwe Zij getrokken waren .
In fraai schrift dankte Pieter Hamer voor de
kostelijke geschenken aan zijn echtgenoote gezonden .
Hij had uit Jacatra vernomen dat de Brasser tot
sergeant bevorderd was en het wel verder zou
brengen . Door tusschenkomst van een verwanten
raad van Indie liet hij hem een uurwerk j e zenden,
hetwelk hij zich een eer achtte hem aan to bieden .
De Silva berichtte dat hij getrouwd was met een
zekere Lea Pinheiro en dat hij nu aan de Breestraat
woonde in een nieuw gebouwd huis . Hij dankte
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duizend maal voor het prachtig porcelein dat zijn
woning sierde, bewonderd door de vrienden . Voor
porcelein hield hij zich altijd aanbevolen . Zijn
ouders, zijn broeders en zusters, van wie de tweede
weldra trouwen zou, lieten hem harteli j k groeten .
Namens hen alien bood hij een ring aan met een
diamant in Amsterdam geslepen. Indien de Brasser
juweelen kon zenden, gelij k hierbij beschreven, de
handel zou voordeelig zijn . De goederen, uit Jacatra
ontvangen, waren gunstig geplaatst, als per bij gevoegde rekening met bloeiend saldo .
De Chinees Mau Teng, thans ook zijn bediende,
kreeg opdracht pakj es to maken van de geschenken
voor zijn moeder en de zusters ieder een diamant
en een paarl, voor Lijntjen een smaragd, voor de
Silva een diamant, voor zijn zuster twee paarlen .
Yen Pon kreeg bericht om porcelein to zenden .
Het ging hun goed . De Brasser had wel zin naar de
negorij Anoppan terug to keeren .
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IX
De sergeant de Brasser en de trompetter Doenkel
hadden den gouverneur om vrij brieven verzocht,
hun diensttij d ruim verloopen zij nde, maar hij had
geantwoord dat zij eerst mee moesten op den tocht
naar Banda, waarvoor een sterke macht in aantocht
was . Draet, die als korporaal op Neira werd gelegd,
kreeg verlof zijn gezin mee to voeren . Als het lot
niet zoo beschikt had zou de Brasser bij de inboorlingen zijn gaan wonen, rustig kruidnagelen plukkende. Kort daarna scheepten zij zich in .
Op de Banda-eilanden was de macht der Compagnie
gering ; op twee daarvan, rij k aan boomen, poogden
de Engelschen zich to vestigen en het wemelde daar
ook van vaartuigen die de muskaatnoot naar andere
markten voerden. Alleen op Neira woei de vlag,
maar er kon geen heerschappij zijn over muskaat en
foelie eer de andere eilanden genomen waxen .
Hiertoe voer de vloot met veel krijgsvolk uit .
Het yolk van de eilandj es Ai en Roen, vermeerderd met het weggeloopen yolk van Neira, had zich
al lang voorbereid en schansen opgeworpen voor
hun versterkte negorij en, voorzien van klein geschut, lontroers en buskruit . Zij heetten de dapperste
vechters van Indie. Maar de dag dat zij in den grauwen
regen de zeilen voorbij zagen varen, wend een dag
van schrik en verslagenheid . De grond dreunde .
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Uit den top van den Goenoeng Api stegen wolken
zwart en rood, de zee werd dik bedekt met puimsteen. Er was geen uitbarsting gezien sedert den tij d
kort voor de eerste Hollanders bier kwamen . De
flanken van den berg braken open tot den voet
beneden, wit sloeg het vuur eruit, de hitte schroeide
op Ai de boomen . Met donderslag op donderslag
stortten de vurige gesteenten langs de zij den neer .
Het was lang voorspeld dat de vreemdeling het
Bandavolk vernietigen zou, het stond in het lot .
Strij d was de laatste hoop en de mannen van Ai
zouden strij den . Twee weken wachtten zij eer de
schepen naderden .
De Hollanders bleken kleine strij dens die niet van
vechten wisten ofschoon zij in alles sterker waxen,
in aantal en in wapens . De eenige die Ai kon helpen,
een klein Engelsch schip, voer voor hen weg . Toen
de sloepen aan land kwamen, bij de bewaarplaatsen,
bleef het stil in de schans . Binnen het uur was die
bestormd, het scheen den Aiers dat hun vuurwapens
niet wilden en zij vluchtten naar de hoogere versterking . Maar de Hollanders volgden niet, zij
legden hun musketten op den grond en rustten
terwijl sommigen naar het pakhuis beneden liepen
om buit . Toen sprong de drift in de krij gers van Ai,
zij schoten raak met steenen uit stukken van gebarsten ijzer, uit stukken van bout, uit lontroers to
zwaar voor een enkelen man . Bij tientallen en tien1 49

tallen troffen zij zoodat de Hollanders scholen en
begonnen to wij ken . En sneller wend de vlucht naar
het strand toen uit het brandend pakhuis de rook in
hun oogen woei . De Aiers wachtten want zoover
droegen hun wapens niet . De Hollanders stonden in
een kring rondom hun off icieren. Een uur later
droegen zij hun gesneuvelden en gewonden, een
derde deel van hun aantal in de sloepen, ook den
buit, en voeren naar hun schepen . De menschen van
Ai wisten dat de dag der vernietiging zou komen,
maar et was nu nog niet .
De schepen voeren terug naar Neira waar de
bezetting der forten versterkt werd, en vertrokken
weer naar het Noorden . In al de negorij en van die
eilanden sloeg de gong van vreugde over den moed
van het kleine Ai.
De gouverneur teekende de vrijbrieven voor de
Brasser en Doenkel, zij gaven de wapens af, stormhoed en kuras, en gingen in den kost bij Draet onder
het fort .
Uit de drie kleine negorijen waxen de Bandaneezen
gevlucht, de muskaatnoten lagen voor het rapen en
Neira had een nieuwe bevolking gekregen, vrijlieden
van Bantam, Chineesche kramers, Maleische smokkelaars, Mardij keys die een broodwinning zochten .
Zij vonden woningen die niemand toebehoorden .
De noten, in den oostmoesson uit den bolster gevallen, waren spoedig gezameld, die aan de boomen
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hingen spoedig geplukt, de Compagnie betaalde
schriel. Toen werd het meest een kleine handel met
snuisterijen, van Chineezen gekocht, en op levensgevaar geruild aan het strand van Lontor . Maar er
kwamen geen noten genoeg voor de begeerte, de
prijzen stegen, sommigen waagden het in troepjes
naar de zuidkust to varen, hoewel het vaak gebeurde
dat een schuit van die verlaten streek terugkeerde
met minder roeiers . De gouverneur Palier en de
koopman Maartensz wisten dat de aanval op Ai
spoedig herhaald moest worden wilde men voorkomen dat deze speceri j aan de Engelschen verviel .
De Brasser had nagedacht . Op Neira was geen
werk voor hem. Het recht om voor de factorij to
zamelen was over heel het bosch al verdeeld onder
die het eerst gekomen waren, zi j hadden het gemakkelij k het grootste deel van het jaar, zij verdienden geregeld, maar niet genoeg om van hun schulden
bij de herbergiers verlost to zijn . Allen leefden in de
verwachting van voorspoed op een der andere
eilanden . De eenigen die een voordeelig bedri jf
hadden waxen de arakbranders en de herbergiers,
ondanks hun aantal, want de forten hadden een sterk
garnizoen en het meerendeel der menschen die
daarbuiten woonden vonden niets anders om hun
dag to vullen dan een weinig visscherij, bovenal spel
en drank . Uit verveling en arak kwam de zucht tot
ruzie voort, snel toenemend in een vestiging to
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klein voor zooveel menschen . De liederlij kheid werd
zoo ergerlijk dat sommigen gingen wonen in de
verlaten hutten aan den noordkant voor de klapperboomen en ook daar zette dan iemand een herberg op .
De Brasser begreep dat er een wedloop zou zijn
naar de andere eilanden zoodra zij vermeesterd
waren, maar hij had zijn plan gereed, ook hij was naar
India gekomen om fortuin en hier was de gelegenheid . Hij schreef aan Yen Pon om hem veel geld to
leen to zenden . Intusschen wilde hij die eilanden zien .
Doenkel en hij keken uit langs het strand en op een
dag ontmoetten zij een jongen Arabier die de Brasser
kende omdat hij Mau Teng had overgevaren .
Rachman had een prauw met veertien roeiers, hij
was eerbiedig voor den sergeant . Een heelen morgen
sprak de Brasser met hem tot zij het eens geworden
waren en Rachman zich met prauw en al voor vier
maanden aan hem verhuurd had . Draet nam hun
kisten in bewaring, de Brasser en Doenkel voeren
weg, de blauwe papegaai Asjie medenemende . Daar
zij geen vlag hadden, met bruine roeiers kwamen en
ongewapend, zagen zij zonder hinder de negorijen
op de zuidkust van Lontor, Roen en Ai. Op Roen
werden zij lastig gevallen door Engelsche assistenten
die hen scholden omdat zij Hollanders waren, maar
de inboorlingen lieten hen ongemoeid en ook op
Ai, waar Rachman bekend was, konden zij rondzien .
Zij trokken de aandacht van een orangkaia door den
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vogel. Een papegaai geheel blauw, zonder eenige
andere kleur, had hij nog nooit gezien . Hij gaf
een pakj e zuivere foelie ten geschenke en de
Brasser vereerde hem met een Chineesch doosje
van zl ver .
Den tweeden keer dat zij van Neira vertrokken
hadden zij meet geschenken en ofschoon zij niet
kwamen om to handelen, maar om to zien waar zij
zich vestigen zouden, namen zij eenige foelie aan
om niet to krenken. Het was buiten de negorij
Laitsa dat de Brasser een plek vond die hem beviel .
Hij vroeg of hij er wonen mocht en handelen . Zij
weigerden . Maar een anderen keen, bij het herhaald
verzoek, beraadslaagden zij . Deze Hollanders met
den vogel waren beleefde mannen, die sago aten
zooals zij en niet op varkens j aagden . Zij stonden het
toe op voorwaarde dat zij geen andere Hollanders
brachten en betaalden . De Brasser en Doenkel ruimden een stuk grond om hun woning to bouwen,
eenige mannen hielpen zonder een geschenk aan to
nemen. Vooral Doenkel, zachtmoedig, behulpzaam,
die nooit stond to kij ken bij hun bezigheid en de hand
aan het voorhoofd bracht wanneer iemand hem
aansprak, was spoedig goed bekend. Bij het ruilen
gaf hij meet dan men verwachtte en wanneer hij van
Neira terugkeerde keken de menschen benieuwd naar
hetgeen aan land gedragen werd, want hij had gewoonlij k nuttige zaken en onbekende versnapering,
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poetslappen voor het koper, een bus met ani j sballen
waarmee hij rondging .
Toen Mau Teng het geld gebracht had verlengde
de Brasser de huur van de prauw, hij voer er mee uit
voor een lange refs, de papegaai medenemende, en
liet Doenkel om over huis en boomen to waken.
Drie maanden bleef hij uit. Bij zi j n terugkeer,
met twee prauwen, veel koopwaar en vier slaven,
vond hij geen Bandaneezen meer op Ai, maar Hollandsche soldaten, Mardij kers en ander yolk, bezig
een fort to bouwen aan de noordzij van het eiland .
Ai was veroverd . Doenkel hield een ouden orangkaia met zijn vrouw en een paar kinderen verborgen,
die niet meer naar Roen hadden kunnen oversteken .
Nu en dan dreef er een lij k aan land, want op de
vlucht waren de prauwen to vol geladen, en nog een
pons daarna vonden Doenkel en de Brasser soms een
doode hier of daar in het bosch, meestal een oude of
een kind of een verminkte, die niet snel had kunnen
loopen . De anderen hadden Ai verlaten . Maar spoedig kwam er een nieuwe bevolking om muskaatnoten
to zamelen, vrijlieden, inlanders uit andere streken,
Spaansche gevangenen, ook Chineezen voor de
branderijen buiten het fort Revengie .
De woningen van Laitsa waxen verlaten, er lag
nog wat aardewerk verspreid, soms heel, meest in
scherven. De Brasser en Doenkel hadden het stil in
die eerste dagen van droogte en nevelige zee . Zij
' 54

hadden de leege woningen kunnen gebruiken, maar
de menschen van de negorij hadden hen goed behandeld, zij wilden niet dat de oude Biloro hen iets
zag nemen dat hun niet toebehoorde . Dus hakten
zij bamboe en ander bout, reinigden den grond en
bouwden met de slaven een woning en een loods voor
de rookerij . Het werk werd goed gedaan, zij hadden
den ti jd, want de gevallen noten liet de Brasser
zoeken enkel om ze in zee to gooien en daarmee de
boomen vrij to houden van de worm . Gerimpelde
waar, die gauw bedierf, verzond hij niet. In een paar
uur na zonsopgang was dit goed gezameld, dan begon
het passen, leggen, timmeren . De slaven, ziende dat
de meesters niet minder werkten, waren eerbiedig en
vlug . Twee kwamen van de Molukken en twee van
Bali .
De boomen droegen rij kelij k en het wemelde van
duiven . In den oogstmoesson bleek dat er geen handen
genoeg waxen voor den pluk, de Brasser had ook
met een ruim oog het gebied rondom zijn huis
gemerkt . Op een morgen ontmoetten zij drie gevangenen, met een ketting aan de voeten, onder een
Mardijker opzichter bezig van zijn boomen to
plukken, nog wel met een mes aan de lange stokken
zoodat zij de takken afsneden . De opzichter antwoordde dat zij gehuurd waren door Liemens, bij
de Brasser wel bekend . Hij leidde hen naar de boomen
waarop hij zijn voorletter had gesneden en ried den
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opzichter niet aan deze zij de terug to keeren . Hij
wist dat Liemens zelf zou komen met sabel, knuppel
en messen, maar hij verwachtte de prauw met roeiers
en hij liet dadelij k stokken snij den . Daar hij zoo gauw
mogelijk zijn waar aan de factorij wilde leveren liet
hij hen, toen zij kwamen, helpen bij het werk, de
noten van de foelie scheiden en uitrooken in de
loods, de foelie drogen, lezen en pletten . De herbergier kwam niet, maar hij vond eens den koopman Bal met soldaten aan zijn deur, die hem vroeg
naar zijn recht . De Brasser toonde hem eerst de
rookerij met de zuivere vette noten, zooals er zeker
nergens anders to zien waren, en vertelde hem dat
hij en Doenkel bier gevestigd waren voor de Compagnie en dat dit het recht van den eerstkomende
inhield . Bal, nog altijd zonder gezag ofschoon in
rang de tweede op het eiland, erkende dat zij n zaak
beter stond dan van anderen, hij beloofde er over
to spreken mits de Brasser niet vergat dat hij alleen
aan het kantoor mocht verkoopen . Hij vroeg of de
sergeant dezelfde was met wien hij naar Indie was
gevaren . Daarop werd een zeldzame wijn geschonken, gekocht in Goa, een wij n zoo bij zonder van
smaak dat Bal den raad gaf then ook aan den gouverneur to laten proeven .
Nu kreeg de Brasser gauw zijn recht geschreven .
Yen Pon had door een handelsvriend Brie vaatj es
laten zenden van den besten Douro, bij de Portu1 56

geezen een geroemd middel voor de maag . Hij liet
er twee op de prauw brengen en voer naar Neira .
De gouverneur Palier, die op Banda niet krij g ;en
kon wat hij noodig had, was verrast met dit geschenk,
hij had van Douro wel gehoord, maar then nooit
geproefd . Toen hij den donkeren wijn door het glas
bekeken had, gesnoven en gekeurd, vroeg hij zes
van zulke vaatj es voor hem to bestellen, dan zou het
leven op Banda nog dragelijk zijn . De Brasser kreeg
een paspoort voor hem, zijn bedienden en zijn
goederen en een gezegeld papier, zi jn gebruiksrecht
bepalend op zooveel roeden grond .
Terugkeerend liet hij zich recht naar het fort
Revengie roeien . Daar lag een zwaar garnizoen, om
de Engelsche schepen of to weren, onder een luitenant-gouverneur en een kapitein . In de nederzetting
Dietsa werden a] twee herbergen en twee branderij en
gedreven en van Straalen was er ook om een slavenhuis to stichten. Toen de Brasser op het kantoor zijn
papieren had laten zien noodigde Bal hem ten eten .
Het was maar een kleine woning, nog niet voltooid, want Bal, die er een Hollandsch binnenhuis
van wilde maken, had de tegels nog niet ontvangen
en slechts een van de vensters had paarse ruitjes,
voor het ander hing een gordijn van groene saai.
Hij droeg kleederen glimmend van slijtage, maar
juifrouw Bal was kostelijk gekleed in roode gebloemde zij de met een breeden kraag en polsen van f i j ne
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kant. Zij was van Haarlem gekomen, een der eerste
echtgenooten van een welgeplaatsten Compagniesdienaar, met kisten vol degelij k goed . Aan tafel,
met wit damast en helder glaswerk, sprak zij op
gepasten toon, zich beklagend dat haar man haar
verlokt had naar een wildernis, want zij had hier
maar een enkele Europeesche vrouw gevonden,
de echtgenoote van dominee Blomme, die in dit
onbeschaafde land lakse manieren had aangenomen .
Door den stand van Bal was zij genoodzaakt met
deze persoon to verkeeren . Over de spijzen verontschuldigde zij zich dat zij niet waxen zooals men ze in
Holland diende, boonensoep met gezouten spek,
want ossenvleesch had men hier niet ; een visch then
zij niet kende, gebakken in klappervet ; flens j es van
sagomeel in plaats van bloem . Een jaar was zij al in
Indie, zij hoopte dat Bal een plaats kon vinden op
het kantoor in Amsterdam . Bat sprak niet veel omdat
hij rekende in zijn hoofd; het eenige wat hij zeide
was dat Compagniesdienaren niet beloond werden
naar verdienste en daarom niet konden sparen . Het
was beter geweest, meende hij, als men een ander
hier geplaatst had met meer kennis van specerij . Bij
het scheiden beloofde hij de Brasser een hoogeren
prij s to betalen voor de uitgezochte eerste grootte .
Anthony Bat had jaren lang vlij tig gewerkt, eenzaam, zuinig, en het meisj e niet vergeten . Toen had
zij geschreven dat zij haar ouders verloren had,
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Anthony kende haar genegenheid. Hij had den
wisselbrief gezonden en zij had de reis aanvaard .
Maar zij waren geen twintig meer, ook wisten zij
niet dat de herinnering een krans van stralen legt
over een eerste liefde . Zij zag een mageren, getaanden
man, wien het Compagniesbelang meer ter harte
ging dan het nieuws van de Haarlemsche bekenden.
Hij zag geen meisj e met een schuchtere stem, maar
een vrouw met oogen schitterend van een veil, met
een mond die meer praatte dan hij noodig had .
Behalve voor de Compagnie had hij nu to rekenen
voor den pronk then zij verlangde, meer dan hij kon
betalen . Hij schreef nu iedere maand zijn debet.
De menschen van de nederzetting waren langzaam
met den oogst daar zij buiten de onwillige gevangenen geen plukkers hadden en de droogloodsen
niet tijdig gereed waren . De Brasser en Doenkel
voerden het eerst hun waar aan het kantoor in hoeveelheid die verbazing wekte : tien sokkels foelie,
groot, ongebroken, gepakt in droog en gaaf boomblad, zes baren noten, alleen vette . Hij kreeg de som
in onversneden realen uitbetaald . Toen Bal vernam
dat hij op reis ging naar Ternate, vroeg hij hem om
een leening van honderd realen en juffrouw Bal verzocht hem de fijnste zijde in verscheiden kleuren
voor haar mee to brengen .
De Brasser had niet de geheele opbrengst van
zijn bosch geleverd, maar een kleine partij van de
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beste aan Yen Pon gezonden met bestemming voor
Amsterdam. Daarbij nog een hoeveelheid waarover
de Chinees beschikken kon . Want hij had ook op
Roen, waar hij bekenden had onder de vroegere
bewoners van Laitsa, muskaatnoten en foelie kunnen
koopen .
Mau Teng had hem gewaarschuwd geen slaven to
nemen van van Straalen . Die man mocht op Malakka
en Atj eh niet meer landen omdat hij er vrouwen duur
verkocht had die later bleken met lepra besmet to
zij n. Mau Teng zou den weg wij zen naar een afgelegen eiland onder Ternate waar een betrouwbaar
man zijn koophuis hield . Geen betere kenners van
then handel dan de Portugeezen.
Er lagen drie vaartuigen van koopers uit verschillende streken . Juan Brehou had twee ruime loodsen
ingericht voor mannen en voor vrouwen . De zweep
gebruikte hij niet onnoodig om hen niet to kwetsen,
hij zorgde voor voldoende water en voedsel . Toen
hij hoorde dat de Brasser een Hollander was nam
hij hem wantrouwig op. Hij zeide dat hij nog nooit
aan iemand van dat yolk verkocht had, maar hij
hoopte dat de klant zich vreedzaam gedroeg en geld
genoeg had en hij Meld hem ten eten bij zijn vrouw
en kinderen, mixtiezen . Voor zij de slaven gingen
bezichtigen bood hij tabak aan en vroeg van waar
de Brasser geboortig was . Hij zelf kwam van Utrecht,
hij heette Bree, hij had als korporaal gediend op het
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fort van Makj an en was gemeen behandeld toen men
ontdekt had dat hij Roomsch was . Behalve rijk to
worden had hij twee wenschen, van zij n moeder to
hooren en een zekeren Hollander dood to slaan . Hij
vroeg of de Brasser een brief voor hem kon verzenden
en het antwoord, als het ooit kwam, aan hem laten
brengen zonder kosten to sparen .
De Brasser zocht jonge slaven, vier mannen en
twee vrouwen . In de eene loods had hij weldra ferm
gebouwde mannen gekozen tot redelij ken pri j s .
In de andere duurde het langer, want toen hij er
twee had aangewezen drong Bree aan dat hij er
twee zou nemen die bij elkander hoorden, twee
zusters. Hij stemde toe, maar wilde de eerste ook behouden, hoewel klein, omdat zij al zoo blij was uit
de loods to komen, en hij kreeg haar voor lagen prij s .
Na lang weigeren kocht hij nog een vierde, een
meisj e dat zich aan zij n arm vastklemde, smeekend
haar mee to nemen . De andere vrouwen zaten to
kij ken langs den donkeren wand, niemand sprak,
alleen huilde er een kind .
Op den terugweg deed de Brasser nog Ambon
aan om een hoeveelheid lijnwaad in to slaan tot
behoorlij ke kleeding van zij n yolk.
De woningen van de negorij lagen nog verlaten,
maar er kwam nu iets daarboven een nieuwe nederzetting, gunstig bekend waar vooral de foelie zorgzaam behandeld werd door vrouwen . Drie paar
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slaven, die getrouwd waren, kregen ieder een woning,
de anderen hadden een grootere . Voorts werden er
nog twee drogerij en gebouwd, een pakhuis, bewaarplaatsen voor kalk en werktuigen . Eens in de
week zat de Brasser in zijn boek to schrijven wat hij
betaald had, en dit werk gaf hem veel moeite omdat
hij verscheiden zaken to berekenen had voor zijn
yolk . Doenkel en Mau Teng verdienden het loon
van een onderkoopman, vermeerderd met geschenken; Rachman een vast huurloon waarvan hij de
roeiers onderhield, evenzoo de stuurman van de
andere prauw die tusschen de eilanden voer en geregeld van Ceram of Watoebele sago haalde en rij st
van Java, zesmaal goedkooper dan de prijs van de
Compagnie. Om de slaven menschelij k to behandelen
gaf hij ook hun een loon, onverschillig of veel of
weinig werk ; het was gering, twee stuivers daags,
betaald in de nieuwe munt van zink, maar zij konden
daarmee snuisterij en koopen van den Chineeschen
venter of het aan het eind van de maand tegen zilver
wisselen . De boekhouding met berekening van
allerhande items beschouwde hij als plaag en tij dverspilling, zoodat hij haar eenvoudig maakte en
verdeelde in uitgaven onder de items : yolk en onkosten, en ontvangsten van Compagnie en Yen Pon .
Het bedrijf zelf vervulde hem, niet de winst .
Het bosch had hij in zijn gedachte, dat moest goed
zijn. Het was hem een lust de boomen zindeli j k en
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onderhouden to zien, ontdaan van dorheid . Voor de
regenmoesson verliep was het bosch gedund zoodat
de boomers elkander niet hinderden, de oude alleen
gespaard als zij voor lommer konden dienen. Naar
den raad van den orangkaia liet de Brasser van zulke
boomen, broeinesten van ongedierte, de bloesems
wegnemen . De slaaf Tapiel stelde voor geulen to
maken van de hoogte der glooiing en ze kronkelend
langs de stammen to leiden, want boomers hadden
dorst . De vrouwen waxen iederen dag enkele urea
bezig de gevallen noten en bladeren weg to harken
om den grond schoon to houden. Ook liet de Brasser
spitten en jonge boomen planten, oplettend dat zij
schaduw hadden van grootere .
Laitsa kreeg een naam en toen de gouverneur eens
van Neira kwam en de inrichting der drogerij en zag,
de wi jze waarop de foelie voorzichtig geplet werd en
gesorteerd, zeide hij den opperkoopman dat de waar
van de Brasser als de duurste gemerkt moest worden .
Rustig brachten de getijden voorspoed . De woningen van de oude negorij vervielen, in de nieuwe
nederzetting werden kinderen geboren . De vuurwapens schoot men er enkel of om de muskaatduiven to verschrikken . lederen avond voor donker
kwamen de slaven voor de woning van de Brasser
en Doenkel staan, geduldig wachtend tot zij den
Christenwensch ontvangen hadden die hen behoedde
voor de geesten van den nacht . Des Zondags, wan163

