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Ontmoetingen aan de overkant

Het is een overbekend feit, Nederlanders reisden in de zeventiende en achttien-
de eeuw heel wat af. In tweehonderd jaar tijd ging alleen al naar de Oost één 
miljoen mensen scheep. Waren het vroeger bijna alleen maar mannen die voor 
zaken op pad gingen, tegenwoordig gaan wij, mannen en vrouwen, op reis naar 
verre oorden om van een vakantie te genieten of om avonturen te beleven in 
andere samenlevingen. Dat laatste werd vroeger door auteurs van reisjournalen 
ook wel als beweegreden voor de verre reis opgegeven, maar dat was meestal niet 
meer dan een frase, bedoeld om een noodgedwongen vertrek wat mooier voor te 
stellen. Want je vertrok als matroos, koopman of soldaat naar de West of naar de 
Oost omdat er niets anders opzat of om het familiefortuin te herstellen. 

Veel over die reizigers is terug te vinden in het Nationaal Archief in Den 
Haag met zijn bedrijfsarchieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 
(VOC), de West-Indische Compagnie (WIC), en de archieven van de Sociëteiten 
van Suriname en van Berbice. Ook in Azië, het voormalige werkgebied van de 
VOC, zijn nog schatrijke archieven aanwezig in Indonesië, Sri Lanka en India. 

De honderdduizenden personen die naar Azië, Afrika of Amerika afreisden 
hebben ons een enorme hoeveelheid reisjournalen, brieven, officiële documen-
ten of contemporaine landbeschrijvingen nagelaten. Sommigen van hen kennen 
we zelfs van afbeeldingen op prenten, tekeningen en schilderijen. Duizenden 
zerken en grafmonumenten laten nog steeds heel plastisch het levenseinde zien 
van de vele Nederlanders die in den vreemde zijn overleden. Tweederde van hen 
kwam nooit meer terug. Hoe leefden ze daar en wat weten we eigenlijk van hun 
opvattingen over die verre landen waar ze vertoefden? Hoe keken zij naar de 
mensen die zij ‘aan de overkant’ ontmoetten? Wat begrepen zij van hun geloof, 
hun gewoonten en samenlevingen? Ging het die Compagniesdienaren, zoals 
meestal wordt aangenomen, alleen maar om het najagen van het eigen winst-
bejag, of speelden ook andere motieven een rol? Was het voor velen al moeilijk 
geweest te overleven in het vaderland, overzee gold dat eens te meer. Dat alles zal 
stellig invloed hebben gehad op de levenshouding en het gedrag van al degenen 
die ‘aan de overkant’ tijdelijk of blijvend neerstreken.

De reizigers die overzee gingen brachten vanzelfsprekend hun eigen  
opvattingen en tijd-, cultuur- en groepsgebonden oordelen mee. Wat een  
denigrerende opmerkingen over de medemens komen we zoal niet tegen bij 
Compagniesdienaren die werkzaam waren in Ceylon: de Singalees wordt be-
schreven als ‘lui, muitziek, onbetrouwbaar en onberekenbaar’. Ook was men be-
ducht voor Chinezen, Maleiers en moslimse kooplieden, ‘Moren’ genoemd, want 
staken zij de VOC niet vaak de loef af? Maar al waren beide handelscompagnieën 
jaloers bezig hun monopolies te vestigen en te behouden, op de ‘werkvloer’ en 
op het persoonlijk vlak was er ook vaak sprake van onderling vertrouwen en 
samenwerking. Hoe kon het ook anders?
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In deze bundel hebben vrienden en collega’s van mij, ieder op hun eigen 
vakgebied, de zelfde vraag gesteld hoe ‘wij’ in vroeger tijden naar de ‘anderen’ 
keken, en, wat de opinie van ‘de anderen’ was over ‘ons’ overzee. Iedere auteur 
is op eigen wijze met deze vragen aan de slag gegaan en laat vanuit zijn eigen 
kennis en discipline de lezer meekijken. 

Het plan voor deze bundel kwam voort uit een gesprek met Leonard Blussé, 
met wie ik jaren geleden samen in Leiden een werkgroep geschiedenisstudenten 
over de streep trok om in de moeilijke leesbare compagniesarchieven te gaan 
werken. Wij lokten hen mee naar Den Haag met de achteraf wel erg studentikoze 
titel ‘Hoe verover ik een eiland?’ Leonard onderzocht met zijn studenten hoe 
de VOC op Java haar macht kon uitbreiden, ik voerde mijn studenten de we-
reld binnen van het minder bekende Ceylon. Onze samenwerking werd verder 
verdiept door de internationale onderzoeksprogramma’s waarin de Universiteit 
Leiden zo’n stimulerende rol in heeft gespeeld, voor medewerkers èn Aziatische 
studenten. Door de TANAP, Encompass en Cosmopolis projecten heb ik zelf ook 
in de afgelopen jaren mijn onderzoeksgebied kunnen uitbreiden en verdiepen als 
privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam. 

Mijn eerste verkenningen van het overzeese werkterrein maakte ik als con-
servator van het Amsterdams Historisch Museum. Dat betreden was heel let-
terlijk, want in 1980 reisde ik naar Sri Lanka om onderzoek te doen voor een 
tentoonstelling in – en later voor het inrichten van – het Dutch Period Museum 
in Colombo. Omstreeks dezelfde tijd realiseerde ik een nieuwe zaal over on-
derwerpen uit de achttiende-eeuwse geschiedenis van Amsterdam, met nieuwe 
aandacht voor de geschiedenis van Suriname en Berbice. De jaren daarna mocht 
ik de relatie van Amsterdam met Oost en West in verscheidene tentoonstellingen 
aan de orde stellen: ‘Het Oost-Indisch Bedrijf, Amsterdam en de VOC’ (1988-
1989), ‘Het eiland Onrust bij Batavia als onderdeel van het VOC-scheepsbedrijf 
in de 17de en 18de eeuw’ (1990), ‘Suiker’ (2005-2006) en tenslotte een nieuwe 
zaalinrichting met aandacht voor de koloniale vestigingen overzee en de daar-
mee gerelateerde ondernemingen in Amsterdam (2006-2007). Het samenwer-
kingsproject met het museum in Colombo (1980-1981) werd gevolgd door an-
dere museum-, onderwijs- en onderzoeksprojecten in Indonesië, Sri Lanka, Laos, 
Burma, en de Verenigde Staten als ook in Nederland. Deze bundel beschouw ik 
dan ook als de oogst van een wetenschappelijke groei die mij als museumconser-
vator in de afgelopen jaren als privaatdocent is gegund. Alle mede-auteurs heb ik 
leren kennen als collega of als student – in Leiden of Amsterdam. 

De productie van dit boek vergt meer aandacht en energie dan één persoon 
in korte tijd kan opbrengen. Ikzelf en alle auteurs prijzen ons dan ook buitenge-
woon gelukkig met de redactionele steun van Jaap de Moor. Om gezondheids-
redenen kon hij niet de bibliotheken en de archieven in om zelf een bijdrage 
te schrijven, maar als meelezer heeft hij ons allemaal het vuur aan de schenen 
gelegd. Dank je Jaap, het was een bijzondere samenwerking. 

Lodewijk Wagenaar
Amsterdam, 3 april 2015
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Van tussenpersonen, tolken en trotse 
heersers
Inheemse stemmen uit het verre verleden van het 
eiland Formosa

Leonard Blussé

Woord vooraf 

Het is bij het bredere publiek nauwelijks bekend dat het eiland Formosa, het 
tegenwoordige Taiwan, de eerste grote territoriale bezitting van de VOC in Azië 
was.1 Het was tevens de eerste kolonie die weer verloren ging. In het voorjaar 
van 1661 stak de Chinese krijgsheer Zheng Chenggong, in Nederlandse bron-
nen steevast Coxinga genaamd, met een omvangrijke legermacht de Straat van 
Formosa over en sloeg zijn tenten op voor het hoofdkwartier van de Compagnie, 
kasteel Zeelandia. Na een beleg van acht maanden moest het garnizoen het fort 
op 1 februari 1662 overgeven en, hoewel nog een paar jaar een steunpunt in 
het noorden van het eiland werd aangehouden, kwam daarmee het Nederlandse 
koloniale avontuur in het Verre Oosten abrupt ten einde. Jan Compagnie bleef 
weliswaar handel drijven op het eilandje Deshima in Japan en in de achttiende 
eeuw ook in Canton in China, maar als territoriale macht speelde de VOC geen 
enkele rol meer in Oost Azië.

Er is allerlei handelscorrespondentie bewaard gebleven over het ruim veertig 
jaar durende Formosaanse avontuur. En voor wie geïnteresseerd is in de oorspron-
kelijke bewoners van het eiland – Austronesische talen sprekende volksstammen 
die deel uit maken van het uitgestrekte ‘Indonesisch ethnologisch studieveld’ – is 
er in het VOC-archief een ontzagwekkende hoeveelheid interessant materiaal te 
vinden.2 Toen de bronnenuitgave van de Dagregisters van het kasteel Zeelandia in 
de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw in druk verscheen, maakte dit 
veel los bij Taiwanese historici, antropologen en zelfs politici, omdat daarin het 

1 En toch is er geen gebrek aan literatuur. Met name de studie van Aad van Amstel, Barbaren, rebellen 
en mandarijnen. De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw, Amsterdam: Uitgeverij Thoeris 
2011 geeft een heel volledig beeld. Tonio Andrade, Lost Colony, The Untold Story of China’s First 
Great Victory over the West. Princeton: Princeton UP 2011. Chiu Hsin-hui, The Colonial ‘Civilising 
Process’ in Dutch Formosa, 1624-1662. Leiden, Brill 2008.

2 J.P.B. de Josselin de Jong, sprak in zijn inaugurele rede van 1934 over ‘De Maleische archipel 
als ethnologisch studieveld’ en betrok daarbij ook de gigantische overzeese expansie van de 
Austronesische volkeren tot aan Madagascar, Hawaii en Paaseiland toe. 
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toetreden van hun eiland tot de wereldgeschiedenis werd beschreven.3 Een en 
ander leidde ertoe dat het Shung ye museum of Formosan aborigines de redacteuren 
van de Dagregisters verzocht uit het overgebleven nog niet gepubliceerde VOC 
archiefmateriaal gegevens te verzamelen over de oorspronkelijke bevolking van 
het eiland. En zo is tussen 1999 en 2011 zowel in het oorspronkelijke zeven-
tiende-eeuwse Nederlands als in Engelse vertaling The Formosan Encounter, Notes 
on Formosa’s Aboriginal Society in vier dikke delen verschenen.4 Aan de hand van 
deze bloemlezing is goed na te gaan hoe het Compagniesbestuur kennismaakte 
met de inheemse bevolking. Het is ronduit verbazingwekkend wat een variëteit 
aan verhoudingen ontstond tussen Nederlanders en Formosanen tijdens de maar 
veertig jarig durende aanwezigheid van de Compagnie op het eiland.5

Elke ontmoeting tussen verschillende culturen vertelt wel iets over het ver-
schil in normen en waarden tussen de gesprekspartners. De talrijke bewaard ge-
bleven getuigenissen van de op Taiwan werkzame Compagniesdienaren vormen 
daar geen uitzondering op: wantrouwen en vertrouwen, verbazing en herken-
ning, afstandelijkheid en belangstelling, afschuw maar ook sympathie wisselen 
elkaar daarin af. Maar wie wat dieper graaft in de nagelaten brieven, reisverslagen 
en rapporten komt gaandeweg meer te weten over de doelstellingen en de ver-
borgen agenda’s over en weer en niet te vergeten over de onmisbare tussenperso-
nen die vaak weer hun eigen beweegredenen hadden. Vooral in de verslagen van 
de ontdekkingstochten die ondernomen werden naar afgelegen streken van het 
eiland is prachtig materiaal te vinden.

Toen enkele jaren na de vestiging op het eiland het gerucht de ronde deed, 
dat zich aan de oostkust ergens achter het centrale bergmassief een goudmijn 
moest bevinden, betekende dat vanzelfsprekend een uitdaging voor het VOC-
bestuur. Allerlei factoren speelden mee: hoe daar te komen via het grondgebied 
van onbekende volksstammen zonder het ‘masterplan’ vrij te geven? Zoiets viel 
niet te bereiken zonder de hulp van tussenpersonen zoals tolken of lokale heer-
sers. Maar wat voor voorwaarden zouden die tussenpersonen wellicht stellen als 
zij wisten waar het de Nederlanders om ging? En hadden de partijen die op de 
hoogte waren van de zogenaamde goudmijn er wel belang bij de juiste plaats aan 
te wijzen?

Bij de eerste ontmoetingen met de bevolking van Taiwan speelden deze 
overdenkingen nog geen rol, maar zoals we zullen zien deden ze dat daarna 
geruime tijd wel. Na 1642 kwam het inheemse beleid van de Compagnie nog 

3 L. Blussé, N. Everts, W. Milde en Ts’ao Ying-ho (red.), De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, 
Taiwan. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie, 4 vols. ‘s-Graven hage: Instituut voor 
Nederlandse Ge schiedenis 1986-2000. Sindsdien is een Chinese vertaling verschenen van de hand 
van Chiang  Shu-sheng, 江樹生 (red. en vertaling), Relandicheng reji热兰迪城日记，Tainan: 
Tainan city administration. Publications 2000-2011.

4 Leonard Blussé, Nathalie Everts (red.), met medewerking van Evelien Frech, Margriet de Koning 
Gans, Rosemary Robson en Wouter Milde, The Formosan Encounter, Notes on Formosa’s Aboriginal 
Society: A Selection of Documents from Dutch Archival Sources (1623-1668).Taipei: SMC Publishing Inc. 
1999-2011.

5 Op 1 februari 1662 werd kasteel Zeelandia in het zuiden van het eiland weliswaar overgegeven aan 
de Chinese krijgsheer Zheng Chenggong alias Coxinga, maar een garnizoen keerde weer terug 
naar het fort Jilong in het noorden van het eiland in 1664 en bleef daar nog vier jaar tot het in 1668 
werd teruggetrokken.
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voor een andere uitdaging te staan. Had men tot dan toe alleen te maken gehad 
met volksstammen die nog nooit met Europeanen in aanraking waren geweest, 
nu werd men geconfronteerd met de dorpssamenlevingen in het noorden van 
het eiland die ruim vijftien jaar onder Spaans bestuur hadden gestaan. Al deze 
ontwikkelingen bepaalden in niet geringe mate het inheems beleid van het 
Compagniesbestuur. 

Terra incognita 

Aan het begin van de zeventiende eeuw was het eiland Formosa voor de buiten-
wereld nog grotendeels onbekend terrein. Het eiland ontleende zijn naam, Isla 
Formosa, ‘het schone eiland’, aan Portugese zeelieden die het subtropische eiland 
met zijn hoge, besneeuwde bergtoppen op weg naar Japan plachten te passeren. 
Aan land gaan deden ze niet want ze hadden er aanvankelijk niets te zoeken. 
Daarbij kwam dat Formosa berucht was om zijn wraakzuchtige, koppensnel-
lende bevolking. Dat bleek eens te meer toen een Portugees schip schipbreuk 
leed op de westkust van het eiland. Vissers en smokkelaars uit de nabij gelegen 
Chinese kustprovincie Fujian kwamen zo nu en dan wel op bezoek om met de 
inboorlingen ruilhandel te drijven, maar ze durfden zich er niet blijvend te ves-
tigen. Dong fan, de Oostelijke Barbaren, zo noemden de Chinezen hen dan ook 
aanvankelijk. De vroegste beschrijving van de gevreesde inwoners van Formosa 
is van de hand van Chen Di, een officier van de Chinese kustwacht, die in 1603 

Kaart van Formosa, 2015. Armand 
Haye, Amsterdam.
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het eiland bezocht toen hij een bende Chinese zeerovers achterna zat. Curieus 
genoeg is zijn korte relaas over de Formosanen en hun gebruiken niet eens zo 
afschrikwekkend.6

Jacob Constant en Barend Pessaert, twee kooplieden in dienst van de VOC, 
verging het eigenlijk net zo. In het najaar van 1623 gingen zij een kijkje nemen 
in het dorp Soolangh, een kustnederzetting van de Siraya-stam. Zij waren van-
uit de naburige Pescadores archipel op verkenning gestuurd door commandeur 
Cornelis Reijersen. Een jaar eerder was deze bevelhebber door gouverneur-ge-
neraal Jan Pieterszoon Coen aan het hoofd van een expeditiemacht naar China 
gezonden om daar handelsbetrekkingen met het machtig keizerrijk aan te kno-
pen. Dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een poging om de Portugese 
vestiging Macao aan de monding van de Parelrivier in te nemen en zo in China 
voet aan de grond te krijgen, mislukte faliekant. En omdat de VOC-schepen na 
dat wapengekletter in geen enkele Chinese haven welkom waren, had Reijersen 
zijn toevlucht gezocht op de Pescadores (Penghu), een strategisch gelegen ar-
chipel midden in de Straat van Formosa. Hernieuwde pogingen om vanuit dit 
door weer en wind geteisterde, onherbergzame oord onderhandelingen te be-
ginnen liepen nergens op uit. Wel waren de Chinese autoriteiten bereid zich 
wat toeschietelijker op te stellen mits de Hollanders zich met hun hele troepen-
macht terug zouden trekken op het naburige eiland Formosa; maar eerst moes-
ten de hongmaufan (Roodharige barbaren) weg uit de Chinese kustwateren! Een 
Chinese smokkelaar werd zelfs naar de Pescadores gestuurd om het VOC-eskader 
naar een geschikte ankerplaats aan de kust van Formosa te loodsen. Samen met 
deze Li Dan, in VOC bronnen Kapitein China genoemd, vonden Constant en 
Pessaert inderdaad een grote baai die op een etmaal varen aan de zuidoostkust 
van Formosa lag.7 

Bien étonnés…

Zo arriveerden op een zonnige oktoberdag van 1623 Kapitein China, Barend 
Pessaert en Jacob Constant in de baai van Tayouan. Toen eenmaal was vastgesteld 
dat de ree redelijke beschutting en ankergrond bood, zij het dat hij niet erg diep 
was, stelde Kapitein China de twee heren voor een bezoekje te brengen aan 
de nabijgelegen inheemse nederzetting Soolangh. Die eerste ontmoeting was er 
een van verbazing over en weer. Constant beschrijft hoe ze in een sampan een 
rivier opvoeren met aan beide oevers in het water uitlopende mangrovebossen 
en daartussenin uitgestrekte zoutpannen die het zonlicht zo fel weerkaatsten dat 
zijn ogen welhaast verblind werden. Bij een plek waar wat bootjes aangemeerd 
lagen gingen de twee Hollanders en hun Chinese gids aan land en via een welbe-
treden pad wandelden ze een poosje langs netjes onderhouden groentetuintjes en 
overdekte rusthaltes die beschutting gaven tegen de zon, totdat achter een dichte 

6 Chen Ti, Tung fan chi, in Laurence G. Thompson, ‘The earliest Chinese Eyewitness Accounts of the 
Formosan Aborigines’, Monumenta Serica 23 (1964), 163-204. 

7 Die baai en de landengte die hem grotendeels omsloot, Tayouan geheten, werd inderdaad een jaar 
later de locatie waar de Compagnie zich zou gaan vestigen. Tegenwoordig heet Isla Formosa in zijn 
geheel Taiwan, pars pro toto, naar dezelfde plek waar de Nederlanders hun tenten opsloegen.
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haag van bamboe en gebladerte een nederzetting opdoemde. Deze stond vol met 
imposante houten bouwwerken die op ondersteboven gekeerde scheepsrompen 
leken,

’soo treffelijcke gebouwen dat men ider huijs een tempel soude meenen te sijn … 
De stadt Soolangh is seer groot int begrijp sijnde, zoodat (mijn oorsdeels) in groote 
wel met eenighe van de grootste steeden in Nederlant mach vergeleecken worden’.8

De piemelnaakte inwoners van Soolangh liepen bij het plotseling verschijnen 
van deze vreemde gasten dadelijk te hoop. Het leken wel reuzen: de mannen 
waren ‘hals en hooft langer’ dan de Nederlanders, ‘seer cloeck en wonder snel en 
aerdich in ’t loopen, soodat ick gelooff sij een paard onderloopen soude [eruit 
zouden kunnen lopen]’, de vrouwen waren daarentegen klein van stuk. Evenals 
de bezoekers keken de inwoners hun ogen uit: ‘mensgierich tot verwonderens 
toe’ vroegen zij zich af wat die merkwaardig uitgedoste vreemdelingen onder 
hun kleren te verbergen hadden. Ze werden zelfs handtastelijk, maakten de kle-
ren van Constant en zijn makker los en verbaasden zich over hun witte huid,

‘Ja, dat meer is: aen’t selve rieckende, soo datter geen lidt aen ons naecte lichaem en 
was dat sij niet en wilde besien, ende aent selve rieckende soo wel vrouwen, jonghe-
dochters als mans sonder eenige revenrentie, schaemte of te achterdencken’.

En om dat laatste nog eens te benadrukken vertelt Constant hoe een man die 
in het bijzijn van de bezoekers zijn vrouw ‘natuerlicker wijse gebruijckt had’, 
deze dame aan hem overhandigde ‘om ‘t selve werck met haer te plegen, ende 
hem in arbeijt te vervangen, ’t welck tot een verwonderingh (als oncristelijck) 
geweigert wert’.9 

De harde realiteit

Die eerste ontmoeting was dus in alle opzichten een vrolijke, zij het wat schaam-
teloze aangelegenheid. Voor de bezoekers was het nauwelijks te geloven dat hier 
sprake was van een samenleving die op vrijwel permanente voet van oorlog 
verkeerde met de aanpalende dorpen. Dit idyllische beeld vervaagde allengs toen 
de nieuwkomers nolens volens werden meegezogen in de maalstroom van vijande-
lijkheden tussen de lokale dorpen. De eerste die met geweld te maken kreeg was 
kapitein Elie Ripon. Naar aanleiding van het verslag van Constant en Pessaert 
kreeg deze VOC-officier van Reijersen de opdracht met zijn mannen kwartier 
te maken aan de rand van de baai en daar een eenvoudige wachtpost te bouwen 
in afwachting van de grote evacuatie vanuit de Pescadores. Met een groepje 
houthakkers trok deze Zwitserse huursoldaat goedgemutst op zoek naar bouw-
materiaal het bos in, maar toen zij bamboe en hout gingen kappen bij Mattau, 
een vijandig buurdorp van Soolangh, beviel dat de inwoners allerminst. Zij leg-
den een hinderlaag en gingen de houtkappers te lijf die voor hun leven moesten 

8 Formosan Encounter I, 5,10.
9 Ibidem, 14, 21, 17.
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vluchten. Daarmee was de toon gezet: in de daarop volgende dagen vielen doden 
en gewonden over en weer. Zo werden de Nederlanders al direct betrokken in 
de chronische oorlogsvoering van de lokale inwoners. 

In de volgende zomer van 1624 zag Reijersens opvolger, Martinus Sonck, 
zich gedwongen de Pescadores te ontruimen. Hij kon niet anders want hij was 
inmiddels aan drie zijden door een Chinese invasiemacht ingesloten. Zo viel het 
definitieve besluit om bij de ingang van de baai van Tayouan een vesting met 
pakhuizen te bouwen die als rendez-vous en entrepôt moest dienen voor de drie-
hoekshandel van de VOC tussen Siam, China en Japan. Op een duinpunt verrees 
het kasteel Zeelandia en op het vasteland aan de overkant van de baai kwamen 
daar nog eens koeien- en paardenstallen bij voor het garnizoen. Waterputten 
werden geslagen en groententuinen aangelegd. Kortom de Compagnie ‘was there 
to stay’. 

Een en ander betekende onherroepelijk dat een modus vivendi met de omrin-
gende volksstammen tot stand moest komen. De VOC wilde niet langer betrok-
ken worden in de steeds wederkerende burenruzies: de dorpen moesten koste 
wat het kost worden gepacificeerd. Hulp daarbij kwam uit onverwachte hoek. 
Ds. Candidius, de predikant van het kasteel, had enkele zieltjes gewonnen in de 
aanpalende dorpen en toen bij hernieuwde vijandelijkheden wijd en zijd bekend 

Formosaanse koppensneller met zijn buit. Prent in Olfert Dapper, Gedenkwaerdig Bedryf der 
Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye, op de Kuste en in het Keizerrijk van Taising of 
Sina. Amsterdam: Jacob van Meurs 1670, 20.
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werd hoe doeltreffend en onoverwinnelijk de steun van de Compagnie aan haar 
inheemse christenen was, sloten tientallen dorpen zich bij de Compagnie aan en 
bekeerden zich en masse. Zo kwam – zij het wrang genoeg niet zonder gebruik 
van geweld – binnen betrekkelijk korte tijd een einde aan het koppensnellen in 
de kustdorpen in de westelijke vlakte van Formosa.10 

Gaandeweg vormde zich uit die eerste ontmoetingen een mozaïek aan be-
trekkingen tussen de Compagnie en de volkeren van Formosa. In de min of 
meer gekerstende samenlevingen in de nabijheid van kasteel Zeelandia kwam 
een koloniale verhouding tussen blanke overheerser en inheemse onderdanen tot 
stand. Predikanten en onderwijzers vestigden zich in de dorpen en stichtten daar 
scholen. Met stammen in de verder afgelegen gebieden in het uiterste zuiden, 
noorden en het oosten van het eiland werden verdragen afgesloten, die jaarlijks 
bekrachtigd werden met de viering van een landdag waar afgevaardigden van de 
dorpen door de gouverneur vaderlijk werden toegesproken en op een feestmaal 
werden onthaald. Met de inwoners in het verder afgelegen en ontoegankelijke 
hooggebergte was er nauwelijks contact.

Agency

In The Formosan Encounter komen de Formosanen te voorschijn als verrassend 
autonoom denkende en handelende tegenspelers van de VOC. Naast de bijna 
spreekwoordelijke koloniale onderworpenheid, – het zal je als inboorling maar 
overkomen dat je plots vlakbij zo’n met kanonnen bewapend fort komt te wo-
nen – treft de hedendaagse lezer allerlei vormen van dynamisch handelen, agency, 
aan bij de inheemse bevolking die wat verder weg woonde. En omdat er maar 
weinig Chinese bronnen beschikbaar zijn voor historisch onderzoek naar de 
Formosanen, volkeren zonder schriftelijke overlevering, ‘people without history’ 
noemde Eric Wolf ze, kunnen we er niet omheen ons onderzoek naar de faits et 
gestes van de Formosanen uit vroeger tijden op de Nederlandse bronnen te ba-
seren. Er is weliswaar al aan het begin van de vorige eeuw een rijke mondelinge 
overlevering door Japanse antropologen opgetekend, maar ook die inmiddels al 
weer honderd jaar oude verhalen vertellen zo goed als niets over de historische 
situatie in de zeventiende eeuw. Dat kan ook niet, want het zijn meestal vertel-
lingen van mythische aard.

Uit de VOC-bronnen blijkt dat er een grote verscheidenheid aan politieke 
organisatie bestond onder de inheemse samenlevingen van Formosa: de dorpsge-
nootschappen in de nabijheid van Kasteel Zeelandia waar de Nederlanders eerst 
mee te maken kregen waren acephaal, dat wil zeggen zonder stamhoofden. Elders, 
vooral in het zuiden en oosten van het eiland was er sprake van zeer hiërarchisch 
ingerichte samenlevingen. Ook de verscheidenheid aan talen was verbluffend. 
Dit is overigens nog steeds zo: de nu grotendeels in de bergen teruggedrongen 
oorspronkelijke volkeren van Taiwan spreken naast het op school aangeleerde 
Chinees nog steeds meer dan tien eigen talen. 

10 Na het vertrek van de Compagnie in 1662 kregen de Chinezen weer te maken met het koppen-
snellen tussen de dorpen en die situatie bleef zo tot het einde van de negentiende eeuw. 



18 aan de overkant

Politieke organisatie

Dominee Georgius Candidius, van wiens hand verreweg de beste etnografische 
beschrijving van de lokale samenleving afkomstig is, verbaasde zich over de de-
mocratische gang van zaken tijdens de volksvergadering in het naburige dorp 
Sincan:

‘Stellen de saecke voor, spreecken pro ofte contra wel een geheele halve ure aen mael-
canderen, naer ’t vereysch van de saecke. Als den eenen moede is ofte uytgesproocken 
heeft, vervangt hem de ander en soecken alsoo veele reedenen het volck te persua-
deeren, tot ’t geene sij goet gevonden hebben. Houden oock goede ordre daerinne, 
want als den eenen spreeckt, sullen de anderen alle gaen swijgen ende luysteren, al 
waeren se oock bij veel duysenden.’

Zijns inziens deden de sprekers in ‘eloquentie ende welsprekendheid’ geens-
zins onder voor de beroemde Atheense orator Demosthenes!11 

Andere samenlevingen zoals de volkeren van Lonqiouw in het zuiden en 
Pimaba in het oosten stonden onder straf vorstelijk bestuur, maar er waren ook 
stammen die de VOC als een ‘Stranger King’ verwelkomden, een vreemdeling 
die beter dan wie dan ook uit de eigen samenleving in staat was om op onpar-
tijdige wijze lokale geschillen op te lossen.12 Vele dorpen probeerden listig de 
Nederlanders als bondgenoten aan hun zijde te krijgen bij het uitvechten van 
hun conflicten. Hoe dan ook, voorlopig was het nog geen pais en vree in de 
laagvlakte van het eiland. De reusachtige dorpelingen van Mattau bleven de VOC 
als de aartsvijand zien en met een listig opgezette hinderlaag wisten zij zelfs in 
één keer zestig musketiers om zeep te helpen. Jarenlang bezon het koloniaal be-
stuur zich op een allesvernietigende strafexpeditie, maar toen die eenmaal werd 
uitgevoerd bleek dat de bevolking van Mattau inmiddels gedecimeerd was door 
een verschrikkelijke epidemie. 

Een bijzondere politiek werd gevolgd door de handeldrijvende Basay-stam 
uit Noord Formosa, die wij aan het eind van deze bijdrage zullen tegenkomen. 
Zoals zij dat al sinds jaar en dag deden ten opzichte van hun naburen en in de 
voorafgaande vijftien jaar tegenover de Spanjaarden, stelden de Basay zich ook 
tegenover de Hollanders schijnbaar onderdanig op, maar zij gebruikten in wer-
kelijkheid de Compagnie als melkkoe en zorgden er goed voor dat hun eigen 
soepel lopende handelsnetwerk niet benadeeld werd. 

Een terreinverkenning 

Taiwan is in oppervlakte iets groter dan Nederland, maar slechts een beperkt 
gedeelte van dat grondgebied is bewoonbaar. Een uitgestrekte bergrug met meer 
dan drieduizend meter hoge pieken snijdt het eiland van noord naar zuid in twee-
en. Aan de westzijde gaat de brede, bewoonbare kustvlakte landinwaarts over in 
het voorgebergte van het centrale bergmassief. In de Compagnietijd bestond dat 
laagland grotendeels uit bosschages en wijd uitgestrekte jachtvelden met enorme 

11 Formosan Encounter I, 100. 
12 Voor een uitgebreide verklaring van dit interessante fenomeen zie David Henley, ‘Conflict, Justice 

and the Stranger King’, Modern Asian Studies (204), 85-144.



19blussé

hoeveelheden herten. De inheemse bevolking leefde daar dan ook grotendeels 
van de jacht. Aan de oostzijde loopt het gebergte, op enkele bewoonde, kleinere 
vlakke kuststroken na, stijl af in zee. De inboorlingen waarmee de Nederlanders 
te maken kregen, leefden dus grotendeels in de vlakten en de daaraan grenzende 
heuvels, of langs de strategische doorgangswegen naar de andere zijde van het 
eiland. Er bleek nauwelijks contact mogelijk met de her en der verspreid levende 
inwoners van het bergland.

Tussenpersonen

Tussenpersonen die, beginnend bij Kapitein China, de eerste ontmoetingen mo-
gelijk maakten speelden een bijzondere rol in de geschiedenis van de Nederlandse 
aanwezigheid op Taiwan. Zoals Pocahontas en Krotoa in de koloniale stichtings-
mythen van Noord-Amerika en Zuid-Afrika, speelden ook in het Formosaanse 
avontuur vrouwen een cruciale rol. Een van de eerste gouverneurs van Formosa, 
Pieter Nuyts, vond aansluiting bij de lokale samenleving via zijn Siraya-vriendin 
Poelohee13 en aan het eind van deze bijdrage zullen wij Johanna ontmoeten die 
vrijwel in haar eentje de vertrouwensrelatie met de Kavalan-stam op de noord-
oostkust van het eiland onderhield. Het zal overigens geen verbazing wekken 
dat de inips, inheemse priesteressen met een centrale functie in de traditionele 
godsdienst rituelen, zich opwierpen als de meeste verbeten tegenstanders van de 
dominees en daarmee van de Nederlandse aanwezigheid. Deze vrouwen wer-
den zonder pardon opgepakt en naar afgelegen gebieden verbannen. Maar ook 
daar viel niet met hen te spotten zoals de avonturier Maarten Wesselingh zou 
ontdekken.14 

Maar ook de zendelingen en hun assistenten in het ‘vrome werck’, in Leiden 
opgeleide dominees en tot schoolmeesters omgeturnde soldaten, fungeerden op 
hun manier als trait d’union tussen de Compagnie en de lokale bevolking. Het 
begon allemaal met Georgius Candidius die zich in 1627 vestigde in het dorp 
Sincan van de Siraya-stam en daar, in de lokale taal prekend, onbewust de ter-
ritoriale expansie van de Compagnie op het eiland in gang zette. Nadat hij 
enkele maanden vruchteloos geprobeerd had het geloof te verkondigen, besloot 
de volksvergadering van het dorp hem het voordeel van de twijfel te gunnen. 
Enkele families mochten zich op proef tot het christendom bekeren en na een 
jaartje zou men eens kijken of zij daar aanmerkelijk beter van geworden waren. 
Ongetwijfeld tot Candidius opluchting hoefde hij niet zo lang te wachten, hoe-
wel hij het niet zo bedoeld zal hebben. Toen Sincan als gevolg van een nieuwe 
burenruzie door omliggende dorpen onder de voet gelopen werd, kon Candidius 
zich maar net het vege lijf redden. Nu moest de Compagnie om gezichtsverlies 
te vermijden wel ingrijpen en met behulp van soldaten van Kasteel Zeelandia 
werden de vijanden verjaagd. Als vergeldingsmaatregel werden de omliggende 
dorpen ook maar meteen met de grond gelijk gemaakt. Dat opende de ogen 

13 Formosan Encounter I, 179.
14 Leonard Blussé, ‘The Eclipse of the Inibs: The Dutch Protestant Mission in 17th Century Taiwan 

and its Persecution of Native Priestesses’, in Yeh Chuen-rong (red.), History, Culture and Ethnicity, 
Selected Papers from the International Conference on the Formosan Indigenous Peoples. Taipei: Shung Ye 
Museum of Formosan Aborigines 2006, 71-88.
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van de Siraya voor de voordelen van het christendom en zij bekeerden zich dan 
ook en masse. Dominee Robertus Junius, een martialer figuur dan zijn confra-
ter Candidius, leidde daarna als een Oudtestamentische aartsvader de inheemse 
‘christelijke bondgenoten’ van de Compagnie op enkele strafexpedities tegen 
hun lokale vijanden en zo breidde het gebied onder Compagniesbewind zich als 
een olievlek uit over de westelijke vlakte van het eiland.15 

Andere tussenpersonen waren men on the spot, zoals de officier Johan van 
Lingga en de chirurgijn en avonturier Maarten Wesseling, die zoals we zul-
len zien werden uitgestuurd om te zoeken naar de mythische goudmijnen van 
Terraboan die zich ergens aan de andere zijde van het eiland moesten bevinden. 
Zonder dit soort avonturiers, die zich overal waar ze terecht kwamen op hun 
gemak voelden, had de Compagnie maar weinig kunnen bereiken. Tenslotte fun-
geerde de vloeiend Spaanse sprekende tolk Theodore, een stamlid van de Basay in 
Noord- Formosa, als steun en toeverlaat van de Compagnie nadat de Spanjaarden 
in 1642 uit hun steunpunten in het noorden van het eiland verdreven waren. De 
al genoemde Johanna , ook een Basay, vormde enige tijd een belangrijke schakel 
in de betrekkingen met het verafgelegen Kavalan-volk aan de oostzijde van het 
eiland. De Basay vertegenwoordigden als volk overigens ook een tussenlaag om-
dat ze in de noordelijke regionen van het eiland de handelswegen en netwerken 
tussen de daar wonende stammen beheersten. 

Ook individuele Chinezen waren dikwijls betrokken bij de ontmoetingen 
met nog onbekende volkeren, nu eens als tolk, dan weer als gids. Stond Kapitein 
China, de gids van Constant en Pessaert, aan het hoofd van een overzees han-
delsnetwerk dat zich uitstrekte van Japan via Tayouan tot aan Manila toe,16 tal 
van kleine marskramers dwaalden met wat koopwaar op hun rug overal rond in 
het westen, noorden en zuiden van het eiland. Onder het motto ‘don’t kill the 
messenger’ werd hen nooit een strobreed in de weg gelegd door de Formosanen 
die van hen afhankelijk waren voor de toelevering van zeldzame gebruiksvoor-
werpen zoals kralen of ijzerwaren. Alleen langs de oostzijde van het eiland, de 
kust die grenst aan de Stille Oceaan – hou shan, het land achter de bergen – bleef 
onbekend gebied voor Chinese avonturiers. Maar toen de Nederlanders, zoals 
we straks zullen zien, via de zuidelijke uitlopers van het gebergte een weg naar 
de oostkant van het eiland zochten, speelde ook daar weer een Chinese tolk 
een sleutelrol in de onderhandelingen met de vorst van Loncqiauw door wiens 
gebied zij zich een weg moesten banen. 

Ook pacificatie kent zijn grenzen

Vanuit hun kasteel aan de ingang van de baai van Tayouan probeerden de 
Compagniesdienaren koloniaal bestuur op te leggen aan de lokale volksstammen. 
Dat ging door de bank genomen meestal op vreedzame wijze maar in geval van 
tegenstand schrokken zij niet terug voor gebruik van wapengeweld. Het zal dui-

15 Leonard Blussé, ‘Dutch Protestant Missionaries as Protagonists of the Territorial Expansi on of the 
VOC on Formosa’ in Dick Kooi man, Otto van den Muizenberg en Peter van der Veer (red.), 
Conversion, Competition and Conflict, Amsterdam: VU Uitgeverij 1984, 155-184.

16 Iwao Seiichi, ‘Litan 李旦, Chief of the Chinese Residents at Hirado, Japan in the last days of the 
Ming Dynasty’, The Memoirs of the Toyo Bunko, (1958) Vol. 17, 27-83.
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delijk zijn dat dit een cultuuromslag in het gebruik van geweld betekende. Terwijl 
in de steeds weerkerende rituele gevechten tussen de dorpen meestal maar en-
kele slachtoffers te betreuren vielen, omdat de krijgers al snel triomfantelijk met 
enkele gesnelde koppen naar huis plachten terug te keren, bracht het ingrijpen 
met vuurwapens een fundamentele verandering teweeg onder gemeenschappen 
die daar nooit eerder mee geconfronteerd waren geweest. Botsingen tussen de 
Compagnie en haar bondgenoten aan de ene kant en de inheemse vijanden aan 
de andere liepen uit op slachtpartijen en in één geval zelfs in de volledige ont-
volking van het eilandje Lameij.17 

Had de pacificatie eenmaal plaats gevonden, dan benoemden Gouverneur en 
Raden in kasteel Zeelandia dorpshoofden, voorzagen hen van een hoed, een stok 
met een zilveren knop en de Nederlandse vlag als tekenen van waardigheid. Zelfs 
de Siraya-samenlevingen, waar nooit sprake was geweest van formele hoofden, 
moesten eraan geloven. Hollandse predikanten en schoolmeesters streken neer in 
de dorpen die tot het Compagniesdomein behoorden om ‘De Goede Boodschap’ 
te brengen en de Formosanen te leren lezen en schrijven in hun eigen talen, én – 
het waren per slot van rekening Hollanders – om belasting te heffen.18 Onder de 
noemer van tribuut werd die belasting geïnd in de vorm van hertenhuiden, een 
bijzonder winstgevend exportproduct in de handel met Japan. Daar werden de 
vellen op allerlei manier gebruikt bij het vervaardigen van samoerai-uitrustingen. 
De geestelijken hadden dus aanvankelijk een dubbelfunctie als verkondiger van 
het Woord en als politieke vertegenwoordiger en belastinginner, maar gaandeweg 
werd die tweede functie door speciaal daartoe benoemde bestuursambtenaren 
overgenomen. 

Om de uiteenlopende verzameling van dorpen bijeen te houden, organiseer-
de het bestuur voor de dorpen in het noorden, westen, zuiden en tenslotte ook 
in het oosten van het eiland eens in de een of twee jaar zogenaamde landdagen. 
De gouverneur en de raadsleden van Formosa ontvingen bij die gelegenheid 
vertegenwoordigers van de geallieerde dorpen, die werden vermaand om toch 
vooral vreedzaam met elkaar om te gaan. De landdag werd afgesloten met een 
luidruchtig feestmaal waar de sterke drank alle herinneringen aan vroegere twis-
ten deed wegvloeien. 

Hoewel de Compagnie op de westelijke kustvlakte met haar machtsmiddelen 
een einde kon maken aan het onderlinge geweld tussen de dorpen die zich onder 
haar gezag geplaatst hadden, bleek dit elders op het eiland en met name in het 
hooggebergte vrijwel onmogelijk. Daarbij kwam dat het Compagniesbestuur in 
de jaren 1650 te maken kreeg met toenemende tegenstand van de verder afgele-
gen vazallen, naarmate gepoogd werd de koloniale administratie te formaliseren 
door het invoeren van tribuut en belasting om daarmee de zendingsactiviteiten 
en de koloniale bureaucratie te bekostigen. Dat ging veel te ver, maar het ge-

17 Leonard Blussé, ‘The Cave of the Black Spirits: Searching for a Vanished People’, in David Blundell 
(red.), Austronesian Taiwan, Linguistics, History, Ethnology, and Prehistory. Berkeley: University of 
California 2002, 131-150.

18 In Nederland werden zelfs Formosaanse versies van de Heidelberger Catechismus, het Evangelie 
van Marcus en andere stichtelijke teksten gedrukt. Leonard Blussé, ‘De Formosaanse Proeftuyn 
der gereformeerde Zending’ in G.J. Schutte (red.), Het Indische Sion, De gereformeerde kerk onder de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie. Hilversum: Uitgeverij Verloren 2003, 189-200.
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beurde op strikt bevel van de Hoge Regering in Batavia. Ook de meest afgelegen 
dorpen moesten tribuut leveren voor de zegeningen van het daar nauwelijks 
aanwezige koloniale bestuur. 

Vooral in het noorden waar voorheen de Spanjaarden hadden geheerst vari-
eerden de reacties van de lokale dorpen van onwillige samenwerking tot openlijk 
verzet. Toen eenmaal duidelijk werd dat de Compagnie er niet in slaagde om 
de geweldpleging van nog niet gepacificeerde bergstammen tegen haar eigen 
bondgenoten te beteugelen, weigerden deze geallieerde dorpen begrijpelijker-
wijs nog langer belasting te betalen voor de bescherming die hen beloofd was. 
Met andere woorden, omdat de quid pro quo formule niet langer werkte, schoot 
het koloniale bestuur vooral in het noorden van Taiwan ernstig tekort. Tenslotte 
kwam het zover dat de Compagniesdienaren in het (nog steeds bestaande) fortje 
te Danshui in noordwest Formosa zelfs geschenken moesten uitdelen onder de 
lokale dorpsoudsten om zich van hun steun te blijven verzekeren.   

De correspondentie tussen de verschillende bestuurslagen van de VOC-
hiërarchie, van de Heren XVII naar Gouverneur-Generaal en Raden in Batavia, 
en van de Hoge Regering in Batavia weer naar de gouverneur van Formosa 
toont hoe er voortdurend discussie was over native policy, het beleid ten opzichte 
van de inheemse bevolking. Steeds weer vermaanden de directeuren in Holland 
hun dienaren in de Oost om zich toch vooral beheerst op te stellen ten opzichte 
van de inheemse bevolking van Taiwan.

De Chinese immigratie

Nadat de ommelanden van het kasteel waren gepacificeerd kwam een campagne 
op gang om Chinese kolonisten naar Formosa te halen. Zij kregen grote lap-
pen grond in pacht uitgereikt om daar rijstvelden en suikerrietplantages aan te 
leggen. Zo werd in twintig jaar tijd dit landschap in een stukje ‘China overzee’ 
omgetoverd. Ook werden in toenemende mate inheemse dorpen verpacht aan 
Chinese belastinginners die zich de kans om deze samenlevingen uit te wringen 
niet lieten ontnemen. Al deze initiatieven tot een multiculturele samenleving 
mislukten deerlijk, toen in 1652 een Chinese boerenopstand uitbrak die bloedig 
onderdrukt werd met behulp van de inheemse stammen. Die mochten plotseling 
weer koppen snellen, zij het dat het ditmaal Chinese hoofden betrof, waarvoor 
ze per stuk kregen uitbetaald. Ontsteld over het bedroevende nieuws schreven 
de Heren XVII:

‘Oock te dencken dat wij daer niet en sijn, noch resideren, om over ingesetenen te 
heerschen en te domineren, veel min te tiranniseren, gelijck wij, Godt beter, sien niet 
als te veel bij d’ onse gepleecht te worden, maer deselve alleen voor alle gewelt, soo 
van buyten als van binnen, te beschutten en beschermen, en sulcx haer een vreeds-
amigh leven onder ons te doen leyden.’ 19

De archiefstukken uit die tijd laten zien hoeveel moeite het kostte om die 
mooie woorden in praktijk te brengen. 

19 Formosan Encounter IV, 23.
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Op zoek naar goud

Er waren in principe twee wegen om een expeditietocht naar de vermeende 
goudmijn te ondernemen: via het noorden, maar daar zaten de Spanjaarden, of 
via het zuiden. Daar liep een mogelijke doorgangsweg via het rijk van Lonqiouw 
in de zuidelijke uitlopers van het centrale bergmassief. Voor die route moest vrije 
doorgang worden verkregen van de vorst van de (nog steeds bestaande) Paiwan-
stam. Had men eenmaal de andere zijde van het eiland bereikt, dan moest weer 
een vriendschapsverdrag worden afgesloten met de leiders van de (eveneens nog 
steeds bestaande) Puyuma-stam in Pimaba (een nederzetting ter hoogte van de 
tegenwoordige stad Taitung). Pas dan kon men noordwaarts gaan op zoek naar 
het geheimzinnige Terraboan waar het goud gevonden werd. Laten we eens kij-
ken naar de ontmoetingen met deze heersers en de verschillende manier waarop 
zij ieder de onuitgesproken wensen van het Compagniesbewind in hun eigen 
voordeel uitbuitten.

In tegenstelling tot de westelijke laagvlakte, waar de Compagnie, zoals ge-
zegd acephale samenlevingen aantrof waar leeftijdsgroepen de dienst uitmaakten, 
kreeg men in Lonqiouw te maken met een alleenheerser met de omineuze naam 
Tartar. Om bij deze vorst vrije doortocht te verkrijgen, werd in 1636 Lampack, 
een Chinese marskramer die de lokale taal (Paiwan) machtig was, naar zijn hof 
gezonden met het voorstel om een vriendschapsverdrag te sluiten. Lampack gaf 
hoog op van de vorst van Lonqiouw: hij onthaalde dagelijks wel honderd man 
aan zijn tafel en het volk zelf was, zo zei hij ‘het civilste dat hij op ’t eylant gesien 
heeft’; de behuizingen waren misschien wat eenvoudig, ‘maer [zij] gaen behoor-
lijck gecleet, de vrouwen dragen rocken tot haer enclauwen en bedecken oock 
haer borsten, sijn meer van een wit couleur als dese [de inwoners van Sincan].’ 
Daarmee gaf hij onwillekeurig aan hoe ook Chinezen andere volkeren naar 
huidskleur classificeren. 

Nadat Lampack aan het hof van Loncqiouw was aangekomen en de goede 
bedoelingen van de Compagnie had uiteengezet, terwijl hij de geschenken van 
de gouverneur voor zich uitstalde, antwoordde Tartar nors, ‘Soo de Hollanders 
met hem wilde vreede hebben, dat daer niet tegen hadde, doch soo niet dat het 
oocq soo goet was’. De trotse vorst was duidelijk niet erg onder de indruk van 
de vreemdelingen in de kustvlakte en de geschenken die ze hem stuurden. Toen 
Lampack hem beleefd te verstaan gaf dat hij de Hollanders niet moest onder-
schatten, antwoordde Tartar ‘dat wij [de Hollanders] niet wel de berge soude 
connen opklimmen die seer hoog sijn, en soo wij ’t deden, hem te machtig sijnde, 
het dan verloopen en noch op hooger bergen soude climmen.’ Hij voegde er 
overigens aan toe dat hij wel eens in eigen persoon een echte Hollander wilde 
aanschouwen ‘die sij, noch hare voorvaders, ooit gesien hadden en dat zij dan de 
schenkagie eerst zouden aannemen’.20 

Na onderhandelingen met andere gezanten nam Tartar enige tijd later de 
uitnodiging aan om kasteel Zeelandia te bezoeken, waar hij met veel eerbe-
toon, vergezeld van donderende saluutschoten, werd binnengehaald. Door al 
dit machtsvertoon wellicht enigszins onder de indruk, ondertekende hij een 

20 Formosan Encounter II, 60-64; Chiu Hsin-hui, Civilizing Process, 73. 
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vredesverdrag waarbij hij vrije doorgang aan de troepen van de Compagnie 
beloofde, maar tegelijkertijd ook bescherming en assistentie tegen zijn eigen 
vijanden bedong. Weldra werd duidelijk waarom Tartar plots bereid was geweest 
te tekenen. In de rol van onmisbare tussenpersoon hoopte Tartar samen met de 
Compagniestroepen opmarcherend, eens en voor altijd af te kunnen rekenen met 
zijn oude vijand in Pimaba aan de oostzijde van het eiland! Dat was natuurlijk 
helemaal niet de bedoeling, want de Compagnie rekende juist op de hulp van 
de vorst van Pimaba om via zijn land naar het noordelijker gelegen Terraboan te 
kunnen trekken. Om Tartar toch enigszins te bevredigen en zijn vijandige ge-
voelens ten opzichte van Pimaba te temperen, werd nu in alle haast een strafex-
peditie uitgerust tegen een aantal dorpen in het zuiden van het eiland waarmee 
Tartar nog een appeltje te schillen had. 