neer zij niet werkten hoewel zij heidenen waren,
leerden zij Doenkel hun eigenaardige maten op hun
trom en gong to slaan en hij speelde Duitsche liederen
voor hen op zijn trompet . Dan kregen zij ook bruine
suikerbrokken voor de sagokoekj es en een drank
die kwistig werd uitgedeeld. De Brasser zelf dronk
er veel van, de vrouw Liatta, to zwak voor het
gewone werk, moest iederen dag koff ieboontj es voor
hem stampen .
Soms kwam er bezoek, nu van Draet voor of leiding van de zorgen over zijn gezin dat groeide hoewel
de gage bleef staan ; dan van Bal en zijn vrouw, die
behagen schiep in de zindelijkheid van de Brasser's
huis, al miste zij er de gezellige gordijnen en ander
gerief. Ook Maartensz kwam. De Brasser vond wel
eens in zijn stem een zekeren toon die hem verveelde,
vooral wanneer hij, overtuigd van zijn bekwaamheid, zich beklaagde dat men hem nog altijd koopman op Neira liet, maar zij stonden op goeden voet .
Toen hij zijn afscheidsmaal kon geven op fort
Nassau, beloofde hij de Brasser, die er zat, dat hij
zijn zaken bij de Compagnie bevorderen zou .
De seizoenen gingen, geteld naar de moessons,
in het boek naar maand en jaartal nieuwe stij 1, met
de feestdagen er bij vermeld, Paschen, Pinksteren,
Sint Jan en Sinterklaas . De prauwen voeren of en
aan, met koopwaar, met facturen, soms met een
brief van huis .
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x
De kakatoea Asjie was een zonderling dier, met
verstand begaafd . Het gebeurde wel dat de Brasser
bij het schrijven en rekenen hardop sprak . De vogel
hing dan onder zijn stok met gerekten hals en de
oogen toe zooals hij deed wanneer hij sliep, maar nu
en dan gingen de oogleden half open . Een woord
dat hem voorgezegd werd wilde hij niet herhalen,
dan wend hij kwaad en zette zijn kuif op, maar soms
als de Brasser aan iets zat to denken, schudde hij zijn
veeren en zeide een woord dat hij toevallig gehoord
had drie of vier keeren achtereen . Wanneer het de
Brasser verveelde, omdat hij het gevoel had of hi j
betrapt was, en met iets naar het beest gooide,
krijschte Asjie allerlei woorden gebrabbeld door
elkaar : oom Pieter, Iman, Yen, Peternel, Niezel,
Manuel, moeder moeder, Anoppan Anoppan,
woorden die hij anders nooit zeide. De Brasser werd
dan weer goed omdat het dier het toch niet helpen
kon, gaf hem een stuk suiker en krauwde hem in de
veeren. Asj ie keek hem dan aan op een wij ze dat hij
niet twijfelde of er zat verstand in dat kopje .
Het was het aardigste wat hij hier had, hij was er
aan gewoon het blauwe dier bij zich to zien, hij hield
van de kleuren . Een vogel, iets grooter dan een
lij ster, met een langen staart, die alle tinten van
blauw had, van glanzend paars op de kuif, indigo op
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de vleugels, tot licht hemelsblauw aan den buik . Hij
nam hem op den schouder mee onder den zonnehoed
wanneer hij door den tuin toezicht hield, hij zette
hem bij de tafel wanneer hij rekende .
De brieven, die nu geregeld kwamen, vereischten
veel ti j d en voor de verzending van de brieven huiswaarts moesten steeds voorzichtige wegen bedacht
worden. Zoo was er een van Hamer die, gehoord
hebbende dat hij muskaatnootplanter was en leverancier van de Compagnie, hem verzocht op bedekte
wij ze mede to deelen hoe groot de hoeveelheid muskaatnoot kon zijn door de factorij van Neira het
vorig jaar verscheept . Hij had belang bij zulke
inlichting, mede to geven aan zekeren schipper .
De brieven van en aan Yen Pon waren kort . Zij
bevatten prijzen, winstrekening, dank voor geschenken wederzijds en wenschen . Het tegoed op
Jacatra steeg bijzonder.
Evenzoo die van de Silva . De facturen werden
langer, de getallen grooter, de bij gaande verklaringen
uitvoeriger, maar het antwoord behoefde niet meer
to zijn dan goedkeuring en dank voor de zorg . De
diamanten schenen niet to voldoen, wel de andere
juweelen en de paarlen . Een deel van het tegoed was
ingelegd in het koopmanshuis van de Silva en Zoonen, een ander deel in welbekende huizen . lederen
keen moest hij ook wenschen voor een geboorte in
et gezin .
EGG

Aan de Niezel en in de winkels van de zusters was
geen klagen . Aaltj en en haar man hadden weinig
klanten, maar welgestelde, die gaarne betaalden voor
eerste waar. Ook de winkels op den Nieuwendij k en
in de Damstraat stonden zoo goed bekend dat de
koopers uit andere buurten kwamen . De gezonden
nieuwigheden uit de Oost, koffie en thee, vonden
wel geen aftrek, maar de menschen bleven voor de
ruiten kij ken en er werd over gesproken in de stad .
Het huffs aan de Niezel zou Jan niet meer kennen. De
gevel was afgebikt zoodat de steen er uitzag als
nieuw, in den donkeren hoek had men een venster
gezet en er was een luifeltj e gemaakt . Nadat de
Eenhoorn bij den storm neergekomen was had oom
Pieter een ander beeld boven de deur laten hangen,
een lachenden Moriaan, rood en blauw geverfd
met een gouden hoed . Moeder maakte het goed en
oom Pieter had onlangs nog op de schaats gereden .
Bij de zusters was de ooievaar een trouw bezoeker en
altijd welkom . De twee oudsten hadden ieder vier
kinderen, Lij nt j en vij f, bij den tij d dat Jan den brief
ontving we zes .
En zulke berichten kwamen geregeld aan.
Hoewel de Brasser niet gaarne op de vestiging
onder het fort Revengie kwam ging hij er nu vaker
heen, omdat hij vriendschap had voor den nieuwen
koopman. Bal was naar een ander kwartier vertrokken en van Kasteele, tot dusver alti j d op
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Coromandel en Ceylon, was in zijn plaats gelegd.
Een goedwillig dienaar was hij, geacht om zijn
hulpvaardigheid, maar als koopman niet bekwaam .
Hij had in weefsels en kaneel gedaan, van specerij
had hij geen verstand. Zijn assistenten namen wormstekige noten, vochtige foelie verpakt in slordig
blad en hij betaalde denzelfden prij s als voor de
goede soort. Tot op een dag de Brasser het zag en
zeide dat hij dan meer verlangde . Van Kasteele liet
zich door hem voorlichten en raden . En de Brasser
kwam gaarne, hij bleef soms overnacht, geboeid
door zip n verhalen .
Lucas van Kasteele, een liefhebber van planten,
vlinders, vogels, had een groote verzameling, het
onderhoud waarvan hem zooveel tijd kostte dat hij
voor de boekhouding tot in den nacht moest schrijven. Hij had een woning laten bouwen op eenigen
afstand van Dietsa om niemand overlast to doen
met het gerucht van zijn vogels . Rondom aan de
vier zij den stonden of hingen onder het afdak de
kooien voor de parkieten en in den klappertuin
waren twee galerij en gebouwd met palen en stokken
voor de papegaaien . Op Ai groeide zijn verzameling
snel aan, er ging geen week dat hij niet in geestdrift
voer over een vogel dien hij nog niet kende, de
menschen brachten er hem van alien kant to koop .
Dan had hij eenige dagen nauwelij ks aandacht dan
voor dit dier, het gadeslaande in voedsel en gewoonte
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en het nauwkeurig beschouwende om het to teekenen
en to beschrijven in een boek, met de plaats van
herkomst . Er waren kakatoea's met de kuif geel,
oranj e, wit, licht- en donkerrood ; bonte papegaaien
gevederd in bijna alle kleuren ; kleinere vogels alleen
oranj e en blauw ; roode lorries met groene vleugels ;
een fraai soort, waarvan hij eerst niet geloofde dat zij
een en dezelfde was, de mannetj es groen, de wij f j es
rood ; een grasgroene vogel die, evenals het wonderlijk dier van de Brasser in den slaap aan de klauwen
hing. Van de parkieten had hij nog grooter verscheidenheid, soort bij snort in afzonderlij ke kooien .
Er waren er geheel scharlaken rood met blauwe
kopj es ; blauwe met den staart uitgespreid als een
waaier ; zwartkopjes met gele borst en rooden
staart ; oranjebaardjes en robijnwangetjes .
De Brasser had nog nooit een Hollander gezien
zooals van Kasteele, maar hij kwam ook uit het
Zuiden, en hij bewonderde den man die, evenals een
kind, met zooveel vreugde naar stomme dieren zag,
dat hij aan geen geld dacht of winst . Hij droeg zij n
prauwvoerder op waar hij ook kwam naar vogels
om to kijken en er eenige mee to brengen . Zoo
schonk hij van Kasteele een lorrie geheel rood
zonder een enkele veder van een andere kleur .
Bovendien velerlei parkieten, want het scheen dat in
die streken ieder eiland zijn eigen yolk had . En hij
kreeg er genoegen in de beschrijving to lezen, hij zat
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soms, wanner van Kasteele zi jn bezigheid op het
kantoor deed, een ganschen morgen met het boek
in de galeri j, en hij luisterde naar het gedurig klein
gerucht van de parkieten rondom, het gekrij sch van
de papegaaien, de koelte in de palmbladeren . Zijn
eigen vogel zat stil bij hem .
De vriend liet hem ook de doozen met vlinders
zien, er bij vertellend waar hi j ze gevangen had,
dikwijls na moeilijke achtervolging in een smoorheet
moerassig struikenbosch, soms in den nacht wakker
geworden door het zoemend gefladder in zijn
kamer. Er waren vlinders en motten, altijd door een
bediende op het papier gespeld omdat hij het zelf
niet kon doen, zoo klein als de nagel van een pink
en zoo groot als een leeuwerik . Hi j verzamelde ze
alleen voor de kennis en voor de zeldzame kleuren,
maar zijn hart was er niet bij zooals voor de levende
vogels . Ook de Brasser bewonderde wel de paarlmoervlinders, de zwaluwstaarten, de blauwt j es nu
hij ze goed beschouwde, hij vond ze mooier dan
menigen pronk, maar een vogel, die het kopj e
schuin hield als hij er voor floot, keek hij toch
vriendelij ker aan.
Van Kasteele had kistj es boordevol met vellen
papier waarop gedroogde bladeren waren vastgemaakt, dunne grassprietj es, groote bloemen, kistj es
met zaden, met steentj es, met schelpen, hij wist van
alles iets to zeggen . Des avonds bij oliepitten,
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overdadig van motten en uilen omringd, vertelde hij
de zonderlinge geschiedenissen die hij over planten
en dieren gehoord had, bijgeloof aan geesten ; hoe
men op Coromandel eerbied had voor koeien, op een
andere plaats voor tijgers of voor krokodillen . Hij
vond dat men in deze gewesten de schepping beter
verstond dan in Europa . De blanke meende dat hi j
de eenige was in Gods gedachte, de bruine begreep
dat de heilige adem ook in planten en dieren leefde .
Wat baatte het van bij geloof to spreken ? Een roode
vogel verwachtte het geluk van de roode vederen,
een blauwe verwachtte het van de blauwe, waar
diende het toe gelij k of ongelij k to geven als zij hun
geluk ook hadden ieder in zijn soort? Zij zaten soms
zwijgend in den stillen nacht, zij gingen laat naar bed .
Ongemerkt kwam de Brasser vaker op Dietsa . Hij
vond er huiselijkheid in een gezin . Over de manieren
lachte hij eerst .
Voor de verzorging van zijn vogels had van
Kasteele een meisje in zijn dienst dat veel tong, haar
ouders waxen de naaste buren. Toen de Brasser eens
voorbij ging sprak haar vader Antonio Fonseca hem
aan, ondervroeg hem en liet hem zitten in zij n prieel,
waar hij hem gebak aanbood. Ook de vrouw, de
zoon, de dochters kwamen er bij, allen op bloote
voeten, maar kleurig gekleed in lange rokken en
wij de broeken . Fonseca sprak f ier en zij n kinderen
luisterden met ontzag naar de verhalen die hij deed
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uit den tijd toen zijn vader Dom Pedro schatmeester
was van Goa . Antonio was als jongen met andere
Mardij keys in Indie gekomen, maar hij kon nog veel
vertellen uit zijn kindsheid van rij kdom, grooten
staat en roemrijke bedrijven . Het geslacht waaruit
hij stamde was eeuwenoud, hij liet zijn wapen zien
met een kroon er boven. Het was niet de eerste keer
dat de Brasser zulke verhalen hoorde, maar Fonseca
vertelde ze zoo overtuigd en zwierig dat het een
genot was er naar to luisteren. En de aandachtige
hoorder kreeg verhalen die zelfs de kinderen niet
kenden. Een volgenden keer verkocht Fonseca hem
een paarl van Ceylon en gaf er nog een tot geschenk .
Ook de Brasser bracht geschenken . De Fonseca's
waren talrij k en zeer arm, zij aten droge rij st, soms
met een stukj e visch . Antonio noemde de stof van
zijn broek rood fluweel, maar men kon nog op
enkele plekken zien dat het fluweel geweest was ;
alleen 's Zondags voor den dienst trok hij zijn
schoenen aan, met vlechtwerk vastgemaakt, zij n
teenen staken er uit, maar de zoon Pedro en de
dochters gingen blootsvoets . Zijn zwager Paredes
droeg een wambuis veel to ruim met mouwen van een
andere tint die even onder den elboog raakten . Dona
Celinda, zijn vrouw, bezat een enkele japon, van
brocaat waarin blauw, rood en goud, wapens geweven waren . De drie meisjes Isabel, Celestina en
Amacinha droegen kleederen zoo kort dat men de
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bloote beenen zag en uit schaamte verborgen zij ze
zooveel zij konden. Toch vond de Brasser bevalligheid in de kleeding, van gekleurd lij nwaad uit
Bengalen, versleten maar zindelij k . Om zich sierlij k
to maken hadden zij niet anders dan de verzorging
van het haar, glanzend, keurig gekamd, met een band
van gevlochten biezen om de wrong en een groote
bloem. Het kappen nam veel tij d omdat zij maar een
klein stuk spiegeiglas hadden voor hen alien . Maar
zij waren vroolijk, zonder zorg . In de woning van
drie nauwe vertrekken klonk alti j d zingen en
fluiten, vaak tezamen met vader, oom en moeder .
Hun broodwinning bestond in noten zoeken en
gewoonlij k kwamen zij in het bosch wanneer door
anderen het beste al geraapt was . Hoewel zij dus
weinig to doen hadden verveelden zij zich niet, zij
vermaakten zich onder elkander en met de vrienden,
nu met dit spel dan met dat, ernstig en hartstochtelij k
al bestond de winst ook uit steentj es en boontj es .
Soms had de Brasser medelij met hen, soms dacht
hij dat zij gelukkig waren . Hij hield hen voor mixtiezen die van hun Portugeesche vaders de zwierigheid hadden, van hun inlandsche moeders den eenvoud . Hij voelde zich behagelij k bij hen ondanks de
meewarigheid. Hunnerzi j ds waren zij vereerd met
zijn bezoeken . Hij had al den naam van welgesteldheid, een man van prauwen, dienaren, slaven . Het
was ook aan zijn kleederen en schoenen to zien,
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welverzorgd, zonder scheur of vlek . En hij was niet
gierig . Fonseca verbood zijn kinderen een wensch to
noemen, het mocht bedelen schijnen, want het
gebeurde vaak dat de Brasser kwam met hetgeen
waarvan gesproken was . Eerst had hij kleinigheden
meegebracht, spiegeltjes, kammen, porceleinen schotels. Dan een pikol rijst, suiker, geconfijte vruchten,
alles in ruime hoeveelheid . Toen Fonseca eens zijn
schoeisel had bewonderd kwam hij na een week of
zes met schoenen voor hem, voor zijn zwager, voor
zijn noon, bruin en glimmend met zilveren gespen,
daarbij voor ieder een paar kousen van Japansche
zi j de, een rij kaardsdracht . Ook Dona Celinda en de
dochters kregen zijde, rood en hemelsblauw, doos jes
met reukwerk, haarspelden van ivoor, muiltj es van
gouddraad . En daar zij van muziek hielden had hi j
Mau Teng gezegd voor speeltuigen to zorgen . Hij
bracht een soort luit uit Perzie, een rinkelbom en
eens een guitaar met paarlmoer voor Isabel . Toen
Doenkel vernam dat zij sommige liederen, die de
Brasser vaak van hem gehoord had, verkeerd zongen,
ging hij op een dag met hem mee en hi j leerde hun
hoe er in Duitschland gezongen wend, liederen
voor beminden, voor soldaten, voor kinderen .
Hij zette hen in een kring tegenover elkaar en deed
voor hoe de boeren dansten. De Fonseca's hadden er veel vermaak in, zij dansten al vroeg in
den ochtend in de schaduw van hun muskaatboom,
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die altijd bloemen had maar geen vruchten droeg.
Fonseca kreeg de gewoonte bij ieder bezoek,
minstens iederen Zaterdag, een reaal to leen to
vragen, later twee, of het een kleinigheid betrof
waarover men ver er niet sprak . Wanneer de
Brasser naar huis voer vond hij het onredeli j k altij d
to geven aan menschen die dachten dat zij geschapen
waren voor niet anders dan pleizier . Maar eens viel
het hem in dat het zijn plicht was hen to helpen . Wat
gaven zij hem? Een dag in de week de gezelligheid
en de hartelij kheid van een gezin . Waar had hij die in
al die jaren gevonden? Als hij onder de menschen
van Anoppan was gebleven hadden zij hem een van
hen gemaakt, maar waar had men onder het yolk van
de Compagnie den band tusschen ouders en kinderen, tusschen broeders en zusters ? De Hollander
bleef zich altijd alleen voelen en als men met een
inlandsche trouwde verstond zij toch de Hollandsche
huiselij kheid niet . Men kon niet zeggen wat het was,
het rustig gevoel dat men elkaar begreep en het eens
was over het voornaamste zonder ervan to spreken,
al had men voor gekibbel veel woorden noodig .
De Brasser dacht aan trouwen . Isabel scheen op
hem to letten, zij stond al in den tuin wanneer hij
langs kwam en wanneer hij ging keek zij hem na .
Dat zij een zwarte Portugeesche was vond hij geen
verhindering, maar zij was zestien of achttien jaar
jonger . Trouwens hij moest overwegen of hij met
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een mixtieze vrouw naar Holland kon gaan . Hij
sprak er niet over, maar de Fonseca's zagen dat hij
Isabel genegen was .
Zij bewonderden hem meer toen hij eens moedig
vocht voor een landgenoot . Hij had gehoord dat een
van de gevangenen van een Spaansch schip, die al
jaren op Ai in den ketting Rep, een Portugees was . De
herbergier Liemens, dezelfde met wien hij op Bantam
meer dan eens gevochten had, huurde soms gevangenen om hout voor hem to hakken en het was bekend
dat hij ze wreed mishandelde . Op een ochtend dat er
gedanst wend voor het huffs van Fonseca kwam hij
voorbij met zijn stok, gevolgd door een gevangene
die een zwaren boomstam voortsleepte. Hij stond
stil om to kij ken . Toen hij vender wilde gaf hij den
man, zooals men een trekdier aanzet, een paar
striemen over den rug . De Brasser vroeg hem of
men een Christen zoo behandelen mocht . Hij zei een
grof woord terug en sloeg nogmaals . Plotseling
kwaad rukte de Brasser hem den stok uit de handen .
Zij worstelden en kregen ieder slagen. Tegen Fonseca zeide de Brasser later dat een Hollander geen
onrecht kon zien; men vergat het wel eens en men
deed het zelf, maar als een andere Hollander het zag
vond men hem klaar om to vechten . Liemens zou
hetzelfde doen als hij het van een ander zag . De
meisjes vlochten bloemen om zijn hoed en Amacinha
omhelsde hem .
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Er ging onverwachts een gerucht over de eilanden,
eerst van onrust, dan van angst . Op Lontor en op
Roen, waar nog Bandaneezen woonden, werd hard
gewerkt aan schansen en versterkingen . Rachman
had gezien dat een Engelsch schip aan den zuidkant
van Lontor geschut aan land had gezet . Ook op
Roen waren vuurwapenen gebracht . Maar op Lontor
was het yolk meer bevreesd omdat er geen Engelsch
schip lag dat de Hollanders tegenhield . Mohammedanen en heidenen hadden broederschap gezworen
om tot het laatst toe to strij den en Bandaneezen
hadden al eerder Hollanders overwonnen . Toen de
vloot voor Neira was gekomen wilde de Brasser
zich vrijwillig melden, zooals ook andere burgers
deden. Dona Celinda hing aan zi jn hals, het heele
gezin Fonseca schreide . Van Kasteele meende dat
alleen Lontor het doel was, want op Roen woei de
Engelsche vlag, en met zulk een geweld van macht
zou het eiland in een dag veroverd zijn . Hij ried de
Brasser zich niet onnoodig aan to melden .
Het duurde langer. De Lontoreezen streden voor
hun vrij held tot zij niet meer konden en wie niet
sneuvelden of gevangen werden voeren weg naar
andere eilanden . Lontor had geen yolk meer. Het
was in het laatst van den natters moesson, de regen
viel nog overvloedig en van de kust van Ai was
sours de vulkaan niet to zien .
Van Kasteele was stil toen de Brasser hem bezocht .

Jan Compagnie

Hij keek naar de wolken en hij vertelde dat er op het
fort Nassau meer dan veertig orangkaia's gevonnist
waren, gevierendeeld en onthoofd . Hij noemde dit
geen handel meer, de soldaten hadden er van gewalgd, maar God zou richten . Hij zuchtte en hij
herhaalde dat hij het niet zou kunnen vergeten .
Een paar weken daarna kwam de vrouw van Draet
naar Laitsa gevaren met een zuigeling aan de borst,
zij kwam de Brasser vragen of haar man bij hem
mocht wonen . Hij was geen sergeant meer, want hij
had, zoodra de vloot vertrokken was, zijn vrijbrief
gevraagd . Sewira was angstig over hem, zij had voorteekenen gezien, en na then dag, waarvan de Brasser
wel gehoord had, durfde hij niet buiten to komen .
Zij hadden ook geen geld voor rij st, maar zij wilde
er werk voor doen .
De Brasser liet een woning gereed maken, hij zond
de prauw en het heele gezin kwam op Laitsa, man,
vrouw en zes kinderen .
De eerste dagen was Draet zeer opgewonden,
maar toen hij kalmer wend dankte hij zijn vriend dat
hij bij hem wonen mocht, hij zou als een bediende
voor hem werken. Den vrijbrief had hij gevraagd
omdat de dienst hem to zwaar werd . Op onverschilligen toon vertelde hij van de terechtstelling, dikwij is
herhalend . Hij toonde aan zijn schoenen de vlekken
van het bloed die hij niet weg kon krij gen, maar het
zou wel slij ten . Hij had toezicht gehad op het maken
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van de omheining van bamboestokken, to klein
berekend zooals men later zag. De Japaneesche
soldaten hadden den heelen dag sabels geslepen,
vlijmscherp . Hij had bevel . Hij had gehoopt dat het
uitgesteld zou worden om het hondenweer, de regen
stroomde zonder ophouden en de grond was toch al
week . Hij had de gevangenen moeten halen, alien
geboeid, hoewel er oude magere mannetj es bij waren
zoo zwak van den honger dat men ze met den vinger
om kon duwen . Den tel was hi j kwij t geraakt, sommigen zeiden veertig of vier-en-veertig, volgens hem
hadden het er honderd kunnen zijn, er kwam geen
eind aan . De droppels van den regen spatten van den
grond op of het bloed was . En de stumperds knielden
zonder een kik en hielden den nek op om er gauw
van of to zijn. De sabels werden bot. Men hoorde
wel eens van een bloedbad, Draet had er een gezien
en het zou hem heugen .
De slaven die er bij waren gekomen, luisterden of
zij Hollandsch verstonden . Behalve zijn bleekheid
was nets aan hem to merken, maar de inlanders
zagen in zijn oogen ramp .
Draet werkte zooals de anderen, ook zijn grootere
kinderen harkten den grond en zochten noten . Hij
droeg geen kousen en schoenen ; wel wreef en poetste
zijn vrouw er iederen dag aan, maar hij wees altij d
nog de vlekken . Soms keek hi j scherp naar zijn
voeten, haalde water en begon to wasschen . Hij
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vroeg Doenkel waarom de slaven hem uit den weg
gingen, hij had immers nets gedaan . Als Doenkel
dan van malligheid sprak, kreeg hij een lachbui . Een
andermaal ried hij hem niet to trouwen, de kinderen
dienden toch maar om to slachten of geslacht to
worden . De Brasser, die opmerkte dat hij zijn oogleden vaak gesloten hield en dat zij n vingers beefden,
vreesde dat hij het zich to veel aantrok. Hij was nooit
een flink soldaat geweest . Voor opbeuring wilde de
Brasser hem meenemen naar de Fonseca's, maar hij
bedankte, hij had het vroolij k genoeg met zij n
gedachten.
Sewira wend bang voor hem en zeide dat zij niet
in hetzelfde vertrek durfde to slapen, ofschoon zi j
niet kon zeggen waarom zij vreesde .