Nu alle hinderpalen waren weggenomen, kon in 1638 Majoor Johan van 
Lingga aan het hoofd van honderdvijftig VOC-soldaten en vijfhonderd krijgers 
uit Lonqiouw optrekken naar Pimaba op de oostkust. Nieuws over hun aantocht 
was hen vooruit gesneld, want tijdens de afdaling uit het gebergte kwam de alli-
antie oog in oog te staan met een falanx van Pimaba krijgers die hen opwachtte. 
Na veel praten over en weer kwam de regent van Pimaba persoonlijk naar de 
legerplaats van Van Lingga en liet (alweer via een Chinese tolk) weten dat hij wel 
wilde onderhandelen. Toen de gemoederen een beetje bedaard waren,

‘nam dito regent, naer wenich bedenckens, sijnen hoet ofte mutse treckende een 
weynich naer ’t fatsoen van een croone, die ten deele met gout doch seer dun gelijck 
pampier bedeckt was, van sijn hooft name, en stelde deselve op ons [ Johan van 
Lingga’s] hoofft, seggende: “wanneer uwe woorden waerachtich sijn, gelijck wij 
vertrouwen, jae, soo sal desen hoet die mij van mijn voorouderen geerft is, wiens 
opliggende goudt sij van het affgelloopene [onder de voet gelopen] dorp Lynau tot 
buyte becommen hebben, een teycken des verbonts sijn, waeran de mijne bemercken 
sullen dat wij des Compagnies bontgenoten ende ghij onse vrienden gewoerden 
sijn’.

De stomverbaasde Van Lingga plaatste vervolgens plechtig zijn eigen vilten 
hoed op het hoofd van de regent van Pimaba met de iets minder welsprekende 
woorden:

‘Het bovenste decksel mijns lichaems, dat bij ons niet kleyn, maer in grootachtinge 
genomen wert, is den regent ende heer over den ommeslach van Pymaba vereert; 
waeruyt mijne bijweesende crijchsluyden als andere ondersaeten ooc sullen afmeten 
dat wij die van Pijmaba in vreede ende vrientschap angenomen hebben.’ 21

In de daarop volgende jaren bleek dat deze met zijn hoed goochelende regent 
van Pimaba op geslepen wijze munt wist te slaan uit de Nederlandse aanwezigheid 
op zijn grondgebied. Hij wees een plek aan voor een kleine VOC-handelspost 
aan de Oostkust en verzekerde zich zo van de bescherming van de Compagnie. 
Bovendien gaf hij de daar gestationeerde VOC-koopman Maarten Wesseling alle 
ruimte om vrede te sluiten met de omringende dorpen. Dat Wesseling dit deed 
om zich zo het pad te effenen naar de legendarische goudmijn zal hem niet 

21 Formosan Encounter II, 176. 
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ontgaan zijn, maar dankzij de nieuwe allianties kon de vorst van Pimaba zonder 
enig machtsvertoon zijn persoonlijke macht in de regio verder uitbreiden. Toen 
in december 1644 duidelijk werd dat er helemaal geen goudmijn in Terraboan 
was – in een naburige rivier werden wat goudkorrels uit het zand gezift – en 
Wesseling ook nog eens was vermoord (hij had tijdens een drinkgelag de gek ge-
stoken met een oude inips), kon de regent van Pimaba tevreden vaststellen dat hij 
zijn grondgebied drievoudig uitgebreid had. Dat is wat je noemt staatsmanschap. 

Avonturen in het hoge noorden

In 1641 viel in kasteel Zeelandia het besluit om het Spaans bewind uit zijn 
vestingen in het noordelijk deel van het eiland te verdrijven. Na een opstand 
in de Tamsuy (Danshi) rivierdelta aan de noordwestzijde van het eiland hadden 
de Spanjaarden zich al moeten terugtrekken naar hun kasteel San Salvador te 
Keelang op de noordoostzijde van het eiland. Met opmerkelijk gemak nam het 
jaar daarop kapitein Hendrick Harousé met een expeditiemacht van 690 man het 
Spaanse fort na een kort beleg in. Nu de Spanjaarden weg waren leek ook van 
hieruit de weg open te liggen naar het zuidelijker gelegen Terraboan. Er wer-
den verschillende ontdekkingstochten op touw gezet vanuit het pas veroverde 
Keelang maar uiteindelijk werd Terraboan , zoals we al zagen, in 1644 toch vanuit 
Pimaba bereikt, met de teleurstellende ontdekking dat die goudmijn niet anders 
dan een chimaera (nachtmerrie) was geweest. 

Dat alles laat onverlet dat de Nederlanders in het noorden van Formosa in 
aanraking kwamen met heel andere mensen dan waar ze tot dusver mee te maken 
hadden gehad. Hier geen min of meer geïsoleerde volksstammen zoals in het 
zuiden en oosten die voor het eerst met westerlingen in aanraking kwamen. Het 
tegendeel was waar; de Spaanse priesters waren vijftien jaar lang buitengewoon 
actief geweest in deze noordelijke regio en zij waren er in geslaagd opmerke-
lijk veel leden van de Basay te bekeren, een volksstam die zich gevestigd had 
op precies dezelfde strategische handelsknooppunten aan de monding van de 
Tansui rivier en de baai van Keelang waar ook de Spanjaarden hun versterkingen 
bouwden. Via het handelsnetwerk van de Basay hadden de Spanjaarden greep 
gekregen op de lokale economie. De Nederlanders verging het niet anders. Zo 
kregen de in de noordelijke regionen gestationeerde VOC-dienaren te maken 
met een relatief grote groep Spaans sprekende inboorlingen die gewend waren 
om te gaan met Europeanen: meesters in vleierij en quasi onderdanigheid, maar 
ook uiterst bedreven in het manipuleren. De Basay waren – het anachronisme zij 
me vergeven – uitstekende situationistes, die op listige wijze manoevrerend alles 
naar hun hand wisten te zetten. 

De bevolking van Tamsuy had al enkele jaren voor de komst van de Compagnie 
de daar wonende Spanjaarden verjaagd. Zij waren dan ook niet blij met de komst 
van weer andere vreemdelingen. Dat werd het kleine VOC-garnizoen in de 
nieuw opgeworpen redoute San Antonio aan de monding van de rivier de Tamsuy 
aan de noordwestkant van het eiland maar al te duidelijk. Getuige de briefwis-
selingen die van die handelspost bewaard zijn gebleven, lieten de omringende 
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inheemse dorpsbewoners weten dat zij weinig ingenomen waren met de komst 
van de Nederlanders. 

In 1656 klaagt onderkoopman Thomas van Mildert – ik parafraseer in de 
tegenwoordige tijd waarin hij zijn brief schrijft – dat hij met de hem ter beschik-
king staande mankracht niet in staat is om het stelletje boeven te straffen die zijn 
hele veestapel hebben afgemaakt en hem ook nog eens hebben staan uitdagen 
om de poort uit te komen, als hij dat zou durven. Hij en zijn mannen zitten ‘op 
Tamsuy als een muys in de val, altijdt met vrees [dat] ons de huysen boven ’t 
hooft zullen afgebrandt werden.’ Hij durft geen stap buiten de poort te zetten. 
‘Soo speelt hier den Formosaan den meester, en wij die den oppermacht schij-
nen te hebben, moeten in plaats van gewelt te oeffenen, ons met pluymstrijcken 
behelpen’, verzucht van Mildert.22 

Deze stand van zaken leidde tot allerlei recalcitrant gedrag van de jongeren in 
de omliggende dorpen en zelfs weer tot de heropleving van het koppensnellen 
dat door de Spanjaarden uitgeroeid was. Bij een andere gelegenheid rapporteerde 
Van Mildert hoe het oude, trouwe dorpshoofd (cabessa) van Chenaer zich ‘met 
weenende oogen’ kwam beklagen dat hij zijn ‘obstinate onderzaten’ niet meer 
in de hand kon houden. Zwaaiend met pijl en boog waren deze belhamels hem 
komen uitjouwen. Ja, op hun billen slaande hadden ze geroepen:

‘Wat is de Compagnie, en wat zijt gijlieden die onder hare gehoorzaemheijt staet? 
Als wij willen, wij schieten Uliedens datelijck onder de voet, en zegt den Cantadoor 
(soo noemen zij ’t opperhooft van Tamsuy) dat wij met dese wassende mane zijn 
huysinge ende vee zullen vernielen, ende de trap voor de redoubt vandaen haelen, 
ende als dan naer ’t gebergte vertrecken om onze rijsvelden te maken, alswaer d’ Ed 
Compagnie ons niet verjagen kan.’ 23

Dit waren geen op zichzelf staande incidenten. Uit alles blijkt dat de in-
heemse bevolking de buik vol had van het vaak aanmatigende gedrag van de 
Compagniesdienaren, zoals los in de broek zittende schoolmeesters en afpersende 
belastinginners die bij hen gestationeerd waren. Naar aanleiding van de frequente 
incidenten schreef gouverneur Cornelis Caesar niet zonder ironie dat dankzij de 
inspanningen van de Spaanse missie de volkeren van Tamsuy en Quelang ‘veel 
civielder van leven en ommegang’ waren dan de bevolking uit het zuiden. Hij 
raadde dan ook aan dat

‘deselve met alle civiliteyt bejegent [moesten] werden ende niet voor honden, reeckels 
ofte diergelijcke gescholden, want hebben eenigsints den Spaenschen aerd ingesogen, 
die, wanneer se gescholden worden, het selvige kunnen incroppen, ende wanneer ‘t 
selvige naderhant weten te vergelden, niet sullen naarlaten sulcks te revengieeren, al 
soude het haer leven kosten.’ 24

22 Missive van Pieter van Mildert naer Taiwan aen den gouverneur Cornelis Caesar. Quelang, 17 
october 1655. Formosan Encounter IV, 120-121.

23 Missive van Pieter van Mildert naer Taiwan aen den gouverneur Cornelis Caesar. Tamsuy, 1 maart 
1656. Formosan Encounter IV, 156.

24 Instructie door den Gouverneur Cornelis Caesar voor den Oppercoopman Joannes van den 
Eijnden, gaende voor opperhooft naer Tamsuy en Quelangh, Tayouan, 8 april 1656. Ibidem, 165-166.
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De Basay

In alle koloniale samenlevingen trof men tussenpersonen aan die in feite als go-be-
tweens de kloof tussen de koloniale overheerser en de inheemse bevolking over-
brugden en er tegelijkertijd voor zorgden dat zij daar zelf ook niet minder van 
werden. Die taak werd rondom kasteel Zeelandia vervuld door de predikanten, 
de schoolmeesters, de soldaten die in dorpen gestationeerd werden om het gezag 
van de dorpshoofden te ondersteunen, en niet te vergeten de Chinese belasting-
pachters. In het noorden van het eiland steunden de VOC-garnizoenen op de 
eveneens redelijk Spaans sprekende Basay elite die zich, als tussenlaag verspreid 
over verschillende dorpen in de regio, onmisbaar maakte. Het dorp Tapparij met 
eenenzestig ‘Castiliaansche Christenen, soo vrouwen als mans en vierentwin-
tig ongedoopte kinderen’ grensde aan het redoute Anthonio in Tamsuy op de 
noordoostpunt van het eiland. En vlakbij het fort Quelang bevond zich St. Jago 
met tweeënzestig Catiliaanse Christenen, exclusief ongedoopte kinderen, terwijl 
iets verder weg aan de overkant van de baai nog de veel grotere nederzetting 
Kimaurij lag met 256 Catilaansche Christenen, exclusief ongedoopte kinderen.25 

De Basay beheersten het rivier- en kustverkeer van Noord-Formosa vrijwel 
volledig. De strategische ligging van de Basay-kampongs aan de monding van 
rivieren en aan de ingang van baaien had veel weg van de traditionele sleutel-
positie van de handeldrijvende Maleiers in de Indonesische archipel. De taal van 
de Basay fungeerde als een lingua franca in het noorden van Formosa, zoals het 
Maleis dat deed (en nog steeds doet) in de eilandenwereld van Zuidoost-Azië. 
De Basay konden in het territorium van andere stammen gaan en staan waar ze 
wilden, omdat de lokale inwoners beseften dat het dwaas zou zijn de toeleveraars 
van goederen en diensten in de weg te staan. 

Dat wil overigens niet zeggen dat de Compagniesdienaren zich zo maar lieten 
inpakken; zij probeerden wel degelijk de dorpen in te gaan om hoogte te krijgen 
van wat er leefde onder de lokale bevolking. Zo spitste koopman Thomas van 
Iperen zijn oren naar wat de naburige dorpsoudsten hem te vertellen hadden. 
Toen Tamsuy te maken kreeg met een lange periode van droogte, raadpleegde hij 
prompt ‘de archieven der dorpen, dat is de memories van d’alderoudsten’.26 Maar 
zelfs koopman Thomas van Iperen met zijn eigen sociale netwerk kon niet belet-
ten dat de Basay zich meester maakten van de lokale markt: zij kochten massaal 
voedsel in tegen lage prijs, dreven de prijs op van wat er nog op de vrije markt 
over leek te zijn, en verkochten vervolgens alles uit eigen voorraad tegen hoge 
prijs door aan de VOC-garnizoenen in Tamsuy en Keelang. In de omliggende 
dorpen waren overigens geregeld klachten te horen over het hoogmoedige ge-
drag van Basay-tolken die vergezeld van VOC-soldaten tribuut kwamen heffen. 
Zo klaagden bijvoorbeeld inwoners van Tamsuy en Pinnerouan de Basay-tolk 

25 Missive van Thomas Pedel, Pieter Elsevier, c.s., naer Tayouan aen den gouverneur Cornelis Caesar. 
Quelangh, 17 Maij 1655. Ibidem, 54. 

26 Missive van Thomas van Iperen, opperhooft van Tamsuy naer Tayouan aen den gouverneur Cornelis 
Caesar. Tamsuij, 15 Maert 1655. Ibidem, 1.
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Lucas Quilas aan naar aanleiding van afpersing van geld en kralen en wat dies 
meer zij.27 

In het gebergte bezuiden Keelang waren de Basay tevens werkzaam bij het 
delven van smeekolen die ze nodig hadden bij het smeden van ijzeren gereed-
schap. Ten bate van de kolenwinning verzochten zij voortdurend om staven ijzer 
om zo hun gereedschap op peil te kunnen houden. Maar na verloop van tijd 
begon het bij de Hollanders te dagen dat de mijnwerkers die leveringen voor 
heel andere doeleinden gebruikten dan als breekijzers en schoppen. Zij bleken 
de staven in pijlpunten om te smeden die ze weer verkochten aan hun buren in 
de bergen.

Ook voor hun lokaal vervoer waren de Nederlanders aangewezen op de 
diensten van de Basay. Met hun kano’s reisden zij heen en weer tussen Tamsuy en 
Quelang via de Tamsuy en Pinnerouan rivieren, een hele onderneming die min-
stens een etmaal kostte. Langs de oostkust kon in zuidelijke richting de afgelegen 
Lan Yang kustvlakte (het tegenwoordige Ilan) alleen met kano’s en prauwen van 
de Basay worden bereikt. Lan Yang, een smalle strook laagland geklemd tussen 
de hoge bergen en de Stille Oceaan werd bewoond door het Kavalan-volk. Deze 
vruchtbare vlakte, die tegenwoordig dankzij tunnels maar op een uur afstand 
van de hoofdstad Taipei ligt, was in vroeger tijden alleen over steile heuvels 
moeizaam te bereiken. Het was overigens niet zozeer de moeilijke geografische 
ligging die het de Spanjaarden en later de VOC onmogelijk maakte om nauwere 
betrekkingen aan te knopen met de Kavalan. De Basay die al sinds jaar en dag 
overzee met de Kavalan ruilhandel dreven, wisten op slinkse wijze alle pogin-
gen tot toenadering te dwarsbomen, of zo leek het althans in de ogen van Jan 
Compagnie.

In 1642, kort na de inname van het Spaanse kasteel in Keelang, ging kapitein 
Pieter Boons op weg naar ‘de veertigh dorpen van Cavalangh’ om hen mee te 
delen dat de Compagnie bezit genomen had van het gehele eiland en dat zij nu 
werden uitgenodigd om zich ook onder de vlag van de Compagnie te scharen. 
Hij beloofde in ruil voor een jaarlijks tribuut volledige bescherming tegen aan-
vallen van buitenaf.28 Dertig dorpen stuurden afgevaardigden naar het kasteel in 
Keelang, maar veertien bleven weg. Met name twee dorpen, Sochel-Sochel en 
Kakitapan, weigerden categorisch wat voor alliantie dan ook. Sterker nog zo zei 
Boons,

‘hebben onse aenbiedinge ende insinuatie spottelijck veracht, cloppende op hunne 
hielen ende seyden dat naer de Hollanders niet en vraeghden ende deselve wel 
gaerne sien wilden, wij mochten vrij aencomen, sij waren sterck genoech om ons te 
wederstaen!’ 29

27 Aenclachten, gedaen door de inwoonderen van de Tamsuijsche ende Pinnorouanse Revieren, over 
de extorsien, afpersinge van gelt, ofte coralen en andere onbehoorlijck gewelden, meer door de 
tolck Luijckas Quilas, op verscheijde tijden hunlieden aengedaen, alle hier in articuilen gesteldt, op 
welcke den voornoemde tolck hebben geexamineert die op ijder poinct gelijck daerbij genoteert 
staet heeft geantwoort. Quelangh, 10 october 1655. Ibidem, 105-107. 

28 Formosan Encounter II,  459. 
29 Missive van capiteijn Pieter Boons aen gouverneur François Caron, 12 oktober 1644. Formosan 

Encounter II, 475.



29blussé

In antwoord op die uitdaging liet Boons beide dorpen in de as leggen. 
Ondanks dat machtsvertoon bleken in de jaren die volgden maar weinig dorpen 
van de Lan Yang vlakte bereid tribuut te blijven betalen. Waarom zouden ze ook? 
De Compagnie peinsde er niet over bij de Kavalan troepen te stationeren die hen 
effectief konden beschermen tegen de aanvallen van de nabije bergvolkeren. Zo 
liepen deze vroege pogingen om duurzame betrekkingen aan te knopen spaak 
en bleef Keelang voor de levering van rijst uit de Lan Yang vlakte afhankelijk 
van de tussenhandel die verzorgd werd door de Basay van het dorp Kimaury. 
In 1657 rapporteerde Pieter Boons, inmiddels opgeklommen tot de positie van 
opperkoopman, dat de Compagnie ‘lange jaren geblindtdoekt was geworden’ 
en dat de handel was ‘geusurpeert’ door een aantal ‘schrapende’ lieden uit de 
Basay-gemeenschap. Hij kwam tot de onthutsende ontdekking dat de Basay van 
Kimaury die in naam van de Compagnie jaarlijks de Lan Yang vlakte bezochten, 
telkens terugkwamen met grote hoeveelheden rijst, hertenvellen, slaven en dies 
meer, die zij voor het merendeel eerst stilletjes in hun eigen dorp achterhielden, 
voordat ze aan Boons in het kasteel van Keelang verschenen met alleen wat 
schamele goederen die zogenaamd de gehele opbrengst vertegenwoordigden van 
hun handeltje met de Kavalan.30 De Basay van Kimaury hadden het zelfs in hun 
hoofd gehaald Kavalanders, die met hun eigen kanos rijst en hertenhuiden naar 
Kimaury waren komen brengen, vervolgens naar het kasteel te sturen om daar op 
rekening van de Compagnie te worden onthaald. Toen Boons hier achter kwam, 
stuurde hij zijn assistent Balbiaen naar de Lan Yang vlakte om poolshoogte te 
gaan nemen. Zoals hij aan de gouverneur van Zeelandia schreef, vertrouwde hij 
de glad pratende Basay voor geen cent:

‘De Basayers sijn in humeuren en veel andre snoodheden op sijn Spaans wel 
afgerecht, in veele andre practijken, soo van gelt te snaayen als anders, en behoeven 
oock geen Jode te wijcken.’

Daar konden ze het mee doen, maar helemaal ongelijk had hij niet, gezien 
het commentaar van de geringeloorde Kavalanders toen hen eenmaal duidelijk 
werd dat ze rechtstreeks met de Nederlanders konden handeldrijven en de Basay 
helemaal niet nodig hadden als tussenhandelaars:

‘Wij en willen onse [herten]vellen voor een lomp ende een loor niet geven, als in 
Quelang bij den Cantadoor [het opperhoofd] komen die geefft ons een Spaance 
reall [Spaanse mat] voor een bos of vijff stucx elants vellen.’

Ze wilden dus liever rechtstreeks bij het kasteel komen handeldrijven of 
eventueel met een bij hen gestationeerde Compagniesdienaar dan met de Basay 
die jaarlijks ‘op den naam van de Compagnie daar gout en andre waeren quamen 
ruylen.’31 De mogelijkheid om een door soldaten bewaakte handelspost bij de 
Kavalan te stationeren werd serieus overwogen, maar uiteindelijk zag men er 
toch vanaf, niet alleen omdat er te veel onrust in het gebied heerste maar ook 
omdat in 1660 onheilspellende geruchten de ronde deden over een op handen 

30 Missive Pieter Boons aen Gouverneur Frederick Coyett. Quelang, 28 Oktober 1657. Formosan 
Encounter IV, 349.

31 De bovenstaande citaten in Ibidem, 350. 
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zijnde Chinese invasie, waardoor de militairen bij kasteel Zeelandia moesten 
worden samengetrokken. 

Uiteindelijk werd weer gekozen voor een inheemse tussenpersoon. Assistent 
Nicolaes van der Meulen en zijn Basay-vrouw, Johanna, die vloeiend Kavalan 
sprak en goed ingevoerd was in de lokale zeden en gebruiken, werd door het 
nieuwe opperhoofd van Keelang, Nicolaes Loenius, naar het dorp Talabiawan 
gestuurd om daar de situatie te verkennen. Enige tijd verliep voor Van de Meulen, 
mede namens zijn vrouw, verslag uitbracht. Zij waren allebei eerst flink ziek 
geweest, maar toen ze weer wat waren opgekrabbeld had hij weinig goeds te 
vertellen: ‘hoe langer hoe meer comen te vernemen hoe dat dese Cabolangse 
(Kavalangse) natie weder hun oude gangen met vangen en spannen, ja moor-
den van hun eygen inwoonderen, beginnen te gaan.’32 Hij meende dat het te 
gevaarlijk was om daar nog langer te blijven en werd dan ook onmiddelijk door 
Loenius teruggeroepen. Toen Frederic Coyett, de gouverneur van Formosa, hier-
van op de hoogte werd gesteld, sprak hij er zijn tevredenheid over uit: de te 
behalen voordelen wogen niet op tegen het op het spel zetten van het leven 
van Compagniespersoneel. Hij vroeg Loenius wel hoe hij de handel nu wilde 
voortzetten. 

In zijn eerste rapporten had Pieter Boons in lyrische bewoordingen geschre-
ven over de schoonheid van het Kavalanse landschap met zijn uitstekend onder-
houden rijstvelden en had hij zich opgewonden over de kwaadaardige praatjes 
van de Basay die van mening waren dat de Europeanen niets te zoeken hadden 
bij de oorlogszuchtige Kavalan. Was de Kavalan een vreedzame samenleving om-
ringd door wrede vijanden in het gebergte, zoals hij het voorstelde, of lagen 
de Kavalan werkelijk voortdurend met elkaar overhoop? Van der Meulen dacht 
het laatste.33 Misschien moest de Compagnie toch maar tevreden zijn met de 
diensten van de Basay. Zij waren immers wel bereid om zich aan gevaren bloot 
te stellen. 

Groeten uit Japan

Gouverneur Coyett moest wachten tot de winter van 1661 voor hij een reactie 
kreeg van Loenius en hij zal ongetwijfeld verbaasd zijn geweest dat zijn antwoord 
uit Japan kwam en niet uit Keelang. Loenius schreef dat hij op het vernemen van 
Coxinga’s invasie in april het besluit had genomen om het gehele garnizoen te 
lichten en met vrouwen en kinderen scheep te gaan in het jacht ’s-Graveland en 
de fluit Vink, twee Compagnieschepen die op dat moment toevallig in de baai 
van Keelang lagen. 

Niet minder verbaasd was Hendrick Indijck, het opperhoofd van Deshima. In 
zijn dagregister van 5 juli 1661 vertelt hij hoe op die dag twee Compagnieschepen 
op de ree waren verschenen met honderdzeventig passagiers uit Keelang aan 
boord: honderdveertien Compagniesdienaren, dertig vrouwen en kinderen en 

32 Missive van den Assistant Nicolaas van der Meulen, resident in Taliabiawan, dato 26 Februari 1661, 
aen Nicolaes Loenius, opperhooft in Quelang, 26 februari 1661. Ibidem, 424.

33 Missive van den Gouverneur Frederick Coyett naer Quelang aen Nicolaes Loenius, ‘t opperhooft 
in Quelang. Casteel Zeelandia, 14 April 1661. Formosan Encounter IV, 439.
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nog eens zesentwintig mannelijke en vrouwelijke slaven.34 Wat waren de be-
weegredenen geweest van Loenius om met zijn allen op te breken en de vesting 
Noord-Holland in Quelang te verlaten? Ongetwijfeld speelden veiligheidsrede-
nen een rol. Hij kon bij een eventuele Chinese aanval niet op hulp van elders 
rekenen en dit was het juiste moment om met de zuidermoesson uit te wijken 
naar Japan. Maar was hij dan werkelijk in zo een netelige positie gekomen? Ja, dat 
was hij, want de Basay hadden, nadat zij het nieuws van Coxinga’s landing had-
den vernomen, verder alle samenwerking opgezegd. Sterker nog, zij hadden alle 
volkeren in de benedenloop van de Tamsuy opgezet eveneens in opstand te ko-
men. Omdat de manschappen van het plaatselijke fortje niet langer van leeftocht 
voorzien werden, hadden zij zich teruggetrokken in het kasteel in Quelangh. Wat 
had Loenius over de reactie van de Basay te zeggen? Hij vertelt niet alleen wat 
voor maatregelen ze genomen hadden, maar rapporteert bovendien letterlijk wat 
zij tegen hem schreeuwden.

‘Alle Basayers hebben begonnen te revolteren en hun tegens d’E Compagnie vijan-
telijck aen te kanten, waertoe alle middelen die best konden bedencken om ’t selve 
te verminderen hebben ingespannen, maer eylaas! Al vruchteloos!, deweyl se gedurig 
riepen en aenhielden te seggen “dat geen slaven van de Ed. Compagnie meer wilden 
wesen”, klagende middelerwijl over de slegte en sobre betalinge die haer voor hunne 
diensten wierden gedaan.’ 35

De gal van de Basay 

Om hun verontwaardiging nog eens te onderstrepen, overlaadden zij Loenius met 
een waslijst van maar liefst negen klachten die elk iets prijsgaven van de verhoudin-
gen zoals die gezien werden met de ogen van de Basay. Het zijn stuk voor stuk uitin-
gen van frustratie, maar alles bijeengenomen was dat toch voldoende om de emmer 
te doen overlopen. En ook al zullen zij met plezier Loenius deze trap na hebben ge-
geven toen hen duidelijk werd dat het hele garnizoen voorlopig zou vertrekken, toch 
vormt hun litanie een treffend einde van dit essay dat aandacht heeft willen schenken 
aan de stemmen en de wijze van denken van de Formosanen. Allereerst klaagden 
de Basay over niet nagekomen beloften van betaling bij leveringen van goederen. 
Zij meenden oneerlijk behandeld te zijn bij een recente tocht naar het vermeende 
gouddorpTerraboan doordat Loenius hen niet had toegestaan handelswaar mee te 
nemen; zij hadden belachelijk weinig betaald gekregen voor hun diensten als veerlie-
den en als dragers van het opperhoofd en zijn staf op hun tochten heen en weer naar 
Tamsuy; hun kinderen werden getiranniseerd met het schoolgaan zodat ze niet kon-
den helpen met zoeken naar etenswaar; en als ze ergens heen gingen zonder vooraf-
gaande toestemming van het fort, moesten ze voor straf ook nog eens oesterschelpen 
of koraalstenen voor de vestingbouw leveren! En wilden ze van een Nederlandse 
particulier een lap stof kopen, dan werden ze wel voor drie realen afgezet; ze waren 
door twee Compagniestolken getiranniseerd met het verrichten van corveedienst; 

34 Cynthia Vialle & Leonard Blussé, The Deshima Dagregisters, INTERCONTINENTA 27, Leiden: 
IGEER 2010. Vol. XIII, 16-19. 

35 Formosan Encounter IV, 455.
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ze kregen niet alleen te weinig betaald voor levering van vis en hout aan het kasteel, 
maar werden ook nog eens bedrogen bij het vaststellen van de hoeveelheid daarvan; 
en dat laatste gold overigens ook voor de leveringen van smeekolen aan het fort! 

In somma, een waslijst van verwijten: de Basay voelden zich gekleineerd en pik-
ten het niet meer. Zij waren niet langer bereid Loenius te dienen, maar eventueel 
wel een ander opperhoofd, mocht die in de toekomst nog komen. Deze ‘revolte’ 
van de Basay, die ‘baatsuchtige, valschen en gierigen natie.. met hun bedriegelijcken 
handel’ was volgens Loenius op zichzelf niet genoeg geweest om hem tot vertrek te 
bewegen, maar omdat de Basayers ook de volkeren van Tamsuy en Kavalan in op-
stand tegen de Compagnie hadden gebracht, had hij geen andere keus gehad. Zonder 
toelevering van etenswaren kon het garnizoen van Quelangh niet overleven.

Tot besluit

In haar The Colonial ‘Civilizing Process’ in Dutch Formosa, een prachtige studie 
over de inheemse samenleving onder het VOC-bestuur in Taiwan, heeft de in 
Leiden gepromoveerde antropologe Ch’iu Hsinhui benadrukt hoezeer de dor-
pen in de nabijheid van kasteel Zeelandia in de loop van de jaren deel zijn gaan 
uitmaken van de koloniale economie en tenslotte zelfs in de klauwen zijn geraakt 
van voor de Compagnie werkende Chinese belastinginners. Dat is ongetwijfeld 
waar: als gevolg van het ingrijpen in de inheemse samenlevingen in de wijde 
omgeving van kasteel Zeelandia hebben de monetarisering van de lokale econo-
mie en de ontginning van de voormalige jachtvelden door Chinese immigranten 
de basis gelegd voor de Chinese kolonisatie van het eiland. Het kan niet genoeg 
gezegd worden, in die zin was Taiwan ‘made in Holland’. Toen Coxinga en zijn 
familieleden in 1662 de macht overnamen, troffen zij een infrastructuur aan die 
hen in staat stelde het eiland in de Chinese economie en cultuursfeer in te lijven. 
Tegenwoordig is Taiwan hoe je het ook wendt of keert een Chinese samenleving, 
met in de bergen nog her en der verspreid liggende dorpen met nakomelingen 
van de oorspronkelijke inheemse bevolking: hooguit 400.000 ‘Formosanen’ om-
ringd door een zee van 21 miljoen Chinezen.

Dit essay heeft iets willen laten zien van het spanningsveld dat tussen de 
Compagniesdienaren en de Formosanen bestond: hoe reageerden zij op elkaar, 
hoe gingen zij met elkaar om? Dat voortdurende proces van wisselwerking, van 
‘gissen en invullen’ is misschien wel het interessantste aspect van de ontmoe-
ting tussen Oost en West. Evenzeer als de Compagniesdienaren zelf, kwamen 
de oorspronkelijk bewoners van Taiwan op voor hun eigen belangen en als het 
even mogelijk was keerden ze de rollen graag ook nog eens om. Menige kri-
tische sociale wetenschapper benadrukt dat het VOC-archief, als de op schrift 
vastgelegde representatie van koloniale machtsverhoudingen par excellence, een 
eenzijdig en scheef beeld geeft van de Aziatische wereld waarin de dienaren van 
de Compagnie hun geld verdienden. Zulke opmerkingen liggen voor de hand, 
want natuurlijk schreven die Hollanders in de tropen over hun faits et gestes zoals 
het hun uitkwam en zoals het de Compagnie ten goede kwam. Toch zijn ze maar 
gedeeltelijk waar. Moge deze bijdrage aantonen dat rijke garven ten deel vallen 
aan degene die op zoek naar inheemse stemmen de moeite neemt tussen de re-
gels door te lezen of zelfs tegen de strekking van het verhaalde inleest. Dan valt er 
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machtig veel te ontdekken en te leren over de menselijke verhoudingen in de uit-
gestrekte Aziatische wereld te midden waarvan duizenden Compagniesdienaren 
zich twee eeuwen lang een weg zochten en zich staande hielden.

Formosa en de Pescadores, Johannes Vingboons (1616/17-1670). Waterverf tekening, ca. 1665. 
Nationaal Archief, Den Haag, collectie Leupe supplement, VELH 619.52.  
Het noorden is links. Op het zuidwesten van Formosa zien we het VOC-kerngebied rond 
Saccam en Fort Zeelandia. 

Taiowan en fort Zeelandia in vogelvlucht. (Naar) Johannes Vingboons (1616/17-1670). [onder]
Waterverftekening, ca. 1665-1668. Zeeuws Museum, inv. nr. G1694.  
Deze tekening is vrijwel identiek aan het exemplaar in de Atlas Blaeu-Van der Hem 41:05 in de 
Österreichische Nationalbibliothek te Wenen. 
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Zingen voor de shogun
VOC-dienaren aan het Japanse hof

Cynthia Viallé

Philis ik offer u mijn min, 
Maar wilt gy meerder tijt, 
Als dezen dagh, ik stel het uit mijn zin, 
Gy raakt u minnaar quijt. 
Bemin my dan ’t staat in u macht, 
Gy weet wat liefd’ beproefd’ de liefd’ haar kraght; 
Philis terwijl gy kunt, neemt doch de tijdt in aght. 
Waarom zijn zelf zoo veel gequelt, 
Hebt gy u wit beoogt, 
Ay! waarom dan tot morgen uitgestelt, 
Die gy nu krygen moogt: 
Mijn ziel voor al die stuursheidt vliedt; 
Die maar en strekt tot quelling en verdriet; 
Philis geef dan mijn hart weerom, of haat my niet. 
l’Amour peut tout.1

Uit volle borst bezongen Jan Bartelsz Benedictus en Gerrit de Heere hun liefde 
voor Philis ten overstaan van shogun Tokugawa Tsunayoshi (r. 1680–1709) en 
zijn gezelschap. Hun optreden vond plaats op 5 april 1682 in het kasteel in Edo, 
waar opperhoofd Hendrick Canzius even daarvoor uit naam van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) eer had bewezen aan de shogun en hem, zoals 
gebruikelijk, geschenken had aangeboden.

’s Ochtends vroeg waren de drie Nederlanders met hun Japanse begelei-
ders in het kasteel aangekomen voor de audiëntie met Tsunayoshi. Na enkele 
uren toeven in verschillende wachtruimtes was Canzius door de gouverneur van 
Nagasaki naar de gewone audiëntiezaal geleid. Daar had hij zich, kruipend op 
handen en voeten, naar de plek op de gelakte houten galerij begeven waar de 
geschenken van de Compagnie stonden opgesteld en had hij zich naar ’s lands 
wijs met zijn hoofd op de planken gebogen voor de heerser van Japan. Deze 
hommage en presentatie van geschenken was het jaarlijkse ritueel waar de ver-
tegenwoordigers van de Compagnie in Japan zich aan moesten onderwerpen als 
dankzegging voor het recht in Japan te mogen handelen.

1 Clioos Cytter, Slaande aardige gezangen, nieuwe wyzen, geestighe steekdichjes en brandende minnekusjes. 
Amsterdam: Baltus Boekholt 1669, 134-135. www.liederenbank.nl.
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Dit jaar zat de shogun dichterbij dan gewoonlijk, wat beschouwd werd als 
een bijzondere eer. Nadat Canzius zich weer bij de twee andere Nederlanders 
gevoegd had, moesten ze korte tijd wachten alvorens ze alle drie naar een vertrek 
dieper in het kasteel werden gebracht. Op de galerij moesten Canzius vooraan 
en Benedictus en De Heere iets achter hem op de Japanse wijze plaatsnemen 
tegenover de jaloezie-matten die daar hingen. Verscholen achter die matten zaten 
de shogun en zijn hovelingen. Links en rechts van de Nederlanders zaten enkele 
raadsheren. Na kort op zijn Japans voorovergebogen te hebben geknield met de 
ellebogen en handen op de vloer, mochten de drie Nederlanders rechtop zitten. 
Tsunayoshi stelde een aantal vragen, die Canzius en de zijnen luidkeels moesten 
beantwoorden: ‘Wat dachten ze van het weer? Zou de regen gauw ophouden? 
Waarom was hun haar zo verschillend? Was het in Holland net zo koud als in 
Japan? Hadden ze muziekinstrumenten om op te spelen? Schreven de Hollandse 
heelmeesters ook dranken voor? Konden de Hollanders zingen?’ Alle vragen 
werden naar waarheid beantwoord. Toen gaf de shogun hen opdracht hardop 
Nederlands te spreken, wat ze ook deden, en vervolgens moesten ze een liedje 
zingen. Zonder enige schroom of gehakkel zongen Benedictus en De Heere een 
paar versjes van Philis ik offer u mijn min voor het illustere Japanse gezelschap. 
Daarna mochten ze alle drie opstaan – wat een grote opluchting was, omdat dat 
zitten op zijn Japans maar vermoeiend was. Canzius kreeg de opdracht om zijn 
mantel af te doen en na even zo gestaan te hebben, moest hij zich omkeren. Hij 
aarzelde en verontschuldigde zich, maar moest het toch doen omdat Tsunayoshi 
het wilde. Na enige tijd met zijn rug naar de shogun gestaan te hebben, kreeg hij 
het bevel om afscheid te nemen. Dat deden ze op de Japanse manier en vervol-
gens keerden ze terug naar de vertoefzaal.2

Het tafereel van zingende Compagniesdienaren voor de shogun, die verscho-
len zit achter dunne bamboegordijnen, is alom bekend door de prent en de 
beschrijving van Engelbert Kaempfer, de Duitse chirurgijn die in 1691 en 1692 
voor Tsunayoshi optrad.3

Kaempfers boek over zijn belevenissen tijdens zijn tweejarig verblijf in Japan 
werd pas na zijn dood uitgegeven, eerst in een Engelse vertaling met de titel 
The History of Japan (1727). Twee jaar later verscheen daarvan een Nederlandse 
vertaling, De beschryving van Japan, evenals een Franse versie. Pas in 1777 en 1779 
werd het boek in Kaempfers moedertaal gepubliceerd.4 Sinds de verschijning van 
de Engelse versie was Kaempfers werk een paar eeuwen lang bepalend voor het 
Japanbeeld in Europa.5

2 Nationaal Archief (NA), Den Haag, toegang 1.04.21 (NFJ), inv. nr. 95, ff. 45-53, Dagregister van 
Hendrick Canzius, 5 april 1682.

3 Engelbert Kaempfer, De beschryving van Japan. ’s Gravenhage / Amsterdam: P. Gosse en J. Neaulma 
/ Balthasar Lakeman 1729. De twee audiënties zijn te lezen op pp. 379-382 (die van 1691) en pp. 
416-421 (die van 1692). 

4 Zie de inleiding in Engelbert Kaempfer, Heutiges Japan (red. Wolfgang Michel en Barend J. Terwiel) 
2 delen. München: Iudicium 2001. Deze twee delen vormen samen een geheel nieuwe bewerking 
van het originele manuscript. Zie ook Peter Rietbergen, Japan verwoord. Nihon door Nederlandse ogen, 
1600–1799. Amsterdam: Hotei Publishing 2003, 279.

5 Zie hiervoor Rietbergen, Japan verwoord, passim.
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Kaempfers beschrijving van de audiëntie aan het hof van de shogun, waar het 
opperhoofd als een krab voor- en achterwaarts kroop zonder een woord te spre-
ken, wordt gezien als het ultieme voorbeeld van de vernederende behandeling 
die de Nederlanders zich lieten welgevallen om de lucratieve Japanse handel te 
behouden.

Een andere scene uit Kaemphers boek die veel wordt aangehaald in zowel 
Nederlandstalige als Engelstalige literatuur over de Nederlanders in Japan, is die 
van het optreden van Kaempfer en zijn Nederlandse metgezellen ter vermaak 
van de shogun en zijn gevolg.6

6 Voor Nederlandse publicaties, zie François Valentijn, Beschryving van ’t Nederlandsch Comptoir op 
de Kust van Malabar, en van onzen Handel in Japan. Dordrecht/Amsterdam: Joannes van Braam/
Gerard Onder de Linden 1726, 75. Willem van Gulik, ‘Hollanders in de Japanse kunst’, in Margot 
E. van Opstall e.a. (red.), Vier eeuwen Nederland-Japan. Kunst–Wetenschap–Taal–Handel. Lochem: 
De Tijdstroom 1983, 30. H. Paul, Nederlanders in Japan 1600–1854. De VOC op Desjima. Weesp: 
Fibula-Van Dishoeck 1984, 142-145. Martine P. Wolff, ‘Nederlanders op Deshima’, in Museum 
voor Volkenkunde Rotterdam, In het spoor van de Liefde: Japans–Nederlandse ontmoetingen sinds 1600. 
Amsterdam: De Bataafsche Leeuw 1986, 100. Katagiri Kazuo, ‘De hofreis’, in Leonard Blussé e.a. 
(red.), Bewogen Betrekkingen: 400 jaar Nederland–Japan. Hilversum: Teleac/NOT 2000, 37. Peter

‘Tweede gehoor in het paleis van de shogun’. Plaat XXXII in Engelbert Kaempfer, De beschry-
ving van Japan. Amsterdam: Jan Roman de Jonge 1733, ná 380. Amsterdam Museum, inv. nr. 
LA 2025. In de gehoorzaal zaten de shogun en zijn gemalin rechts achter de bamboe afschei-
ding. Engelbert Kaempfer is de figuur aangegeven met nr. 14.
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‘Kort na dat wy waren binnen gekomen, en ons na de gewoonlyke begroetingen 
op de ons aangewesene plaats neergezet hadden, verwelkomde Bingosama7 ons 
uyt den naam des Keyzers, en verzocht ons toen recht op te zitten, onze mantels 
afteleggen, onze naamen en ouderdom aan hem te zeggen, te wandelen, of te gaan, 
in het rond om te keeren, te danssen, te zingen, elkander te verwelkomen, zich op 
elkander toornig te toonen, elkander ten eeten te nodigen, met elkander te verkeeren, 
op eene gemeensame wyze, gelyk Vader en Zoon met elkander te spreeken, te 
toonen hoe twee vrienden, of man en vrouw elkander groeten en afscheid van den 
anderen nemen, en met de kinderen te speelen, dezelve op de armen te dragen en 
veele diergelyk dingen van den zelfden aardt meer te doen. Daarenboven wierden 
ons veele ernstige en boertige vraagen gedaan, by voorbeeld, wat myn werk was, of ik 
ooit eenige zwaare ziektens of ongemakken genezen had? waar op ik antwoorde, Ja, 
maar nooit te Nagasaki, alwaar wy niet beter dan gevangenen wierden gehouden. 
Welke huysen wy hadden? Of onze Costumen van de haare verschilden? hoe wy 
onze dooden begraafden en wanneer? waar op ik antwoorde, dat wy dezelve altyd 
by dag begraaven. Hoe onze Prins voer? wat soort van een man hy was? of de 
Gouverneur generaal op Batavia meerder was dan hy, dan of hy onder zyn bevel 
stond? of wy gebeden en Beelden hadden gelyk de Portugeesen, ’t welk Neen wierd 
beantwoord. Of Holland en andere vreemde Landen zo wel onderhevig waren aan 
Aardbevingen en Stormen, Donder en Blixem, gelyk Japan? of daar ook huysen in 
Brand geraaken, en of de menschen door den Blixem in Europa worden doodgesla-
gen? Toen wierden wy weder gelast te leezen, te danssen, afzonderlyk en gezament-
lyk; My wierd gevergt de naamen op te geven van sommige Europische pleysters, 
waar op ik ’er eenige optelde, die de grootste naamen voeren en moeyelyk uyt te 
spreeken zyn. Onze Ambassadeur wierd gevraagt na zyne kinderen, hoe veele hy 
’er had, en hoe zy genoemt wierden, als mede hoe ver Holland van Nagasaki lag.’ 8

In de periode dat Japan alleen toegankelijk was voor dienaren van de VOC, 
hebben zij heel weinig gepubliceerd over hun aanwezigheid aldaar. Kaemphers 
boek was het enige gepubliceerde verslag van een audiëntie. Slechts vijf VOC-
dienaren hebben een boek over het land geschreven: François Caron, Olof 
Eriksson Willman, Kaempfer, Carl Peter Thunberg, en Isaac Titsingh. In de ne-
gentiende eeuw volgden nog Hendrik Doeff, Germain Meylan, Johan Frederik 

Rietbergen, ‘Ten hove gegaan, ten hove ontvangen. Het shogunale hof in Edo en de VOC’, in 
Elsbeth Locher-Scholten en Peter Rietbergen (red.), Hof en handel. Aziatische vorsten en de VOC 
1620–1720. Leiden: KITLV Uitgeverij 2004, 295. Voor recente Engelse publicaties, zie bijvoor-
beeld Ronald P. Toby, State and Diplomacy in Early Modern Japan. Asia in the Development of the 
Tokugawa Bakufu. Stanford: Stanford University Press 1984, 194. Robert Markley, The Far East 
and the English Imagination, 1600–1730. Cambridge: Cambridge University Press 2006, 258-262. 
Adam Clulow, The Company and the Shogun. The Dutch Encounter with Tokugawa Japan. New York: 
Columbia University Press 2014, 253. Rotem Kowner, From White to Yellow. The Japanese in European 
Racial Thought, 1300–1735. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press 2014, 241. 
Voor andere publicaties, zie Peter Kapitza, Japan in Europa: Texte und Bilddokumente zur europäischen 
Japankenntnis von Marco Polo bis Wilhelm von Humboldt. 3 delen. München: Iudicium 1990.

7 Kamerheer Makino Bingo-no-kami Narisada.
8 Kaempfer, De beschryving van Japan, 416-417. Dit citaat heeft betrekking op de hofreis van 1692.
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van Overmeer Fisscher, Philip Franz von Siebold, Cornelis van Assendelft de 
Coningh, J.H. Levyssohn en J.L.C. Pompe van Meerdervoort.9

Vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw was men niet meer aange-
wezen op deze boeken voor informatie uit de eerste hand10 over Japan, toen de 
archieven van de voormalige factorij in Japan naar het rijksarchief in Den Haag 
werden overgebracht, waar de documenten beschikbaar kwamen voor het pu-
bliek. We zijn sindsdien in staat alle verslagen van de hofreizen en audiënties in 
Edo, die in een bijna volledige reeks van 1633 tot 1860 bewaard zijn gebleven, in 
het origineel te lezen en ze in hun historische context te plaatsen.11 We worden 
daarbij geholpen door de publicatie van transcripties van de originele dagregis-
ters en Engelse vertalingen daarvan.12

De eerste hofreis, of ‘reis naar boven’, werd in 1609 ondernomen door 
Abraham van der Broeck en Nicolaes Puijck met als doel om voor de VOC 
het recht op handel in Japan te verkrijgen van Tokugawa Ieyasu. De ex-shogun 
resideerde in Sunpu, zijn zoon en opvolger, Hidetada, in Edo (nu Tokio). Ieyasu 
verwelkomde de afgezanten van de VOC en verleende de Compagnie toestem-
ming handel in zijn rijk te drijven zonder tollen, waag- of andere ongelden 
op koopmanschappen te betalen.13 Daartegenover stond wel de verplichting om 
jaarlijks, wanneer een VOC-schip was aangekomen, de reis naar boven te maken 
om reverentie te betuigen aan de shogun en hem en bepaalde groten aan het hof 
met geschenken te vereren.14 Inderdaad is er in de jaren dat er geen schip in Japan 
aankwam, geen hofreis gemaakt, zoals in 1610, 1720 en 1783. Het is daarom een 
misvatting te stellen dat de jaarlijkse frequentie van de hofreis pas in 1634 een 
aanvang nam.15

Behalve om het wegblijven van de schepen kon de hofreis met de daarbij 
horende presentatie niet geëxcuseerd worden, omdat niet alleen alle vreemdelin-
gen, maar ook alle landsheren verplicht waren om jaarlijks hommage te betuigen 

9 Zie hiervoor Rietbergen, Japan verwoord. Van de hand van de Zweed Willman, van 1651 tot 1652 in 
Japan als hofmeester van opperhoofd Adriaen van der Burgh, werd in 1667 een journaal van zijn 
verblijf gepubliceerd, Här på fölger Een kort Beschriffningh på een Reesa till Ostindien och förbeskreffne 
Japan, Then een Swänsk Mann ock SkepsCapiteen Oloff Erichsson Willman benembdh, giordt hafwer. Een 
Engelse bewerking, uitgegeven door Catharina Blomberg, verscheen in 2013 bij Global Oriental 
te Leiden.

10 Arnoldus Montanus en François Valentijn publiceerden ook over Japan, maar waren zelf nooit in 
Japan geweest. Zij maakten gebruik van verslagen van anderen. Zie Rietbergen, Japan verwoord.

11 Helaas tegenwoordig eerder van microfilm dan van tastbaar papier. Zie voor de documenten: 
M.P.H. Roessingh, Inventaris van de archieven van de Nederlandse Factorij in Japan te Hirado (1609-
1641) en te Deshima (1641-1860). Den Haag: Nationaal Archief 1964.

12 Nederlandse transcripties en Japanse vertalingen zijn gepubliceerd door Shiryo Hensan-jo 
(Historiographical Institute), Diaries kept by the heads of the Dutch factory in Japan, 1633-1651, 12 
delen. Tokyo: University of Tokyo 1974-2013. Engelse samenvattingen zijn gepubliceerd door het 
Instituut voor de geschiedenis van de Europese expansie, The Deshima Dagregisters. Their original 
tables of contents. 1641-1670 en 1680-1800, 13 delen in de serie Intercontinenta. Leiden: Instituut 
voor de geschiedenis van de Europese expansie 1986-2010.  Een verbeterde uitgave hiervan is The 
Deshima Diaries Marginalia, 2 delen. Tokyo: Japan-Netherlands Institute 1992-2004.

13 Nationaal Archief (NA), Den Haag, toegang 1.04.02 (VOC), inv. nr. 1056, ff. 93-94, Brief van 
Jacques Specx aan de kamer Amsterdam, Hirado, 27 oktober 1611.

14 H.T. Colenbrander en W.P. Coolhaas (red.), Jan Pietersz. Coen: bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. 
’s-Gravenhage: Nijhoff 1919-1953. Deel VII, 30, brief van Jacques Specx, Hirado, 29 december 
1614.