Toen Doenkel gezien had hoe hij tegen een boom
stond to praten zonder geluid uit zijn mond, vroeg
hij of het niet beter was den man, die zichtbaar begon
to malen, op to sluiten voor hij kwaad deed . Die raad
wend niet gevolgd.
Op een morgen toen het licht pas aan den hemel
kwam werd iedereen opgeschrikt door kreten,
gillend en krij schend : moordenaars, moordenaars,
gehuil uit nood . De Brasser, Doenkel, de slaven
renden naar de woning, kinderen vluchtten daar uit
de deur. Sewira en de twee oudsten lagen er op den
vloer met de kelen doorgesneden. Draet stak nog
naar het jongste kind toen hij gegrepen wend, maar
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hij hield het mes zoo vast in zij n hand dat zij het niet
los konden wringen, en plotseling sneed hij zich zelf
den hals door.
Toen zij de vier begraven hadden in het bosch
vroegen de slaven verlof het huis to verbranden .
Kort daarna dachten zij dat ook de Brasser zou
gaan malen. Zij zagen hem op het strand, met gebalde vuisten naar Neira uitgestrekt, schreeuwend .
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XI
Ook het kleine eiland Roen was bij na verlaten .
Het had een schaarsche bevolking gehad, tezamen
wonend in een enkele negorij, maar toen de vluchtelingen van Lontor, haastig van den angst gedreven,
prauwen hadden gemaakt om ver weg to trekken,
was een groot deel meegegaan . Alleen oude menschen, die in het gedrang geen plaats hadden gevonden, waren achtergebleven, in berusting hun lot
verwachtende . De twee Engelsche assistenten, in
hun woning bij de batterij op het stuk laagland,
konden geen muskaat koopen omdat er geen handen
waren om to plukken .
Rachman had de Brasser afgeraden naar Roen to
varen, men had er de Hollandsche overloopers,
hoewel vij anden van de Compagnie, doodgeslagen .
Toch voer hij er heen met Mau Teng, twee slaven en
een hoeveelheid sago, verwachtend daar honger to
vin en .
Hij had besloten niet meer onder het gezag van de
Compagnie to woven . Het land met de speceri j boomen kwam den inboorlingen toe en zoolang de
Hollanders vreedzaam handel dreven, zooals de
Engelschen, viel er nets to zeggen . Maar hij noemde
het een gruwelij k onrecht, gemeener dan plundering,
het yolk dood to slaan, de rest to verj agen . Die in
Holland heldhaftig op indringers hadden geschoten,
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deden het bier laf op rechtmatige ingezetenen . Maar
ook zonder oordeel over recht of onrecht wilde hij
niet op Ai wonen noch op een andere plaats waar de
Compagnie gebood . Hij was geschokt . Hij vreesde
dat het met het gezond verstand verkeerd kon gaan
en dat bloedvergieten aanstekelijk was . Als hij
iemand tegenkwam, die de ramp van zi j n vriend op
het geweten had, zou hij de handen niet thuis kunnen
houden . Telkens keek hij grimmig naar het eiland
Neira, telkens herhalend dat er zulke menschen uit
Holland kwamen, het ergste gespuis zeker niet to
zoeken onder soldaten en scheepsvolk .
Hij voer naar Roen . De Arabier Rachman, daar
welbekend, vroeg naar den orangkaia, maar de
laatste was vertrokken . Zij brachten hem bij een
ouden man, die vroeger hoofd geweest was van
Laitsa in den tij d voor er Hollanders waren, Biloro
die van de Brasser voedsel had genoten . Hij kwam
naar het strand, terneder geslagen. Op het verzoek of
de Brasser zich bier vestigen mocht en een stuk
bosch huren, gaf hij antwoord dat heel het eiland
genomen kon worden, het behoorde niet aan de
oude mannen die -wachtten op het sterven, maar aan
de Compagnie waaraan de gevluchte orangkaia's
zich onderworpen hadden . Waarom de Compagnie
bier geen soldaten zette wist hij niet, de Engelschen
van Nautake zeiden dat zij de meesters waxen en dat
de Hollanders niet durfden . Een andere oude man
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die beneden kwam, verklaarde dat de Engelschen
hier bevalen, zij hadden er hun vlag, maar als de
vrije man de Brasser sago gaf zou niemand hem
tegenstaan to doen naar zij n behagen .
Hij liet het voedsel op het strand zetten en hij
besloot zich hier to vestigen . Als er dienaren van de
Compagnie kwamen kon hij naar Rosengain oversteken waar niemand woonde . Biloro vertelde den
anderen dat hij hem kende, een vreedzaam man die
zonder stok ging . Zij liepen voor hem, zij wezen
hem zelf het bosch waar de rijkste boomen stonden
aan den zuidelijken oever, boomen van zijn eigen
sterken leeftij d die de beste vruchten droegen . Hij
mat met schreden een groot stuk af, bier en daar zijn
voorletter op de stammen kervende, en hij beloofde
voor sago en rij st to zorgen . Veel sago, herhaalde hij .
De Brasser zag dat die menschen, verdrukt, onterfd,
verdreven, nochtans geen verbittering droegen . Zij
namen het lot dat hun gegeven werd .
Hij keerde terug met de slaven en de roeiers om
den grond to ruimen, bamboe en ander hout to
kappen . Dan, terwijl zij met den bouw begonnen,
zond hij Mau Teng om huisraad to koopen in Makassar. Het werd al een gehucht . Een ruim pakhuis
maakten zij, acht woningen voor de slaven, nu allen
getrouwd met een aantal kinderen, drogerij en,
schuren, een mooning voor Doenkel en een voor hem
zelf, groot en keurig, met een breede warande en een
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haag van bloemheesters condom geplant . En iedere
woning voorzien van regenbakken, de slaven hadden
meet water dan de burgers van Dietsa .
En Mau Teng voerde huisraad aan van de bekwaamste schrijnwerkers, stoelen van ijzerhout, van
ambonhout, tafels en kast jes van bloedhout en van
ingelegd satijnhout, zachte matten, Bengaalsche
gordij nen met glinsterende loovertj es, tinnen schotels, kisten vol porcelain . Na andere tochten bracht
hij een overvloed van levensmiddelen en versnaperingen, zakken en zakken rij st, suiker, gekonf ij to
vruchten, vaatjes Madeira wijn, in Goa door aanzienlij ken gedronken .
De Brasser zond brandewijn, gezouten hertenvleesch en tabak aan de Engelsche assistenten, zij
kwamen naar zij n nederzetting gevaren om hem to
danken. Zij zaten bij hem aan met geheven bekers,
zij wilden bier geen Hollanders van de Compagnie
zien, want Roen behoorde aan den koning van Engeland, maar den gullen man zouden zij met vrede laten .
Toen er gedund was en nieuw geplant leverde de
oogst zooveel noten en foelie dat de Brasser niet
wist hoe hij alles verkoopen kon . Hij had geen tij d
om naar zij n vrienden op Dietsa to varen, maar hij
liet een partij verkoopen aan van Kasteele, een
andere ten geschenke bieden aan Fonseca . De jonge
Pedro kwam mee terug en bleef een tijd . De opperkoopman, de post uit Holland medegevende, schreef
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de Brasser in vertrouwen voorzichtig to zi jn met
brieven naar patria, er was hem bevolen toe to zien
of er briefwisseling was tusschen Banda en een
zekeren participant .
De Brasser had een ruim kantoor, een groote
tafel, er stonden geurende bloemstruiken voor zijn
venster. Hij las de brieven van huis die alle zegen en
welvaart meldden . Moeder en oom Pieter flink voor
hun meer dan zestig jaten . Aan de Niezel en in de
winkels van de zusters werd al eenig geld overgelegd, grootendeels dank zij den wind van voorspoed
then Jan in Indie ontmoette . Het kroost groeide
gestadig, negentien kleinkinderen al to zamen . En
alien verlangden Jan eindelijk terug to zien .
Een kort bericht gaf de Silva van zijn gezin, maar
met het verslag van de zaken waren vier vellen beschreven . Tegoed in het grootboek als per bijgevoegde nota, voortvloeiend uit verscheiden bronnen,
verkoop gezonden goederen, toename acties, interest
en anderszins . Aan de andere zij de de bedragen gefourneerd aan Elbers, aan de zwagers . En een groote
post gefourneerd aan den heer Hamer voor den
Levantijnschen handel. Daarbij gevoegd de raad tot
omzichtige plaatsing van gelden in dezen handel,
zijnde wisselvallig wegens de zeerooverij . Genoemde
beer scheen ook den naam to hebben avontuurlijk om
to gaan met risico, overigens sterk crediet hebbende
aan de beurs .
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Het was klaarblij kelij k dat de Brasser voortaan
niet hoefde to zorgen over de menschen thuis .
Hij besloot het lot to trekken, goed of kwaad, of
het hem in Indie zou houden of naar Holland terug
liet keeren . En op een morgen pakte hij de kisten
met de geschenken en voer naar Dietsa . Hij had een
nieuw wambuis aan van karmozijn laken met een
kanten kraag .
De Fonseca's ontvingen hem luid van hartelij kheid, zij hadden hem in vier maanden niet gezien .
Hij ging niet zitten, hij vroeg eerst Antonio alleen to
spreken . In de warande zaten zij op een bankj e naast
elkaar. Toen de Brasser gezegd had wat hij wenschte,
stond Fonseca op, met bewogen stem noemde hij
hem een deugdzaam, een edelmoedig beer . Daarna
riep hij en wenkte zijn vrouw haastig to komen, zij
snelde toe, lachend van vreugde, zij had het al
geraden en zij vroeg niet eens, zij viel de Brasser om
den hals, haar dierbaren Joao . Na hem verzocht to
hebben een oogenblik to zitten, ging Fonseca met
haar tot de dochters, zij namen Isabel ieder bij een
hand en leidden haar voor de Brasser . Er werd omhelsd, gekust, geschreid, gelachen en gezongen en
allen hielpen de kisten in de warande neer to zetten .
De geschenken die er uit kwamen wekten zoo groot
gejubel dat van Kasteele, langs komende, bleef
staan ; zij riepen hem, hij naderde en wenschte geluk,
hetgeen hoog vereerde. Isabel ontving een ring met
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diamant, doekspeld en oorringen van robijn . Ringen
waren er voor de anderen, voor Antonio rood
fluweel, voor alien kant en zi j de in verschillende
kleuren, sierlij ke fleschj es met muskus en met
patchouli . Hij had ook tinnen kroezen meegebracht
en Madeira wijn, die nu geschonken werd, de oom
Paredes voor schenker dienende . Andere Mardij kers
die op Dietsa woonden, kwamen binnen, Saldanha,
Patacho, Mendoza, Santos, met hun vrouwen, zoons
en dochters . Allen klonken en Fonseca noodigde
alien voor het bruiloftsmaal .
Tot verkeer hadden zij weinig gelegenheid, want
de een kon niet elken dag naar Dietsa komen en de
andere had het druk met naaiwerk . Maar wanneer zij
tezamen gingen, arm in arm, Tangs den papegaaientuin van van Kasteele, langs het bamboebosch op den
heuvel aan zee, bleek hoe langer hoe meer dat zi j
gelukkig waren . De Brasser sprak niet veel, hij keek
en zag haar beter, de glanzende haarwrong, de
fluweelen wimpers, de donkere kleur en den gloed
der oogen. Maar Isabel sprak aanhoudend en als zij
stil werd drukte zij zijn arm, zeggend dat zij blij was .
Soms begreep hij haar Portugeesch of Maleisch niet,
dan schaterde zij en het leek hem of de zon veel
harder blonk op de zee . Isabel had vreemde grillen .
Zij bleef plotseling staan en wilde niet verder omdat
er een steen lag waarop een vlinder zat, een kwaad
voorteeken . Dan moest hij then steen omkeeren . Een
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andermaal begon zij to huilen en keerde zich van
hem of omdat hij een woord had gezegd dat haar
tegenstond, hij mocht het nooit herhalen ofschoon
zij niet zeggen wilde wat het was . En eens had zij
gedroomd dat zij niet met hem kon trouwen als hij
haar niet een gouden kruisj e gaf om aan den hats to
dragen. Hij hield haar voor dat zij toch niet Roomsch
was . Haar vader noemde het dwaasheid, maar haar
moeder begreep het wel . En de Brasser moest Mau
Teng naar Ternate zenden om een kruisj e van goud
to zoeken.
Intusschen hadden Fonseca en zijn vrouw de
vestiging op Roen gezien, die zij zoo opgetogen
bewonderden dat zij daar wonen wilden, Almacinha
had haar om de bloemen een naam gegeven, de
Aromados . Zij vertelden er hun vrienden van.
Toen de dag van het huwelij k bepaald werd zeide
Isabel dat zij wilde trouwen op een dag dat het
regende, daar dit voorspoed gaf. Hoewel in het natte
seizoen moest de Brasser drie dagen wachten bij van
Kasteele. Onder regenschermen trok de stoet,
prachtig in fluweel, zij de, met sieraden aangedaan,
naar het fort, door al de vrienden gevolgd . Aan de
deur van de kerkzaal werd het paar door dominee
Blomme opgewacht en binnengeleid naar de bank
onder zijn kansel. De zaal was vol . De dominee
preekte niet meer dan een half uur, omdat de bruid
geen Hollandsch kende, zij luisterde naar den regen
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die buiten kletterde. Na psalm, gebed en zegen wisselden zij de ringen en teekenden in het register, de
bruidegom met zijn naam Jan Stevenszoon de
Brasser, de braid Isabel Anthoniesdochter Da
Fonseca, met een kruisj e .
De opperkoopman had voor het feest zij n woning
afgestaan, want er waren talrij ke gasten . Schotels en
kommen, groot en klein, werden in verscheidenheid
rondgediend, kroezen en glazen waren gedurig vol,
nu met rooden, dan met licht- of donkergelen wijn,
en na den dominee, na van Kasteele en Fonseca,
stond op zij n beurt ieder man voor een toespraak .
Daarna was het daps, bij guitaar, bij trompet, bij
fluit, tot diep in den nacht . Eerst bij den dageraad
vertrok de Brasser met zijn vrouw naar Roen, maar
de anderen gingen voort met het feest . Het was een
groote bruiloft op het eiland en de dominee zeide dat
Mardijker Portugeezen brave menschen waren .
Geen twee weken later werd er op de vestiging
van Roen een huis gebouwd voor Fonseca. Hij kwam
zelf om aan to wijzen hoe hij het wenschte, een
woonkamer met vier vensters, vertrekken voor de
dochters, voor Pedro, voor Paredes, een schuur voor
proviand, het werd bijna het grootste huis . Daar er
in den natten tijd niet veel werk was voor de slaven,
liet de Brasser hen bouwen. Toen het gereed was,
kwam Fonseca's vriend Basto Real met vrouw en
kinderen kij ken en de gelegenheid beviel hem zoo
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goed dat hij de Brasser voorstelde er ook to komen
wonen, hij en zijn acht kinderen zouden werken in
den notentuin voor een vast loon . Op raa en voorspraak van den schoonvader werden er nog drie
woningen gebouwd voor de gezinnen van Saldanha,
Patacho en Santos, zoodat nog voor de werkzaamheden van den oogst de vestiging de Geurende
Tuinen was toegenomen met meer dan veertig
zielen . De Brasser en Doenkel waxen de eenigen die
Hollandsch spraken, hoewel ook hun taal al verbasterde met Portugeesch, Maleisch en de talen van
de slaven .
De Mardij kers waren vroolij k en gewillig in het
werk, of het spelen was, en uiterst langzaam . Maar
hoe langzaam zij het ook deden, er was geen werk
genoeg ook nadat de Brasser een stuk bosch er bij
had gemerkt. Hij gunde hun een behoorlij k loon,
maar voor arbeid, niet voor ledigheid . En als het
werk goed gedaan werd achtte hij niet of het langzaam ging . Hij zond Doenkel met de slaven naar het
eilandje Rosengain waar de beste noten groeiden die
niemand plukte . Wanneer zij een lading verzameld
hadden loste hij hen of met Mardij ker jongens onder
Pedro. Zijn schoonvader gaf hij het toezicht op het
drogen van de noten en Fonseca, waardeerend dat
hem bevel werd toevertrouwd, deed het stipt . De
zusters Celestina en Amacinha hadden toezicht de
eene op het drogen, de andere op het sorteeren van
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de foelie, en ook hun behaagde het over slavinnen
gesteld to zi jn . Zoo vond hij voor een ieder werk,
hij betaalde in goed klinkende onversneden munt.
Paredes, die den winkel van de levensmiddelen
hield, had opdracht to leveren tegen den inkoopsprijs,
vermeerderd met de kosten .
Het pakhuis was niet groot genoeg . De opbrengst
zond de Brasser to koop niet alleen aan van Kasteele,
maar ook aan de Engelschen, die het eiland hun
eigendom beschouwden en recht hadden een deel van
de specerij to koopen . Na den oogst lagen in zijn
kantoor kisten met zilvergeld .
Toen er voor zooveel handen geen werk genoeg
meet was, begonnen de Mardij kers hun feestelij kheden . Geen van alien had ooit zooveel welvaart
genoten, zooveel geriefelij kheid in ruime huizen . Zij
kwamen van de Molukken en van Batavia waar zij,
geen ambacht verstaande, voor de Compagnie het
zware werk hadden gedaan, dat zij verachtten omdat
het ook werk voor slaven was . Hier hadden zij, op
een wij ze vrij en Christenen waardig, in korten tij d
genoeg verdiend voor een kwartaal . Zooals de zon open ondergaat, zoo was voor hen een reaal een blinkende schijf die kwam en ging . Geld wilde niet bij
hen blijven, het moest naar den winkel van Paredes .
Behalve de feestdagen en de gedenkdagen die zij
hadden stelden zij nieuwe in, ook vele heiligendagen
herinnerden de ouderen zich uit den tij d voor de
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Hollanders . Den eenen dag moesten zij ter eere van
Dona Isaura haar nieuwe gember komen proeven,
dan blonken de zilveren lepels inhetzonlicht, den anderen ter gedachtenis van den doop van Dona Candida
haar bekende confituren, of Basto Real vertoonde met
zijn kinderen een pantomime . Iederen avond klonk
er muziek in de Aromados . Dan kwam Mau Teng
weer met een lading, waaronder betooverende
stoffen, de vrouwen kochten op crediet en er werd
een bal gegeven voor de prachtige japonnen . De
Brasser noodigde voor Sint Nicolaas, Doenkel voor
zang en reidans, de kinderen hadden een vastgestelden avond voor charades . Snel ging die moesson
met feesten, het was den menschen aan to zien dat zi j
zich gelukkig voelden, de oogen blonken, de lippen
glansden en velen zongen al bij het opstaan . In het
geheim gaven zij Mau Teng de opdracht twee kisten
vuurwerk to brengen voor het grootste feest dat
gevierd moest worden in Zomermaand, voor de
drukste oogst begon, op den dag van Sint Jan,
patroon van Dom Joao, patroon van Mardika der
Geurende Tuinen. Dona Isabel gaf then dag aan
ieder meisj a een ring van zilver filigraan, zij zelf kreeg
een gouden ketting .
Toen de Brasser omtrent een jaar getrouwd was
ontving hij een brief van den opperkoopman die hem
verzocht spoedig naar fort Revengie to komen . Hij
dacht dat het bestuur op Neira zich moeien wilde in zijn
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handel met de Engelschen, hij haastte zich niet . Toen
hij ging hoorde hij nieuws dat hem zeer verbaasde .
Van Kasteele vroeg hem naar zijn ouders, naar
zijn broeders en zusters, hij scheen nieuwsgierig to
zijn hoeveel zoons er waren . Hoorend dat de vader
Steven heette, knikte hij en vertelde zijn nieuws .
Onder de gevangenen van een veroverd Spaansch
schip beyond zich een man, al zeven jaar op Ai in den
ketting loopende, dien men eerst voor een Spanj aard
gehouden had, toen voor een Portugees . Op een dag
was hij voor van Kasteele blijven staan en had verzocht hem alleen to spreken. Hij had toen verklaard
dat hij een Hollander was en Gervasio de Brasser
heette, zoon van Estevan, geboren in een stad die
volgens zijn uitspraak Enkhuizen kon zijn . Hij wist
dat er een naamgenoot van hem was, dien hij vaak
gezien had, maar hij had niet durven bekennen dat
hij een Hollander was . Voor hij geboren werd,
vertelde de Brasser, was zijn vader uitgevaren met
een zoontje, dat Servaas heette . Hij wilde den man
zien, van Kasteele zond een bediende om den gevangene to halen . Hij had altij d gehoord dat het
schip waarop zijn vader voer vergaan was, den naam
had hij nooit vergeten, omdat het, zooals men zeide,
ter eere van zijn moeder de Maagd van Enkhuizen
was genoemd . Zijn moeder had als kind op Spanj aarden geschoten, zij was er voor bekend in de
streek, maar zij had er zelf nooit veel van gezegd .
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De gevangene kwam voor hen in de warande, een
kloek gebouwd man die er vermoeid uitzag, met
roodachtig haar . Hij antwoordde dat hij Gervasio
de Brasser heette . Het schip, waarop hij met zijn
vader voer, was in Oporto vastgelegd, zij hadden op
grootere schepen moeten varen, op Goa, op Macao,
op Japan, er voeren nog altijd veel gelichte Hollanders onder Portugeezen, ook onder Spaanschen .
Terug in Portugal hadden zij weinig kans op vluchten, sommigen hadden ook hun vrouw in Lissabon .
Zij hadden altijd samen gevaren tot zijn vader neergeschoten was, voor een jaar of tien, in de Moluksche
Zee. Gervasio was voor Java in gevangenschap
geraakt, het schip gezonken. De Hollanders hielden
zich dan altij d voor Portugeezen, bier op Ai was er
nog een geweest, anders werden zij als overloopers
dadelijk gehangen. Hem was het nu onverschillig of
hij gehangen wend, want hij had genoeg van ranselen
en bedorven kost . Hij had gedacht dat de koopman
menschelijk zou zijn ; ook of de andere de Brasser
misschien met hem verwant was .
Op de vraag hoe zijn moeder heette zeide hij Maria .
Op de vraag of hij zich herinnerde hoe het schip
heette waarop hij als jongen had gevaren, antwoordde hij Virgem en trok zijn hemd van de schouders .
Daar stond de naam op de ruige borst, door zijn
vader met buskruit in de huid gebrand : maagt v . e.
Jan gaf hem een hand en zeide dat hij zijn broer Ser'95

vaas was, dat hij zelf Jan heette, later geboren . Maar
de moedersnaam was gewoon Mayken . Hij vroeg
dat de ketting dadelijk losgemaakt zou worden.
Hierover moest van Kasteele uitvoerig spreken,
hij riep om wij n en toen zij op den teruggevonden
broeder geklonken hadden verklaarde hij de moeilij kheid. Een gevangene kon vri j gekocht worden, maar
een Hollander wend opgehangen . Zelfs als het
Servaas vergund werd to bewij zen dat hij geen overlooper was, zou hij dat bewij s niet kunnen geven,
hij had ook jaren lang den vij and gediend . Van
Kasteele kon hem laten ontsnappen, maar als hij
daarna gevangen werd zou hij zeker de straf niet
ontgaan . Hij had vertrouwd bij den gouverneur geen
bezwaar to vinden . Eergisteren was er een nieuwe
gouverneur op Neira gekomen, die bekend stond de
plichten streng in acht to nemen, Maartensz . Men
moest hem de zaak voorleggen en op eerlijke wijze
de vri jheid verkri jgen . Intusschen zou de opperkoopman hem in zijn huis laten verzorgen, maar hem
uit den ketting laten slaan kon hij niet .
De Brasser wilde hem dadelij k medenemen, want
hij ging niet gaarne naar Neira en Maartensz vertrouwde hij niet ; slechts na vele redenen gaf hij toe .
Voor het avondeten zaten de broeders naast elkaar,
de Amboneesche bediende hield de schotels even
eerbiedig voor den man met den ketting aan
de voeten . Zi j vertelden om beurten, de een van
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den vader, de ander van de moeder en de zusters .
Den volgenden morgen voeren zij naar Neira .
Maartensz was nu een hooggeplaatst dienaar en hi j
toonde duidelij k zijn rang, ver boven een burger,
maar overigens ontving hij de Brasser welwillend .
Schertsend over de geschillen van hun jongenstijd
liet hij wij n en versnaperingen dienen . Nadat van
Kasteele het geval verklaard had gaf hij terstond zijn
oordeel overeenkomstig plicht en bepalingen . Ook
al was de Brasser overtuigd den gevangene als een
broeder to moeten erkennen, een bewi j s achtte hi j
niet aanwezig . Uit erkentelij kheid voor hetgeen de
Brasser voor hem gedaan had wilde hij zijn verklaring voor goede trouw aannemen en afzien van een
onderzoek voor den raad . Hij stemde toe in vrij koop
van een Portugees, niet van een Hollander, onder
voorwaarde dat hij zelf den prij s aan de Compagnie
betalen mocht . De Brasser zat verbluft . Hij wilde er
niet van hooren, maar de gouverneur liet geen keuze
dan tusschen gevangene blijven of vrijkoop door
hem betaald . Zij schudden elkaar de hand, zooals zij
nooit gedaan hadden. Bij het volgend glas wijn gaf
de gouverneur een vermaning . De Brasser wist dat
een Nederlander geen particulieren handel in speceri j
mocht drijven, allerminst met een vreemde natie ;
hij mocht slechts leveren aan de Engelschen indien
hij er op het kantoor Ai aangifte van deed, opdat de
hoeveelheid, overeengekomen tusschen de Holland1 97