15 Clulow, The Company and the Shogun, 106.
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aan de shogun. Bovendien werd de schenkage gezien als tegenprestatie voor de 
vrijstelling van tollen en andere belastingen die men elders wel verplicht was te 
betalen.16 Toen de Japanse tolken eens het voorstel opperden dat de VOC naast de 
schenkage tevens tol zou gaan betalen, veroordeelde de Hoge Regering het plan 
dan ook scherp: het algemene principe was dat in landen waar tol betaald werd, 
er geen schenkage werd gegeven aan de heerser van het land of de regering. In 
landen waar geen tol werd betaald, zoals in China, Tonkin, Siam en Japan, gaf de 
Hoge Regering geschenken, en nergens zo veel als in Japan.17

Dus maakten de Nederlandse afgevaardigden elk jaar weer met hun kostbare 
geschenken de tocht vanuit Hirado en vanaf 1641 vanuit Nagasaki naar Edo. Er 
was geen ontkomen aan, de geschenken moesten worden gepresenteerd.18 Om 
de hoge kosten van de lange reis over land en zee te verlichten, stond de Japanse 
regering de Nederlanders vanaf 1791 toe om de hofreis eens in de vier jaar te 
maken. Dit was ter compensatie van het bevel dat vanaf 1790 nog slechts één 
VOC-schip Nagasaki mocht aandoen voor de handel. In de jaren dat het opper-
hoofd niet naar Edo hoefde te reizen, vervoerden de tolken de geschenken naar 
de hoofdstad en presenteerde de gouverneur van Nagasaki de geschenken aan de 
shogun uit naam van de Nederlanders.19

De hofreizen waren geen ambassades en de afgezanten geen ambassadeurs, 
zoals ze vaak worden omschreven.20 Na verkrijging van toegang tot Japan, zond 
de VOC slechts tweemaal een ambassadeur: het mislukte ‘speciale gezantschap’ 
van Pieter Nuyts in 162721 en de ambassade onder leiding van Petrus Blokhovius 
in 1649 om de shogun te bedanken voor de vrijlating van de Nederlanders 
die in Nambu, een domein in het noorden van Honshu gelegen, gevangen 
waren genomen.22 Weliswaar werd enkele malen door de Japanners druk op 
Gouverneur-Generaal en Raden uitgeoefend om een ambassade ter felicitatie 
naar een nieuw-aangetreden shogun te sturen, maar de Hoge Regering wist 
zich daaraan te onttrekken. De grote onkosten en de kleine voordelen die aan 

16 NA, VOC 1085, Resoluties genomen te Hirado, 3 oktober 1624. Voor een lijst van de jaarlijkse 
hofreizen van de Engelsen, die van 1613 tot 1623 eveneens een factorij hadden op Hirado, zie 
Anthony Farrington, The English Factory in Japan 1613–1623. London: The British Library 1991. 
Vol. II, 1588-1590.

17 NA, NFJ 304, brief van Gouverneur-Generaal en Raden aan Martinus Cæsar in Nagasaki, Batavia, 
5 juni 1673. Het zou interessant zijn te onderzoeken wat de Japanse visie is op deze stelling.

18 Zie voor de VOC’s schenkages aan de shogun en andere Japanners: Cynthia Viallé, ‘In Aid of 
Trade: Dutch gift-giving in Tokugawa Japan’, Tokyo daigaku shiryo hensanjo kiyo [Bulletin of the 
Historiographical Institute of Tokyo University], 16/3 (2006), 57-78, en Cynthia Viallé, ‘To Capture 
Their Favour’: On Gift-giving by the VOC’, in Thomas DaCosta Kaufmann en Michael North 
(red.), Mediating Netherlandish Art and Material Culture in Asia. Amsterdam: Amsterdam University 
Press 2014, 291-320.

19 Zie Cynthia Viallé en Leonard Blussé, The Deshima Dagregisters. Their original tables of contents. Vol. X, 
1790–1800. Leiden: Institute for the History of European Expansion 1997, Introduction.

20 Bijvoorbeeld door Rietbergen, ‘Ten hove gegaan, ten hove ontvangen’.
21 Zie hiervoor W.Ph. Coolhaas, ‘Een lastig heerschap tegenover een lastig volk’, Bijdragen en 

Mededelingen van het Historisch Genootschap 69 (1955), 17-42. Nuyts werd niet in audiëntie ontvan-
gen door de shogun, die een echte gezant gezonden door de ‘koning’ van Holland verlangde, niet 
iemand gezonden door de gouverneur-generaal, die slechts een soort koopman was. Coolhaas, 29.

22 Zie hiervoor Pieter van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. F.W. Stapel (red.), Deel 2.1. 
’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1931, 380-385. Blokhovius overleed op weg naar Japan en zijn 
plaats werd ingenomen door Andries Frisius.
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zo’n ambassade verbonden waren – de ambassadeur mocht immers niet over 
handelszaken spreken en de geschenken kwamen bovenop de jaarlijkse gewone 
schenkage – wogen te zwaar.23 Daarbij kwam nog dat een ambassadeur speciaal 
uit Nederland gezonden diende te worden en geen afgevaardigde mocht zijn van 
de gouverneur-generaal in Batavia. 

Het was niet altijd het opperhoofd van de factorij, de hoogste in rang, dat de 
hofreis naar Edo ondernam. In de periode dat de factorij op Hirado gevestigd 
was (1609–1641) kwam het verschillende keren voor dat ondergeschikten in de 
plaats van het opperhoofd werden afgevaardigd: in 1614, bijvoorbeeld, waren 
dat twee onderkooplieden, Elbert Woutersz en Mathijs ten Broecke; in 1616 
sergeant Martien van der Stringhe, en in 1624 opperkoopman Adam Verhullt en 
onderkoopman Symon Symonsz.24 Na de vestiging op Deshima in 1641 was het 
standaard dat het opperhoofd uit naam van de VOC de shogun eer bewees en de 
geschenken presenteerde.

Het kwam ook wel eens voor dat de afgezant moest terugkeren naar zijn 
standplaats zonder gehoor te hebben gekregen bij de shogun. Dit was onder 
andere het geval tijdens de hofreis van Nicolaes Couckebacker in 1633. Hij 
arriveerde op 6 november in Edo, maar shogun Iemitsu (r. 1623–1651) was 
ziek en kon Couckebacker niet in audiëntie ontvangen. Op 18 december kreeg 
Couckebacker te horen dat hij naar Hirado kon terugkeren. De verplichte re-
verentie zou door de meegereisde koopman François Caron, die achterbleef, 
verricht worden na Iemitsu’s herstel. Pas op 14 maart 1634 was het zover.25 In 
1648 was Iemitsu’s misnoegen over het wegblijven van een ambassadeur, wiens 
zending hem beloofd was, en de vermeende hulp eerder door de autoriteiten in 
Batavia verleend aan een Portugese ambassade die op weg was naar Japan, reden 
om opperhoofd Frederik Coyet onverrichterzake terug te sturen naar Deshima.26

Hoewel de opperhoofden jaarlijks aan het hof ontvangen werden om hom-
mage aan de shogun te bewijzen, hadden zij geen diplomatieke status, ze verte-
genwoordigden immers een handelscompagnie. Daarom was het des te meer een 
buitengewone eer voor de Compagniesdienaren om voor de shogun te mogen 
verschijnen, een eer die maar weinigen was vergund. Dit werd de Nederlanders 
keer op keer door de Japanse hoogwaardigheidsbekleders voorgehouden. Een 
enkel opperhoofd liet in zijn verslag blijken dat hij dit goed besefte, zoals Gabriel 
Happart in 1654. Ondanks zijn gemopper over de audiëntie zelf – het wachten 
kwelde hem, hij betrad niet eens de matten maar moest zijn gezicht tegen de 
planken drukken, en het eerbewijs was bliksemsnel voorbij – was hij zich ervan 
bewust dat hij nochtans voor de shogun was geweest, een eer die in Japan bui-
tengewoon hoog geschat werd en aan de miljoenen ingezetenen altijd geweigerd 

23 Van Dam, Beschryvinge, 401.
24 Jan Pietersz. Coen: Bescheiden. Deel VII, 10: brief van Jacques Specx, Hirado, 29 december 1614. 

Ibidem, 202: brief van Jacques Specx, Hirado, 1 oktober 1616. NA, VOC 1085, Resoluties genomen 
in Hirado, 3 oktober 1624.

25 Shiryo Hensan-jo (Historiographical Institute) (red.), Diaries kept by the heads of the Dutch factory in Japan, 
Vol. 1, September 6, 1633–December 31, 1635. Tokyo: The University of Tokyo 1974, 28, 57, 71.

26 Shiryo Hensan-jo (Historiographical Institute) (red.), Diaries kept by the heads of the Dutch factory in 
Japan, Vol. XI, November 3, 1647–November 5, 1649. Tokyo: The University of Tokyo 2007, 20-21: 
16 januari 1648.
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werd.27 De VOC-dienaren verloren wel eens uit het oog dat dit de enige reden 
van hun aanwezigheid in Edo was: het eerbewijs en de presentatie van geschen-
ken. Handelslieden die zij waren, probeerden zij soms aan het hof hun handelsbe-
langen onder de aandacht van de regering te brengen. Dit werd steeds geweigerd. 
Hen werd te verstaan gegeven dat zij alleen naar Edo kwamen om de reverentie 
aan de shogun te doen, voor handelszaken moesten zij zich in Nagasaki wenden 
tot de gouverneurs die de handel met de buitenlanders reguleerden.28 

Aan de Japanse kant werden de Nederlandse bezoeken aan het hof gezien als 
het brengen van tribuut. Zo worden ze omschreven in de Tokugawa jikki, een 
kroniek van de Tokugawa-dynastie. De vermeldingen zijn summier. De ontvangst 
van 1682 wordt daarin als volgt beschreven: ‘De Nederlanders brengen tribuut. 
[lijst met geschenken]. Wanneer de audiëntie voorbij is, spelen de Nederlanders 
muziek uit hun land in de Shiraki-shoin.’ De ontvangst in 1717 blijkt heel bij-
zonder: ‘Deze dag audiëntie van de Nederlanders die tribuut komen brengen. 
Gewoonlijk hangt er voor de heer29 een sudare30, maar dit jaar werd de sudare 
speciaal verwijderd, zodat hij [de Nederlanders] van dichtbij kon zien. De tri-
buutgoederen zijn [...].’31

De dagregisters die de opperhoofden bijhielden voor hun superieuren in 
Batavia en Nederland, maar ook ter instructie van hun opvolgers, verschaffen 
ons daarentegen een goede inkijk in hun ontmoetingen en ontvangsten aan het 
shogunale hof, waar ze vaak letterlijk te kijk zaten en stonden.

In de vroege jaren zijn de vermeldingen van de audiënties in de Compagnies-
documenten uiterst summier, maar vanaf 1633, toen de opperhoofden een dagre-
gister gingen bijhouden, worden de verslagen uitgebreider. Het protocol is steeds 
hetzelfde: de afgevaardigde wordt naar de bestemde plek geleid bij de geschenken 
op de galerij, hij neigt het hoofd naar de vloer, een hoogwaardigheidsbekleder 
roept luid ‘Oranda kapitan’ en de officiële audiëntie is in een zucht voorbij. Het 
blijkt dat het soms mogelijk is een glimp of meer van de shogun op te vangen, 
staand (1653, 1655), of zittend op een kussen op een verhoging (1661, 1662), 
voor vergulde schermen (1670, 1687), in de schaduw (1668), of in het licht 
(1674). Twaalf jaar na zijn liefde voor Phylis bezongen te hebben, mocht Gerrit 
de Heere, nu als opperhoofd, opnieuw voor Tsunayoshi verschijnen. De Heere 
zag de shogun op zijn knieën met zijn benen onder het lijf zitten in het grote 
vertrek. Hij was alleen en keek De Heere strak aan zonder zich te bewegen. Het 
heldere weer en de zonneschijn gaven aan ‘dit perfecte gesigt groot faveur’.32

27 NA, NFJ 67, Dagregister van Gabriel Happart, 16 maart 1654.
28 Zie bijvoorbeeld NFJ 127, Dagregister van Joan Aouwer, 12 april 1717.
29 De shogun.
30 Bamboegordijn.
31 28ste dag van de 2de maand van het 2de jaar van Tenna (1682) en 28ste dag van de 2de maand van het 

2de jaar van Kyōhō (1717). Shiraki-shoin is de zaal in de Nishi-no-maru in het kasteel van Edo. De 
term die hier voor de audiëntie gebruikt wordt, is goran, wat letterlijk ‘bekijken’ betekent. Met veel 
dank aan dr. Frederik Cryns, International Research Center for Japanese Studies, Kyoto, voor deze 
informatie.

32 NA, NFJ 107, Dagregister van Gerrit de Heere, 24 maart 1694.
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Een enkele keer wordt er iets gezegd over het uiterlijk van de shogun. 
Zacharias Wagenaer, die in 1657 en 1659 de reverentie deed, vroeg zich af of hij 
daar zo lang op zijn gezicht had gelegen voor een mens, een uil, of een aap en 
besloot bij het overeind rijzen onbeschroomd uit zijn ogen te zien. In de verte 
werd hij een mooie jongeling gewaar, wiens gezicht meer op dat van een vrouw 
dan een man leek.33 Ietsuna (r. 1651–1680) was bij deze gelegenheid zestien jaar 
oud. Twee jaar later merkte Wagenaer op dat hij mannelijker was geworden.34 In 
1674 kon Joannes Camphuys Ietsuna niet echt goed zien, hoewel de schuiven 
aan één kant open waren waardoor er licht binnenstroomde, omdat hij er de tijd 
niet voor kreeg. Toch noteerde hij dat Ietsuna iets groter was dan de gemiddelde 
Japanner en aan de magere kant.35 Tsunayoshi werd door Canzius omschreven als 
mooi blank, levendig, van middelmatige lengte en met een heldere stem.36

Hoewel, zoals eerder vermeld, de behandeling die Kaempfer en de andere 
leden van de delegaties van 1691 en 1692 ten deel viel, gezien wordt als de 
normale gang van zaken, was dit niet het geval. Als we de dagregisters doorle-
zen, zien we dat de ondervraging van Hendrick Canzius en het zingen van Jan 
Bartelsz Benedictus en Gerrit de Heere in 1682 feitelijk de eerste keer was dat 
een shogun het Nederlandse gezelschap voor zich liet komen voor een tweede 
gehoor. Voordien verscheen het opperhoofd alleen tijdens de officiële audiëntie 
– voor het eerbewijs en de aanbieding van de geschenken – voor de shogun. 
Bij de afscheidsaudiëntie verscheen hij voor enkele raadsheren die de shogun 
vertegenwoordigden. De andere leden van de delegatie moesten altijd in een 
ander vertrek de terugkeer van het opperhoofd afwachten. Tsunayoshi, die in 
1680 aantrad, was de eerste heerser van Japan die een andere wending aan de 
ontvangsten gaf.

In een recente biografie wordt Tsunayoshi een man met een grote intelligen-
tie en een verreikende nieuwsgierigheid genoemd.37 Dit zou onder meer blijken 
uit het tweede gehoor waar de Nederlanders zijn vragen moesten beantwoorden, 
moesten zingen en allerlei gedragingen in de Nederlandse cultuur voordoen. 
Het verlangen om Europeanen te horen zingen, vond echter niet zijn oorsprong 
bij Tsunayoshi. In 1673 werd tijdens een onthaal ten huize van de gouverneur 
van Nagasaki die dat jaar in Edo verbleef38 door zijn secretaris aan opperhoofd 
Martinus Caesar en zijn begeleiders verzocht een deuntje te zingen. Onder het 
eten en het zingen werden ze door de gouverneur, zijn vrouw en kinderen beke-
ken door twee jaloezie-matten.39 Dit verzoek om een deuntje te zingen, en soms 
om te dansen, waarbij zij bekeken werden, vond steevast navolging in de daarop-

33 NA, NFJ 70, Dagregister van Zacharias Wagenaer, 27 maart 1657.
34 NA, NFJ 72, Dagregister van Zacharias Wagenaer, 19 april 1659.
35 NA, NFJ 87, Dagregister van Joannes Camphuys, 20 april 1674.
36 NA, NFJ 95, Dagregister van Hendrick Canzius, 5 april 1682.
37 Beatrice M. Bodart-Bailey, The Dog Shogun. The Personality and Policies of Tokugawa Tsunayoshi. 

Honolulu: University of Hawai‘i Press 2006, 221, 248.
38 Er waren twee gouverneurs van Nagasaki die elkaar elk jaar aflosten. Eén voerde het gezag in 

Nagasaki terwijl de andere in Edo verbleef.
39 NA, NFJ 86, Dagregister van Martinus Caesar, 21 april 1673. De gouverneur was Ushigome 

Chuzaemon Shigenori, in de Nederlandse bronnen Tziouseijmon genoemd.



44 aan de overkant

volgende jaren bij het afscheidsbezoek dat de Nederlanders bij de gouverneurs 
van Nagasaki in hun residenties in Edo aflegden.

Japanse nieuwsgierigheid was niets nieuws, ook vragen werden eerder vaak 
gesteld door hoogwaardigheidsbekleders en bezoekers aan de herberg waar de 
Nederlanders in Edo verbleven. Wat wel nieuw was, was dat een shogun nieuws-
gierig was Europese mannen van dichtbij te bekijken en ze persoonlijk te on-
dervragen over zaken die hem interesseerden. Na Canzius was Andries Cleijer, 
van oorsprong een Duitser, aan de beurt.40 Hij had zijn zoontje Jan meegeno-
men, die op verzoek een Sinterklaasliedje ten gehore bracht.41 Het jaar daarop 
nam Constantijn Ranst de Jonge een zwarte dienaar, Mosis genaamd, mee. Hem 
werden enkele vragen gesteld, waarna hij ook indruk maakte door wat Japans te 
spreken. Opperchirurgijn Hendrick Obé, een Nieuw-Nederlander, kreeg ook 
een paar vragen over zijn geboorteland: ‘Was het in zijn land zo koud als hier in 
Japan, en wat voor gevogelte kwam daar voor? Wat waren de grootste beesten en 
kwamen er ook rhinocerossen voor?’42

Het voert te ver om hier alle verslagen door te nemen. Sommige zijn positief, 
zoals het verslag van Cleijer en dat van Cornelis van Outhoorn43, die zich goed 
bewust leken te zijn van het bijzondere en eervolle karakter van dit persoonlijke 
onderhoud; andere zijn negatiever en klagen, zoals Kaempfer, over de kluchten 
en potsenmakerijen die ze moesten opvoeren om de shogun te vermaken. Soms 
kunnen we het ons heel goed voorstellen als een opperhoofd zich door de ver-
regaande nieuwsgierigheid vernederd zou hebben gevoeld, zoals in het geval van 
Hendrik van Buijtenhem. Bij hem kwam rijksraad Bingo-no-kami44 zijn vingers 
en nagels betasten. Bingo-no-kami keek Van Buijtenhem ook in zijn mond, die 
hij wijd open moest doen, net als bij een paard. Zijn commentaar was ‘Nifon 
Onnaschotte’, ‘Hetzelfde als Japan’.45 Van Buijtenhem geeft er in zijn verslag ech-
ter geen blijk van zich gekrenkt te hebben gevoeld; hij maakt zich wel druk over 
het feit dat de glasblazer, die hij op verzoek naar Edo had meegenomen, niet 
gevraagd werd zijn kunsten te vertonen.46

Vanaf 1694 vroeg Tsunayoshi de Nederlanders een aantal jaren niet meer voor 
hem op te treden. Dit bevrijdde de Nederlanders meteen ook van het zingen en 
dansen bij hun verplichte bezoeken aan hoogwaardigheidsbekleders: als ze niet 

40 Cleijers verslag is getranscribeerd en gepubliceerd door Eva S. Kraft, Andreas Cleyer. Tagebuch des 
Kontors zu Nagasaki auf der Insel Deshima 20. Oktober 1682–5. November 1683. Bonner Zeitschrift 
für Japanologie 6 (1985), 97-103.

41 NA, NFJ 96, Dagregister van Andreas Cleijer, 26 maart 1683.
42 NA, NFJ 97, Dagregister van Constantijn Ranst de Jonge, 12 april 1684.
43 Van Outhoorn was het opperhoofd in het tweede jaar van Kaempfers verblijf in Japan.
44 Makino Bingo-no-kami Narisada.
45 ‘Nihon [to] onaji koto de [aru]’. Met dank aan dr. Fuyuko Matsukata, Historiografisch Instituut, 

Universiteit van Tokyo, voor de vertaling. NA, NFJ 101, ff. 75-76, Dagregister van Hendrik van 
Buijtenhem, 16 maart 1688.

46 Ibidem.
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voor de shogun hadden opgetreden, hoefde het ook niet voor anderen.47 Een 
ander excuus dat ze opvoerden was dat niemand van hen goed kon zingen.48 In 
plaats daarvan waren ze bereid om op vellen Japans papier hun namen en andere 
woorden te schrijven, waar grote vraag naar was.

In 1701 was er weer een persoonlijk gehoor voor Tsunayoshi. Er werd ge-
vraagd of iemand van de Nederlanders kon dansen. Het antwoord was nee en het 
werd niet van hen verlangd, maar wel werd opperchirurgijn Willem Wagemans 
en boekhouder Willem de Man gevraagd een lied te zingen. Dit konden ze niet 
weigeren. Vervolgens werden er allerlei vragen gesteld. Na dit optreden droeg 
Tsunayoshi één van zijn dienaren op om de Nederlanders de principaalste ver-
trekken van het paleis te laten zien. Deze bracht hen in een groot aantal vertrek-
ken, waaronder de vier belangrijkste, de zaal van duizend matten en de audiën-
tiezaal waar de shogun gewoonlijk in zijn grootste statie zat en alle landsheren 
en andere groten van Japan audiëntie verleende. Daarna werden ze teruggebracht 
naar de vertoefzaal waar ze door alle aanwezige heren werden gelukgewenst met 
deze grote eer. Opperhoofd Dijkman was echter volstrekt niet onder de indruk. 
Hij kon het zich niet voorstellen dat zo’n grote vorst zijn tijd passeerde met het 
stellen van onbenullige vragen en het laten opvoeren van allerlei ‘malligheden’. 
De enige verklaring hiervoor die hij kon bedenken was dat de shogun dit deed 
voor de dames die achter de bamboegordijnen het ‘apespel’ bekeken.49 Andere 
opperhoofden konden wel waardering opbrengen voor een rondleiding door het 
shogunale paleis, zoals Pieter de Vos, die drie jaar eerder een beschrijving gaf van 
de zaal waar de afgezanten van de keizer vertoefden en zich verkleedden. Hij 
vond de zaal heel merkwaardig: de zoldering was zwart verlakt en zwaar verguld 
en met allerlei uitgesneden beeld- en bloemwerk versierd. De wanden waren 
op de Japanse manier sierlijk beschilderd en verguld en op de vloer lagen 48 
bijzonder fijne matten, waarvan ieder biesje nauwelijks een paardehaar dik was.50

Tot zijn overlijden in 1709 liet Tsunayoshi nog eenmaal de Nederlanders 
voor zich verschijnen voor een persoonlijk gehoor. Zijn opvolger, Ienobu  
(r. 1709–1712), toonde er geen belangstelling voor. Ietsugu (r. 1713–1716) was 
nog maar een kind dat al jong overleed. Na hem trad Yoshimune (r. 1716–1745) 
aan, die grote interesse had voor Westerse wetenschappen en de studie daarvan 
stimuleerde. In 1717, het eerste jaar dat hij de Compagniesdienaren audiëntie 
verleende, stelde hij allerlei vragen en liet hen ook weer zingen en dansen.51

In de daaropvolgende jaren hoefden de Nederlanders niet meer te dansen en 
te zingen voor de shogun, een enkele keer nog wel voor de prins, maar na 1726 
ook voor hem niet meer. Vragen werden schriftelijk gesteld en Japanse geleerden 

47 Na afloop van de audiëntie bij de shogun moest de VOC-delegatie geschenken aanbieden aan 
de ‘prins’ (de beoogde opvolger van de shogun) en bepaalde hoogwaardigheidsbekleders in hun 
residenties. Daar werd het Nederlandse gezelschap (meestal) gastvrij onthaald en rijkelijk getrac-
teerd op Japanse kost en sake. Tijdens Tsunayoshi’s regeringsperiode werd ten huize van deze hoge 
heren vaak aan de Nederlanders gevraagd om te zingen en te dansen, wat ze niet konden weigeren, 
behalve als ze het niet voor de shogun hadden gedaan.

48 NA, NFJ 108, Dagregister van Hendrik Dijkman, 11 april 1695.
49 NA, NFJ 112, Dagregister van Hendrik Dijkman, 6 april 1701.
50 NA, NFJ 111, Dagregister van Pieter de Vos, 8 april 1698.
51 NA, NFJ 127, Dagregister van Joan Aouwer, 12 april 1717.
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en studenten kwamen op bezoek. Yoshimune had wel interesse in de westerse 
stijl van paardrijden. Speciaal voor hem werden Perzische hengsten door de VOC 
geïmporteerd en bleef een palfrenier, Hans Jurgen Keijser, geruime tijd aan het 
hof om de shoguns stalmeesters te onderrichten in de westerse rijstijl.52 De tijden 
waren veranderd.

Al in de achttiende eeuw was er kritiek op de Nederlanders omdat zij zich 
door de Japanse heersers lieten ‘vernederen’ door zich voor hem op de grond te 
werpen, voor hem te dansen en te zingen.53 Werkelijk àlles lieten ze zich wel-
gevallen ter bevordering van hun handel. Maar in het jaar dat Kaempfers boek 
verscheen, was er al geen sprake meer van dat zij dansten en zongen. Bovendien 
kunnen we de optredens ook beschouwen als een vorm van kennisoverdracht. 
Het Japanse hof kon op geen enkele andere wijze kennismaken met Westerlingen 
en leren over hun cultuur en dagelijks leven in hun vaderland, hen direct horen 
spreken en zingen. De vraag om zang en dans en ‘malle grillen’ had zeker niet het 
oogmerk om de Nederlanders te kleineren, zoals een hofdignitaris eens verklaar-
de. Het was alleen om de nieuwsgierigheid van de prins te bevredigen.54 Het lijkt 
een gemiste kans voor de Hoge Regering dat, gezien de wensen van het Japanse 
hof, zij nauwelijks muzikaal aangelegde Compagniesdienaren ter beschikking 
hadden of stelden voor dienst in Japan.55 In dit verband is het interessant op te 
merken dat in de zeventiende en achttiende eeuw de ambassadeurs van Korea en 
de Ryukyu eilanden in hun gevolg muzikanten en ruiters meenamen om op te 
treden en hun rijkunsten te vertonen voor de shogun.56

Critici die het buigen voor de shogun zien als vernederend,57 gaan voor-
bij aan het feit dat de VOC het beleid voerde om bij audiënties van Aziatische 
vorsten de ceremonie van het betreffende hof te volgen. De instructie die een 
afgezant meekreeg, stipuleerde dat de begroeting geschiedde volgens ’s lands 
wijs;58 voor de shogun was dat niet meer dan vanzelfsprekend. Hendrik Doeff, 
opperhoofd van 1804 tot 1817, verwoordde dit treffend toen hij zijn onbegrip 
uitsprak over de verwijten aan het adres van de Nederlanders dat zij zich voegden 
naar de gebruiken en plichtplegingen van de Japanners. Volgens Doeff waren 
deze plichtplegingen immers dezelfde die de Japanners elkaar betoonden. Van de 
Nederlanders werden geen meerdere bewijzen van eerbied gevergd dan van de 
Japanners zelf.

52 Zie Paul van der Velde en Rudolf Bachofner, The Deshima Diaries Marginalia 1700–1740. Tokyo: 
Japan-Netherlands Institute 1992.

53 Zie bijvoorbeeld de beschrijvingen in Jonathan Swift, Travels into several remote nations of the world. 
Dublin: G. Risk e.a., 1727. Deel III: A voyage to Laputa, Balnibarbi, Luggnagg, Glubbdubdrib, and 
Japan,  61 en Oliver Goldsmith, The citizen of the world, or, letters from a Chinese philosopher, residing in 
London, to his friends in the country, by Dr. Goldsmith. Vol. 2. London: C. Cooke, 1799?, Letter CXVIII, 
voor kritiek die de Nederlanders al in de achttiende eeuw kregen. 

54 NA, NFJ 128, Dagregister van Christiaen van Vrijberghe, 2 april 1718.
55 In 1734 zond gouverneur-generaal Van Cloon echter een groep muzikanten (slaven) met hun 

muziekinstrumenten als onderdeel van een groot extra-geschenk naar Yoshimune. Het geschenk 
werd geweigerd als zijnde ongepast. Zie Viallé, ‘In Aid of Trade’, 70.

56 Toby, State and Diplomacy, 194.
57 Clulow, The Company and the Shogun, en Kowner, From White to Yellow, zijn recente critici.
58 Zie hiervoor Viallé, ‘To Capture Their Favour’, 291-292.
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‘De gebruiken van hun land zijn nu eenmaal zoo, en in welk een oord der wereld 
men kome, zoo moet men zich met de aldaar heerschende gebruiken en plegtigheden 
vereenigen of er van daan blijven. Immers, men kan niet vergen, dat eene Natie, 
bij welke men komt om derzelver vriendschap te zoeken, zich met de gewoonten 
der bezoekers zou moeten vereenigen. Er is dus naar mijn gevoel niet stuitends in 
gelegen, dat men die gebruiken en pligtplegingen volgt, zoodra men maar niet tot 
meerdere blijken van onderdanigheid, dan de leden van zulk een volk elkander 
betoone, verpligt wordt. Om iets belagchelijk voor te stellen – hoezeer het niets 
daarvan hebbe – is geene kunst.’ 59

Doeff merkte ook op dat van hun kant de aanzienlijkste Japanners zich in het 
buitenland aan de daar heersende gebruiken zouden onderwerpen. De tolken 
die dienst deden tijdens het bezoek van Nicolai Rezanov, ambassadeur van de 
Russische keizer, aan Nagasaki in 1804, verklaarden dit namelijk toen Rezanov 
weigerde het Japanse gebruik te volgen en op te staan voor de vertegenwoordi-
gers van de shogun. Rezanov trok zich daar niets van aan en bleef op zijn stoel 
zitten.60

Johannes Frederik van Overmeer Fisscher, die in de jaren twintig van de ne-
gentiende eeuw in Japan diende, sprak zich in dezelfde bewoordingen als Doeff 
uit dat vreemdelingen zich dienden te schikken naar de zeden en gewoonten van 
het land waar men verkeerde. Hij deed ook een interessante observatie over het 
vasthouden aan een ieders eigen gebruik bij een begroeting tussen een Japanner 
en een Europeaan. Bij ‘het Japansch compliment’ (op de knieën gezeten met de 
handen op de grond buigen ter begroeting) zou de Japanner, die zich op de grond 
zou zetten om het ‘compliment te maken’, tegen de benen van de Europeaan 
aankijken wanneer die een Europese buiging voor hem maakte en hem staande 
zou toespreken. De Japanner zou bovendien omhoog moeten kijken terwijl de 
Europeaan op hem neerkeek, wat voor de Japanner een belediging zou zijn.61

Enkele jaren geleden stelde Leonard Blussé vast dat de gepubliceerde versla-
gen aantonen dat er een grote variatie was in de manier waarop de Nederlanders 
aan het hof werden ontvangen.62 In het meest recente boek waarin de hofreizen 
en de ontmoetingen aan het hof ter sprake komen, stelt de auteur, Roter Kowner, 
echter, dat geen van deze verslagen aantonen dat er sprake was van welgemeende 
gastvrijheid of dat de audiënties uit naam van de Japanse regering aangenaam 
verliepen, omdat ze niet werden gegeven op basis van gelijkheid.63 De dagre-
gisters laten anders zien: er was wel degelijk sprake van grote gastvrijheid en 
waardering, ongelijkheid ten spijt. Volgens Kowner benadrukte Kaempfer in zijn 
brieven de minderwaardige behandeling die hij onderging gedurende de audiën-
tie: ‘ “I had to entertain them”, he confessed bitterly, “much more a monkey or 
a guenon” ’ en veroorzaakte de eis om voor de shogun en zijn gezelschap op te 

59 Hendrik Doeff, Herinneringen uit Japan. Haarlem: François Bohn 1833, 90-91.
60 Doeff, Herinneringen uit Japan, 87. Rezanovs ambassade liep uit op een mislukking: de shogun 

weigerde hem te ontvangen.
61 J.F. van Overmeer Fisscher, Bijdrage tot de kennis van het Japansche Rijk. Amsterdam: J. Müller 1833, 

272-273.
62 Leonard Blussé, Visible Cities. Canton, Nagasaki, and Batavia and the Coming of the Americans. 

Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2008, 47.
63 Kowner, From White to Yellow, 475, noot 110.
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treden ‘psychological distress’ bij sommige deelnemers.64 Dit lijkt mij vergezocht. 
Om te laten zien hoe Kaempfers opperhoofd, Cornelis van Outhoorn, aankeek 
tegen datzelfde optreden van de VOC-delegatie in 1692, volgt hier zijn verslag 
daarvan.65 In de linkerkolom wordt weergegeven hoe de vier delegatieleden66 
door de tolk uit naam van shogun Tsunayoshi werden ondervraagd, in de rech-
terkolom hun antwoorden. Allereerst werden ze uit naam van de shogun welkom 
geheten.

64 Ibidem, 241. In slechts één brief, aan Anthony Parvé en gedateerd Nagasaki 1691, laat Kaempfer 
zich uit over zijn behandeling aan het hof. Zie Engelbert Kaempfer, Briefe 1683–1715, Detlef 
Haberland red. München: Iudicium 2001, 432.

65 NFJ 105, Dagregister van Cornelis van Outhoorn, 21 april 1692.
66 Opperhoofd Cornelis van Outhoorn, chirurgijn Engelbert Kaempfer, assistent Joost Adriaansz 

Visser, en assistent Gerrit Finman.

[vragen] (onse antwoorden)

’T was van te voren quaed weer geweest en 
nu mooij weer geworden, wat daar aff dagh-
ten. Souden onbeschroomt reght op sitten en 
vrijpostigh antwoorden.

Het was ons geluck terwijl nu bij de majes- 
teijt waren, dat het mooij weer was gewor-
den, bedancken den keijser voor de gunst van 
de audiëntie.

Souden onse mantels affleggen en op ons 
gemak zitten.

Deden sulcx dogh met betoning van 
eerbiedigheijdt.

Dat een ijeder zijn naem en toenaem overluijt 
soude roepen.

’T Geen geschiede.

Met den anderen overluijdt te praten. Het welck met weijnigh woorden volbraghten, 
in substantie voor ons te wenschen was, wij 
sodanigh tegen de maijesteijt selffs mogten 
spreken en onsen slegten toestant bekent ma-
ken, wanneer niet twijffelden na uijtterlijcke  
blijcken off onse mrs souden betere saken 
hebben, hoopten dat eghter eijndelijck eens 
gebeuren soude.

Aen onsen tolck wiert gevraegt wat tegen den 
anderen hadden gediscoureert.

Hij moffelde heel dit soetjes uijt sijn baart 
soodat de adsistent Visser, die al redelijck 
Japans kan verstaan, niets kon begrijpen als 
op het laast, dat wij verheugt waren over de 
eere die wij bij de maijesteijt genoten.

Off ijmand van ons de Japanse tale verstond, 
souden ’t zij weijnig off veel tegen den anderen 
praten.

De namen der Nangasackise gouverneurs 
noemende het opperhooft ende andere 
vervolgens met haar tijtelen op sijn Japans 
en Visser voegde daarbij eenige Japanse 
complimenten en dat w’ de majesteijt langh 
leven en veel gelucx toewenschte. Hier op 
laghte sijn hoogheijd seer vrindelijck.
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Vroegen in hoeveel jaeren hij sulcx geleert en 
Japan gefrequenteert hadt en off haer taal off de 
onse swaerder om te leeren was.

Veertien jaren was ’t geleden dat hij de 
eerstmaal in Japan quam, was onderwijlen 
meermalen op Batavia geweest. De Japanse 
tael scheen ons swaerder te wesen, off ’t nu 
was datse niemant ons prompt wilde leeren, 
waren daarvan niet verseekert. Dit vertolckte 
de tolck soodanigh dat Visser daarvan niet 
een eenigh woord konder verstaen.

Off behagen hadde in de Japanse omgangh en 
manieren, wat daarvan daght.

IJder natie hielde zijne voor de best, soo 
gelooffde dat de Japanders oocq deden. Dit 
scheen door den tolcq wel vertolckt te wesen, 
want Zijn Hoogheijt laghte daarover.

Hoelangh onse schepen van Holland tot 
Batavia gewoonlijcq onderweegh waeren.

Ordinarij 6 â 7 maenden, extraordinarij 
spoedig 4½ â 5 en door tegenspoedige 
winden oocq wel 10 â 11 maenden op zee 
suckelden.

Off ’t opperhooft over 3 jaren nogh mael bij 
den keijser niet was geweest.

Antwoorde met eerbiedigheijt van ja.

Dat aen ’t lighaem gants niet verandert, maer 
het haijr grijser was geworden.

Den ouderdom en het swerven braght sulcx 
mee, den eene vroeger, den anderen later.

Wie van ons getrouwt was, en kinderen hadde, 
hoe die genaemt waren en haar ouderdom.

’T Opperhooffd alleen hadde 3 kinderen: 
2 soonen en een doghtertje. Haer namen 
en ouderdom, nevens die van mijn vrouw 
noemende.

Off ’t opperhoofft meer bloedverwanten op 
Batavia hadde, en watse waren.

Antwoord van mijn zijde hadde aldaar een 
eenige broeder bekledende de qualiteijt van 
directeur generael, zijnde de naeste aan sijn 
edelheijt den edelen heer gouverneur generael 
Johannes Camphuijs; van mijn vrouwskant 
hadde verscheijde bloetverwanten.

Hoe mijn broeder genaemt was en hoe oudt. Willem van Outhoorn genaemt, oudt 56 
jaren.

Off onsen opperchirurgijns, wijsende op monsr 
Kempher, medicijnen hadde voor alderhande 
siecktens deselve soude konnen genesen, welck 
de ongeneselijckste oordeelde, en oocq off eenige 
sware accidenten hier hadde gecoureert.

Antwoord: de ongeneselijckste waren de 
melaetsheijd, de vallende sieckte, de lazerie, ’t 
graveelA, podagraB, aposthemenC die inwen-
digh doorbraken &a. Van medecijnen waren 
redelijck voorsien, maer niet van sooveel 
zoorten als in Europa wel te bekomen zijn 
en hier niet goet konden overgebraght wer-
den. Had wel sware siecktens genesen, maar 
niet hier in Japan, vermits niet inde stad 
mogte gaen, nogh niemand hem op ’t eijland 
was toegebragt geworden waar aen sijn kunst 
hadde konnen betonen.

Hoe veelderhande soorten van pleijsters daer 
waren, deselve te noemen.

’T Welck door Kempher van eenige soorten 
geschiede.
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Souden eens tonen hoe wij in de schoolen 
leerde lesen.

Dat met het opslaen van eenige velletjes 
Japans papier, en ’t opseggen van eenige 
letters uijt ons abc gedaen wiert.

Souden eens met den anderen singen.
Item danssen.

’T Geen om de maijesteijt te behagen door 
de borstenD wierd gedaen.

Dat het Kempher alleen nogmael soude doen. Dit geschiede, ’t scheen haar wel te beha-
gen, want monsr Kempher door de musijck 
verstont er hem beter op.

Most vertonen de sprongen en swieren van het 
dansen, en hoe dat worstelde.

Die haar dit ook met eenige gebaerden 
vertoonde.

Gelasten onse hoeden op te setten, heen en 
weer te wandelen, en met den anderen over-
straet praetende te verthonen, mitsgaders

Dit deden wij met alle stadigheijd.

Hoe groote heren den anderen ontmoeten. Kempher vertoonde dit met een hoffelijcke 
swier tegens Finman.

Item gemeene lieden en boeren off sleght 
gepeupel.

En dit na ijders eijgenschap.

De eerbiedigheijd die men op sijn Europis aen 
een keijser, coninck, prins, onse grootste heren 
in Hollandt, mitsgaders aan den Edelen Heer 
gouverneur generaal op Batavia quamen te 
bewijsen.

Met de eene knie op de grondt met het 
buijgen des hooffts, en de regterhand, zeijde 
dat het geschiede aan keijsers en koningen; 
aen princen en mindere groten met de hoedt 
onder de lincker arm al buijgende, met het 
regterbeen aghter uijt, en de regter hand 
na bij de grondt; dese eer geschiede aen de 
grooten van ons landt, mitsgaders oocq aen 
sijn Edelheijdt tot Batavia.

Nu sijn hoogheijd den heere prince van 
Orangien was geworden coninck van Engelandt 
en al daar resideerde off een ander in sijn 
plaats hadden gekoren, mitsgaders door wien 
dan ondertusschen ons land wierd geregeert.

Antwoord nogh niemand in sijn hoogheijts 
plaets verkoren te wesen, deselffde collegien 
van haare Hoog Mogenden bij ons de heeren 
staeten generael genaempt, bestaende uijt 
d’edelste en oudtste geslaghten van den 
lande, die het bevorens nevens sijn hoogheijd 
hadden waargenomen, regeerden ’t nu oocq.

Off alle Francen van een ende selve religie 
waren als de Portugesen en Spangiaarden.

Antwoord in vorige tijden waren in 
Vranckrijck veele van onse religie off gerefor-
meerde geweest dogh nu door dwingelandije 
verjaeght en meest verdelght, die daar nu 
zijn waren al meest van ’t selve gelooff als de 
Portugesen off Spangiaerden.

Wie maghtiger koninck oordeelde te zijn, die 
van Vranckrijck off Engelandt.

Zij wierden beijde voor seer magtige poten-
taten gehouden, dogh Vranckrijck hadde de 
voorrangh aen de hoven in Europa.

Off geen beelden in onse tempelen gebruijckten. Antwoord: in onse kercken geen beelden 
altoos hadden, maar wel in huijs deselve 
nevens schilderijen tot cieraat sonder die aen 
te bidden gebruijckten.
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Off geen papen hadden, en die onse religie 
bedienden niet kael geschoren waren.

Geen papen hadden wij, maer hoogh geleer-
de mannen, die wij prædikanten noemden, 
droegen haijr, waeren getrouwt als wij, maar 
gingen sonder uijtterlijcke praght gekleedt.

Hoe onse dooden wierden begraven. De doden met reijn water gereijnigt en na 
vermogen verschoont zijnde, wierden in een 
kist na de groote van de lighaemen gemaekt 
in de lenghte met het gesighte opwaerts ge-
leght in ’t bij wesen der naeste vrinden toe-
gespijkert, door verscheijde personen daartoe 
versoght gedragen. De naeste bloedverwanten 
volgden het lijck in den rouw te wete in ’t 
swart, de naest bestaende digst aan ’t lijck 
gaende, wierden soo ten grave gebraght, dogh 
uijtstekende groote heeren, crijgs en zeehel-
den wierden met meerder statie begraven, 
met het luijden der klocken, ’t affblasen van 
canonsalvos met musketten, ’t medevoeren 
van ’t geweer, veroverde vaendelen, dragen 
van des overledens wapenen na de qualiteijt 
bij hem bedient.

Wat eer wij onse weldoenders als vaders en 
beroemde mannen die eenige treffelijcke dien-
sten aen den lande hadden gedaan, na hun 
dood bewesen.

Dese vragen over twee jaeren bij den E: 
SweersE oock geschiet zijnde, beantwoorde 
ik om niet te discorderen bijkans op de selve 
manier, te weten, datse in een welgemaakte 
kist met swart laken overdeckt op veele haar 
schouwers boven een ijegelijcks hoofft verhe-
ven en met een groot gevolgh van menschen 
in order, meest alle in ’t rouw gewaet, op 
een aensienlijcke plaets eerlijck ter aerden 
gebraght wierden, ende graven voor ’t oogh 
van een ijeder met een tombe off kostelijcke 
steen rijckelijck bortstweringshoogte gemaekt, 
en daar levens grote uijt gehouwen, stellende 
de wapens daer dienst mede gedaen en de 
vendels, die om vrede te bekomen overwon-
nen hebben, nevens haar deugden met groote 
letters na de kunst uijtgeworght, daarbij 
wierden in veele boecken bij andere loffelijcke 
mannen gestelt, en haar conterfeijtsels na ’t 
leven omgevoert, en op de beste plaetsen te 
pronck gehangen, alles ter gedaghtenisse en 
tot een eeuwige memorie voor de nakome-
lingen, makende haar namen alsoo onsterf-
felijcq waardoor haar vrinden g’eerten gelieft 
wierden.

Off even langh over vader en moeder in den 
rouw gingen.

Dienden daerop van ja, een jaar en 6 
weeken off 400 dagen.
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Over susters en broeders, oom en moeij, cousijn 
en night.

Ses maenden en 3 weken; 3 maenden en 
14 dagen, off ook wel langer na dat men se 
beminde.

Off onse vrouwen de kinders altijd selffs 
zoogen.

Na datse sterck waren ja, maer bij swackheijt 
daartoe minnen kosen.

Off de minnen als bloetverwanten wierden 
gerekent.

Hieldese in eere, wierden daer voor na ver-
mogen beloont, maar niet als bloetverwanten 
gerekent.

Monsr Kempher belaste sijn hoogheijt soude 
nogh wat singen en danssen.

Dat gedaen wierd.

Souden vertonen d’ontmoetinge van goede 
vrinden die den anderen in lange niet gesien 
hadden.

Dit geschiede met de woorden van verwelko-
mingh, en omhelsingh.

Item in ’t affscheijd nemen van ouders aen de 
kinderen en kinderen weder aen de ouders.

Door Kempher met de gebaerden daertoe 
dienende vertoont.
Als voren.

Van een man aen sijn vrouw als hij scheijde off 
eerst daarbij quam.

Zeijde dat sulcx zelden publijcq gebeurde, 
dat geschiede met vele omhelsinge, kussen 
der wangen, waarover binnen als buijten de 
jalousij-matten hartelijck gelaghen wierd, 
soodat men selffs zijn maijesteijts stem 
overluijt konde hooren.

Onderwijlle vroeg zijn hoogheijt Bingo Sama den tolck Siodaoij in ’t particulier 
wat coleur van haijr wij meest extimeerde, hij antwoorde rood, dat immers schande-
lijck gelogen is. Dit verhaelde mij den assistent Visser naderhand in de vertoefzael 
in ’t Japans verstaen te hebben.

Sijn hoogheijt Bingo Samma seij, men sou 
eens tonen hoe w’ de klene kinderen droegen.

Dit deden de vrouwen off dienstmeijden, 
de mans wisten daerme soo niet om te 
gaen.

Souden evenwel eenigh bewijs daarvan doen. Visser nam daerop Finman in d’armen, 
dogh dit groote kind sou met de min haest 
onder de voet gevallen zijn; deed dan 
daarvan bewijs met sijn hoet tusschen sijn 
mantel als een dekentie gevronst in sijn 
armen te houden, en gelijck te doudeijnenF, 
daar ’t vrouwen getimmerG geen kleijntje 
over schaterden, seggende zijn hoogheijd, ’t 
was eveneens als de Japanders hare vrou-
wen deden.
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Wat van de Japanse gebouwen daghten off 
diergelijcke in ons land waren off elders 
gesien hadden, mitsgaders hoe de onse waren.

De Japanse gebouwen hielden w’ voor 
seer curieus en net diergel: waren nergens 
niet. IJder natie boude na zijn manier, 
in Europa waren se doorgaans van steen 
en kalck, van groote heeren van binnen 
geschildert en vergult, de solderingen,  
balcken, deuren, &a van hegt en oocq cier-
lijcq hout, d’armen en boeren sleghter van 
leem met stroo als hier in Japan gedeckt.

Sijn Hooghheijt liet aen Kempher vragen off 
dat sijn eijgen haijr was, indien niet sou het 
bij hem brengen.

’T Was een pruijck, deselve dan aff ne-
mende, antwoorde van neen, dat hij ’t soo 
gekoght had. Leijde het voor sijn hoogheijt 
neer.

Off hij wist wie ’s haijr ’t was, off ’t ook van 
doode menschen wierd affgesneden, en om 
wat reden sulcks droegen.

Niet te weten van wie, maer wel seker 
van levendige, alsoo van dooden niet 
soude krullen, maar sonder glans wesen. 
Eenige droegen ’t tot cieraat, andere voor 
sinckingen die gewent waren langh haijr te 
hebben, en ’t selve door sieckte uijt gevallen 
was.

Liet sijn hoogheijt mij vragen hoe laet dat 
daghten te wesen off klocken gebruijckte en 
een horologie bij mijn hadt.

Omtrent 3 uijren ’s aghtermiddags ant-
woorde ick. Gebruijckte klocken, hadde een 
kleijn zackhorologitie bij mijn, dat ik voor 
den dagh haelde, wenckte dat ik het bij 
sijn hoogheijt soude brengen, wees de uijren 
en zeijde ’t in crom Japans soo goed als ick 
kon, en dat ’et op halff vieren stont, daar 
sijn hoogheijt over laghte. Den tolcq ’t selve 
nader uijtleggende.

Vroegh off wij ook soodanige matten gebruij-
ckten, wees met de hand na de jalousij-mat-
ten en wat dat de naem die wij deselve gaven 
beduijden.

Wij gebruijckte se wel tot cieraet voor de 
deuren der kamers, ook wel in sieckten voor 
de vliegen en muskieten, de naem braghte 
mee dat die gene die daaragter saten, niet 
in ’t openbaar wilden gesien wesen. Dit 
sij ik omdat zijn hoogheijt uijt de gedane 
vraegh dit scheen te weten, seggende ik had 
regt geantwoord.

Dus lange was Zijn Hoogheijt Bingo Samma als hiervooren geseght, op de uijter-
ste matten, komende aende grondt, daar de matten uijtgenomen waren, dighte aen 
de jalousij-matten van ons reghterhand geseten, maar stond nu op en gingh zitten 
3 â 4 treden dieper bij de jalousij-matten die in front van ons hingen en alsoo 
dit geschiede op een woort â twee, en ’t geruijs dat ‘er binnen was, soo dunckt mij 
daaruijt te mogen besluijten dat den keijser daar oocq aghter de jalousij-matten dus 
lange omtrent ons geseten moste hebben.
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Off niemand van de onse op enige instru-
menten konde spelen, ende deselve bij der 
hand hadde, off ons in de musijck excerseerde, 
mitsgaders wat soorten van instrumenten 
gebruijckten, mosten niet beschroomt wesen, 
de keijser soude het aengenaem wesen, als 
men daarvan iets konde verthonen.

Onse natie waren oocq lieffhebbers van de 
musijcq, gebruijckten veelerhande speeltuij-
gen, trompetters, trommels en schalmeijen 
in den oorlogh, orgels, clavecimbaels, 
luijten, bassen, fiolen, fluijten en andere 
op feesten, bruijlofften en vrolijckheden. 
Niemand van ons als monsr Kempher, die 
kon wel musijck en op eenige instrumenten 
spelen, dogh hadde geen in Japan mede ge-
braght, ons leet zijnde, de majesteijdt voor 
tegenwoordigh daerinne niet te konnen 
behagen, soude anders het gaerne doen, met 
eenen ons alle buijgende.

Soo seijde sijn hoogheijt na een kleene pause, dat ijder van ons sijn mantel sou 
omdoen, en na huijs gaan, hadden de keijser contentement gegeven. Dogh de eer-
biedigheijd op sijn Japans willende doen, begeerde dat het op de Europische wijse 
soude geschieden. Deden dan gelijcq hiervoren in de vraegh poincten aangeroert 
staet, als aan keijsers en koningen werd gedaan, te weten op d’eene knie leggende 
met ‘hoofft gebogen en de reghterhandt tot op de grond, traden soo al strijckvoeten-
de agterwaarts, lieten door den tolck voor ’t laest de maijesteijt nevens de heeren 
rijcxraden gesontheijd en langh leven toewenschen, dat meergemelte sijn hoogheijdt 
met een vrindelijck wesen en met ’t knicken van sijn hooft beantwoorde.’