sche Compagnie en de Engelsche niet overschreden
werd .
De Brasser keerde op zijn vestiging terug met een
broeder die Portugees was . Dien dag beschouwden
de Mardij keys hem geheel en al van hun geslacht, er
klonk in het Dom Joao een inniger toon . Hij gaf
een feest waar alien zaten onder de boomen .
Daarna gingen alien aan het werk, want het was de
tijd van den oogst . En de Brasser leverde ook aan de
Engelschen zonder aangifte, want met de rechten
waarop de Compagnie aanspraak maakte, had hij
niet to doen . Wie was de Compagnie, vroeg hij, dat
zij meet recht zou hebben dan een vrij e man? Voor
Roen was nog geen bloed gestort en de orangkaia
had gezegd dat een ieder komen kon om to nemen .
Binnen korten tij d bleek dat Gervasio de eenige
was wien op de vestiging niemand genegenheid
toedroeg, geen Mardij ker en geen slaaf . Hij had
zooveel zwart yolk vervoerd, dat hij ze voor enkel
koopwaar hield . Hij had op Goa zooveel trots
geleerd dat hij op mixtiezen neerzag en de Mardijkers negers noemde. Hollanders minachtte hij, hij
sprak van ze met scheldwoorden .
Dona Isabel kon hem niet verdragen . Waar zij
hem zag werden haar oogen donker en met de hand
aan het kruisj e wendde zij zich af.
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XII
Allen die er woonden, geboortig uit een ander
land, merkten to eeniger tijd een prikkel in het hart,
een leegte die vervulling wilde . Compagniesdienaren
werden na een of twee jaren op een ander kwartier
gelegd, zij vonden een ander dak, andere menschen .
Maar kolonisten, gevestigd op een plaats, voelden
de zucht aangroeien tot de dagen lang van verveling
werden en de nachten beklemmend van ongenoemden angst . Zij hadden geen voorouders in den grond,
zij voelden zich allengs getrokken naar den grond die
aan hun hart behoorde . De Hollander, al sprak hij
er niet van, hoopte op Holland . Maar in de ziel van
den Mardij ker lag een verwarde droom . Verblind
door een veroveraar met groote gebaren, snoefde
hij op Portugal, zonder verlangen naar dat land,
misschien was er geen druppel Portugeesch bloed in
hem . Als hij aan zij n moeder dacht staarde hij een
raadsel aan, een zwerfster wie weet van waar gezworven, en de plek waar hij ter wereld was gekomen, of
Malabar of Ambon, riep hem niet . Toch wend ook
hij op een morgen wakker met het leege heimwee
naar een verte . Op al die eilanden zwierven die
vreemdelingen nu hier dan daar .
Met Gervasio kwam de onrust in de Geurende
Tuinen, niet alleen door de stoornis die hij in de
eendracht wekte en die enkel het begin was .
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Geroofd uit het nest, heel zijn leven voor den
vij and gevaren, zeven jaar in den ketting geloopen
bij zij n eigen yolk, zoo had het lot hem tot een
huislooze gemaakt, zonder verwanten . De Brasser
schreef verheugd naar huffs dat hij een broeder had
gevonden, maar voor Gervasio was een broeder
niet meer dan een ander mensch . Van den eersten
dag sprak hij ervan weer naar zee to gaan, want hij
was op zee opgegroeid, en het tuinwerk, de zorg voor
boomen om er specerij van to plukken, vond hij een
bezigheid voor vrouwen en slaven . Voor een man die
dertig jaar bij den vij and had gevaren en zij n moedertaal niet kende, zou op een Hollandsch schip geen
plaats zijn. Dat moist hij zelf, hij dacht ook aan de
witte vlag met het kruis . Toen Jan ervan hoorde
zeide hij dat hij hem liever weer in den ketting sloeg .
Gervasio kloofde wat bout uit verveling of ging
in een bootje uit visschen, maar werk deed hij niet .
Wel keek hij toe bij anderen . De eerste met wien hij
oneenigheid kreeg was Paredes, die meester wilde
blijven in zijn winkel en niet goed vond dat hij alles
door elkander wierp. Gervasio gaf hem een duw dat
hij viel en nam het aardewerk dat hij wenschte .
Toen Paredes het aan de anderen vertelde waxen er
vrouwen die begonnen to schreien. Dona Rosa had
then ochtend twee keen een mes laten vallen, voorteeken van groot gevaar .
Toen er op het voorerf van Basto Real gedanst
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wend trad hij toe om to kij ken en duwde Dona
Candida met den elboog opzij . Allen hielden op met
dansen, Pedro ging weg met de guitaar, nageroepen
hond, slaaf. De gastheer kwam voor Gervasio staan,
zeggend dat hij geen heer was en Been manieren
kende, waarop hij met de rottan een slag op het
gezicht kreeg . De vrouwen schreeuwden en gilden
en toen de Brasser uit zijn kantoor kwam snelden
zij hem met gevouwen handen tegemoet . Hij nam
zijn broer mee en verzocht hem de menschen niet
lastig to vallen, hij duldde niet dat er geslagen werd.
Een der vrouwen droomde van een kwaad oog .
De kinderen van den opperslaaf Tapiel hadden op het
strand een zwarten papegaai gezien . Den volgenden
dag dreef er veel rook van den Goenoeng Api laag
over zee. Een man uit de Molukken zeide dat dit
een zekere voorbode van onheil was . Het bleef dag
na dag smoorheet, de lucht zoo zwaar dat niemand
eenig werk kon doen . Maar de koelte streek weer
over de boomen, de uitbarsting kwam niet .
Kinderen werden stil in het spel wanneer Gervasio
voorbij ging . Soms durfde er een iets to roepen, dan
Rep hij hen na of wierp met een steen . Zij vluchtten waar zij het veiligst waren, in het huis van Dona
Isabel .
Gervasio, die met Doenkel samen woonde,
ergerde zich eens bij den dageraad over de trompet,
hij sprong op, greep haar en wierp haar weg . Doenkel
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verdroeg alles behalve aan zijn muziek . Nog voor
hij hem genaderd was om to slaan verzwikte hij zijn
voet en toen de menschen ontwaakten en vroegen
waarom hij niet geblazen had hoorden zij dat hij
liggen moest.
Er was een onaangenaam gesprek tusschen de
broeders, luid zoodat iedereen het hoorde . Jan verzocht Gervasio de rust niet to verstoren, de menschen
klaagden elken dag en hij duldde geen vechtpartijen .
Als hij ergens anders wilde wonen kon hij het geld
er voor krijgen . Gervasio vroeg of het onder
Hollanders gewoonte was voor half bloed negers
partij to trekken tegen een broeder en keerde zich om .
De Mardijkers wisten dat de Brasser hen beschermde, zij waxen hem dankbaar en innig toegedaan .
Nu konden zij Gervasio openlij k hun tegenstander
noemen . Dona Celinda kwam moedig voor hem
staan en verbood hem tegen haar en haar dochters
to spreken, want een man, die zooveel met negers
had omgegaan, was beneden haar waardigheid. Het
gevolg van de beleediging moest haar man Antonio
dragen.
Isabel wendde zich of wanneer zij hem tegenkwam,
zij noemde nooit zijn naam en sprak van then man .
Daar zij niet alleen in huis durfde zijn had zij de
kleine slavin voor haar bediende gevraagd, daarna
Toemoes, die op het voorhoofd een blauw vlek j e
had, teeken dat hij kwade geesten weerde . Zij hield,
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wanneer haar man er niet was, altij d een van beiden
in haar aanwezigheid . Eens droomde zij van een
galong die haar wang aanraakte met zij n vlerk .
Rosa Patacho legde de beteekenis daarvan uit : een
kwaad oog zocht haar daar, zoolang het haar daar
niet brandde hoefde zij niet to vreezen, zij moest
goede geesten in haar huis nemen . Van dien dag
kreeg zij de gewoonte herhaaldelij k in een spiegeltj e
to kij ken waarmee Liatti haar overal volgde . Zij
had een gelijkmatige donkere gelaatskleur en zij
merkte nu verschillen van den een op den anderen
dag, een donkerder tint die scheen to dwalen, op
het voorhoofd soms een vaalheid als klappermelk.
En hoewel zij meer rij stepoeder gebruikte bleef zij
de verschillen zien . Bij het opstaan kon zij niet meer
Liatti zeggen haar een zekere japon to brengen, zij
aarzelde, keek den dag aan en vroeg het meisje of het
de blauwe moest zijn of een witte, een gebloemde of
een gestreepte . In de galerij zittende zag zij op een
avond bij voile maan het hoofd van dien man, die
voorbij ging, zich naar haar toe wenden . Toen later
haar moeder kwam zeide zij dat zij een pijn had,
maar Dona Celinda lachte, zij noemde dat geen
kwaal. Isabel voelde zich niet gelukkig. Zij danste
en zong wet met de anderen, maar thuis legde zij
haar hoofd aan de borst van haar man met tranen
vloeiend . Hij moist niet wat haar scheelde, hij troostte
haar en beloofde haar to geven wat zij wenschte .
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Toen vroeg zij hem twee slaven voor haar to
koopen en haar mee to nemen omdat zij niet zeggen
kon hoe zij ze wilde . Hij hood aan er vier to laten
halen door Mau Teng, maar dat kon niet, zij moest
zelf vinden wat zij zocht. Hij had het beloofd en hij
gaf toe .
Voor de Mardi j keys was het een slecht bericht
dat de Brasser hen eenige weken alleen zou laten .
Hij stelde Fonseca over de Geurende Tuinen .
Op een Engelsch schip voeren zij naar Ambon,
gevolgd door een prauw . Daar moest de Brasser
eenige mannen in dienst nemen en wapenen koopen
want er ging veel roof en krij g op die zeeen . Verder
voeren zij naar het eiland achter Ternate waar het
slavenhuis stond . Isabel zag dadelij k wie zij hebben
wilde, een klein vrouwt j e dat al rimpels had . In het
mannenhuis liet zij vragen naar iemand die het j ongste
kind van zijn moeder was . Dien kocht zij met vreugde
omdat hij ook een putj e in de wang had zooals door
Rosa Patacho voorspeld . Isabel keerde vroolij k
terug . Op Motir hoorde zij vertellen van een Chineeschen jongen die alleen over de zee was gekomen,
gevlucht van wilden waar hij gevangen was gehouden
om geofferd to worden. Zij vroeg de Brasser haar
then jongen voor bediende to geven, hij bracht zeker
geluk . Bovendien vond zij een Mardij ker kind, een
wees, dat zij mee wilde nemen. Voor zij naar Roen
terug zouden varen legde zij de hand van haar
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man op haar borst om to voelen hoe blij zij was .
De Mardijkers stonden op het strand met zakdoeken voor de oogen . Fonseca lag op bed, hij was
geslagen door Gervasio, gekneusd tot bloedens toe .
Saldanha had met vrouw en kinderen de Tuinen
verlaten en was naar Ai teruggekeerd, zeggend dat
hij het komend onheil niet wilde zien . Allen wachtten
zwij geed wat de Brasser doen zou .
Hij peinsde wat hij kon doen, maar hij vond niets .
Hij kon zijn broeder niet wegzenden. In het gesprek dreigde hij wel dat hij hem zeker uit de
vestiging zou zetten als hij voortging met last to
geven. Gervasio bood aan dadelijk weer naar
Portugal to varen als Jan hem het geld gaf tot
Manila . Zij scheidden zonder elkander aan to
zien.
Er werd veel gepraat in de kamer waar Isabel
omringd van haar slaven zat, maar allengs zachter,
op gedempten toon of fluisterend . De vrouwen die
haar bezochten, Candida, Rosa, vertelden van zonderlinge gebeurtenissen uit hun herinnering, heimelijkheden voorgevallen in Travancore, in Soeratte, van
betooverde vrouwen, vloekspreuken in den nacht,
verminkingen in een portret gestoken, vergiften en
geneesmiddelen . Isaura liet een doosj e zien met
korrels uit Malabar, zij durfde er niet alles van to
zeggen . Het bleek een geluk to zijn de wees uit
Motir mee to brengen, zij had van haar moeder een
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tand van een rhinoceros die vele kwalen genas .
Maar wat het ook was waarvan zij spraken, de gedachten keerden altij d naar een sombere gestalte en
die durfde geen to noemen .
Toen de tijd naderde dat haar kind geboren zou
worden knielde Isabel voor haar man en vroeg om
de weldaad die haar redden kon . Hij moest, als hij
haar niet wilde zien sterven, een van twee, haar weg
laten gaan van de Geurende Tuinen, al was het maar
naar Ai, of then man wegzenden voor een tijd . De
Brasser wist dat het bijgeloof was, maar hij vreesde
zelf, zoo diep lag de angst in haar oogen . Hij hief
haar op en stelde haar gerust, hij zou haar zin doen .
Hij liet de prauw gereed maken en hij droeg
Gervasio op met Rachman een nieuwe zeilprauw to
koopen, dan naar Malakka to varen . Bij het vertrek
stonden alien to kijken, er ging een zucht van hoop
dat de verte hem mocht behouden.
Kort daarop werd het kind geboren . De moeder
zelf wilde dat het zoo spoedig mogelijk gedoopt
zou worden, maar door den dominee van het fort
Nassau, omdat die andere van Ai door niemand een
heilig man genoemd werd, en het doopwatet moest
versche regen zijn . Dus wachtte men den regen die
weldra komen zou en de dominee wend uitgenoodigd,
terwijl de vrouwen maal en feest bereidden . Op den
eersten dag van de nieuwe maan kwamen de gasten,
van Kasteele en de Saldanha's van Ai, de predikant
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en zijn echtgenoote van Neira, vier Engelschen
van Nautake. Het pakhuis was tot kerkzaal ingericht,
de vloer met witte bloemen bestrooid en een ieder
in de fraaiste kleederen . Een blijde verrassing gaf
de dominee die in de deur al een gebed over het
kind sprak eerst in het Hollandsch, dan in het
Portugeesch . Voor den doop bad hij lang en toen
hij in de stilte van de sprenkeling den naam sprak,
Domingo, schreiden de vrouwen .
Het feest dat volgde was zoo rij k en vroolij k dat
de predikant en zijn echtgenoote drie dagen bleven .
De tafels stonden heel den dag wit gedekt onder de
boomen, voor de kinderen waren er tafels met
lekkernij en waar zij van nemen konden naar hun
lust. Iederen avond, zoodra de maan achter het
bosch was gegaan, werd er aan het strand Chineesch
vuurwerk afgestoken . Daarna dansten de menschen
bij fakkellicht . En het feest zou langer geduurd
hebben, want de Brasser had voor groote voorraden
gezorgd, als er op den vijfden dag niet een aardschok
gevoeld was die zooveel schrik gaf dat de vreugde
niet terugkeerde .
Toen de gasten vertrokken waren, schotels en
kroezen opgeborgen, bloemslingers afgelegd, begonnen Dona Rosa en Dona Candida weer zacht en
fluisterend to spreken, zij kwamen minder bij Isabel
omdat zij haar niet bang wilden maken . Geen zegen
hielp als de onbekende macht op een doopfeest de
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aarde liet beven . Candida zeide dat Santos er over
dacht naar Ambon to verhuizen .
Isabel, haar moeder en haar zusters waren vervuld van het kind . Maar het duurde niet lang voor
zij de terughouding der andere vrouwen merkten
en zich de schaduw herinnerden die weer van de zee
zou komen. Zij overlegden wat de heiligste amuletten
konden zij n . De tand van den rhinoceros lag altij d
bij het kind . Dona Celinda ging naar de negorij
waar nog enkele inboorlingen woonden en legde
hun uit dat zij iets zocht dat de bescherming van
goden gaf, maar zij hadden niets. Een van hen sprak
den droeven troost dat een ieder den vloek moest
dragen die op het eiland lag . Misschien kon een
blanke helpen, maar bruine menschen wisten geen
redding . Hoewel zij hem niet gelooven wilde wend
ook in haar de drift tot trekken aangeroerd .
Isabel werd stiller . Zij keek naar haar kind of zij
staarde over de katjapiringstruiken naar de zee . De
angstige droomen kwamen veelvuldiger en vaak
werd zij wakker met zoo diepe droef heid dat zij
haar hoofd in de kussens drukte . Zij hield nu ook
de kinderen van Draet in den kring van haar slaven
tot bescherming van het kwaad .
De Brasser had van den dageraad of veel werk in
de Tuinen en op het kantoor . Toch merkte hij wel
dat het bij geloof haar weer kwelde . Hij sprak redelij k
met haar, dat zij niet meer hoefde to vreezen dan
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anderen, dat hij sterk genoeg was om op hem to vertrouwen . En zijn broeder mocht een ruw man zijn,
vlug met schelden en slaan, het was onbillijk hem to
verdenken van tooverij. Hij sprak vaak met haar .
Als zij schreide troostte hij haar, maar als zij bleef
zwijgen en star naar buiten keek, ergerde hij zich .
Toen hij het opgaf haar to overtuigen en over haar
angsten niet meer sprak, keek zij hem dikwijls
smeekend aan en hij begreep niet dat haar hart om
zijn moedige woorden vroeg . De Brasser zelf
voelde dat hij ongeduldig wend, dat het rekenen
hem verveelde en dat hij behoefte had aan
afwisseling .
Op een morgen vertelde de oudste slavin dat die
man in aantocht was, zij had het in den droom
gezien, en er zou gevaar komen, maar Dona Isabel
hoefde niet to vreezen . Onder de menschen van de
Geurende Tuinen was Temoeja de eenige die van
aardbeving den waanzinnigen angst had gekregen .
Anderen waren verbaasd bij een schok, een schommeling of een gerommel en liepen buiten omdat zij
wisten dat het gevaarlij k was, rondkij kend wat er
gebeuren zou. Maar voor haar was het de angst
die haar nooit verliet . Zij voelde het aan de lucht
die zij ademde lang voor de stem onder de wereld
klonk. Zij vroeg het mandj e, waarin het kind sliep,
dicht bij de deur to zetten en zij legde er zich 's nachts
naast op den vloer .
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Het was een ander geweld dat over die eilanden
sloeg.
Nog voor de zon achter de zee ging werd zij
donker met een bloedrooden brand over den hemel .
Honderde vogels vlogen over het eiland . De slaven
kwamen haastig aangeloopen en stonden met hun
kinderen verzameld op het erf van de Brasser . De
hemel gloeide nog lang nadat er al sterren to onderscheiden waxen, er hing een beklemmende warmte
nu er geen zeekoelte woei . De Brasser, die lantaarns
liet ronddragen, zond de menschen naar hun
woningen . Maar iedereen hield een licht op . Voor
middernacht werd er plotseling een brommend,
klotsend geraas gehoord en voor iemand het besefte
stortte een vloedgolf over de vestiging, boomen en
huizen vernielend . Een tweede golf kwam donderend,
schuimend over het afstroomend water gestort, die
menschen meevoerde . Het was schreeuwen, jammeren, zoeken en tasten in het donkey . Bi j de schemering
konden zij de verwoesting zien, boomen door midden
gescheurd, huizen ingedrukt en stuk geslagen . Een
slaaf was niet to vinden en op het strand lag een
vrouw met gebroken ribben . Tot veertig el hooger
had de vloed gereikt . De zon scheen weer en in de
takken kwetterden weer vogels toen de menschen
schade telden en bezittingen recht zetten .
Maar Temoeja hurkte voor haar meesteres en waarschuwde dat er nog onheil zou komen, het was niet
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de zee die zij in haar borst voelde, zij dacht eerder
dat de zee helpen zou bij het komende. Isabel vroeg
de Brasser haar slaven, de kinderen van Draet en
de kakatoea rondom haar bed to mogen houden
wanneer zij sliep . Zij deed haar kruisje om den hals
van het kind . Ook moest hij 's nachts opstaan om
naar haar to kij ken . Haar angsten maakten hem ongeduldig, de onrust, die ook hem begon to prikkelen,
wilde hij verdrijven door luidruchtig vermaak . Hij
liet Fonseca een feest bereiden, er werd gegeten,
gedronken, gedanst bij een nieuwe verlichting van
papieren lampions. Maar na het lachen en het zingen
keerde de stilte weer in zijn huis .
En er kwam een aardbeving, kort, ontzettend . Zij
zaten aan het middageten, het huis werd geschokt
zooals een schip op een golf, de tafel sloeg tegen den
wand, het houtwerk kraakte en scheurde . Isabel
vond geen stem om to roepen, zij wilde niet naar
buiten . De bedienden schreeuwden haar toe dat het
kind al veilig was, Temoe ja hield het in haar armen .
De grond schudde nog eens, de menschen gilden
in het onderaardsch onweer . Een derde maal dreunde
en knalde het, de grond spleet en sloeg weer toe,
huizen vielen neer.
Niemand vertrouwde den blinkenden hemel, de
frissche zeekoelte, het geruisch der boomen, niemand
durfde den samenschuilenden troep verlaten . Eerst
voor zonsondergang trad de Brasser zijn woning
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binnen, gevolgd door Doenkel . En het gezicht van
Temoeja klaarde op nu zij verlost was van den druk .
Er moest nu de oogsttij d naderde haastig gewerkt
worden om to herstellen en to bouwen, alien kapten
hout en zaagden en timmerden . Zij waren bezig toen
de zeilprauw kwam met Rachman en Gervasio, die
verbaasd hoorden van vloed en aardbeving .
Isabel en de andere vrouwen hadden hem niet
vergeten, maar toen zij het vertrouwen in de natuur
terug hadden gevonden dachten zij dat de kwade
geest had uitgewerkt, misschien zou hi j niet terugkeeren . Er was niets aan hem veranderd, zij n oogen
keken even onverschillig, zooals een visch .
Na den pluk, toen hij genoeg geld had voor den
overtocht, maakte Santos zijn pakken en vertrok met
vrouw en kinderen naar Ambon, als reden noemend
dat hij het to stil vond in de Tuinen, hij zou het ginds
wel armer hebben, maar hij was er tenminste in de
wereld. De Mardij kers die achterbleven benij dden
hem, ook zij begonnen het stil to vinden, zij zeiden
tegen Fonseca dat zij ook wel vertrekken wilden als
zij maar moisten hoe zij daarginds to eten zouden
krij gen . Fonseca en zij n vrouw fluisterden, opdat
hun dochters het niet hooren zouden, over de kans
om weg to gaan ; Isabel was hier niet gelukkig, maar
de Brasser kon de rij ke vestiging niet opgeven .
De huisslaven, die den heelen dag rondom hun
meesteres zaten, wisten beter dan een ander hoe
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zij treurde, hoe zij schichtig omkeek bij een geluid
en soms zuchtte of zij aan groot verdriet dacht. De
twee mannen spraken eenige woorden op een afgelegen plek, zij staken bout jes in den grond en een
trok het kortste .
Gervasio kwam zich bij zi jn broeder beklagen dat
hij den vorigen avond, kort na zonsondergang, toen
hij langs het steile pad naar de zee liep to kij ken,
plotseling was overvallen door een slaaf, hij had hem
goed geranseld, maar hij wilde nu een mes hebben
voor veiligheid . De Brasser liet onderzoeken . Een
slaaf van Isabel was niet to vinden. Den dag daarna
zag iemand hem liggen beneden aan zee met de tong
uit den mond, geworgd.
In de kamer van Isabel jammerden de bedienden,
maar zij zweeg, alleen de tanden knersten . Het was
Dona Celinda die de Brasser verwijten deed en hem
vroeg hoeveel er vermoord moesten worden voor
hij den beul wegjoeg . Een grimmige twijfel wend in
hem gestoken . Hij verdacht zij n vrouw van samenspanning, hij verdacht zijn broeder van wreede
roekeloosheid . Hij peinsde tot hij eindelijk besefte
dat Gervasio, wie ook de schuldige mocht zijn, niet
op Roen kon bli jven, maar hij wist niet waar hij hem
moest zenden, er was geen plaats voor hem dan bij
den vijand . De Brasser zat stil aan het eten met
zorgelijke gedachten .
Op een morgen toen zij Gervasio zag naderen trad
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Isabel uit haar huis en wachtte voor de haag tot hij
kwam. Zij wenkte hem . In fiere houding, als een
gebiedster, sprak zij hem aan, vragend wat hij kwam
doen in dit land, bij die bier geen vrienden had .
Indien hij weg wilde gaan zou zij de Brasser verzoeken het geld to geven . Eerst was hij zoo verbaasd dat hij niet kon antwoorden, terwijl zij wachtte
met rechten blik. Toen haalde hij de schouders op
en zeide dat hij zelf met zijn broeder zou spreken .
De bedienden in de deur en voor de vensters, de
menschen in de andere woningen zagen dat Dona
Isabel bij hem stond .
De broeders spraken to zamen, been en weder loopend voor bet pakhuis . Gervasio zeide dat hi j weggej aagd was, door iemand van wie hij dat niet verwacht had ; hij hoefde niet to herhalen dat hij al lang
gegaan zou zijn, want hij was bier een gevangene,
vastgehouden tegen wil en dank . Hij vond bet dom
niet to begrijpen dat een vrij a man, onder Portugeezen
opgegroeid, niet met mixtiezen kon verkeeren . Jan
noch bij zouden iets gemist hebben als zij elkander
nooit ontmoet hadden. Hij verzocht hem met de prauw
naar Manila to mogen varen . Jan antwoordde dat hij
voor plaats op een schip zou zorgen als hi j naar Holland wilde, maar om to gaan dienen bij den vij and gaf
bij geen duit. Toen liet Gervasio zich iets ontvallen
dat in zijn broeder den argwaan, den twijfel en de onrust verergerde, hi j zeide dat bet kwaad zou of loopen .
21 4

De zorg die de Brasser kwelde groeide tot verdriet
als hij bedacht wat hij naar huis moest schrijven over
een teruggevonden zoon die nooit over moeder of
zusters sprak en terug wilde naar het yolk dat hem
gestolen had . Hij wilde hem laten gaan om vrede en
geluk in eigen woning terug to vinden, maar niet
naar den vijand .
Een ieder had gezien dat er oneenigheid tusschen
de broeders was, een ieder wist dat er iets vreeselijks
was gezegd .
Kort daarop werd Amacinha ziek van een kwaal die
niemand kende, de huisslaven fluisterden van betoovering . Toen zij beter begon to worden kwam
Fonseca met zijn vrouw bij de Brasser om hem to
zeggen dat twee jaren lang, van den dag dat een
zeker iemand hier gekomen was, velerlei ongeluk
op de Tuinen was gevallen, twist, verwoesting,
moord en kwalen . Niemand kon bier gelukkig zij n .
Daarom wilden zij naar Ambon vertrekken en zij
verzochten hem Isabel mee to laten gaan . De Brasser
vroeg haar of zij het wenschte, zij knikte en wees
naar het kind . Toen aarzelde hij of hij den broeder
zou laten gaan waar hij wilde . Maar hij dacht aan
den winkel op de Niezel. Hij zeide dat hij zich
beraden zou . Denzelfden middag antwoordde hij
dat zij allen zouden vertrekken, hij zou Doenkel
bier laten en zelf komen wanneer het noodig was
voor de speceri j .
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De vreugde onder het pakken en redderen duurde
korten tij d .
Twee der kinderen van Draet werden ziek . Daarna
Brie kinderen van slaven . Een prauwman berichtte
dat er veel kinderen stierven op Neira en op Ai,
men zeide door den steek van een vlieg die op die
eilanden gebracht was . In de Geurende Tuinen
stierven twee kinderen op denzelfden dag . Isabel
smeekte om dadelij k van Neira een vaartuig to laten
halen, zij wilde weg . De Brasser zond naar de
Engelschen om to vragen of er een schip vertrok,
hij zond naar Neira om een vaartuig to huren groot
genoeg voor de zee. Het kind Domingo werd ziek .
Het stierf na twee dagen tegelij k met de kinderen
van Draet . Isabel zat tranenloos met schuddend
hoofd, beduidend dat een vloek niet to keeren was .
De Brasser gaf Gervasio geld om een prauw to
koopen en to varen waar hij wilde . Toen hij hem de
hand reikte zeide hij hem to denken dat hij niet in
Portugal was geboren, maar in zijn eigen land .
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XIII
Het kasteel van Ambon was van een gracht omgeven en rondom tot de zee stonden jonge kiapperboomen, maar de sagopalmen groeiden in verwildering omdat de zee daar land had weggeslagen .
In de Europeesche wij k waxen bij na alle woningen
van steen gebouwd, vele met vensters voorzien
van ruitj es . Er was ook een steenbakkerij waar de
Brasser zijn voormaligen tamboer Klements als baas
ontmoette . Drie predikanten woonden er, een met
een kerk, de anderen ieder met een eigen gebedzaal,
en twee schoolmeesters die de kinderen onderrichtten in het Nederlandsch . Sommige hoofden
van de negorij en droegen een vilten hoed met een
gouden band als onderscheiding voor verdienste .
Ambon was al een kolonie met een eigen Hollandschen aard .
Bekenden zag hij weinig, het waxen meest nieuwe
Compagniesdienaren op het kasteel en daarbuiten.
Van den dag dat hij aankwam trof het hem dat hij
aangekeken werd . Dona Candida was een bekwame
kleedersnijdster, maar zij had broek en wambuis
altijd gemaakt naar het voorbeeld van de soldatenkleeding waarmee hij voor twintig jaar uit Holland
was gekomen . Allen droegen nu een nauwere broek,
een andere snit en duurdere stoffen, op Zondag zag
men er met wambuizen van zeemleer en zij den
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s j erpen . Ook de taal die hij sprak moest opvallend
zijn, een gewoon Hollandsch woord moest hij soms
herhalen en als men begrepen had noemde men er
een ander voor, meestal Fransch . De barbier heette
chirurgijn, het pakhuis magazijn . Maar soms begreep
men hem niet omdat hij veel Portugeesche woorden
in den mond had met een andere uitspraak . Het
verwonderde hem ook niet dat de taal verwarring
gaf, want er bevonden zich vooral onder de bezetting
en de ambachtslieden vele vreemdelingen, meest
Duitschers en Japanneezen, maar ook een Zwitser
en een Noor. De schepen op de reede waren grooter
dan hij gezien had, ranker in den boeg, zwaarder
gewapend, met meer sier aan den spiegel .
De soldaten schenen de Brasser anders dan
vroeger, slordiger, onverschilliger . Hoewel aan
bun kleeding meer gedacht wend dan aan bun
voedsel zagen zij er verwaarloosd uit . De eene
afdeeling droeg gele broeken met roode kousen, de
andere bruine met paarse kousen, maar menig man
Rep er tusschen die nog een ouden wapenrok had .
Allen klaagden over de schrielheid van de Compagnie,
die drie maanden gage inhield om zelf de kleeding
van een gestorven soldaat to betalen, over de afzetterij van den schaftsergeant . De meesten deden
ook to zwaren dienst omdat gebrek hen dwong de
wachten over to nemen van anderen, die een ambacht kenden en voor de burgers werkten . Zes
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uur aan de poort uit to kijken, snel aan to treden met
den hoed in de hand om saluut to geven wanneer een
hooge dienaar binnenkwam, wekte ontevredenheid .
Het eenige vermaak van den dienst hadden zij in de
morgenparade een uur lang door alle wij ken, vlag,
trompetters, pi j pens, tamboers voorop, dan kwamen
overal de vrouwspersonen en de kinderen aan de
deur . De kapitein was streng met de parade, vlug
met straf voor de kleinste fout . Maar om deugdelij k
krij gsvolk to zij n kregen zij to weinig to schaften .
De oorlog op de Ambonsche eilanden duurde reeds
lang, er was bij de j ongens, verzwakt door gebrek
en ziekten, geen liefhebberij voor de zware moeiten
van den strij d . De zuinigheid kostte de Compagnie
veel aan handgeld waar zij geen nut van had . Alleen
de weinigen die vrij of konden gaan om een ambacht
uit to oefenen hadden geen hekel aan den wapenrok,
al de anderen smachtten naar den laatsten dag van
hun tijd .
Onder de oudbekenden vond hij Anthony Bal,
gewichtig in zijn rang van opperkoopman, maar
zuchtend en klagend . Vroeger had hij gedacht dat hij
van een gage van dertig rijksdaalders, daarbij dertig
stuivers daags kostgeld, de helft zou kunnen overleggen ; daarentegen moest hij zich nu bekrimpen
om de voorschotten terug to betalen . Voor then tijd
kon hij niet terug naar Holland . Het werk viel hem
zwaar, negen uur op het kantoor, hij was mager en
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gebogen, geel van gelaat . Mejuffrouw Bal gebruikte
de rij stepoeder kwistig voor de warmte, maar haar
gele kleur en rimpeligheid waxen duidelij k to zien .
Zij klaagde niet zooveel als voorheen, zij stelde
niet veel belang meer in tafellinnen en keuken . Zij
had nog dezelfde j apon van gebloemde zij de . Toen zij
vernam dat de Brasser getrouwd was zeide zij dat
hij zich veroorloven kon zijn behagen to doen,
want hij was geen arme Compagniesdienaar .
In de boekhouding van het kasteel Victoria werden
herhaaldelij k fouten gemaakt, Minnema, die het tot
koopman had gebracht, hield niet van rekenwerk
en het verveelde Bal hem al to vaak abuizen aan to
toonen.
Fiscaal was Tersas. De meeste klachten over vergrijpen tegen de tucht verscheurde hij en als hij bij
geval in den raad een al to hard vonnis eischte, wist
hij in zijn onversc ' ' gheid niet duidelij k wat de
beschuldigde misdaan had . Hij was klant van alle
herbergen, waar hij op zijn rekeningen per maand
of betaalde.
Het meeste werk werd verricht door den onderkoopman en de assistenten, van zes uur tot den
middag, van twee uur tot bij kaarslicht als er schepen
wachtten . Daarna was het in de herberg van Neel
of van Ines met arak en dobbelspel . Alleen hierin
onderscheidden zij zich van vroegere assistenten
dat zij ruimer voorzien waxen van middelen, blij22O

kende uit hun kostbare kleeding . Niemand sprak
er van en iedereen wist waar zij het haalden, zelden
uit echten diefstal, maar altij d langs kromme wegen .
Evenals sommige andere wij ken was ook Mardika
verplaatst hoogerop . Toen de Brasser vergunning
kwam vragen om een stuk grond to koopen en twee
woningen to bouwen, voor hem zelf en voor zijn
schoonvader, gaf Bal ten antwoord dat de gouverneur
aan zwarten niet toestond in de Europeesche wij k
to wonen. Hij zelf kon zich met zijn gezin op Batoe
Gad j ah vestigen, maar de Fonseca's en de andere
Mardij keys moesten een huis zoeken op Mardika,
dat een opperhoofd had gelij k gesteld met de
orangkaia's van andere negorij en . Dat gaf verslagenheid en niet alleen wegens de vernedering als zwarten
beschouwd to worden . Paredes, Basto Real, Santos
hadden lang niet van verschil in gelaatskleur gehoord,
zij voelden zich in stand teruggezet . Bovendien,
gewend aan welvaart, goede huisvesting, ruim
voedsel, eenige weelde, werden zij gedwongen to
wonen in het armste kwartier van Ambon . Zij
hadden hun eigen armoede vergeten toen zij voor
een jaar of twaalf bier gevestigd waren .
Voor het drijven van kleine nering had het
Mardij ksche yolk geen geld . Ambachten kenden zij
niet. Zij moesten voor de Compagnie het verachteli jk
werk doen, graven, houtkappen, steenen dragen,
vuilnis ruimen . Aan de opbrengst van twee sago22I

boomen hadden zij voor een jaar genoeg, maar er
stonden in den omtrek geen boomen meer, zij
moesten rij st koopen van de Compagnie. Voor het
plukken van klappers en het vangen van visch
moesten zij tol betalen . De Mardij keys leden gebrek
in hun overvolle krotj es en zij werden door de Hollanders bespot omdat zij Europeesche kleeding droegen .
Nederig vroegen Basto Real en de anderen hun
orangkaia Dom Lorenso verlof woningen to maken,
zij kregen ieder een stukj e grond in pacht op of betaling. Isabel hielp hen gedurende het bouwen met
den dagelij kschen kost . Haar verwanten bleven met
haar in de herberg van Ines en toen haar huffs gereed
was trokken zij bij haar in .
In Mardika woonden ook Hollanders, gewezen
dienaren, afgeleefd, onbekwaam voor verderen
dienst, die van de Compagnie een maandgeld ontvingen . In het talrij k gezin van een zekeren Martinho
woonde de kapitein Bouwen, die kortademig was en
bijna niet meer loopen kon door een kwaal waarvan
zij n beenen opgezwollen waren . Martinho vond
nergens werk, hij was to zwak voor lastdrager aan
het pakhuis, hij kon het graafwerk niet doen, een
enkelen keen verdiende hij eenige stuivers . Daar
hij zeven kinderen had was het een uitkomst dat de
kapitein bij hem in den kost kwam, al moest hij zich
behelpen en met zijn gezin in de keuken en een
bij gebouwtj a slapen .
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In het begin had zijn vrouw den kapitein eenige
keeren gevraagd iets meer to geven dan twaalf
stuivers per dag, want de rij st was duur en de kapitein wilde dagelij ks visch, die zij moest koopen als
de kinderen niet vingen . Zij rekende hem voor met
kwarten, met duiten, met penningen, voor zout,
voor klappervet, voor kruiden, vooral voor koenjit
gaf zij veel uit, omdat de kapitein die van Bengalen
moest hebben voor zijn lever. Jasmena werkte voor
hem en stond hem haar woonvertrek of zonder lets
voor haar kinderen over to houden . Maar Bouwen
schudde zijn hoofd, het kon niet anders want de
Compagnie moest zuinig zijn . Als hij verstandig
geweest was gedurende de twintig jaren van zijn
dienst en gehandeld had zooals anderen, zou zijn
karkas, zooals hij zichzelf noemde, geen gebrek
geleden hebben . Hij moest dankbaar zijn met de
gunst van het pensioen, maar meer dan twaalf
rij ksdaalders in de maand kon de Compagnie niet
geven. Een half mutsje arak voor den eetlust was het
minste wat hij noodig had, dan bleef hem nog vier
stuiver voor zijn geneesmiddelen . Op het kantoor
in Holland lag een tegoed van zijn gage voor hem vast,
maar hij kon de reis niet meer ondernemen. Op zijn
herhaalde verzoekschriften om het hem bier uit to
keeren, daar hij immers in Indie bleef, kwam geen
antwoord .
En toen Jasmena to weinig rij st, to weinig visch
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voor hem zette mocht zij van lieverlede alles verkoopen wat hij nog bezat . Eerst het goudgalon, de
gouden kwasten en tressen, den bandelier, den degen,
daar teerden zij van weken lang . Toen het stel
kleederen voor den Zondag, dat hij niet noodig had
omdat de kerkgang hem vermoeide . Dan het overtollige paar schoenen . Nog eenige kleinigheden
gingen naar den Chinees, ten laatste de ring then hij
bij zij n vertrek uit Middelburg had gekregen . Daarna
verminderde de rijst weer, want Jasmena was genoodzaakt een klein deel voor haar kinderen to
houden.
Een ander die op Mardika woonde was de sergeant de Stercke, ontslagen wegens sufheid, en hij
leed minder gebrek omdat hij met droge rij st tevreden was . Trouwens, zijn pensioen bedroeg de
helft van hetgeen de kapitein genoot en ook al had
hij voor een bi jverdienste kunnen werken, op Ambon
was er geen to vinden . Met bloote beenen en een
bloot bovenlijf zat de Stercke den heelen dag onder
een afdakj a to suffen, wanner men hem aansprak
gaf hij geen antwoord .
Een andere was de gewezen korporaal Crans, die
den brief van vrij burger had gekregen met genot
van vier rij ksdaalders per maand nadat hem de
linkerhand was afgeschoten . Voor smartegeld had
hij vierhonderd guldens ontvangen, waarvan hij na
aftrek van het chirurgijnsloon een jaar zorgeloos
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had geleefd. Crans verdiende eenige stuivers daar de
gouverneur, een Brabander evenals hij, met hem
begaan was en hem het kasteelplein liet wieden,
al was het loon wat hoog voor langzaam werk .
Er waren er meer, gewezen assistenten, gewezen
zeelieden die niet terug hadden kunnen varen, ontslagen wegens een lichamelij k gebrek ; sommigen
vonden een karweitj e to hooi en to gras, sommigen
vertrouwden alleen op de predikantsvrouw, die een
pond rij st gaf voor den nood . Soldaten waren er
weinig onder, zij verdwenen spoedig nadat het
smartegeld verteerd was . Er lagen er in de kolonie
al veel begraven die voor de Compagnie gediend
hadden.
Toen de kapitein Bouwen vernam dat zijn voormalige sergeant de Brasser op Ambon terug was en
wooing had in de Europeesche wij k, kleedde hij
zich, nam zijn stok en ging hem bezoeken . Pedro
speelde de guitaar, een paar meisj es dansten onder
den boom, de Brasser zat in de galerij een brief to
schrij ven. Bouwen keek bewonderend naar zij n
huis en zijn bleeding . De sergeant, zeide hij, was
ook altijd veel to knap geweest voor den krijgsdienst,
waarvoor alleen zulke menschen als hij zelf to gebruiken waren, die deden wat hun gezegd werd en
geen gedachten hadden. Hi j kende er wel die gediend hadden en daarna fortuin gemaakt, maar
altijd met den drankverko op, een bedrij f dat niet
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zoo geacht werd als de handel . Geld Meld niet van
soldaten, noch van dominees of schoolmeesters .
De Brasser had voorspoed gevonden van muskaat en
foelie zonder botsing met de Compagnie, dat getuigde van bekwaamheid . Zijn gewezen sergeant
gaf hem een beter wambuis dan hij droeg en bood
aan een voorraad geneesmiddelen to bekostigen. De
onaangenaamheden had hij vergeten, niet de goede
behandeling van zijn kapitein . Bouwen vroeg verlof
nu en dan naar de muziek to komen luisteren, want
vroolij kheid zag hij al lang niet meer . Na then dag
was er weer genoeg rijst op zijn tafel, genoeg ook
voor de kinderen van Jasmena .
In de Europeesche wij k werden al in den vroegen
morgen veel Mardij keys gezien . Er was hartelij kheid
in de nieuwe woning die daar stond . Fonseca had
zijn vrienden, Dona Celinda en Dona Isabel ieder de
hare, Pedro bezat ongebruikte kleedingstukken en
zilvergeld dat hij missen kon .
Ook de Hollandsche burgers die daar woonden
kwamen in de voorgalerij van de Brasser, daar hij
goeden wijn schonk en meer ervaring van zaken
had. Hun aantal was gering, maar zij waxen de eenige
blijvers, de kolonisten, tevreden met een sober
leven. Een enkele Meld een winkel, sommigen genoten rustig van de opbrengst der aan Chineezen
geleende gelden, de meesten deden een stillen handel .
En die gaf in dezen tijd moeite en zorgen .
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De oorlogen op de andere eilanden noch de vernieling van de boomers verhinderde dat groote
hoeveelheden kruidnagelen in handen kwamen van
vreemde koopers . Alleen de boomen langs de kust
waren gekapt of geschild . En toen bekend werd dat
er een overvloedige oogst zou zij n in het binnenland,
kwamen ettelij ke vaartuigj es, schuilend in inhammen
waar geen Hollander op wacht stond . De gouverneur
zond jachten uit, gewapende prauwen en kora-kora's
om in die wateren to kruisen, vele Ternataansche of
Chineesche jonken werden vermeesterd en verbrand .
De Chineezen van Ambon en hun deelgenooten
hadden de minste kans specerij door de bewaking
weg to vo eren .
De prauw van Rachman wend eens opgebracht en
de Brasser ontving bevel op het kasteel to verschijnen .
Toen de gouverneur het paspoort gelezen had zeide
hij dat zijn grootmoeder ook de Brasser heette,
zoover hij moist in Antwerpen nog in leven, wellicht
waren zij verwant . Met Palier, die het paspoort geteekend had, nu raad van Indie in Batavia, had hij
als assistent op Coromandel gelegen . Hij stelde de
Brasser gerust en geloofde hem op zijn woord dat
hij alleen goederen aanvoerde voor zij n vestiging
op Roen . De partij lijnwaad op de prauw gevonden
behoorde ongetwijfeld tot de nering van den
schipper . Compagniesdienaren werden fel op aanhouden wegens hun deel in het beslag . De gouverneur
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schreef een nieuw paspoort tot vrij dom van alle
goederen met uitdrukkelij ke uitzondering van lij nwaad en noodigde de Brasser aan zijn tafel .
Het duurde niet lang meer dat de Brasser heen en
weder voer tusschen Ambon en Roen. Telkenmaal
voor hij vertrekken zou voelde Isabel zich dagenlang
neerslachtig en onrustig, telkenmaal vroeg zij hem
de refs uit to stellen omdat zij bang was in zijn afwezigheid . En zoozeer kwelde haar die vrees dat ook
haar moeder en haar zusters een gedruktheid voelden
zoolang hij uit was . Zoodra hij vertrok bleven de
Hollandsche burgers weg uit de woning alsof de
Fonseca's dan weer niets dan zwarten waren . Alleen
Bouwen kwam, onder de blanken niet geteld . De
Brasser had gezag in zijn heldere oogen, bij zijn
terugkeer voelden zij zich weer ve' 'g .
Voor hem was de vestiging van de Geurende
Tuinen een eenzame plek geworden waar hij niet
meer thuis was . Er waren Hollanders van Neira
op het eiland gekomen en bij de vervallen negorij
woei de vlag. Engelsche schepen voeren rond, er
werd getwist en gevochten tusschen de dienaren
van de beide Compagnieen . Hij regelde snel wat er
to doen was en wilde haastig terug, maar nu was het
deze, dan gene die Doenkel lastig viel en inbreuk
maakte op zijn recht, zoodat hij bij zijn vertrek wel
moist dat hij niet lang weg kon blijven.
Wanneer hij voor Ambon kwam vond hij Isabel
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met moeder en zusters uitgelaten van vreugde op
het strand . Iederen dag zond zij een van haar slaven
naar een heuvel aan zee waar men uitzicht had tot
den hoek en zoodra hij de prauw herkende moest hij
hard naar huis loopen met het bericht . Zij haastte
zich met haar mooiste japon, zij stond to wuiven als
hij aan land kwam . Dan was er iederen avond muziek
met lampions aan de takken, al de oude vrienden
kwamen om to dansen en koekj es to eten. Isabel
zat dicht bij de Brasser en hield zijn arm vast, de
kakatoea klom op zijn schouder om brokjes suiker .
Eens, toen zij hem gesmeekt had de reis uit to
stellen tot na de geboorte van haar kind en hij het
weigeren moest omdat in de Tuinen de groote oogst
begon, werd zij driftig en wierp een bond aan stukken
op den vloer . Zij vroeg of hij haar ongeluk wilde, of
hij dan niet wist dat er iets vreeselij ks zou gebeuren
wanneer hij weg was . Dona Celinda viel voor hem
op de knieen, want Isabel zou voortdurend huilen
en het mochten geen tranen zijn die het kind het
eerst zag wanneer het op de wereld kwam . De
Brasser stemde toe, hij zond Paredes then hij het
meest vertrouwde bij het oogstwerk .
Hij dacht na. En hij overwoog de Tuinen voorgoed to verlaten, want er was groot verschil of men
zelf toezicht hield op de boomen of het door anderen
liet doen. Het levee daar zou ook spoedig veranderen
nu de gouverneur de gronden verdeeld had in perken
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en verpacht, zooals hij al gedaan had op Ai en op
Lontor. De tij d van ongestoorde rust was voor
Roen voorbij . Behalve de zuivere specerij van de
Tuinen zou er voortaan ook mindere kwaliteit
verkocht worden, er zou oneenigheid en strijd zijn
om het voordeel . En hij zou verliezen alleen omdat
hi j er niet zelf waakte .
Toen hij er Isabel over sprak kreeg zij een bios
van vreugde . Dit was het goede nieuws waarop zij
gewacht had . De geest van het eiland had hen niet
gezegend, zeide zij, zij hadden er alleen veel zilver
van gekregen . Zij verlangde ver weg to gaan want
zij was nog altij d bang voor het eiland . Als hij haar
geloofde moest hij geen geld aannemen voor zij n
recht op de Tuinen, ze laten zooals hij ze gevonden
had. Dan wilde zij weg van Ambon, hij kon zelf zien
dat de menschen bier niet gelukkig waren . Zij wilde
naar Batavia waar zij veel goeds van had gehoord .
Ook haar vader en haar moeder, ook de vrienden
spraken er dikwijls van dat zij graag daar zouden
wonen, want daar was alles nieuw en mooi .
Er werd weer een kind geboren, gedoopt met den
naam Pedro . Het zoontj e en het dochtertj e van Draet
stonden bij de plechtigheid achter de ouders . Er was
weer feest in huis, blinkende oogen, voile tafels
voor de vrienden, geschenken en dankbaarheid .
De Brasser kreeg brieven van huis, eendere berichten van voorspoed in zaken en gezondheid,
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immer aanwas in gezinnen, immer de herhaalde
vraag wanneer hij terug zou keeren, er was brood
genoeg ook al kwam hij met nog zoo velen . Hij
schreef terug. Om den hoogen ouderdom van zijn
moeder to ontzien had hij nog niet gemeld dat zij n
broeder hem verlaten had, nu deed hij het voorzichtig, zeggend dat Servaas later wel de stem zou
hooren die naar het vaderland riep . Over zijn eigen
terugkeer schreef hij dat hij twijfelde of zijn vrouw
het klimaat van warme stoven en grauwe wolken
kon verdragen, maar hij hoopte dat zijn moeder zich
flink mocht houden, want hij wilde haar terugzien
al was het maar voor een bezoek. Hij schreef ook
dat jongelieden niet onbedacht voor de Compagnie
moesten gaan ; van alien die hij gekend had hadden
maar weinig de veertig met vreugde gehaald, voor
menigeen was het ellende en bedelen zooals in Holland
niet bestond .
Toen voer hij naar Roen. Rondom de Tuinen
stonden woningen van vrij burgers wien een perk
was toegewezen, zelfs twee op zijn gebied . Het was
gauw bekend dat hij de Tuinen zou verlaten, hij
kreeg dagelij ks bezoek van menschen die om voorkeur vroegen en zijn prijs wilden vernemen . Doenkel,
wien hij aanbood de planteri j voort to zetten, had er
geen lust in daar hij gauw bedot zou worden, hij
bleef liever ondergeschikt tot hij genoeg had terzij
gelegd. Hij zou meegaan naar Ambon . Den slaven
23 1