We zien wat we willen zien. Kaempfers beschrijving is bepalend geweest voor 
het beeld dat al bijna drie eeuwen bestaat over de Nederlanders aan het hof 
van de shogun. Het is slechts één beschrijving tegenover de vele andere in de 
originele dagregisters die een ander beeld geven. Het is tijd dat we ook die laten 
spreken waardoor we met andere ogen naar de ontvangsten kunnen kijken en het 
eeuwenoude beeld kunnen bijstellen.

Eindnoten

A. Nier- of blaassteen.
B. Soort van jicht.
C. Abcessen.
D. Kerels, Van Outhoorns metgezellen.
E. Opperhoofd Balthasar Sweers.
F. Een klein kind op de arm wiegen.
G. Groep van (aanzienlijke, veelal adellijke) vrouwen die bij een vorst(in) of 

ander hooggeplaatst persoon hoort, als begeleiding; gevolg van vrouwen 
(WNT).
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Hoogspanning op het achterdek
De observaties van opperchirurgijn Louis Relian 
(1725-1778)

Roelof van Gelder

Relian en zijn Journal

Een dienaar van de VOC die naar de Oost vertrok werd geconfronteerd met een 
variatie aan leefstijlen die hij in het dorp of de stad waar hij was opgegroeid niet 
voor mogelijk had gehouden. Om te stellen dat ‘de West de Oost’ ontmoette of 
dat de desbetreffende matroos of soldaat kennis maakte met ‘de ander’ is een te 
simpele voorstelling van zaken. VOC-dienaren kwamen een hele reeks van ‘an-
deren’ tegen. De honderdduizenden buitenlanders die dienst hebben genomen 
bij de VOC moesten om te beginnen al in een van de zes VOC-steden waar zij 
aanmonsterden wennen aan de Nederlanders. Op zee kwamen zij in contact met 
medematrozen, medesoldaten of mede-officieren, die afkomstig waren uit alle 
windstreken. ‘De ander’ was ‘anders’ door zijn geografische herkomst, zijn religie, 
zijn sociale afkomst, zijn opleiding en taal en natuurlijk door zijn persoonlijk-
heid. Als hij geluk had ontmoette de VOC-dienaar een stad- of streekgenoot met 
wie hij kon optrekken.

Hoe het dergelijke mannen is vergaan weten wij dankzij vele autobiografi-
sche geschriften van VOC-dienaren.1 Wij kennen zakelijke scheepsjournaals en 
persoonlijke memoires; ook bestaan er vele reisbeschrijvingen waarin de auteur 
kwistig rondstrooit met geografische, antropologische en natuurhistorische in-
formatie die hij ontleende aan eigen waarneming of die hij uit boeken haalde. 

Een bijzonder voorbeeld van een VOC-dienaar die met gezonde nieuws-
gierigheid, een opgeruimd gemoed en een zekere eruditie zowel zijn Europese 
medeopvarenden als de niet-Europeanen die hij ontmoette, observeerde en be-
schreef, is Louis Relian. Hij behoorde tot de ongeveer 10.000 chirurgijns die de 
VOC in twee eeuwen hebben gediend en die zorg droegen voor de zieken op de 
schepen en op de handelsposten.2 Hij was in 1725 geboren in Genève als zoon 

1 Zie Roelof van Gelder, Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800). 
Nijmegen: SUN 1997. Voor een detailstudie over één Duitse matroos, zie Roelof van Gelder, 
Naporra’s omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793). Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij 
Atlas 2003.

2 Zie voor aantallen, herkomst, opleiding en verdiensten etc. Iris Bruijn, Ship’s Surgeons of the Dutch 
East India Company. Commerce and the Progress of Medicine in the Eighteenth Century. Leiden: Leiden 
University Press 2009.
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van een slotenmaker en studeerde medicijnen in Parijs. Omdat de scheepschirur-
gijns doorgaans een chirurgijnsopleiding bij een gilde hadden gevolgd, kunnen 
we Relian als het ware overgekwalificeerd noemen.

Driemaal voer Louis Relian als opperchirurgijn in dienst van de VOC naar 
de Oost. Over zijn eerste reis, in 1752 en 1753, deed hij uitgebreid verslag in 
zijn Journal Historique d’un voyage aux Indes Orientales, dat zich met een andere 
manuscript van zijn hand in de Bibliothèque Publique van Genève bevindt.3 
Hij schreef dit niet voor een breed publiek, het was niet bedoeld om te worden 
uitgegeven. Hij had maar één lezer voor ogen: Jean Jallabert (1712-1768), hoog-
leraar wiskunde en experimentele fysica te Genève en lid van verschillende we-
tenschappelijke academies. Hij moet een soort mecenas zijn geweest en Relian 
was hem kennelijk veel verplicht.  

Relian laat blijken dat hij niet van de straat is, dat hij beschikt over een ratio-
neel denkkader, dat hij de vereisten voor objectieve, systematische beschrijvingen 
kent en zich bewust is van zijn eigen beperkingen. Hij had een grote belangstel-
ling voor de natuur en verzamelde schelpen, koralen en vissen; op Robbeneiland 
kocht hij zelfs een opgezette zeehond, zeehondenvel, kameleons en een sprink-
haan. Hij noemt zichzelf dan ook een ‘amateur de curiosités naturelles’. Kortom hij 
afficheert zich met zijn nadruk op de rede als een kleine geleerde, als een man 
van de Verlichting.

Op zijn 27ste besloot Louis Relian een baan te zoeken bij de VOC. Hij was 
daartoe gemotiveerd door zijn verlangen om te reizen – een topos in de reisli-
teratuur – en door wat hij noemde ‘la necessité d’avancer ma fortune’, de hoop dus 
zijn kapitaal te vermeerderen. In juli 1752 monsterde hij in Middelburg aan als 
opperchirurgijn, voor een gage van 48 gulden per maand.  

Beroepshalve moet Relian een chirurgijnsjournaal hebben bijgehouden, maar 
zijn Journal, gedateerd 1754, is iets anders. Het is een persoonlijk reisverslag met 
daar doorheen geweven informatie over de plaatsen waar hij aan land is gegaan, 
te weten de Kaapverdische Eilanden, Kaap de Goede Hoop, Batavia, Macao, 
Whampoa en Kanton. Hij analyseert het karakter van de Nederlanders in het 
algemeen en van de bewoners van de Kaap en van Batavia. Dit Journal is vooral 
bijzonder door de karakterschetsen die Relian geeft van de Europeanen die hij 
ontmoette, in het bijzonder van de officieren van de schepen op zijn heen- en 
terugreis. In de meeste journaals komen we over mede-opvarenden niet veel 
meer te weten dan hun plaats van herkomst, hun oorspronkelijke beroep, hun 
rang aan boord, hun promotie of juist hun degradatie en hun dood. Relians 
Journal daarentegen valt te lezen als de portrettengalerij van een aantal zeevaren-
de VOC-dienaren in de hogere rangen, van uiteenlopende komaf, en met al hun 
hebbelijkheden, die maar één doel voor ogen hadden: rijk worden.

3 Bibliothèque de Genève, Ms. suppl. 127. Het handschrift telt 356 tweezijdig beschreven folio’s. Op 
een tekening van een dolfijn na is het ongeïllustreerd. In de handel rouleerde een kopie van het 
eerste journaal (Antiquariaat Forum, catalogus 107 (2002), nr. 130 en catalogus 108 (2003) nr. 146). 
Het andere handschrift is Second Voyage aux Indes Orientales (Bibliothèque de Genève, Ms. suppl. 
128). Hierin beschrijft Relian ontwikkelingen in Bengalen in de periode 1756-57. Zie ook Hervé, 
Georges Henri, ‘Le Journal de voyage de Relian. Journal historique d’un voyage aux Indes orientales, 
... par Louis Relian, ... 1754...’. Revue de l’École d’Anthropologie de Paris, 14 (1904), 414-422.
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Nederlanders 

Uitvoerig gaat Relian in op de wijze waarop een reiziger behoort waar te ne-
men. Elk volk, zo schrijft hij, heeft zijn eigen ‘génie’, zijn eigen karaktertrekken. 
Die staan soms diametraal tegenover onze eigen zeden en gewoontes en lijken 
dan ons gevoel voor rede te ondermijnen. Maar om een reis vruchtbaar te laten 
verlopen, moeten wij alles bekijken met een onpartijdig oog, zonder vooroor-
delen, en de oorsprong en de oorzaak van gewoontes, die wij zo merkwaardig 
vinden, onderzoeken. Wij dienen daarom het klimaat, de regering en de religie 
in ogenschouw te nemen en bovendien de relatie die het desbetreffende land 
met andere naties onderhoudt. Pas dan doen wij recht aan gewoontes die wij 
aanvankelijk veroordelen. Wie bij vreemdelingen leeft moet zich gewennen aan 
hun gewoontes en de taal leren. Hij moet beschaafd en vriendelijk zijn. Daarmee 
verwerft hij hun achting.

Van de Nederlanders wist Relian niets. Hun gewoontes kwamen hem in alle 
opzichten bijzonder, zelfs belachelijk voor. Maar hij besloot zijn oordeel op te 
schorten tot hij inzicht had verkregen in hun manier van denken en leven, en 
hij hun taal sprak. Hij typeert hen conform de toen gangbare klimaattheorie, die 
er van uitging dat het karakter van een volk bepaald wordt door de geografische 
en klimatologische omstandigheden waaronder het leeft. Relian stelt vast dat het 
Hollandse klimaat, hoewel op sommige plaatsten gezond en aangenaam, toch 
door de vele moerassen en grachten nat en drukkend is. Dat beïnvloedt het 
temperament van de inwoners. Ze zijn dan ook flegmatiek, traag in hun beslis-
singen, buitengewoon gereserveerd ten aanzien van onbekenden en ze missen in 
alle opzichten de levenslust, de ‘enjouement’ die de Fransen kenmerkt. Hij ziet dat 
overigens eerder als deugden dan als gebreken en het kostte hem weinig moeite 
zich hieraan te conformeren. Wel moest hij daarbij zeer plooibaar zijn.

Toen Relian besloot te gaan varen, realiseerde hij zich dat zich onder de zee-
lieden vele onbehouwen lieden bevonden zonder enige educatie. Hij nam zich 
dan ook voor om geduldig te zijn en zo het karakter te leren kennen van dege-
nen met wie hij maanden moest samenleven. Hoewel hij als chirurgijn dagelijks 
omging met matrozen en soldaten maakt hij weinig woorden aan hen vuil; wel 
beschrijft hij enkele vechtpartijen en andere ongeregeldheden aan boord met de 
daaropvolgende bestraffingen. Ook vertelt hij dat de zeelieden en soms zelfs de 
officieren hem bespotten vanwege zijn verlangen om schelpen en andere zeedie-
ren te verzamelen; hij betaalde er zelfs voor, maar zij zagen het nut er niet van 
in en verklaarden hem zelfs voor gek. Toch waren er ook die na het aanhoren 
van zijn beweegredenen een zeker respect betoonden en hem als een geleerde 
beschouwden. Met deze opmerkingen distantieerde Relian zich natuurlijk ook 
van de lageren in rang.
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Officieren

Relian concentreert zich op de officieren van het schip waarop hij uitvoer, de 
Batavier.4 Met hen zat hij op een beperkt oppervlak gedurende acht maanden let-
terlijk opgescheept. Zijn betrekkingen tot de officieren stonden dan ook in dienst 
van zijn strategie, als buitenlander die de Nederlandse taal niet beheerste, om de 
lange reis mentaal te overleven. Hij beoordeelt hen op drie punten: hun karakter, 
hun vakbekwaamheid als zeeman en hun vermogen om te commanderen.

Om te beginnen moest hij het vertrouwen winnen van de schipper. Dit was 
Jacobus (Jacques Estienne) Regnault, geboren in Middelburg in 1715. Zijn ou-
ders waren gevluchte hugenoten uit Montreuil in Noord-Frankrijk. Hij was zijn 
carrière begonnen als scheepsjongen en kreeg daarbij de taak de opperchirurgijn 
te assisteren.5 Inmiddels had hij 23 jaar ervaring in de zeevaart en dit was zijn 
achtste reis naar Azië. Regnault was klein van stuk; in zijn fysionomie herkende 
men niets van de karaktertrekken van een geboren leider. Regnault hield van 
praten en omdat hij Frans kende onderhield Relian, die nog geen Nederlands 
sprak, zich veel met hem. Regnault was niet trots of hautain, wel gierig en zelf-
zuchtig, hoewel ook soms wel weer genereus. Ten onrechte meende hij dat hij 
een goede inborst bezat en hij wilde doorgaan voor een grote geest en een man 
van fijnzinnige gevoelens. Het kostte Relian weinig moeite om hem in dat idee 
te sterken, hem respect te betonen en zo zijn vertrouwen te winnen. 

Relian noemt hem een goede zeeman, maar een slechte schipper, hij was wei-
nig besluitvaardig wanneer zijn gezag dat vereiste, en snel door andere meningen 
te beïnvloeden. Over Regnaults tekortkomingen zweeg Relian. Men moet dat 
geen veinzen noemen, haast hij zich te schrijven, of onoprechtheid. Maar het 
is nu eenmaal zo dat de meeste zeelieden ruw van aard zijn en zonder enige 
opvoeding. En wie hen op hun fouten aanspreekt wordt het leven zeer moeilijk 
gemaakt. 

Regnault was getrouwd en liet een maandbrief voor zijn vrouw opstellen, 
wat betekende dat ze per jaar drie maanden gage zou ontvangen, dat wil zeggen 
216 gulden. Maar de echtelieden zouden elkaar niet terugzien: zij overleed in 
1755 in Middelburg, hij in 1756 in Batavia. Hun zoon erfde de vijfduizend gul-
den die Regnault op deze reis had verdiend.

De tweede in rang aan boord was de boekhouder. Deze Bernardus ten 
Noort jr., eveneens afkomstig uit Middelburg, was ongeveer 24 jaar oud en deug-
de volgens Relian in geen enkel opzicht. Hij bezat een onverdraaglijk karakter. 
Hij was getrouwd, zijn vier kinderen waren overleden en hij had zijn vrouw ver-

4 De Batavier, in 1735 gebouwd op de werf van de Zeeuwse kamer van de VOC vertrok op 4 
augustus 1752 van de rede van Rammekens met aan boord 118 zeevarenden, 31 soldaten en één 
passagier. Zie J.R. Bruijn, F.S. Gaastra and I. Schöffer (red.), Dutch Asiatic Shipping in the 17th and 
18th Centuries. Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape 
(1595-1794); with assistance of E.S. van Eyck van Heslinga. Rijks geschiedkundige publicatiën. 
Grote serie, vol. 166. Den Haag: Nijhoff 1979). Zie ook www.vocsite.nl/schepen. Een aantal van 
de door Relian genoemde personen kon worden teruggevonden via de scheepssoldijboeken in het 
VOC-archief (www.vocopvarenden.nationaalarchief.nl). 

5 D. Bax, ‘’n Pastelportret deur Pieter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad’, in 
Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe 
Reeks, 32 (1969), 13.
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laten. Dat nam niet weg dat hij een maandbrief ten gunste van haar liet opstellen. 
Omdat hij het op verschillende handelskantoren niet uithield besloot hij zijn 
geluk in Azië te beproeven. Deze verwaten kwast meende dat hij in rang hoger 
stond dan de schipper en daarom het een en ander over het scheepscommando 
te vertellen had. Hoewel hij niet gestudeerd had, hing hij de theoloog, de dokter 
en de dichter uit en meende hij het tegen elke hoogleraar te kunnen opnemen. 
In werkelijkheid beschikte hij over geborneerde, volslagen onjuiste denkbeelden. 
En hoewel hij zich voordeed als uiterst vroom hield hij er de laagste hartstochten 
op na. 

Tot verdriet van Relian moest hij met Van Noort een hut delen. Deze onbe-
schaamde en pedante boekhouder gedroeg zich daar als een koning en Relian 
had daar zeer onder te lijden omdat de boekhouder Fransen haatte en het ook 
niet verdroeg dat men Frans sprak. Hij verbood Relian zelfs zijn moedertaal 
te spreken. Voor Relian was het gedwongen samenzijn met deze aansteller, die 
bij niemand geliefd was, een kwelling. Met het grootst mogelijke geduld en 
met beleefdheid hield hij het vol. Op zijn tweede reis naar Azië zou Relian in 
Bengalen komen. Daar kreeg hij een vriendelijk verzoek van deze Van Noort om 
hem in Houghly te komen bezoeken. Kennelijk had hij daar een lucratieve post 
verworven. Van een bezoek kwam het niet. Ten Noort zou in 1759 repatriëren. 

De eerste stuurman, Hans Cornelisse uit Flensburg, was op jonge leeftijd naar 
Nederland gekomen en maakte snel carrière bij de VOC. Tot 1751 diende hij als 
scheepsjongen en matroos tot hij in 1751 aan Kaap de Goede Hoop plotseling 
werd gepromoveerd tot tweede en kort daarop tot eerste stuurman. Deze snelle 

Jacobus van Dam, een opperstuurman 
van de VOC. Kleibeeldje, Kanton, 
ca. 1753. Het Scheepvaartmuseum, 
Amsterdam, inv. nr. 2004.5707. 
Van Dam, afkomstig uit Amsterdam, voer 
in 1753 uit op het Zeeuwse schip Pasgeld 
als opperstuurman. Toen de schipper 
overleed volgde Van Dam hem op.
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promotie had hem uiterst zelfingenomen gemaakt. Een man zonder enige edu-
catie en zonder ‘usage du monde’, anders gezegd zonder goede manieren. Hij was 
hooghartig tegenover zijn ondergeschikten, hard tegenover de matrozen, gierig 
en egoïstisch, wantrouwig en geneigd om naar foute rapportages te luisteren. 
Hij sprak niet veel, maar kon desondanks nooit een geheim bewaren. Hij deed 
moeite om zijn lage afkomst te verbergen. Al deze kwalijke eigenschappen na-
men niet weg dat hij een goed stuurman en commandant was. Relian moet dat 
juist hebben gezien want Cornelisse zou nog driemaal voor de VOC als schipper 
naar Azië varen.

De tweede stuurman Jan Doense uit Vlissingen, beschikte over een goed ka-
rakter en gedroeg zich niet zo slecht tegenover de matrozen als Hans Cornelisse. 
Hij was kleingeestig en praatte over niets anders dan onbenulligheden. Wel was 
hij moeilijk om mee om te gaan wanneer hij te veel wijn had gedronken. En 
wanneer het aankwam op handel was hij niet helemaal te vertrouwen, wat zich 
uitte wanneer men hem geld had geleend. Hij stond op gespannen voet met de 
eerste stuurman. Kennelijk voldeed ook hij als zeeman, want de Compagnie be-
noemde hem in 1762 tot schipper voor een nieuwe reis naar Azië, waar hij drie 
jaar later overleed. Doense was getrouwd en ook hij liet een maandbrief voor 
zijn vrouw opstellen.

Aan boord van de Batavier dienden twee derde stuurlieden, een Zweed en 
een Noor. De eerste, Hermanus Govert uit Strömstad, scheen van behoorlijke 
komaf te zijn, had een goede opleiding genoten en was beleefd. Eigenlijk was 
hij te aardig, wat helemaal niet bij een officier past. Aan zijn commando’s voegde 
hij altijd een ‘s’il vous plait’ of een andere beleefdheidsvorm toe. Hij was een erg 
slechte zeeman. De man beweerde bijvoorbeeld dat men, om Batavia te bereiken, 
tweemaal de linie moest overzeilen. Toen zij er een kaart bij haalden gaf hij toe 
zich deerlijk te hebben vergist omdat hij meende dat Batavia ten noorden van de 
evenaar lag. Hij leek Relian meer geschikt voor de dans, waarin hij uitblonk, dan 
voor de navigatie. Dat alles nam niet weg dat de VOC hem nogmaals in dienst 
zou nemen en wel in 1759 als tweede stuurman. Ook hij liet een maandbrief 
opstellen voor zijn vrouw.

De tweede derde stuurman, Rasmus Salkgaat uit Drammen, moet een boe-
renkinkel zijn geweest maar was wel weer een goede zeeman; hij zou kort na 
aankomst in Batavia overlijden.

Deze twee stuurlieden stonden vijandig tegenover elkaar, maar Relian wacht-
te zich ervoor partij te kiezen en kon met beiden opschieten. Desondanks moest 
hij zo nu en dan hun beledigingen incasseren omdat zij wegens zijn amicale re-
latie met de schipper, jaloers op hem waren. En wanneer hij met Regnault Frans 
sprak, meenden zij dat zij over hen spraken. 

Relian geeft nog twee karakterschetsen. Van de tweede chirurgijn, Gijbert van 
Goten uit Middelburg had hij een lage dunk, zoals overigens van alle chirurgijns 
die bij de VOC dienden.6 Hij kon er niet bij dat de Compagnie niet meer erva-
ren lieden voor een dergelijke goed betaalde post aannam. Hoewel Van Goten al 
drie jaar gevaren had, naar Spanje en naar Amerika, was hij een nul in zijn vak. 

6 In zijn tweede Journal (f. 17.) herhaalt Relian zijn negatieve oordeel: ‘on ne voit que trop souvent les 
chirurgiens majors des vaissaux Hollandois negliger leurs malades d’une manière très condamnable’. 
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Toen Relian hem een keer verzocht om kwikzalf te bereiden, bleek Van Goten 
niet te weten wat dat was. Relian leerde hem dat te mengen met terebint, de 
hars gewonnen uit de terpentijnboom. Van Goten meende dit sneller te kunnen 
maken door het kwik tot poeder te stampen. Van Goten liet een maandbrief voor 
zijn moeder opstellen.

De kleurrijkste reisgezel was Jacob Reps, een 21-jarige jongeman uit Brussel. 
Zijn verleden zoals door Relian verhaald, leest als de synopsis van een acht-
tiende-eeuws romannetje. Reps was van goede komaf en leefde een luxueus 
en verwend leven. Hij werd verliefd op de jonge, mooie echtgenote van een 
edelman, een oude dronkelap vol slechte manieren. De liefde was wederzijds en 
het paar besloot naar Frankrijk te vluchten om daar samen gelukkig te worden. 
Zij voorzag zich van goud en edelstenen van haar man, en Reps stal geld van 
zijn vader. Het paar nam de postkoets naar Péronne in Noord-Frankrijk, maar 
daar wachtte Reps’ vader hen op. De vrouw werd in een klooster opgeborgen 
en Reps’ familie stelde hem voor de keuze dienst te nemen in een regiment van 
de koningin van Hongarije – hij bedoelt Maria Theresa – of fortuin te maken in 
Indië. Het besluit viel om hem met een neef naar Middelburg te sturen om zich 
daar te laten informeren over de mogelijkheden. Vanaf Rammekens werd hij naar 
de onder zeil liggende Batavier geroeid. Zonder dat hij het door had vertrok de 
neef en lichtte de Batavier het anker. Nu moest Reps, door de haast niet voorzien 
van geld of aanbevelingsbrieven, dienen als soldaat. Omdat hij uit een goede fa-
milie stamde mocht hij mee-eten aan de schipperstafel. Relian trok zich zijn lot 
aan en ging veel met hem om. In Batavia zag hij dat Reps tussen de soldaten een 
miserabel leven zou moeten leiden in Oost-Java. Hij wist hem aan te bevelen bij 
een hoge militair voor een beschermde functie. Het afscheid viel beiden zwaar 
en Relian vroeg hem om hem op de hoogte te houden van zijn belevenissen. Hij 
heeft nooit meer iets van hem gehoord. De ongelukkige Reps stierf in juli 1755 
in Semarang, twee jaar na zijn aankomst in Batavia.

Met twee onderbrekingen, op de Kaapverdische Eilanden en aan Kaap de 
Goede Hoop, verkeerde Relian acht maanden op het kleine oppervlak van het 
achterschip met deze acht personen, waartoe ook nog een zeventienjarige kadet 
behoorde, een marineman in opleiding, die maar vijf gulden per maand verdien-
de, maar alle privileges op het achterschip genoot. Over deze Georg Christoffel 
Hertsz uit Leeuwarden vertelt Relian geen bijzonderheden. Met Jacob Reps 
erbij bestond het hele gezelschap uit tien personen.

Wie nooit op zee is geweest, schrijft Relian, kan zich niet voorstellen hoe 
triest het leven is wanneer de officieren niet met elkaar kunnen opschieten. 
Omdat zulke mensen, die elkaar naar het leven staan, gezien hun functie elk 
moment moeten overleggen en samenwerken, groeit in al die maanden de ver-
bittering. Zij moeten zich inhouden omdat zij bij een ruzie gestraft kunnen 
worden volgens de VOC-reglementen. Omdat de officieren uit zoveel verschil-
lende windstreken afkomstig zijn (in dit geval uit Zeeland, Holland, Zweden, 
Noorwegen, Holstein en Genève) verschillende karakters, gewoontes en tempe-
ramenten hebben, komt het op de vijftig Compagnieschepen misschien twee- of 
driemaal voor dat de officieren het goed met elkaar kunnen vinden. Een oorzaak 
van spanningen is ook dat een snelle promotie scheve ogen geeft bij ervaren 
officieren.
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De Kaap en Batavia

Relians beschrijvingen van niet-Europeanen zijn veel algemener van aard. Op de 
Kaapverdische Eilanden ontmoet hij de zwarte bewoners. Dat zijn in zijn ogen 
bandieten, armzalige lieden, lui en arm; zij kunnen je beroven of zelfs afslachten. 
Zij leven in miserabele omstandigheden en hun onderkomens lijken meer op 
beestenhokken dan op echte huizen. Hij ruilt er naalden en oude hemden en 
broeken voor sinaasappelen, citroenen en limoenen. Ook bieden zij hun vrou-
wen aan.