stelde hi j voor zich onderling to beraden over
de keuze hetzij op Roen to blijven en werken voor
een anderen beer, hetzij hem to volgen naar werk in
een andere streek ; in beide gevallen zou hij hun de
vrij held geven, voor hen en hun kinderen, met den
brief geteekend op het fort . Een middag zaten zij
in den kring . Toen kwamen zij zeggen dat, een
vreemden meester dienende, hun lot ook als vrij e
menschen onbekend was ; indien hij sloeg zouden
zij het moeten verdragen wegens het voedsel, zonder
verschil tusschen vrijheid en onvrijheid . Den meester
then zij hadden kenden zij en zij wisten dat hi j ook
in een ander land rechtvaardig zou zijn . Zij wilden
hem volgen .
De Brasser voer naar het fort op Neira om voor
den gouverneur afstand to doen van zijn vestiging .
Op de vraag waarom hij de eenige plaats onder het
gezag van de Compagnie, waar het fortuin gemakkelij k kwam, verlaten wilde, antwoordde hij dat hij
to lang in de eenzaamheid gewoond had . Zelfs in het
paradij s, meende hij, duurden de dagen dubbel als
men er de menschen van zijn soort niet zag . Hij wilde
naar het vaderland om zijn verwanten to bezoeken,
dan terug en in de stad Batavia een nieuw bedrijf
beginners . Maartensz beaamde hetgeen hij gezegd
had over de lange dagen van de eenzaamheid, hij zelf
kon wel, wanneer hij 's avonds hier in zijn voorgalerij zat en er nets to hooren was dan wat geritsel,
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wat gesuis van vlinders om de kaarsen, met een
zucht terugdenken aan het woelig verkeer van de
Haringpakkerij . Hij hood aan naar iemand to laten
vragen die het perkrecht naar waarde kon overnemen,
maar de Brasser bedankte . Hij had het land op Roen
gevonden, niet gekocht, dus hoorde het hem niet.
Alleen voor de woningen, de drogerij en en het
pakhuis, door hem gebouwd, eischte hij een bedrag .
Twee dagen verbleef hij op Neira om de vrijbrieven voor zijn yolk to doen opstellen . Toen
scheepte hij zich met hen in op het jacbt dat naar
Ambon vertrok .
Hij vond Isabel niet meer . Op een morgen was zij
ziek geworden, zelfs de chirurgij n had de kwaal
nooit gezien, de geneesmiddelen hielpen niet en den
volgenden middag was zij gestorven . Dona Celinda
en de zusters hadden ringen verkocht om voor haar
gedachtenis een zilveren beker aan de kerk to geven .
De Brasser zat vele dagen na to denken voor hij
zijn besluit had . Het lot had anders beschikt, het
moest gedaan zijn met den Oost, terug naar het
vaderland . De Fonseca's waren zijn aangetrouwde verwanten . De Mardij keys hadden voor hem
gewerkt, de slaven eveneens . Zij kenden geen ambacht en zouden gauw in de ellendigheid van
Mardika wonen . Hij zelf, als hij niet geholpen was
door een vriend in Amsterdam, door een Chinees die
destij ds arm was, waar zou hij wonen ? Hij achtte
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het b' 'j k nog een jaar in den Oost to blij ven zonder
voordeel voor zichzelf.
Nadat hij met zijn schoonouders gesproken had
noodigde hij hen met Paredes, Basto Real, Saldanha,
Santos en Patacho in zijn kantoor to zitten . De wijn
rondgediend vroeg hij of zij tevreden waren in hun
wij k Mardika . Zi j lachten . Als zij behoorlij k wilden
werken voor een behoorlij k bedrij f was hij bereid
to helpen met raad en geld . De Fonseca's wilden
naar Batavia verhuizen en als ook de anderen wilden
konden zij gezamenlij k gaan. Er was geen overleg
noodig. Basto Real hield een toespraak met natte
oogen .
De slaven en hun kinderen meegeteld moest er
ruim scheepsgelegenheid gevonden worden . De
Brasser huurde een jonk voor de vrouwen en kinderen
en twee kleinere vaartuigen . Nadat hij zij n huis
verkocht had en zekere vrienden bedacht, ging hij
scheep, zijn kind voer op de jonk, hij zelf met de
kakatoea op een prauw .
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XIV
Aan de kust, waar hij voor bijna zestien jaren een
versterkt huis had gekend, zag de Brasser een breeden
wal met bastions uit zee verschijnen . De jonk lag
reeds ten anker achter groote schepen . Met Doenkel
liet hij zich de rivier binnen roeien waar zij achter
den boom werden aangehouden en aan land moesten
stappen . Een korporaal wees naar het kantoor,
zeggend dat zij daar permissie konden vragen . Met
den mixtiezen klerk, die hen gedienstig tegemoet
trad, kreeg de Brasser een woordenwisseling omdat
de man wel de verklaring wilde schrijven voor de
aan land komende Europeanen en Mardij kers, niet
voor de inlanders zoolang hij niet wist in welke
kampong hij ze moest indeelen . Eerst tegen den
avond had de sjabandaar van de reede de verklaringen geteekend en den ochtend daarna konden zij
naar huisvesting gaan zoeken .
Verbaasd stapten zij uit de boot voorbij de gracht
van het kasteel, zoo breed dat er een zeilprauw in
keeren kon. Het land daarachter, toenmaals een
moeras met riet waar men kaaimannen zag, was er
niet meet. E r lag een stad met straten en grachten
of men in Holland was, huizen zooals in Holland,
met een stoep, een luifeltj e, en steenen pannen . Aan
de rivierkade, beplant met een rij boomen, zagen zij
een uithangbord waarop de Zon . De eigenaar kwam
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buiten, Pieter Kuyff, zwaarlijvig, die allebei herkende
en hen binnen liet . Hij zag hun verbazing, maar het
was ook geen Jacatra meer, de inlandsche stad die
schuin tegenover zijn mooning had gelegen achter de
vischmarkt aan den anderen oever, geen nederzetting
in het drasland met krotj es van herbergen waar men
zich behelpen moest, het was een geregelde Hollandsche stad met een regeering en burgers, eerlijke
en oneerlij ke, met een stadhuis, een nieuwe kerk in
aanbouw, twee scholen en een logement als dit,
waar hem door een jongen in een net baadj e Rij nsche wijn werd aangeboden . Kuyff beschikte over
veel ruimte, maar voor zooveel menschen als de
Brasser noemde had hij geen plaats . Voor de Mardij ksche en inlandsche vrouwen zou er met voorspraak van den dominee wel in de school of het
Vrouwenhof onderdak to vinden zij n omdat er zich
weinig weesdochters en Compagniesslavinnen bevonden, voor de inlandsche mannen moest kwartier
gezocht worden in de nieuwe Mardij ker wij k .
De Brasser bezocht den dominee, in een nieuw
geschilderd huis aan het groote plein, met een voorplaats en een hek . De boompj es waren nog klein
en zonder schaduw . Hij zag het stadhuis, het gevang
en de gracht, hij berekende welke plek van het land
dit vroeger geweest mocht zijn, want de gracht was
er toen met en er stond geen enkele woning meer uit
then tijd . Wel had er een pad geloopen van bier
236

recht naar het oude huis Nassau . De gracht was bij na
vol gebouwd met winkels en woonhuizen naast
elkaar, Hollandsche en Chineesche . leder huffs had
een stoepj e van kleine steenen, een enkele ook een
bank naast de onderdeur . Hij bleef telkens verwonderd staan, hier kijkend naar een inlandsche
vrouw met een koperen emmer die de ruiten wiesch,
daar voor een drogisterij waar een man aan de deur
porceleinen potten afstofte . Voor de ruiten lagen
allerhande waxen, zwavelstokj es, spij keys en katoen .
Wat vender stond een winkel met een uitstekend dak
van blauwe tegels en een versierde warande, daar
zaten Chineesche kleermakers to werken. Achter het
stadhuis Rep nog een gracht, maar op het land aan
de andere zi j de waren maar enkele huizen in aanbouw . Hij ging eerst een eind links en een vlonder
over om to kij ken naar een praam waaruit kettinggangers steenblokken losten ; andere gestraften
sleepten ze op berries weg, ginds werd een muur
gebouwd met een poort .
Teruggaande naar het plein ontmoette hij een
statigen man, voorafgegaan door een inlandschen
piekenier, gevolgd door een parasoldrager, een man
met een langen gekrulden knevel then hij zich herinnerde . Het was de vroegere eerste-sergeant Obbe
Wessels onder wien hij gediend had op het huffs
Nassau, thans schepen van de stad Batavia . Hij nam
de Brasser mee naar het stadhuis waar hij in gerecht
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ging zitten, hij beloofde hem na den middag to zullen
bij staan in het zoeken van huisvesting voor zijn
Ambonsche vrienden. Op de vraag wie de knappe
mannen waren die in zoo korten tijd uit een drassig
land, waar vroeger maar enkele verspreide woningen
stonden, deze stad gemaakt hadden, antwoordde
hij dat het ontwerp wel uit het kasteel was gekomen
en dat er gebouwd en gegraven was onder een
meester metselaar, terug naar patria . Er waren nu
andere metselaars en oppertimmerlieden bezig met
de versterkingen, met de uitbreiding van de
grachten, de Brasser had nog niet alles van de stad
gezien . Daar hij tevens kerkeraad was en de dominee
vergunning had gegeven stond hij toe dat de
Mardij ksche vrouwen in de school een onderkomen
kregen .
Een maand lang moest de Brasser nu den een dan
den ander bezoeken op het stadhuis, op het kasteel
of op het pakhuis . Onder de Compagniesdienaren
ontmoette hij vele bekenden, van wie sommigen
hem welwillend hielpen, vooral zi jn vriend Van
Kasteele die een der twee opperkooplieden was . Hij
kocht een kostbaren parasol en liet Tapiel then
boven zijn hoofd dragen daar het staatsie verleende
voor de talrij ke klerken en commiezen . Maar zelfs de
bijstand van Van Kasteele zou hem weinig gebaat
hebben als de raad van India Palier, die zich een
voortreffelijken Dourowijn herinnerde, het hem niet
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gemakkelijk had gemaakt den grond, then hij gekozen had, in vollen eigendom to koopen .
Die grond lag ver buiten den muur aan het bosch
ter wederzij de van een spruchtel van de rivier . Daar
liet hij de woningen zetten voor de Mardij keys en de
inlanders, terwijl gehuurde kettinggangers de ruigte
kapten, spitten en geulen groeven . Door Mau Teng
liet hij zich onderrichten hoe in China de suiker
bereid wend, hoe de steenen gehouwen moesten
worden om het meeste sap uit het riet to malen . Heel
het natte seizoen waren zij bezig met de voorbereiding, en toen de grond gedroogd was en het riet
uit China aangekomen, wees Mau Teng welke
stekken gesneden moesten worden voor de sterkste
stoelen van nieuw riet. Water hadden zij uit de geulen,
hout voor het drogen uit het bosch . De woningen
waren nog niet voltooid toen het planten begon,
maar toen zij eindelij k hun kisten en bundels konden
binnendragen wend er een groote maaltijd aangericht, Van Kasteele zat er, de schepen Wessels en de
schatrij ke Yen Pon, tweede hoofd over de Chineezen .
Er werd gedanst in voor- en achtergalerij van
Fonseca's nieuw huis, geschonken en gediend, weer
gedanst bij lampions, bij guitaar, fluit en trompet,
waar de tokkehs nieuwsgierig van werden, met open
bek uit het donkey . Een der eerste suikerlanden van
Batavia was zij n werk begonnen .
Weken lang na het planten moest de Brasser
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gedurig raad vragen, gedurig toezien dat er gewied
wend en water aangevoerd voor de barstende aarde .
En weldra kregen zij last van dieven. In den ochtendschemer kwamen apen uit het bosch de jonge
scheuten afrukken, muizen en krekels vraten er van,
de kinderen moesten met stokken loopen om vogels
to verj agen . De Mardi j kers werkten harder dan zij
op Roen gedaan hadden . De Brasser kon niet meer
menschen in dienst nemen ; Fonseca zong van
vroolij kheid, maar hij, die het zilver moest uittellen,
twijfelde soms of hij de onderneming niet to duur
had opgezet . Daar geen van alien kon schrij ven om
het uitgavenboek bij to houden moest hij een jongen
mixties aanstellen op het kantoor .
En hij kreeg moeilij kheden met het kasteel toen
op een dag een opperkoopman en de equipagemeester
op een rit afstapten om zi j n aanplant to beschouwen.
Den een, de Potter, had hij op Ambon als assistent
gekend, den ander lang daarvoor op Bantam, een
zekeren Backer . Hoewel zij in den lagen rang onverschillige dienaren waren geweest, waakten zij nu
streng over de belangen van de Compagnie . De
Potter vroeg het koopcontract to zien . Hij merkte
op dat op het land minstens vijftig klapperboomen
en vi jftig andere vruchtboomen gestaan hadden die
het stuk niet vermeldde, hij zou het juiste aantal
laten schatten door personen die het land kenden
en er moest betaald worden volgens hun opgave .
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De Brasser hield vol dat hij het land gekocht had
zonder voorwaarde de boomen betreffende, hij had
er trouwens niet meer dan twintig gekapt . Toen de
opperkoopman ook den molen bezag en verklaarde
dat er, evenals in den molen van een Chinees, zooveel
tol betaald moest worden voor ovens en steenen,
wend de Brasser driftig, zeggend dat hij niets betalen zou voor de onderneming iets had opgebracht .
Hij liet geen wijn aanbieden . Den dag daarna kwam
er een assistent met eenige inlanders die moesten
verklaren hoeveel klapperboomen er gestaan hadden .
De een noemde twintig, de ander driehonderd, de
assistent schreef op honderd . Toen de Brasser het
zag noodigde hij hem op zijn kantoor en verzocht
hem, terwijl hij een geldkistj e opensloot, dat cij fer
to veranderen in twintig, er bij voegend dat hij aan
verwaande menschen geen wijn schonk, maar voor
welwillende een vaatj e ter beschikking stelde . De
Potter was met de schatting niet tevreden, hij zond
een onderkoopman met andere getuigen . Hoewel
het de Brasser al meer kostte dan hij voor de boomen
betaald zou hebben, zorgde hij ervoor dat er weer
twintig opgeschreven werden . Toch ontving hij het
bevel voor vijftig boomen to betalen . Toen bezocht
hij den raad van Indie Palier en deelde hem terloops
zijn bezwaren mede, hoe er in het contract geen
sprake was van boomen, hoe twee keer was vastgesteld, dat er twintig hadden gestaan, hoe hij
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nochtans voor vijftig was aangeslagen . Palier vroeg
of zijn mooning to water was to bereiken, hij wilde
zelf komen zien, maar hij reed of liep niet gaarne .
Toen hij kwam sprak hij niet over boomen, hij bewonderde het welig rietgewas en den maderawijn .
De Brasser betaalde niets, aangezien overwogen was
dat zijn onderneming de toename der bevolking, den
bloei der stad bevorderen zou . En de Potter schreef
aan een vriend op Ambon om inlichtingen .
Toen zijn schoonvader het geregeld werk kon
overzien nam hij weer met twee bedienden zijn
intrek in het logement en hij wend een dagelij ksche
gast bij Yen Pon, die zijn winkel had aan de Groenegracht . Het huis was volgepropt met waren, rij st en
kruiderij en, zij de en porcelein . Yen Pon zat den
ganschen dag in een klein kantoor en wanneer de
Brasser kwam liet hij hem in de ontvangkamer van
zijn woonhuis leiden .
Eens nam hij een Boos onder zijn arm, sloot het
kantoor en volgde zijn gast . In de ontvangkamer
stonden vazen, een el hoog, bronzen vischkommen,
thee-serviezen en beeldj es van doorzichtig porcelein .
Toen de ochtendwijn aangeboden was zette Yen
Pon zich naast de Brasser met de doos aan zijn voeten
en sprak hem toe .
Het was ti j d, zeide hij, om verantwoording to
geven. Weldaad en dankbaarheid hadden den heer
van voorspoed behaagd. Met wat zalf en wat gracht242

water had een soldaat het hart van een knecht genomen . Dit was genoeg voor den beer voorspoed om
tot twee keer toe de handen ruim to openen . De doos
zalf kwam in China bij een rij kaard die er goud voor
gaf. De knecht kon zijn dankbaarheid toonen . De
soldaat was dankbaar voor een klein geschenk en gaf
hem zilveren realen, zonder to weten dat het zilver
van geluk was. Een regal was er onder die Yen Pon
niet terug zag omdat hij hem wend afgenomen .
Maar de onderkoning schonk hem tienmaal het
gewicht in goud . Meer hoefde beer voorspoed niet to
doen voor menschen die konden zien . Moest Yen
Pon niet al zijn dagen aanhankelijk blijven? Hij deed
zijn werk op Jacatra dat Batavia werd, de Brasser
het zijne op Ambon en Banda, tezamen hadden zij
rij kdom gewonnen . Hier stonden de vazen die de
Brasser, wanneer hij naar zijn land terugkeerde,
mee moest nemen om aan zijn vriend to denken . Hier
waren de rekeningen van vijftien jaren. In plaats
van in zilver had Yen Pon de winst in goud doen
wegen, drie kistj es elk van dertig pond . Een rekening
behoorde tusschen vrienden niet to bestaan, maar
hij kon niet weten of de Brasser dezelfde vriend was
gebleven die de zalf op zijn rug smeerde . De Brasser
vroeg waar de rekening was en toen hem de doos aan
zijn voeten wend gewezen gaf hij er een schop tegen.
Yen Pon boog het hoofd. Daarna zetten zij zich aan
den maaltij d en zaten tot ver na den middag . Op de
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vraag van de Brasser welk geschenk hij hem uit
zij n vaderland mocht zenden, antwoordde de Chinees
dat hij de meeste baat zou hebben van een geneesmiddel tegen de jicht . Zij kwamen overeen den handel
voort to zetten zonder de bepalingen van de Compagnie to schenden . Vooral wijn en zilver werd op
de Kust gevraagd, waar Yen Pon op vele factorijen,
Engelsche en Hollandsche, behulpzame vrienden
had, vrienden ook van zijn vriend .
Toen de Brasser verteld had van zijn oneenigheid
met den opperkoopman ontving hij nauwkeurige
inlichtingen omtrent allen die gezag hadden, want
op iedere plaats was een Chinees die zorgvuldig
gadesloeg en van zaken wist . De een was een ij del
man die sieraden op prij s stelde, gouden ketens en
ringen ; sommigen deden alle vriendelijkheid die
men wenschte om een paar vaat j es ; anderen hadden
geheime zwakheden ; voor goud werden alien blind .
Van de drie predikanten waren er twee rij k . Dat
Blomme het geworden was door zij n huwelij k met de
weduwe van een pandhuishouder, wist een ieder ; dat
de andere huizen had kunnen koopen door woekerwinsten was alleen bekend aan hen die ze betaalden . Yen
Pon noemde de sommen gouds die de equipagemeester
verscheepte naar twee heeren van het bestuur in
Amsterdam, hij noemde hun namen, hij leverde
zelf, hij verpakte zelf tusschen rariteiten, hij had
papieren . De rij kste man van heel Indie was van
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Straalen, die op iedere groote plaats een vertegenwoordiger had met een slavenhuis ; aan de Engelschen
en de Portugeezen leverde hij de dure slaven, aan de
particulieren van Batavia de goedkoopere van de
Kust. Hij woonde in Manilla, een hooggezien persoon, die meer staatsie voerde dan de opperste van
de Compagnie. De Brasser herinnerde zich hem wel,
den zoon uit een berucht huis buiten de Haarlemmerpoort, zooiets als de buurt achter de Engelsche Zij .
Van de raden van Indie had er maar een wat geld
overgehouden . De nieuwbenoemde, die hier verwacht
wend, Maartensz, bezat behalve de vastgelegde
soldij, vijfduizend rijksdaalders, waarschijnlijk spaargeld en presenten, want hij was een bekwaam dienaar,
geen koopman . De schranderste was Reynderts,
de directeur op de Kust, het had lang geduurd voor
men zijn rekening kende, maar hij had onlangs bij
Chineezen op verschillende factorij en twintig duizend
tegen goud gewisseld . Palier, het langst gediend, had
niets ; hij nam geen geld . Van de opperkooplieden
stak de Potter in schulden, Van Kasteele niet, hij
gaf zijn geld uit aan opgezette vogels . De sergeantma joor stadscommandant genoot een vast loon van
den kapitein Chinees, de equipagemeester eveneens
en bovendien van Yen Pon.
Het geval wilde dat de Brasser moeilijkheden kreeg
met then equipagemeester . De Potter had vernomen
dat hij vele jaren specerij had geleverd, behalve aan
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de Compagnie ook aan de Engelschen ; dat zijn
prauwen specerij hadden vervoerd naar een onbekende bestemming . Hij gaf de inlichting aan Backer,
die de Brasser ontbood op het kantoor van den
ontvang . De Brasser vroeg of hij zijn verstand verloren had met zijn nieuwsgierigheid, hij deed beter
het aan de Engelsche Compagnie to vragen, die hem
vertellen zou dat iemand hun noten had geplukt en
een deel ervan ook aan de Hollandsche geleverd .
Hij had geen ti j d voor onbenulligheden en verliet
het kantoor. Kort daarop ontving hij een rekening
voor achterstalligen tol, met de bedreiging dat de
zaak in den raad berecht zou worden indien hij niet
terstond betaalde, hetgeen een boete van duizenden
zou kosten. Hij bracht rekening en brief bij Yen Pon,
zi j lachten samen . Yen Pon zocht uit een pak papieren
twee bewij zen, een van de Potter, een van Backer,
hij had nog andere van meer gewicht, maar deze
waren genoeg . De Brasser ging naar het kantoor,
liet de rekening kwij ten en vroeg of de equipagemeester baar geld verkoos of die papieren . Voorloopig
lieten de opperkoopman en Backer hem met rust,
maar weldra vernam hij dat er kwaad van hem gesproken werd, dat hij de grootste knoeier en smokkelaar van Indie heette .
Hij maakte de toebereidselen voor de reis . Er
vertrokken twee kleine schepen, maar Palier tied
hem to wachten tot de retourvloot zou verzeilen,
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waarmede ook Maartensz, pas benoemd tot den
hoogsten rang, terug zou keeren . De Brasser wachtte
en kon nog toezien hoe de Mardijkers de eerste
suiker oogstten. Het hoog opgeschoten riet had al
p uimen.
De laatste tijd van zijn verblijf wend onstuimig
door een twist zoo hevig dat hij nauwelij ks aan een
schandelijke straf ontkwam . Bal en zijn vrouw
bevonden zich in het logement, eveneens wachtend
om naar Holland to reizen . Van hen vernam hij dat
de kapitein van het garnizoen hem belasterde, ook
zijn vrouw en haar zusters . Caert had als korporaal
onder hem gediend bij kapitein Bouwen en hij had
hem wegens onbeschofte manieren soms wat streng
behandeld . Aangemoedigd door de vij andschap die
de Brasser hier gewekt had bij menschen van gezag,
vertelde hij bespottelij ke verhalen van hem, ook
lasterli j ke, en Bal, die het getuigen kon, ried hem
aan to klagen. De Brasser verzocht alleen den kapitein
to waarschuwen . Daarna kwam hem ter oore dat
Caert zijn vrouw en haar zusters gemeen belasterd
had door op hun deugdzaamheid to schimpen .
De Brasser stond voor het stadhuis met den schepen
Wessels, toen Caert daar kwam met zijn luitenant .
Een bekend gevoel krieuwde hem en zwol tot kracht
in zijn handen . Hij sprak hem aan op den toon of
hij den korporaal voor zich had, vragend of Caert,
die niet eens lezen of schrijven kon, iets to zeggen
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had op den goeden naam Fonseca . Caert, gekrenkt
in zijn waardigheid, zette zich in postuur en zeide
dat het een onnoozele vraag was, dat al wat Fonseca
heette berucht was op Ambon, de vrouwen niet het
minst. Hij kreeg een slag op het hoofd, die hem
wankelen deed en voor hij zij n degen kon trekken
had de Brasser hem then ontrukt . De anderen scheidden hen . Zij gingen beiden recht naar het kasteel,
de een diende een klacht in wegens belastering van
een overleden persoon, de ander wegens aanval op
een officier. Ook van de Fonseca's ontving de
fiscaal klachten .
Caert had geen warme vrienden in den raad, maar
de Brasser had er vij anden . De kapitein werd zonder
tegenspraak veroordeeld op vier aanklachten tot
vier boeten van tien rij ksdaalders en herroeping van
zijn woorden. Voor de Brasser eischte de fiscaal
geeseling aan den paal, en een boete van tien rij ksdaalders . Palier pleitte voor verzachting omdat de
beschuldigde uit gegronde oorzaak in drift ontstoken
was . De raad wend het niet eens en besloot opnieuw
to rechten met drie leden toegevoegd . Twee hadden
tegen den kapitein getuigd in de beschuldiging van
laster, Maartensz en Bal, de derde was de equipagemeester . De Brasser wend veroordeeld tot een boete
van dertig rij ksdaalders .
Op velerlei wij ze ondervond hij hinder en plagerij,
die tot strij dlust prikkelden . Hij verkeerde niet meer
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dan noodig met anderen om zich niet to ergeren en
weer een klap to geven, want als hij veroordeeld
wend tot geeseling zou er moord op volgen en de
galg voor hem . Maar wanneer een assistent namens
den opperkoopman hem kwam zeggen dat hij zonder
vergunning in het bosch geen hout mocht kappen,
ontzag hij zich niet van gluiperig ongedierte to spreken,
van erger nog, woorden die, overgebracht zij nde,
hem aan den paal konden zetten . De assistent lachte
en zag toe hoe er bevolen werd om hout to kappen .
Het kostte meer dan de vergunning. En eerst toen
de eigendom van land en molen was overgedragen
kon Fonseca den tol op het kantoor betalen .
Ook de equipagemeester zette hem weer dwars .
De Brasser had porcelein en brons zorgvuldig laten
pakken en wilde op raad van den schipper de kisten
vroeg laden in een schip dat hij gekozen had . Backer
eischte dat zij geopend werden om to zien of zij
verboden waar bevatten, bovendien wees hij er een
klein schip voor aan . Het was gemakkelij k geweest zijn welwillendheid to koopen, maar de Brasser
gunde eerder Palier een vat uitgelezen wijn . De kisten
werden niet geopend, zij gingen in het groote schip .
Hij verlangde naar het vertrek . De vloot zou verzeilen zoodra de lading van Ambon binnen was,
er moest gehaast worden met den eersten oogst .
Het riet droeg ook lange pluimen toen het van den
grond kwam .
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Fonseca en Paredes liepen opgewonden uit en in,
hier bevelend de bladeren to sni j den zonder beschadiging, daar de maat aanwijzend voor de toppen ;
kinderen liepen in den weg met dragen en afval harken,
het was spanning en vertier nu er hard gewerkt moest
worden voor de eerste vrucht van de onderneming .
In de woningen intusschen waren de vrouwen
met vlugge handen bezig want er zou, wanneer het
werk gedaan was, een dubbel feest zij n, vreugde over
den oogst en bruiloft van Fonseca's dochters, de
eene met een Basto Real, de andere met een Patacho .
De Chinees had een baal witte zij de gezonden voor
de bruiden, gebloemde en gekleurde voor de meisj es,
benevens twee kisten vuurwerk. Er was veel to
bedenken en to doen.
In den molen heerschte al dagen de betoovering
van zoetigheid . Iedereen kwam binnen om to kij ken
naar het sap, dat spatte en van de steenen droop,
iedereen had kleverige handen, de krioelende kinderen waren besmeerd met melasse van de bloote
voeten tot het haar, alien likten aan de vingers . De
een na den ander werden de aarden potten boordevol. Paredes liet dezen voorzichtig afscheppen, genen
de vuren stoken. De Brasser haastte, want op de vloot
werd geladen en hij wilde suiker meenemen van den
molen van Fonseca. ledereen hielp, tot de kleinsten
toe. De vrouwen zaten laat met naaiwerk bij de
kaarsen, de bruiloft moest prachtig worden .
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Het was een lange stoet die kleurig gekleed onder
parasols naar de poort trok, arm in arm, ouders
vooraan, kinderen, bruidsparen, kinderen met de
sleepen, verwanten, gasten, onder wie twee gewezen
opperkooplieden, de sergeant-majoor en een schepen .
De hulpkerk was wit behangen met slingers van
sterk geurende bloemen .
In de galerij en stonden de tafels gedekt met Dona
Celinda's damast . Bij den eersten kroes wij n speelden
de pijpers. Paredes opende de toespraken, zeer kort,
ofschoon hij alles vermeldde wat er to gedenken
viel, de trouwe vriendschap, den goeden tijd van
Ai en van Roen, bruiden en bruidegoms, de welvaart
van den molen, den vriend die vertrekken ging .
Weinig woorden had hij gezegd, maar menigeen
moest de tranen wegdoen voor de vroolij kheid en
de geheven kroezen . Toespraken volgden er van
alle mannen, ten laatste ook een van de Brasser, die
stil was geweest . Hij sprak langzaam en moeilij k,
naar buiten kij kend, soms begreep men hem niet,
omdat hij aan iets anders dacht en ophield . Hij sprak
van Bantam en van Jacatra, van Amblau en van een
vriend then hij verloren had, van de vogels van zij n
vriend van Kasteele, van de brave jongens die
Mardij kers heetten, van het eiland Ai, van het eiland
Roen, van Ambon, waar hij het geluk en de vriendschap had gekend . Hij zweeg, hij hief zijn kroes
voor Dona Celinda, voor Fonseca, voor bruiden
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en bruidegoms, hij hief zij n kroes voor Yen Pon .
Allen rezen en klonken in stilte, eerbiedig . Toen
steeg het rumoer voor de suikerwerken, gebakken
met suiker van den molen, de pijpers speelden weer .
Toen de avond gevallen was werden de vuurpijlen
afgestoken, de knettersterren, de potten bengaalsch
vuur, de roode gloed scheen fel over het rietland
heen tot het bosch toe, de walm steeg recht boven
de kruinen van de palmen . Daarna was het dansen
onder de lampions en de vetpotj es bij viool en
fluiten.
Een week later stapte de Brasser in de boot, gevolgd door den bediende Tapiel met zij n zoontj e,
Doenkel met de kinderen van Draet aan de hand .
Dicht aan het water stonden de Mardijker verwanten
en vrienden, zij n inlanders, allen met hun kinderen,
Kuyff, Yen Pon . Voor het kasteel waar het garnizoen
stond aangetreden, gaf het geschut al vuur, op de
schepen gingen de zeilen uit en aan de spillen zong
het bootsvolk . Na vijf schoten gaf het commandeurschip saluut met zeven schoten, de andere schepen
lieten zich om beurte hooren. De ankers waren op,
de wind kwam in de zeilen. Batavia groette met
twaalf schoten, de vloot dankte met twintig schoten .
Die huiswaarts keerden tuurden tot de witte doeken,
de wallen, de bastions achter het verschiet geweken
waren. Alleen het gebergte bleef to zien in den
middaggloed.
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xv.
De retourvloot had Java's eerste punt uit zicht
verloren. Acht blinkende zeilen lagen wij d uiteen
tusschen lucht en zee .
Op het grootste schip, de Vereenigde Provincien,
onder bevel van den commandeur Reynderts, voer
het deftigste gezelschap, twee raden van Indie, twee
opperkooplieden, twee predikanten en een kapitein ;
voorts particulieren, naar stand weinig geteld, maar
van wie er drie bekend stonden bemiddeld naar
patria to keeren . Een ieder had in de kajuit de plaats
naar zijn waardigheid .
De eerste dagen, in den straffen wind, in den reuk
van teer en kombuis, zaten de passagiers to kij ken
naar het werk van het bootsvolk, luisterend naar het
gebruis aan den boeg. Allen voelden zich loom van
vermoeidheid, zij hadden geen eetlust, zij lachten
flauw om een kwinkslag van schipper of stuurman.
Het scheen of zij nu eerst merkten hoeveel er van
hun kracht gebruikt was, hoe verzadigd zij waren van
zon en altij d groene boomen . Enkelen keken nog
naar achteren en noemden den naam Indie anders dan
onverschillig, de meesten zuchtten over een kwaal
of ongemak en rekenden vooruit.
Maar de wind blies weer levendigheid aan . En
de oolijkerd in de kajuit, Leersemaaker, die in een
herberg zijn wissel op het Oostindisch Huis had
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gewonnen, verwekte de belangstelling toen hij met
kaarten kunstj es vertoonde zoo onbegrij pelij k dat
schipper Vis de Jonge soms laat werd met het passen
als hij stond to kij ken . Van dat oogenblik gingen de
monden open met boertigheid en luid gelach, glazen
en kannen kwamen gul op tafel, de hooggeplaatsten
vergaten wel hun rang en werden gemeenzaam met
de particulieren, of het onbekend was hoe de herbergier en hoe Goozen hun fortuin gemaakt hadden .
Toen werd het spel in de kajuit, gemoedeli jke gesprekken over wederzijdsche kennissen en hun
omstandigheden, beurtelings onthaal op wijn . Menschen, nooit uitmuntend door lustigheid, zooals
Anthony Bal en de kapitein Mooy, schenen plotseling
verlost van den druk van vijfentwintig jaren dienst .
Vooral de Vereenigde Oostindische Compagnie gaf
aanleiding tot scherts . Een ernstig begonnen gesprek
over de prijzen van peper, kruidnagel, muskaat
voorheen en thans, met vergelij king der prij zen van
inkoop en verkoop, ging spoedig over tot spotternij
die voor den goeden verstaander een greintj e hekel
inhield en, mits er geen oneerbiedigheid j egens Heeren
Zeventien gezegd werd, lachten ook de raden van
India . Maar Goozen, die als soldaat den vrij brief
verworven had en met zijn geoorloofden handel in
slaven niet of hankelij k geweest was van de Compagnie,
gebruikte soms woorden die Reynderts noopten
hem er aan to herinneren dat hij zich op een schip
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van de Edele Compagnie beyond . Bij een antwoord
van smadelij ke geringschatting voor al de heeren
van Middelburg tot Enkhuizen toe, werd het
gesprek afgebroken . Leersemaaker zei dan iets over
de sulligheid van Jan Compagnie en zijn loon hiernamaals, dat de tafel weer schateren deed .
De eersten die met klachten begonnen waren
dominee Blomme en zijn vrouw . Zij was zoo groot
van gestalte dat slechts een man in de kajuit haar in
lengte overtrof. De timmerman kwam om haar
slaapplaats to verbeteren, maar in den nacht stond zij
met een verwensching op, droeg haar matras in de
kajuit en legde zich met uitgestrekte beenen neer.
De ruimste kooi was door den commandeur ingenomen, de schipper kon haar die niet geven, ook
tegen betaling niet . Zij pruttelde met een taal die de
vorige juffrouw Blomme niet gebezigd zou hebben .
De dominee kon het voedsel niet verdragen en toen hij
gezegd had dat de boonen en erwten hem bezwaarden, dat het seek to hard was geworden, gaf de
commandeur hem gelij k, er werd voortaan voor hen
beiden rijst met gebraden klapper en stokvisch
gediend . De kapitein Mooy schoof ongeduldig zijn
kom gort op zij en riep den schipper toe dat hij zich
door den equipagemeester had laten bedriegen met
bedorven proviand . Behalve schipper en stuurman,
die het goed vonden, klaagden weldra allen over het
voedsel, de jongens moesten de schotels terugdragen,
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de koks werden uitgescholden . Toen, bij woelige
zee, bleek dat de voorraad geneesmiddelen van den
chirurgijn onvoldoende was en de commandeur weigerde om voor een kleinigheid een ander schip aan to
spreken, waarmede zij, wegens den afstand then zij
voor waxen, een dag zouden verliezen, mopperden
degenen die met de ingewanden sukkelden, den hardvochtigen Reynderts, de domkoppen in Batavia, de
heele Compagnie vervloekend. Onder de vroolij kheid van den maaltijd en van den namiddagwijn
vielen soms scherpe woorden .
De commandeer herinnerde den dominee en den
kapitein ieder aan hun rang en gaf Leersemaaker to
kennen dat in patria een herbergier niet met gezaghebbenden aan dezelfde tafel zat . De herbergier
trok een gezicht, juffrouw Blomme lachte hard .
Ook dit stak anderen aan, de geringschatting eenerzij ds, de hoon anderzij ds . De raad van Indie Carsten,
geprikkeld door een opmerking van den kapitein
Mooy, zeide iets stekeligs over den stand van een
schoutsknechtszoon uit een Hollandsche negorij .
Vier weken was de Vereenigde Provincien pas onderweg, behalve de weduwe Matthesz en Doenkel, die
met de kinderen speelden, had een ieder met een
ieder onaangenaamheden.
Maar wind en water onderbraken het geharrewar .
Dag na dag wend het schip geslingerd en geslagen,
gebeukt op zi jn bakboord, op zijn stuurboord,
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gedraaid en geworpen of zijn roer maar speelgoed
was en als het den schipper lukte recht to zetten voor
een aanloopenden berg stootte de wind den spiegel
op, de kop Book onder, bet water stortte tot over de
kampanje, brekend wat to breken was . Met lijnen
om bet middel, om niet weggeslagen to worden,
werkten de mannen, eerst om den voormast binnen
to halen, dan den bezaansmast, in regen en bagel die
de oogen striemden, de handen verstijfden . Brandewijn hield ze op de been, voor schaften was er geen
vuur, wat scheepsbrood, wat rauw spek moest bet
doen. Een dag werd bet zoo kwaad dat alleen de
zware gasten, twee aan twee gebonden, konden
toeschieten om een rondhout of zeil to bergen .
En al die dagen zonder zon, al die nachten zonder
sterren, dat die mannen werkten om schip en leven
to houden, was er in de batten niet anders dan de
moed om to werken tot bet laatste, de berusting als
bet verkeerd mocht loopen .
Maar binnen in bet schip werd gekermd en gejammerd om den nood . De chirurgijn lag op zijn
kooi, de ziekenvaar bereidde de geneesmiddelen en
deelde ze uit, de eenige trooster, bijgestaan door
Doenkel en Leersemaaker, die hielpen om bet
voedsel eetbaar to geven op iedere kooi . Hier lag
er een met gekneusde ribben, daar een ander wit en
koud of hij al gestorven was, een kajuit vol geteisterde
menschen die vreesden bet vaderland niet meet to zien .
2 57
Jan Compagnie

17

Met een lading voor de Compagnie, op tien ton
gouds geschat, voer het schip naar Nederland, daarbi j
een overschot van dienaren die allen meer dan
twintig jaar gediend hadden, enkelen maar van de
honderden die vertrokken en verkozen waxen voor
den terugkeer, en het meerendeel van deze de hoogen
en de hoogsten . Wat het schuim der natie genoemd
werd, uitgevaren om het werk van geweld to doen,
lag ginds gesneuveld, in verwaarloozing of onverschilligheid gestorven, en wat er na zooveel tij d nog
van leefde vond zijn karig onderhoud van de weldadigheid van Indie, wat rij st, wat visch en warmte
om niet . Soldaten keerden niet terug, duizenden
lagen er al in de aarde .
Een varensgezel die een kwarteeuw gediend had
zag men nauwelijks, want het yolk voor den mast,
evenmin het knapste dat op den Oost wou varen,
werd niet geteld en het moesten mannen van steen
zijn die, terende op kost zonder brandewijn niet to
verdragen, de zee niet uit kon roeien . Er lagen er
duizenden op den bodem van Holland tot de Kaap,
van de Kaap tot Java .
De dienaren die bevel hadden gevoerd over verovering van eilanden, bouwen van forten, koopen en
verkoopen, hadden, na veel meer dienst dan de bedongen tijd, een goede kans het vaderland terug to
zien en fraai vooruitzicht van tegoed in de boeken .
Al wisten zij dat veel daarvan bestemd was voor den
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chirurgijn, want de een had dit, de ander dat, en
goede spij s en drank kon niemand meer genieten.
Zij, de gunstelingen der fortuin, die meer met
zilver hadden omgegaan dan de burgers der kleine
steden, achtten zich gaarne rij kaards als Heeren
Meesters en lieten zich den naam Jan Compagnie
gevallen omdat er goud aan blonk. Sparend, werkend,
kwanselend hadden zij jaren de armoede der eenzaamheid verdragen, een tehuis hadden zij niet
gehad, zij hoopten er een to vinden .
Voor den bloei der Compagnie was al veel yolk
van Indie gevallen, veel yolk van Holland evenzeer .
Toen de storm voorbij was konden de timmerlieden met herstellingen beginnen en de koks weer
koken. Er werden maar vijf man vermist, vijf lagen
er buiten dienst . Daar er geen ander schip to zien
was en de tuigage veel behoefde, besloot de scheepsraad naar Mauritius to stevenen . Daar vond de Vereenigde Provincien twee andere schepen, de Holland
en de Zeeland, met het bericht dat een der fluiten,
de Meeuw, met de bemanning verloren was . Het
yolk bouwde hutten en tenten, de passagiers gingen
aan wal .
Juifrouw Matthesz, de weduwe van een der meestermetselaars die Batavia hadden gebouwd, trok zich
de kinderen aan, men zag haar nooit met anderen
praten dan met dominee Kamerlingh, die zeer verstrooid was, zweeg en peinsde ; met Doenkel en
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den bediende Tapiel . De passagiers van de drie schepen, spoedig verkwikt op den vasten grond, hadden
den lust weer, lach en opgewektheid, vitteri j en
ruzie . Er was veel vermaak met de vischnetten, de
tafels stonden ruim voorzien .
Hier op dit eiland, zich behelpend in een hut,
besefte de Brasser eerst dat hij Indie verlaten had met
al wat hi j daar goed en kwaad had ondervonden .
Hij voelde het verlies en hij maakte zi jn rekening .
De som bewees dat hij meer dan menig ander begunstigd was . Een jongen die maar weinig gedeugd
had, uit een nering waar het brood met zorg werd
gegeven ; een jongen die voor gemeen soldaat ging
varen en de vrijheid kreeg om een bestaan to zoeken
in een land, waar men onder den naam van burger
dat niet vinden kon dan op oneervolle of op slinksche
wegen ; die nochtans in Amsterdam een plicht had
kunnen vervullen en in Batavia vrienden had gelaten .
Hij had geplukt van boomen die hem niet toebehoorden, maar anders had hij nets dat kon drukken
op het geweten . De eenige, die bij hem verloren
had, was de Compagnie, die niet al de kruidnagelen,
al de foelie en notemuskaat tot haar verzadiging
had gekregen .
Hij hoorde eens den commandeur en de raden van
Indie schimpen op een man die een kistj e met geld
naar Holland voerde, gewonnen uit den particulieren handel. Hij vroeg of zij then handel smadelij k
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achtten omdat Heeren Zeventien hem verboden
hadden . Reynderts antwoordde, dat de Heeren met
hun schepen en hun krij gsvolk, door hen betaald,
het land veroverd hadden, hun behoorde het profijt .
De Brasser vertelde een geval . Een jongen in Amsterdam ging eens met andere plunderaars in het
huis van een deftig beer om den boel daar stuk to
slaan, hij nam een koperen doosje mee . Een kwade
streek was het, hij wend er voor gestraft en schaamde
zich er over . Later ging hij met andere plunderaars
naar een land waar in het groot geplunderd werd,
zij plunderden ook elkaar en die jongen leerde het
gauw. Hij vroeg of hunne edelheden Compagniesdienaren kenden die geen presenten aannamen ? of
zij nooit gehoord hadden dat sommigen een gewichtigen spaarpot bezaten ? of particuliere handel
niet behoorlij ker was dan menige andere streek ?
Plunderen was verfoeilij k, zooals men van jongsaf
had geleerd, maar was, eenmaal plunderend, de een
slechter dan de ander ? De Compagnie had nu vele
groote schepen . De Brasser had een bediende en
eenig geld . Hij was bereid den heeren de wegen en
wijzen, waarop hij het bedrag verzameld had, to toonen
indien zij eveneens hun winst en de herkomst openlegden . Hij wist dat zij het eerlij k konden doen en als
voorbeeld van zijn kennis gaf hi j op dat een der heeren
zooveel bezat, de tweede zooveel, de derde zooveel .
De commandeur werd woedend en versprak zich .
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Wat hij bezat kon hij verantwoorden en van de
Brasser zou hij eischen in Amsterdam zijn verdachtmaking to herhalen . Hij ging heen.
Carsten, zelf eens van particulieren handel verdacht, vond de driestheid al to sterk . Welverstaan
had de Brasser de Compagnie belasterd in zijn betoog, onaangenaam ook voor de getuigen . Maartensz
peinsde, hij zeide dat hij zich beraden zou .
Met Carsten ging hij veel op en neer, sprekend
over den commandeur . Dat hij met voordeel gediend
had, wisten zij wel, maar de Brasser, die goed ingelicht scheen, had een bedrag genoemd dat hen verbaasde. In den een was nieuwsgierigheid gewekt,
in den ander twijfel aan de eerlijkheid van papieren,
verontwaardiging . Voor de overige passagiers werd
het merkbaar dat er in den toon der drie hoogste
dienaren iets veranderd was, eer beleefd dan vriendschappelijk . De commandeur bleef norsch jegens
de Brasser. Maar toen de Vereenigde Provincien
weer zeilree werd gemaakt, voorzien van visch en
water, werd hij vroolij k of hij een bezwaarnis van
zich wilde zetten . Hij beval het afscheidsmaal
feestelij k aan to richten en hij riep de twee raden en
de Brasser tot een vertrouwelij k gesprek bij een .
Hij stelde voor de dolle uitlating, waarover zij zich
geergerd hadden, to houden voor een ondoordachte
scherts uit een verhitte verbeelding ; zijnerzijds trok
hij de bedreiging in om de zaak aanhangig to maken
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voor de Heeren, want het gaf niets dan moeilij kheden zonder baat . Carsten stemde hartelij k in, de
Brasser onverschillig, Maartensz weifelend .
Reinier Maartensz had de Compagnie oprecht en
bekwaam gediend met zijn voile kracht, het was in
Amsterdam bekend dat hij eerlij k zijn plichten vervulde, onbesproken leefde en geen winst nam zonder
recht. Inplaats fortuin to maken, waarvoor hij uitgegaan was, had hij meer dan twintig jaar gewerkt op
dezelfde wijze als Bal, als Van Kasteele, van morgen
tot avond, zonder ander voordeel dan zijn soldij,
gedeeltelij k uitbetaald, gedeeltelij k vastgelegd, en
zijn wissel, sober opgespaard uit zuinigheid en
geschenken, kon hij meevoeren omdat hij niet,
zooals de een, aan kostbare lief hebberij had uitgegeven, zooals de ander aan de verkwisting van een
vrouw . Tot vier maanden voor zijn vertrek had hij
op een vervelend eiland moeten zitten, voorbij gegaan
als raad van Indie . Toen kwam de vervulling van een
belofte, hem lang to voren gedaan en waarvoor hi j
de beproevingen van de eenzaamheid verdragen
had. Men wilde in de Kamer Amsterdam een degelij k
man tot bewindhebber, die de wegen van Indie
grondig kende en Maartensz ontving het verzoek
terug to keeren, verzekerd van het hoogste ambt .
Nu had hij ontdekt dat hij die wegen niet alle kende.
Dat de Brasser in de dagen van Banda zonder aangifte en meer dan veroorloofd aan de mededingers
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leverde, had hij oogluikend laten gaan om de moeilij kheden met de Engelschen niet to vermeerderen .
Evenzoo wist hij dat alle dienaren van de laagste tot
de hoogste inkomsten trokken waarvan alleen het
bedrag geheim bleef. Het eenige middel er tegen,
verdubbeling der gages, zouden Heeren Meesters
ongetwijfeid verwerpen . Maar als Reynderts zulk
een bedrag bijeen had kunnen brengen, wat moest
dan de som zijn van den handel der dienaren, die de
Compagnie ontging .
Bij gunstigen wind vorderde de reis in vroolij kheid. Maartensz bleef kort jegens den commandeur,
hij zocht het gezelschap van de Brasser. Hij had den
zin van uithooren niet. Toen hij hem eens, in een
gesprek alleen aan het hek, vroeg hoe hij, die meest
buiten de factorijen had geleefd, aan de kennis van
de toestanden kwam, knipoogde de Brasser en antwoordde dat hij die vraag niet behoefde to herhalen
voor zij terug waxen .
Uit de eentonigheid der dagen, dezelfde gesprekken, dezelfde spelen, kwam verveling weer in de
kajuit met vitterij en stekeligheid . Juifrouw Bal
smaalde op platte taal, juffrouw Blomme schimpte
op afgedragen kleederen . Mooy verzocht Goozen
zich minder plaats toe to eigenen, Leersemaaker
zeide dat sommige predikanten beter zouden zijn
als zij gehangen waxen . Dominee Blomme schold
dat er schreeuwende kinderen in de kajuit gehouden
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werden, Bal wend ongeduldig met zijn vrouw en
ging naast Van Kasteele zitten . Alleen de Brasser
en schipper Vis, nieuwerwets kapitein genoemd,
bleven onverstoord in gemoedelijkheid . Juffrouw
Matthesz en Doenkel merkte men niet, zij aten
bescheiden zonder to luisteren . Bij den namiddagwijn
liep Bal met de handen op den rug op en neer, Van
Kasteele schreef in een boek op zijn knieen voor het
venster .
De speldeprikken gewisseld tusschen juffrouw Bal
en juffrouw Blomme namen gedurig toe, de kapitein
Mooy gaf deze gelijk, Leersemaaker gene .
Trijntjen Jansz, indertijd als weesdochter op
Ambon geplaatst, had zich daar bevrij d van de
banden en het vermaak in de herberg nageloopen
liever dan de huiselij ke deugd betracht . Toen de
gouverneur zich to veel geergerd had over het
wangedrag had hij Trij nt j en en genooten naar het
eiland Ai doen vervoeren om nootmuskaat to plukken voor de Compagnie . Vandaar was zij, getrouwd
met een korporaal, naar Batavia gegaan, waar zi j
achter den boom een winkel dreven, bekend bij
bootsvolk en soldaten . Er viel niets aan to merken
op haar gedrag, men wist dat zij voor zichzelf kon
zorgen en hardhandig was . Trijntjen, nu juffrouw
Blomme, ergerde zich aan de blikken die juffrouw
Bal op haar voeten wierp, zij voelde zich dagelij ks
geminacht en had geen beter verweer dan woorden .
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Op een morgen, voor elkander staande, schoot haar
hand uit met een klinkenden klap, juifrouw Bal greep
haar kraag die scheurde, zij sloegen en stompten
en bonsden tegen de deur . Bal en de dominee keken
verbaasd, Carsten lachte luid, Goozen hitste aan .
De kapitein Mooy, tusschenbeide komende, kreeg
zelf een klap en een hand rukte aan zi jn haar . De
hutdeuren gingen open voor verschrikte gelaten,
schipper Vis kwam kijken wat het rumoer mocht zijn .
Hij hield de stoere juffrouw Blomme in bedwang,
een bediende droeg de andere naar haar hut .
Het gevecht verstoorde de rust onder de mannen,
want dominee Blomme eischte van den commandeur
dat Bal en echtgenoote op een ander schip geplaatst
zouden worden. Leersemaaker moeide zich in het
gesprek, zeggend dat de dominee zijn vrouw in toom
moest houden . Mooy gaf de schuld aan de andere
juffrouw, Bal, door zijn vrouw tot fermheid aangezet,
sprak verontwaardigd over den eisch die hem, niet
minder in rang dan de dominee, beleedigde . Toen
de vrouwen, voor de Vereenigde Provincien aan
de Kaap kwam, weer gevochten hadden, waarbij een
ruit van de deur gebroken was, achtte de commandeur het noodzakelij k dat een der paren op een ander
schip ging . Om aan de gerechtigheid to voldoen
belegde hij een raad. De schipper en de opperstuurman vonden het gek dat zeven man, de hooggeplaatsten meegeteld, gingen zitten voor wat haarz66

plukkerij van rokspersonen, maar zij kregen bevel
deel to nemen aan het recht .
Een ganschen morgen zat de raad met juffrouw
Bal en juffrouw Blomme ter wederzijde, de getuigen
een voor een voor de tafel . Wanneer een der vrouwen
begon to spreken verontschuldigde de schipper zich
dat hij aan dek moest kij ken of het werk behoorlij k
ging . Hij bleef zoo lang weg tot hij geroepen werd .
De vrouwen en de getuigen verlieten de kajuit, de
beslissing was gauw genomen . De commandeur en
de beide raden van Indie stemden tegen de echtgenoote van den dominee ; Mooy tegen juifrouw Bal ;
schipper en stuurman lieten het aan de heeren over ;
Van Kasteele pleitte voor Bal then men niet onrechtvaardig vernederen mocht . Dominee Blomme, binnen geroepen, vernam dat hij met zijn echtgenoote
op een der andere schepen ter reede geplaatst zou
worden, met een hut evenredig aan zijn rang .
Kalm antwoordde hij dat hij zich in Amsterdam
beklagen zou over deze geringschatting van zijn
ambt, maar hij zou zonder morren gaan want hij
had vernomen dat op de Enkhuizen de predikant
overleden was . Toen hij de valreep afklom met zijn
pakken, stootte Doenkel zijn vriend aan en vroeg
of hij het lied van Bergervisch en brandewijn
nog kende .
Na het vertrek van Blomme bad voor het eerst
dominee Kamerlingh aan tafel. Hij was een eenzelvig
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mensch geworden, die zijn bijbel las of uit het
venster staarde . Hij las weer voor het avondgebed,
hi j preekte weer, langzaam, soms peinzend, of zij n
gedachten to moeilijk waxen voor de spraak . Hij
mengde zich weinig in het verkeer . Alleen als juffrouw Matthesz iets zeide dat hem deed denken aan
zijn overleden echtgenoote kwam er een glimlach
op zip n ge aat .
Toen de vloot de ankers lichtte was zij bijna
voltallig zooals zij van Batavia verzeilde . De Meeuw
was verloren en de vlugge Zierikzee had bericht
gelaten dat zij voor Sint Helena zou wachten .
Op dit deel van de refs ontstond er dagelij ks
oneenigheid, tusschen Reynderts en Carsten, tusschen Bal en Mooy, het heftigst tusschen Leersemaaker en de Brasser . Met den commandeur stond
Maartensz in koele verhouding nadat hij hem gevraagd had of hij bereid was voor de eer van zijn
naam de verdachtmaking voor de Heeren to brengen
en ten antwoord had gekregen dat zijn naam geen
reiniging behoefde . Hij sprak er de Brasser over, die
lachte en zweeg .
Voor Sint Helena lag de Zierikzee . Zij vonden
ook twee Engelsche schepen, de schipper van de
Bull liet zich aan de Vereenigde Provincien brengen
om to vragen of hij, afgedwaald van zijn vloot, in
gezelschap kon varen, want van het andere schip
had hij gehoord dat er een sterk Spaansch eskader
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gezien was . De commandeur stemde toe op voorwaarde dat hij zich dicht aangesloten zou houden .
Voor het vertrek liet hij op alle schepen munitie
nazien . De snelle fluit 't Postpaard wend vooruit
gezonden, de schippers moesten uit de Zouteilanden
houden, want, de Bull meegeteld, hadden zij
maar zeven schepen, vermoedelij k kleiner dan de
Spaansche .
Na twee weken kwam 't Postpaard melden dat
het tien groote schepen gezien had, vooruit zeilend .
De vlag ging op voor scheepsraad op de Provincien,
er werd besloten rechtaan to houden en liever dadelij k to vechten dan de kans to wagen op de Westindische vloot to loopen, waarop de Span jaard zeker
wachtte . Vier dagen later kwamen de hooge schepen
in zicht. Reynderts liet koers veranderen of hij den
wind gebruiken wilde om to wij ken . Het gaf den
vij anden werk om hem of to snij den. Toen de avond
viel meende de schipper dat zij, doorzeilende, bij
daglicht een goede kans hadden zonder den hachelijken strij d door to varen . In den morgen zagen zi j
twee schepen recht op hen aanstevenen, en tien
achter hen . De geschutpoorten gingen open, de
prinsenvlaggen geheschen . De Brasser en Doenkel
kregen weer kuras en musket . Voor den middag
schoot de commandeur het eerst en hoewel hij raakte
kreeg hij niet aanstonds antwoord . De twee vooruit
zwenkten op hun gemak, klaarblij kelij k om den
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anderen kans to geven om op to komen . Reynderts
liet haast maken om eerst met de twee klaar to spelen,
en dit gelukte, zij werden zoo beschadigd dat zij moesten draaien met zeilen op dek gestort . Maar toen de
groote vloot vuur gaf werd het spoedig gevaarlij k .
Reynderts commandeerde of hij al zijn leven op de
kampanj e had gestaan, ook toen het bloed hem uit
de mouw stroomde .
Bij zonsondergang zag het er slecht uit . De Witte
Leeuw was hulpeloos geschoten . Reynderts beval
nog het yolk er of to halen en het in brand to steken .
De nacht werd rood van brandende schepen, flarden
vurige zeilen vlogen met den rook . Om middernacht
waren er al vier ontplof fingen geteld . Reynderts,
liggend in de kajuit, zwart van kruitdamp, hoorde
nog dat er een vijfde brandde .
Toen de morgen toonde dat de vijand los geraakt
was besloten Carsten en de opperstuurman het sein
to geven om zoo mogelijk zeil to maken . Een groote
Spanj aard naderde en gaf den Bull nog eens de laag,
maar dat was het eind van het gevecht .
Op de Vereenigde Provincien waren er dertig
gevallen, onder wie de commandeur . Van het yolk
lagen er velen verminkt of gewond . Schipper Vis
had een been verloren, Goozen een hand . Behalve Carsten waxen alle mannen van de kajuit gekwetst .
Dominee Kamerlingh bad voor den grooten mast,
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met verbonden arm, voor de gevallenen in het zakkengoed genaaid . De commandeur was een bekwaam
dienaar geweest, een bekwaam koopman, en als
bevelhebber niet minder moedig dan de mannen
die met hem in de golven gingen . Hij had de rijke
vloot behouden die door anderen naar Tessel werd
gebracht.
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xvI.
Het was een morgen van Zomermaand, de boomen
stonden groen voor het onbewogen water, langs den
hemel gingen zuivere wolken . Aan de Niezel, waar
de oude vrouw Mayken met breiwerk onder de
luifel zat, was het rustig, alleen dat sours een kind
met een hoepel gerucht maakte op de keien, of dat
een venter riep, of ieder kwartier de klok van den
toren speelde . Al wat jonge beenen had was naar het
I J geloopen waar al van het vroege licht geschoten
werd voor schepen uit den Oost, de kleinkinderen
hadden in de Hoogstraat de namen ervan gehoord .
Pieter ging uit en in, onhandig met pijp en zwavelstok, zijn bril vegend of de brieven er al waxen . De
meid zong op de binnenplaats met boender en plassend water .
Toen Mayken opstond om in de keuken to gaan
kij ken merkte zij dat op de sluis menschen haastig
liepen, zij vroeg Pieter wat dat kon zijn . Hij ging,
hij bleef staan op den hoek . Zij zag hem tusschen de
menschen zijn armen wij d openspreiden . Zij wist
dat hi j gekomen was, zij stond opeens recht, met de
handen samen, midden in de straat . En zij hield hem
aan haar borst of hi j nog een jongen was, Jan, haar
zoon, een drom stond er omheen. Pieter maakte
drukte tegen mannen die niet wilden gaan eer zij
geld hadden voor vaarloon en voor draagloon van
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kistjes en pakken . Toen hij Jan binnen had gelaten
stond hij verbaasd hoeveel er nog in den winkel
moesten, Doenkel, van wien zij wel gehoord hadden,
een zwarte knecht met een papegaai en drie zwarte
kinderen. Jan keek den ruimen winkel aan, de
Chineesche potten aan den wand, beschilderde
kistj es, glazen stolpen, licht door de ruiten . Hij liep
naar den achterkant, maar die was er niet meer, want
dit leek wel een zaal met heldere blanke tegels, de
vloer rood en blauw, de zware tafel . En toen hij er
zat tegenover zijn moeder en zijn oom merkte hij
dat men van hier over de daken van den burgwal
kon zien. Dit was niet meer de enge donkere woning
van zijn jongenstijd, maar een huffs voor volwassen
menschen .
Evenzoo had hij op het IJ waargenomen . Vroeger
kon men van de palen voor de nieuwe werf gemakkelij k de tinnen van de oude Haarlemmer Poort onderscheiden, nu lag de IJ-kant ver volgebouwd, achter
de masten stonden gevels en gevels van pakhuizen
aaneen, ginder werd geheid en gegraven . Varende
op het schip had hij nieuwe torens gezien, oude
pakhuizen, die hij kende, nederig tusschen hooge en
breede.
Lijnt jen kwam het eerst met eenige kinderen, een
forsche welvarende vrouw, blozend boven den
kamerijkschen kraag, zij gaf Jan een zoen op beide
wangen. Daarna Marrig jen uit de Damstraat, haar
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evenbeeld, maar kloeker en ernstiger . De zwagers
kwamen, rustige mannen, die hem de hand gaven
of zij hem niet voor het eerst zagen, en Aaltj en kwam,
met haar rok opgenomen om hem feestelij k to ontvangen . De kamer was vol stemmen, vragend, roepend van verbazing . Tapiel zat gehurkt, het kind
Pedro begon to huilen toen Lij ntj en hem op den
schoot nam. Zij zeide dat er nog plaats over was bij
de twaalf die zij had, moeder was to oud voor kleine
kinderen en de zwarte knecht ging mee . Marrig j en
nam de kinderen Draet bij de hand . Jan en Doenkel
aten versch ossenvleesch, versche groente en pannekoeken.
Oom Pieter wilde hen brengen alsof de Nieuwendij k moeilij k to vinden was . Van de Brug wees hij
het Damrak, vol schepen naast elkaar tot dicht voor
de huizen, de vlaggen bewogen lui in de zomerkoelte . Ginder stond de groote Beurs, de rij kste
heeren kwamen daar. Heel het Damrak langs waren
het nu alle winkels, het was bier met de negotie
gauw gegaan .
De winkel van Ringelaar zag er fonkelnieuw uit,
keurig in de verf, met hooge vensters . De geruite
vloer van marmer en blauwe steen glom of er pas
geboend was . De twee oudste zoons en een dochter
hielpen achter de toonbank, kleinere jongens gingen
uit met pakjes yin de manden . De zwager vertelde
hoe druk het kon loopen met de klandizie van het
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Damrak tot aan den Singel . In de kamer en op de
plaats waren de kinderen aan het spelen met het
nieuwe neefje, vroolijk over zi jn rare taal, zoo hard
lachend dat Tapiel er lachend bij stond to kij ken .
Aan de wanden stonden de kasten met porcelein .
En toen zij het huis bezichtigd hadden, de slaapvertrekken, den zolder met de zakken winkelvoorraad, zou Jan Ringelaar hen vender geleiden .
Op de burgwallen van de Nieuwe Zij was het
koel van het lommer van de boomen . De Singel,
vol schuiten, spiegelde groene boomen . Een groote
verbazing had de Brasser op de gracht waar hij toen
kwam. Die werd voor zijn vertrek pas gegraven,
nog zonder wal, men Rep er in de modder en gebouwd was er nog schaars . Het was een breede
gracht geworden met boomen en huizen, hooge
huizen met stoepen, vensters van wel twintig ruitj es
elk. Ringelaar noemde al de namen van de heeren
die er woonden, de een in den Levanthandel, de
ander in graan, die in metalen, die op de West, daar
was veel rij kdom binnengekomen met de zilvervloot, huis aan huis noemde hij er die groot geworden
waren met de specerij, en Doenkel telde onderwijl
de schreden, van de Leliegracht tot de kleine Warmoesgracht meer dan tweehonderd, van daar tot de
Huidenstraat meer dan zeshonderd . En heel den
weg aan den overkant huizen, hooge huizen in het
lommer .
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Toen zij den winkel van Aaltj en gezien hadden,
ingericht met de fij nste kruidenierswaren, de volwassen en de aankomende kinderen, de kamers, de
voorraden, nam Ringelaar hen mee naar een andere
gracht eveneens met huis aan huis bebouwd, met
boomen weerspiegeld in het water . En daar achter
nog een gracht, volgebouwd met huizen van mindere
kooplieden, grossiers, stadsdienaren, allen in goeden
doen, menigeen met acties in een der Compagnieen .
Aan den anderen oever zoo ver men zien kon tot
den muur en de bolwerken toe, werd gebouwd langs
de paden en sloten door de weilanden, bier en ginds
zag men de grachtwerkers bezig met graven.
Langs den Leidschen weg, vroolijk met postrij dens en herbergen voor minlustigen en jagers,
keerden zij terug over sluis na sluis en aan hun
rechterhand zagen zij lange straten, bescheidener
woningen in aanbouw voor het ambachtsvolk .
De Brasser had er schik in . Amsterdam was dezelfde
oude niet, maar een jongen die uit zijn kleeren stak
en hard liep en honger had om groot to worden .
Zij liepen over het marktveld buiten de vroegere
Regulierspoort naar den Amstel, langs woningen
van geringer yolk, slachtersknechts en venters,
loodsen van de grachtwerkers . Hier had de Brasser
als jongen eenden uit de sloot opgej aagd . Er stond
nog een herberg, al in then tijd berucht . En ginds
voorbij de brug begon weer een nieuwe straat .
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Zij keerden terug om Marrigj en to bezoeken in de
Damstraat . Veel klanten zag hij er in den winkel,
veel drukte voor de breede toonbank ; zes groote
kinderen, het zevende, de oudste zoon, was pas getrouwd en hield een winkel verderop bij het Oostindische Huis . Met kleinkinderen was de moeder
wel gezegend, in vier bloeiende winkels van kruideniersgoed, en een vijfde kwam al op .
Het was ook to zien wat er in een kwarteeuw gebeuren kon . De stad, dubbel zoo groot geworden,
tierde van bedrijvigheid . In elke straat, het drukst
naar Dam en Damrak, sleepten de paarden vrachten
van kisten en vaten, mannen en vrouwen kwamen
en gingen met manden en pakken, bier ter kaasmarkt, daar ter vischmarkt ; veedrijvers voerden
kalveren en zwijnen voort, lastdragers met de zakken
liepen viug, roepend op zij to gaan. De schuitenvoerders in de grachten scholden elkaar om ruimte,
de venters met visch en kersen schreeuwden de
straten vol rumoer . Op het Damrak woelde het van
beurtschippers, dingend voor vrachten, van postrij dens die de menschen haastten . Bij het uiterste
bolwerk van den I J-kant klonk het geraas der
hamers of al de schepen van Europa bier to water
moesten komen, op de eilanden buiten den muur
zelfs wend al getimmerd op een helling . Aan den
anderen kant, waar de ouderwetsche Haarlemmerpoort gestaan had, was een nieuwe buurt verrezen,
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de loensche krotten van het galgepak afgebroken,
eerzame huizen gebouwd, met blinkende ruiten en
gordij nen . Een nieuwe gracht lag daar gegraven op
den Singel, de boompj es al opgeschoten, en vender
naar het IJ waren de werkers bezig, gravend en
plempend, om nieuwe eilanden to maken . Amsterdam
had den zin gezet to bouwen tot de grootste stad
van deze landen . Op een dag was niet to zien hoeveel
grooter alles geworden was.
In den winkel van Elbers werd het drukker dan to
voren, van de kleinkinderen en de buren die kwamen
kijken naar de blauwe kakatoea, zij schaterden om
zijn gekke taal, Portugeesch, Maleisch en zeemans
Hollandsch .
Den tweeden dag al merkte de Brasser, alleen loopend, dat hij werd aangekeken, de menschen lachten,
jongens riepen hem na . Aaltj en zei dat zij gelij k
hadden, hij zag er uit als een palj as in die kleeren,
met zijn moorsch gezicht . Het was het karmozijnen
wambuis dat hij op zi jn bruiloft droeg, de nieuwe
hoed op Batavia van de Compagnie gekocht . Maar
het waren hoeden naar het fatsoen voor twintig jaar,
die naar Indie gingen . Hij moest een bruin wambuis
laten maken, of een zwart zooals men bij de deftigen
veel zag, zwart moest het toch zijn voor de kerk .
Zooals hij er uitzag was hij uit een grootvaderswereld gestapt . Hij moest ook leeren behoorlijk
Hollandsch to spreken, want behalve zijn rare
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Portugeesch gebruikte hij woorden die niemand zei .
De Brasser klopte aan de deur van zijn vriend in
de Breestraat . In de gang, smetteloos gewit, stond
een groote Chineesche vaas op den marmeren vloer .
Een man met een kaal hoofd, een marten baard,
verscheen uit een deur . De Silva riep, zij n oude
vader kwam, zij brachten hem in de zaal . Juifrouw
de Silva kwam, de zoons en dochters werden geroepen. De meid diende versnapering en likeur .
Wegens den drukken tijd voor de posten na beurs
verontschuldigde Manuel zich, hem uitnoodigend
voor het avondbrood .
Na het gebed zat de Brasser onder het rustig licht
der kaarsen in de eetzaal, rondom met porcelein
gesierd . De oude de Silva sprak, de kinderen en de
kleinkinderen luisterden eerbiedig . Hoewel hij met
raden van Indie had verkeerd zag de Brasser voor
het eerst de deftigheid, in den toon, in den eenvoud
van woorden en manieren . Er werd hem verteld
van het groot aantal marranen in Amsterdam en zij
hoorden verwonderd van naamgenooten die op
Ambon woonden .
Den morgen daarna zaten vader en zoon de Silva
met de Brasser over de rekeningen . Het bedrag van
zij n credit in hun boeken, aanzienlij k toegenomen,
stond ter beschikking en hij verzocht dit to vermeerderen met de winst, die hij had meegebracht.
Vervolgens moest de oude de Silva hem een treurige
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tij ding mededeelen . Het huis Hamer, waarin hij
deelhebber was voor een bedrag grooter dan zijn
credit, had bankroet gemaakt .. De heer Hamer had
de wij k genomen, de zoon, een losbandige verkwister, vertoefde wegens schulden buitenslands.
Op de Beurs had men vernomen dat juffrouw Hamer
gisteren gestorven was. De Silva begreep dat de
Brasser het hoofd boog, het ongeluk van vrienden
trof zwaarder dan het verlies van geld .
Huiswaarts keerende stond hij stil onder de groene
boomen van de Oude Kerk . Het was lang geleden
dat hij hier Rep en de jonge Petronella in de deur
zag. Hij dacht aan het lot, hoe alles anders had
kunnen zijn naar menschelijk begrip en verlangen,
hoe de hemel beschikte dat het zoo moest loopen .
Elbers en hij en een oude man volgden de baar
van juifrouw Hamer, anders niemand, geen vriend
van den bankroetier.
Toen een poos later oom Pieter nieuwsgierig wend
en vroeg of hij veel bi j de zaak verloren had, antwoordde Jan dat het maar stuivers betrof, het deed
er ook niet toe in wiens zak zij zaten, zij waren in
elk geval in Amsterdam en de huizen, die men er
voor bouwde, kwamen aan het jong geslacht . Zoo
dacht Elbers ook, al had hij zelf geen kinderen .
Doenkel vertrok naar Keulen, het had hem lang
moeite gegeven, maar de gedachtenis van het land
der jonge jaren maakte hem al to week .
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De Brasser ontmoette Anthony Bal, die van acht
tot zes uur de boeken hield in het Oostindisch Huis .
Hij noodigde hem bij hem thuis, maar juffrouw Bal
kwam niet op bezoek op de Niezel, zij kon met
menschen in kruidenierswaren niet verkeeren .
Hij ontmoette ook Maartensz, bewindhebber der
Compagnie, wonende op de nieuwe Brouwersgracht.
Hij had het verzoek ontvangen in de raadkamer to
komen, daar was hij ontvangen op heusche wijze en
eenige heeren hadden gevraagd wat hij in vertrouwen
kon getuigen betreffende den handel van den overleden commandeur Reynderts ; volledige inlichting
zouden zij op prij s stellen om to kunnen beschikken
over het gevonden geld, zij wezen er op dat het ook
zijn belang was als houder van acties . Maar de
Brasser schudde zijn hoofd, hij wist niets ten nadeele
van een man die ergens in zee lag, gevallen voor de
Compagnie . Hij ried den heeren dankbaar to zijn
voor den behouden terugkeer van hun vloot . Zij
bogen, zij gaven hem gelijk ; zij vroegen of zij beschikken konden over zijn kennis en ervaring van
specerij .
Na eenige dagen bezocht hij Maartensz in zijn
nieuw huis . Gezeten zijnde vroeg hij hem dadelijk
openhartig to zeggen waarom hij een onderzoek
wenschte naar den handel van den gevallen commandeur. Maartensz antwoordde : Hij was bewindhebber van een onderneming die het belang van
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alle gegoede Nederlanders vertegenwoordigde, het
belang bovendien van hun honderden dienaren, duizenden die daar hun brood van hadden . Al wat in
den Oost aan de Compagnie onthouden werd was
schade voor de menschen die haar hun geld hadden
toevertrouwd, voor de menschen die eerlij k voor
haar werkten, op de kantoren, in de pakhuizen, op
de werven, op de vloot. De schade diende achterhaald to worden. Hij had zich tot taak gesteld de
dienaren met een redelij k loon to bedeelen en de
slinksche winsten to beteugelen . Met de in ambt
zijnde dienaren kon men dit doen door nauwkeurig
onderzoek naar hun middelen . Hij kende er in
Indie, die sommen bezaten waarvan de Compagnie
niet wist. Hij zou geen namen noemen, maar als
voorbeeld wilde hij zeggen dat een man met de
meeste dienstj aren, Palier, naar Nederland ontboden
was ter verantwoording . Hij, Maartensz, kende zi jn
streken . Aangezien de Brasser zelf participant was
had men op zijn medewerking gehoopt .
Toen hij zweeg antwoordde de Brasser . Hij
noemde Maartensz denzelfden domkop, die hij als
jongen was op de Haringpakkerij, verwaand en
bazig . Wanneer de brave Palier afgeleefd naar Holland kwam en niet bewij zen kon dat hij niets bezat,
werd hem zijn opgelegde soldij verbeurd, waarvan
hi j gehoopt had in zij n geboorteplaats to gaan dutten .
Dat mocht hij dan den rechtzinnigen, maar onwetenz8z

den bewindhebber wi jten. De Brasser had eens
gezegd dat hij openbaren zou vanwaar hij zijn kennis
had, maar hij zou dit alleen doen als er eerlij k naar
gehandeld werd . Hij kon inderdaad inlichten waar
getuigenis was to vinden, maar hij tied zijn dommen
vriend niet in de zaak to roeren, er konden personen
bij gemoeid worden in staat de schuld op anderen
to leggen . Waarom zouden de Heeren hun dienaren
een kleine winst niet gunnen ? Waren zij niet voldaan
met de uitdeelingen ? Ten derden male noemde hij
hem een aartsdomkop .
Maartensz, verontwaardigd en kwaad, schold
hem voor een verdachtmaker die niets bewees . De
Brasser schold terug, het wend een luide twist, en
hard sloeg de deur achter hem .
Hij werd binnengelaten in de zaal van een wij ze
onder de bewindhebbers, een eerbiedwaardig man
door heel de stad geacht. Gemakkelij k in den hoogen
zetel sprak hij hem van het streven van Maartensz naar
gestrengheid, hetgeen then heer bekend was . Hij sprak
van misstanden op de Indische kantoren, waarvan de
Heeren niet onkundig waxen . Hij had gehoord van een
bewindhebber die zekere waarden ontving, en dit was
evenzeer bekend . Van Maartensz had hij vernomen
dat een dienaar ontboden was ter opheldering, een
man volgens zijn beste weten ten onrechte verdacht .
Als men zijn getuigenis wenschte, stelde hij zich beschikbaar to zeggen wat hij wist . De wij ze heer ant283

woordde dat de wereld vol was van ongerechtigheden die opgeruimd behoorden to worden, maar
gelijk de Brasser wist had alles zijn ti jd . Wie jong
was schoot onstuimig voort naar zijn doel, vaak
roekeloos met de deugd . Evenzoo de Compagnie,
nog veel to zwak voor haar groote taak, onervaren,
dwaas, kortzichtig, menigmaal dwalend en tekortschietend . De Brasser, vijfentwintig jaar buiten het
vaderland geweest, had kunnen zien hoe in dien tij d
de stad gegroeid was . Een groot deel van dien groei
dankte zij aan de Compagnie, aan haar jeugdige
drift naar macht en rijkdom . Een ieder kon begrijpen
dat men in zulk een tijd vergissingen maakte die
niet geduld mochten worden en nochtans wachten
moesten tot men ze beheerschen kon . Bewindhebberen deden het mogelijke om misstanden op to ruimen,
de zwaarte van hun taak beseffend, overtuigd dat
eerst hun kinderen daarin zouden slagen . Hij dankte
de Brasser voor zijn belangstelling in de Compagnie .
De aangeboden getuigenis zou waarschijnlijk overbodig zijn, want niet alle bewindhebbers waxen het
eens met den heer Maartensz. Hij geleidde de Brasser
zelf tot de deur .
Eens, in de Haarlemmerstraat, waar hi j Carsten
van zij n woning had gehaald, zagen zij Maartensz
voorbij gaan, die hun groet niet beantwoordde .
Maar de Brasser maakte zich nieuwe vrienden
onder zijn jonge neven en hun makkers . Hij huurde
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vier, vijf schuitjes en ging met hen spelevaren langs
de oevers van het I j, van den dageraad tot den avond .
Allen noemden hem oom, een oom die niets verbood .
Hij leerde hun hoe hij vroeger een steenslinger
maakte, de jongens zeiden dat zij het beter konden,
maar hij hield vol dat het touw vroeger sterker was,
het leer dikker. Aan het riet gezeten met brood en
koek hoorden zij histories van zeegevechten, aardbevingen en orkanen, van de menschen op de eilanden, van Chineezen, soldaten en kartouwen, van
vliegende visschen, kaaimannen, apen . Die jongens
lachten, zij aten met bolle wangen en mikten met
hun slingers op de musschen, en menigeen lag
's avonds in bed to denken aan wat hij gehoord en
gezien had .
Toen op een ochtend de stukken op de werf weer
schoten voor een retourvloot die naar de palen
kwam liet hij zich daarheen roeien door de jongens,
het was een gedrang van schuitj es, de graanhaalders,
de vischbooten, de beurtschepen alle onder wimpel
en vlag . De klokken waren maar zwak to hooren in
het geknal en gej uich . Heel de ochtend ging er mee
eer de acht groote schepen naast elkaar geankerd lagen .
Hij nam de jongens mee de valreep op, de schipper
vergunde overal to kij ken . Van een hoogbootsman
vernam de Brasser dat er twee kisten voor hem
lagen, de equipagemeester, hoorend voor wien zij bestemd waxen, gaf verlof ze dienzelfden dag uit to laden .
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Neven en nichten kwamen op de Niezel kij ken
toen zij geopend werden . Zij bevatten velerlei geschenken van de Mardij keys en de vroegere slaven,
doosj es, mandj es, waaiers, beeldj es, porcelein, ivoor,
paarlmoer, kleurige zij den doeken, alles met den
reuk van verre landen . Er was een kist j e van ingelegd hout, daarin vond de Brasser een diamanten
ring met een papier waarop geschreven : van Antonio Fonseca voor zijn kleinzoon Pedro. En een
doosje met een gouden penning, die op de eene zijde
zijn naam droeg, op de andere de namen van alie
Mardi jkers. Oom Jan de Brasser gaf ieder van de
kinderen een geschenk mee .
Zij kregen vele geschenken, al wat een opgroeiende jongen of een meisj a maar wenschen kon, want
de oom was een guile man die rijksdaalders had
verdiend om ze weer uit to geven .
De torenklokken sloegen de uren, de kinderen
werden groot en trouwden, de winkels bloeiden.
De kakatoea van het eiland Amblau leefde nog
een halve eeuw in den winkel op den Nieuwendij k
tusschen vazen van porcelein. Toen hij oud en kaal
wend sprak hij weinig en er was niemand meer die
zijn taal verston : realen, moor enaars, aroma os,
Isabel, Peternel.
Amsterdam werd een groote stad in die dagen,
veel pakhuizen aan de wallen, veel schepen op het
ii, en condom de nieuwe stad .
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