De Khoi Khoi op Kaap de Goede Hoop beschouwt hij als een curiositeit, als 
een ruw volkje. Buitengewoon gecharmeerd is hij daarentegen van de kolonisten. 
Zij zijn vriendelijk ten opzichte van vreemdelingen en vooral de vrouwen zijn 
mooi, goed opgeleid en spiritueel. Zij kunnen musiceren, spelen orgel, klavecim-
bel, viool, bas en vooral dwarsfluit (wat Relian zelf ook doet). Zij dansen ook 
goed en kunnen fraai borduren en schoonschrijven. De mannen daarentegen zijn 
grof en boers en missen elke vermogen om behoorlijk met mensen om te gaan. 
Een verfoeilijke trek van de Kaapbewoners, van hoog tot laag, is hun grenzeloze 
roddelzucht. Daar komt nog de minachting bij die zij betonen ten opzichte van 
armen. Dat is vooral beschamend voor de zeelieden die hier tijdelijk logeren.

Na zeven maanden bereikte de Batavier Batavia. Dit was in de ogen van 
Relian een mooie, maar cultuurloze stad; van het peil van de inwoners heeft hij 
een lage dunk. De samenleving is hier volledig gericht op commercie, zodat men 
hier weinig denkers aantreft, mensen die zich bezighouden met filosofie of ab-
stracte wetenschappen. Er heerst hebzucht en jaloezie, corruptie, verwaandheid, 
ijdelheid en luxe. De Europeanen hebben de Javanen geïmiteerd in de kunst 
van het bedriegen, waarbij vooral de nieuwelingen eraan moeten geloven. Veel 
Europeanen van lage komaf hebben zich via huwelijken omhoog gewerkt. Wie 
fortuin heeft gemaakt en nog enige liefde voor Europa voelt keert terug en laat 
dan zijn plaats open voor een andere gelukszoeker. De vrouwen komen er he-
lemaal slecht van af. Zij missen elke spiritualiteit, hebben geen goede opleiding 
genoten zoals aan de Kaap, zijn hooghartig en onaangenaam in de conversatie.

Om dit nog nader te adstrueren geeft Relian een gesprek weer met een 
Fransman, Joseph Loudea, een opperchirurgijn die tot opperkoopman is gepro-
moveerd. Loudea diende de Compagnie al zeven jaar. In deze Dialogue - eigenlijk 
een eenakter voor een door de wol geverfde VOC-dienaar en een nieuweling -, 
passeren alle feilen en falen van de Compagnie de revue. Relian vraagt hem hoe 
hij nu eigenlijk in deze verre en vreemde stad fortuin kan maken. Direct snijdt 
Loudea een probleem aan: omdat Relian Frans spreekt zou men allicht denken 
dat hij Fransman is en uitgerekend daaraan heeft men in Batavia de pest. Leer dus 
zo spoedig mogelijk Nederlands luidt zijn advies. 

Loudea schetst een keur aan ondeugden die de boventoon voeren rond de 
gouverneur-generaal: vleierij, kruiperij en alle mogelijke frauduleuze praktij-
ken die er maar te bedenken vallen. Relian speelt de rol van oprechte, eerlijke 
Compagniedienaar. Loudea probeert hem aan het verstand te brengen dat hij met 
een dergelijke instelling geen schijn van kans maakt. De Nederlanders mogen in 
Europa nog wel een deugdzame indruk maken, Batavia bestaat uit een samen-
raapsel van naties en dan nog wel van mensen van het laagste, schurkachtige 
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allooi; het zijn zonder mankeren misdadigers en non-valeurs. Zij maken meer 
kans om vermogend te worden dan Relian met zijn eerlijkheid en al zijn studies 
en certificaten. Mocht hij ambitie hebben om een hoge post bij het hospitaal of 
bij de medicijnwinkel te krijgen, dan staat er maar één weg open: hij moet zich 
door een of andere vriend laten aanbevelen bij de gouverneur-generaal of bij een 
van de raden van Indië.

Met een monter cynisme vertelt Loudea aan de verblufte Relian hoe je de 
Compagnie op kan lichten. Koop voor de zieken de goedkoopste medicijnen 
in, vul de medicijnkisten van de scheepschirurgijns voor de helft met wat de 
gedrukte lijsten voorschrijven. In het hospitaal valt flink te verdienen door een 
deel van het ziekengeld in eigen zak te steken, en door minder voedsel zoals rijst, 
brood, boter, melk en olie, en minder kleding te verstrekken. De opmerking over 
dergelijke malversaties stroken met de vele klachten van scheepschirurgijns over 
de kwaliteit van de medicijnkisten die juist in deze jaren weerklonken.7 

Bij de andere sectoren van de VOC gebeurt volgens Loudea precies hetzelfde. 
Men moet vleien en zich allerlei spotternijen en hoon laten welgevallen. Dat is 
niets voor u, zegt hij tegen de onthutste Relian, ga niet in Batavia werken. Hij 
raadt hem aan om chirurgijn op de schepen te blijven. Daar zal hij een rustiger 
en eervoller leven leiden. Hij mag blijven rekenen op Loudea’s steun en vriend-
schap. Ten minste, voegt hij er aan toe, zolang hijzelf niet zou bezwijken aan een 
borstkwaal die al lang zijn gezondheid ondermijnde.

Naar China 

Relian bleef twee maanden en tien dagen in Batavia zonder er in te slagen een 
passende functie te vinden. Toen deed zich de kans voor om op een schip te 
dienen dat naar Kanton zou varen en dat vandaar rechtstreeks naar het vaderland 
moest terugkeren. Tussen 1720 en 1734 stuurde de VOC schepen direct vanuit 
Nederland naar China, dus zonder dat ze Batavia aandeden. Maar vanaf dat laatste 
jaar werd de Chinahandel binnen het Aziatische bedrijf getrokken en zeilden 
jaarlijks drie of vier VOC-schepen van Batavia naar Macao, de Portugese enclave 
in de monding van de Parelrivier.

Op 21 mei 1753 vertrok Relian op de Overnes naar China. In Macao bezoch-
ten Relian en de schipper, Michiel van Son, onder leiding van Loudea enkele 
Portugezen. Als eerste de Portugese gouverneur, die in bescheiden omstandighe-
den leefde en die geëscorteerd werd door een armzalige erewacht, maar die hen 
met alle eer en beleefdheid ontving op een wijze die hij van een Portugees nooit 
had verwacht. Ook bezochten zij de rijkste Portugees, Simon Vincent, die hen 
onthaalde op een copieus diner.

Bij het volgende bezoek moest Relian opnieuw zijn vooroordelen bijstellen 
en wel bij de jezuïeten. Toen in 1724 de Chinezen het christendom in hun 
land verboden hadden, werden de jezuïeten in China naar Kanton en later naar 
Macao verbannen. Daar bezat de Portugese missie een kerk en een huis, waar op 
dat moment tussen de vijf en tien jezuïeten verbleven. De superieur, een rijzige 
man van zes voet lang met vurige ogen en een witte baard die tot zijn borst 

7 Iris Bruijn, Ship’s Surgeons, 105.
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reikte, ontving hen in zijn studeerkamer. Dit moet Gabriel Boussel zijn geweest, 
die in 1750 tot het hoofd van deze post was benoemd.8 De ontvangst verliep 
allerhartelijkst; nieuws uit Frankrijk werd uitgewisseld onder het genot van een 
uitstekende wijn. Relian was gecharmeerd van de eloquentie van de jezuïeten, 
hun aangename manieren en hun gastvrijheid. Het was een verademing, hij had 
dat lang gemist. Een dergelijk gedrag zocht men vergeefs bij de flegmatieke 
Hollanders, geoccupeerd als die waren met hun handel.

Ten slotte bezochten ze Henriques Corera de la Cerda, een ridicule figuur, 
een katholieke kwezel, die als passagier met hen was meegevaren uit Batavia 
en voortdurende de kralen van zijn rozenketting zat te tellen, de plaatjes in 
een gebedenboekje kuste en paternosters opzegde. Hij roemde de moed der 
Portugezen, wat niet weg nam dat het hem bij de minste aanwijzing voor een 
storm bleek om de neus werd, hoe hard hij ook de heilige Antonius, bescherm-
heilige der reizigers, aanriep.

Hoog gaf Corera op van de deugdzaamheid der Portugese vrouwen en van 
zijn eigen vrouw in het bijzonder. Het is dan ook merkwaardig, schrijft Relian, 
dat zij hun vrouwen in huis verborgen houden. Corera’s eigen vrouw bleef tij-
dens hun bezoek in het overigens armzalige huis verborgen achter een kamer-
scherm, en probeerde heimelijk iets van het gesprek op te vangen. Relian hield 
de zelfverzekerde Correra daarover een citaat van Molière voor: ‘les verroux et les 
grilles/ sont de faibles garans de la vertu des filles’.9 

Op 1 juli 1753 lichtte de Overnes het anker om de Parelrivier op te varen 
om via de nauwe passage, de Bocca Tigris, naar de rede van Whampoa te varen. 
Het schip werd onmiddellijk belaagd door zwermen Chinese bootjes waarvan 
de opvarenden om een aalmoes vroegen of aanboden om linnengoed te wassen. 
Op elk bootje woonde een gezin met vier of vijf kinderen. De opdringerigheid 
was zo groot dat de bemanning de Chinezen moest weren door ze te bekogelen 
met lege flessen en stukken hout en zelfs door op hen te schieten met zout. De 
Chinezen, ‘cette canaille’, bleven in hun bootjes de Europeanen hinderen. Het zijn 
allemaal dieven, aldus Relian. 

De Overnes werd bewaakt door twee sampans die naast het schip kwamen 
te liggen. Met het oog op tol- en havengelden volgde een strenge controle van 
schip en lading. Die bestond uit peper, areka (noot van de betelpalm waar sirih 
van wordt gemaakt), sandelhout, tin en lood. De lading werd in Whampoa over-
gezet in kleine bootjes die naar Kanton voeren. De route naar Kanton was te 
ondiep voor de grote schepen. Onderweg was nog tweemaal tol verschuldigd.

De vier maanden dat de Overnes op de rede van Whampoa lag, heeft Relian 
zich niet verveeld. Hij maakte uitstapjes naar verschillende eilandjes met Europese 
posten en legde bezoeken af aan andere Europese schepen. Hij telde 27 Europese 
schepen die er voor anker lagen, tien Engelsen, zes Hollandse, vijf Franse, drie 
Zweedse, twee Deense en een Pruisisch schip. 

8 Er waren in 1753 zes jezuïeten van de Portugese missie en één van de Franse missie in Macao Zie 
E. R. Hertroijs, Hoe kennis van China naar Europa kwam. De rol van jezuïeten en VOC-dienaren, circa 
1680-1795. Amsterdam: Vrije Universiteit 2014, 109 en 284.

9 Het juiste citaat uit l’École des maris (1661)) luidt : ‘Et les soins défiants, les verrous et les grilles - Ne 
font pas la vertu des femmes ni des filles’.
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In Kanton, ongeveer twintig kilometer van Whampoa aan de oever van de 
Parelrivier ten zuiden van de stad, buiten de muren, lagen de handelskantoren, 
de loges, van de Nederlanders, Engelsen, Zweden, Denen en Pruisen. Het was 
hun verboden de stad te betreden en verder dan zo’n kilometer rond de kanto-
ren mochten zij niet komen. De bemanning van de schepen moest aan boord 
blijven. Slechts in kleine groepjes was het hun toegestaan een uitstapje te maken 
in de voorstad van Kanton. Alle handel met de Europeanen verliep via Chinese 
handelshuizen, de hong.

De mooiste loge was volgens Relian de Nederlandse, die pas een paar jaar in 
gebruik was. Hij ontmoette er directeur Roelof Blok, de in 1712 geboren zoon 
van een glazenmaker in Enkhuizen. Op elfjarige leeftijd had hij als scheepsjongen 
aangemonsterd bij de VOC. Er volgde een aantal reizen naar de Oost waarbij hij 
opklom tot schipper. Vanaf 1745 bleef hij in Azië. Hij kreeg daar de hoogste ma-
ritieme rang, namelijk commandeur van de vloot. Vervolgens werd hij benoemd 
tot opperkoopman van de Chinees-Suratse handel. In 1752 benoemde de Hoge 
Regering hem tot directeur van de Chinahandel, in welke kwaliteit Relian hem 
ontmoette. Hij noemt hem een aimabele man noemt, beschaafd en gemakkelijk 
in de omgang zonder het besef van zijn rang te vergeten. Hij was onnederlands 
charmant en genoot de achting van alle Europeanen.10

10 Blok bleef maar twee jaar in Kanton; hij werd vervolgens directeur van Makassar. In 1761 keerde 
hij schatrijk terug naar Enkhuizen. Zie over hem Yvonne Prins, ‘Van scheepsjongen tot admiraal 
van de retourvloot. Het leven van VOC-dienaar Roelof Blok (1712-1776)’. Jaarboek van het Centraal 
Bureau voor Genealogie, 52 (1998), 156-199.

Gezicht op de rede van Whampoa. Anonieme aquarel op zijde, ca. 1752-1757. Atlas van Stolk, 
Rotterdam, inv. nr. 46006. Precies zoals Relian het beschreef zien we hier schepen van verschil-
lende Europese naties liggen: Nederlanders, Denen, Zweden, Fransen en Engelsen.
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Een andere interessante ontmoeting was die met de Zweed Carl Gustaf 
Ekeberg, kapitein van het schip Hoppet (Hoop). Ekeberg (1716-1784), een er-
varen zeeofficier en een veelzijdig natuuronderzoeker, had naam gemaakt met 
verscheidene boeken. Hij was arts en scheikundige en was zijn loopbaan begon-
nen als scheepsarts. Hij nam van zijn reizen naturalia voor Linnaeus mee terug 
en schreef over de Chinese economie, de flora en de fauna. Ekeberg bleek een 
originele persoon te zijn, een ‘artiste universel’, die uitstekend kon tekenen en 
schilderen, zowel op papier en glas als op hout, porselein en op allerlei metalen, 
op spiegels en tabaksdozen. Ekeberg keek de kunst van de Chinezen af en even-
aarde hun schilderkunst. Hij imiteerde ook de ivoorsnijders en de lakwerkers. Hij 
kon ook uitstekend zeekaarten tekenen en zijn scheepsjournaal stond vol met 
fraaie tekeningen.

Relian kon zo even snuffelen aan het internationale netwerk van geleer-
den dat de aardbol omspande. Zijn mecenas Jallabert in Genève was lid van de 
Académie des Sciences de Paris en van de Royal Society in Londen. De jezuïe-
ten in Macao stonden in contact met de wetenschappelijke academies in Parijs, 
Sint Petersburg en Londen en Ekeberg zou later lid worden van de Koninklijke 
Zweedse Academie van Wetenschappen. Relian zal zeker geprobeerd hebben om 
ook van hier naturalia mee te nemen, maar hij schrijft daar niets over en het was 
dan ook zo goed als onmogelijk. Het was zelfs de ervaren Joseph Loudea niet 
gelukt.11

11 In 1750 had de Hoge Regering een brief van de stadhouder naar de handelsposten gestuurd met 
het verzoek om ten behoeve van de Leidse Universiteit insecten, mineralen en andere naturalia te 
verzamelen en op te sturen. Loudea had beloofd zijn best daarvoor te doen maar het was hem niet 
gelukt. Zie E. R. Hertroijs, Hoe kennis van China naar Europa kwam, 229.

Portret van Roelof Blok (1712-
1776). Anoniem doek, na 1762. 
Particulier bezit. Foto RKD/IB, 
Den Haag.
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Over de Chinezen is Relian niet onverdeeld positief. Al in Batavia werd hij 
met hen geconfronteerd. Hij schrijft over hun ambachten, over hun barbiers, 
hun kerkhof en, zich baserend op mondelinge informatie van ooggetuigen, over 
de Chinezenmoord van 1740 die nog vers in het geheugen ligt. Hij doet dat af-
standelijk maar toont toch medelijden met ‘cette malheureuse nation’. In Whampoa 
komt hij nader in contact met de Chinese wereld. Hij stelt hun diefachtigheid 
vast en vindt hen zelfs laf en verwijfd omdat ze bij het afschieten van de scheeps-
kanonnen grote angst vertonen.

Europese kooplieden kopen thee in Kanton, ca. 1700-1730. Blad 45 van het album ‘La culture du 
thé’. Bibliothèque nationale de France (site Richelieu), inv. nr. RESERVE OE-78-PET FOL.



68 aan de overkant

Vanuit de Nederlandse loge bezocht hij de buitenwijken van Kanton. Het 
was er druk, de straten waren nauw, het wemelde er van de zakkenrollers en zelfs 
werd zijn portefeuille gerold. De schurkenaard der Chinezen was een tweede na-
tuur.12 Zij houden hun vrouwen als een soort slavinnen. Hun huwelijken komen 
niet voort uit wederzijdse genegenheid, zij kennen niet het geestelijk plezier dat 
er in besloten kan liggen.

Aan de andere kant bewondert Relian hun ijver, met name die van de hand-
werkslieden. Zo noemt hij de glasschilders die op glas of op spiegels schilderen. 
Zij zouden niet onderdoen voor Europese schilders als zij maar over goede voor-
beelden beschikten. Nu is hun werk belachelijk en vol fouten. Daarna behan-
delt hij de ivoorwerkers, de zijdeborduurders en de beeldjesmakers. Die laatsten 
maken de realistische driedimensionale portretten van Europeanen, die volgens 
hem zeer gelijkend zijn. Ook signaleert hij de scabreuze beeldjes die hier worden 
vervaardigd en gretig naar Europa worden vervoerd. De Chinezen houden zich 
bezig met abstracte wetenschappen en ook uit hun maatschappelijke organisatie 
blijkt dat zij niet achterlijk zijn. Zij doen daarin niet onder voor de Europeanen.

De terugreis

Op 22 oktober 1753 verliet de Overnes Whampoa. De lading bestond in de eer-
ste plaats uit thee, en verder uit porselein, zijde, rabarber, kamfer en specerijen. 
Na enkele stormen en dwaaltochten bereikten zij pas na vier maanden Kaap 
de Goede Hoop. Ditmaal maakte Relian verschillende toeristische uitstapjes. 
Natuurlijk stond de Tafelberg op het programma. Er diende zich een chirurgijn 
van de Kaap als gids aan en ook de organist van een van de kerken wilde wel mee. 
Relian voorzag grote moeilijkheden wegens diens zwaarlijvigheid en de organist 
vertraagde de tocht inderdaad aanmerkelijk. Drie slaven droegen de victualiën. 
Op het smalste punt van een kloof haalde Relian zijn dwarsfluit te voorschijn om 
enkele airs te spelen, vooral om de echo daarvan te beluisteren.

Een bijzondere ontmoeting vond plaats op een tochtje naar Robbeneiland. 
Daar leefde een banneling, de broer van de koning van Makassar, die daar, hoewel 
hij een maandgeld van tien rijksdaalders genoot, in armzalige en vernederende 
omstandigheden wegkwijnde. Relian had moeite te geloven dat hij van konink-
lijken bloede was, zo armzalig en treurig kwam hij, een man van zestig jaar, hem 
voor. Hij miste alle grandeur en maakte niet de indruk van een persoon die 
in staat was tot leidinggeven. De ongelukkige vorst verzocht Relian of hij in 
Nederland bij de Compagnie voor zijn vrijlating wilde pleiten. Als dank zou hij 
hem enkele slaven schenken. Hij dronk een glas wijn met de gasten mee, maar 
een tweede glas sloeg hij af en gaf hij aan een slaaf die hem tot tolk diende. Deze 
ontmoeting gaf Relian aanleiding om de wisselvalligheden van het lot te over-
peinzen en zich tevreden te stellen met zijn eigen lot: arm, maar vrij.

Aan het eind van zijn Journal portretteert Relian ook de officieren van zijn 
retourschip. De schipper was een Zweed uit Gothenburg, Michiel van Son, die 
op jonge leeftijd in dienst was getreden van particuliere Nederlandse reders en 
die zowel had gevaren voor de VOC als voor de WIC. Wegens zijn lange ervaring 

12 ‘Le génie fripon étant comme naturel aux Chinois’, f.165. 
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gold hij als een van de beste schippers van de Compagnie, maar Relian begreep 
niets van die achting. Het kan zijn, schrijft hij, dat Van Sons karakter veranderd 
was door een ongeluk dat hem op zijn vorige reis was overkomen. Tijdens een 
jachtpartij op Prinseneiland in Straat Sunda was zijn geweer in zijn handen ont-
ploft met als gevolg een groot gat midden in zijn voorhoofd; een reusachtig 
litteken getuigde daar nog van. De man was zeer veranderlijk van gemoed, nu 
eens communicatief, dan weer bars en volkomen besluiteloos, zodat men geen 
respect voor hem kon opbrengen. Hij maakte zichzelf in zijn commanderen vol-
komen belachelijk. Als de eerste stuurman niet geregeld was ingesprongen om de 
matrozen tot de orde te roepen, had dat tot een schadelijk oproer kunnen leiden. 

Tussen Relian en Van Son boterde het allerminst omdat hijzelf nog onvol-
doende Nederlands sprak en de schipper het Frans niet beheerste. Maar toen 
Relian het Nederlands beter onder de knie kreeg en de schipper twee of drie-
maal van een nogal delicate aandoening had genezen, kwamen zij op goede 
voet te staan. Van Son overleed aan de Kaap en werd opgevolgd door de eerste 
stuurman, Paulus Rauwenhoff.

Van deze 24-jarige Amsterdammer geeft Relian een uitvoerig portret. 
Rauwenhoff was van goede komaf. Hij had verstand van navigatie en was een 
goede commandant en daarom zeer geliefd. Hij bezat een prettig voorkomen, 
was beschaafd en aangenaam in de omgang en miste de typische Hollandse ei-
genschappen, waarmee Relian vooral doelde op hun boersheid. Met hem had 
Relian op de reis van Batavia naar China al vriendschap gesloten. Het was een 
jongeman, ‘plein de feu et fort propre pour toutes les expéditions de vigueur’. Relian 
geeft daar een staaltje van wanneer hij beschrijft hoe Rauwenhoff op de rede van 
Whampoa, geïrriteerd door een oude Chinees die voortdurend rond het schip 
bleef varen, zich naar diens sampan liet roeien. Hij sprong aan boord en ranselde 
de man en diens vrouw af met een zweep. Dat bleek afdoende; geen Chinees 
durfde de Overnes nog te naderen. 

Relian moest Rauwenhoffs impulsiviteit geregeld afremmen. Zijn beschrij-
ving van deze hyperactieve zeeman komt aardig overeen met de kenschets die 
gouverneur-generaal Van Imhoff van hem gaf toen hij hem meemaakte als twaalf-
jarige adelborst: ‘het kleine Rauwenhoffje is het grootste platje (schelm), maar ook teffens 
de gauwste, kan klimmen als een kat, kent het compas en al de touwen op het schip van 
over lang en sal na alle apparentie een braaf officier worden’.13 

Toch kleefden ook aan Rauwenhoffs karakter gebreken en Relian moest zich 
geregeld inhouden om daar geen kritiek op te leveren. Hij was halsstarrig in zijn 
meningen, zeker aan boord. Niemand durfde hem tegen te spreken. Maar in het 
contact met vreemdelingen kon hij juist weer uiterst meegaand en beleefd zijn. 
Hij was weinig discreet, verleende anderen slechts een dienst na lang smeken. Hij 
was levendig en opvliegend, kon koken van woede, maar dat kon plotseling ook 
weer over zijn.

Rauwenhoffs ouders waren lutheraan, maar zelf hing hij geen godsdienst aan. 
Een zeeman kan zich toch niet aan geloofsbeloftes houden, luidde zijn ver-
klaring. Dat leverde een probleem op toen hij een meisje van de Kaap wilde 

13 Jaap R. Bruijn, Schippers van de VOC in de achttiende eeuw aan de wal en op zee. Amsterdam: De 
Bataafsche Leeuw 2008, 115.
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trouwen. Haar vader, een predikant, eiste dat hij een religie zou aanhangen en 
Rauwenhoff zag maar twee mogelijkheden: lutheranisme of calvinisme. Relian 
en Rauwenhoff hebben daar op het achterdek eindeloos over gedebatteerd zon-
der dat Rauwenhoff tot een besluit kon komen.

Rauwenhoff zou in 1756 bij terugkeer van zijn volgende reis als schipper 
voor de VOC bij Texel worden betrapt op het overladen van grote partijen 
smokkelwaar. Met inhouding van zijn verdiende gage werd hem verboden de 
Compagnie ooit nog te dienen. 

De tweede stuurman van de Overnes, een Zeeuw van ongeveer 40 jaar, was 
uit Nederland vertrokken als eerste stuurman. In Batavia waren er klachten over 
hem gekomen en derhalve was hij gedegradeerd. Hij was beperkt van karakter 
en in de conversatie sprak hij zichzelf onophoudelijk tegen. Op alles wat men 
tegen hem zei antwoordde hij met ’ja’, ook al ging dat in tegen de rede. Hij gaf 
de anderen altijd gelijk, hij was ‘een vriend van iedereen’ en evenals Van Son 
onbekwaam om leiding te geven.

In Relians portrettengalerij volgen nog twee derde stuurlieden. De eerste was 
een Zweed die in Amsterdam was getrouwd. Hij had verscheidene reizen naar 
Amerika gemaakt. Hij was lomp in de omgang, maar verder tamelijk vreedzaam 
en hield zich niet op met de andere officieren, maar voor Relian bleek hij een 
goede kameraad.

De andere derde stuurman was een 25-jarige Middelburger, die twee jaar 
eerder nog als jongen had gediend. Zijn snelle promotie was hem in de bol ge-
slagen. Deze kinderlijke figuur ontbrak het aan elk religieus besef. Hij noemde 
zich wel protestant omdat zijn ouders dat waren, maar wegens sloomheid en een 
verderfelijke zelfgenoegzaamheid had hij er de principes nooit van doorgrond. 
Een dergelijke onwetendheid aangaande religie ziet men vaak bij zeelieden, 
schrijft Relian. In het algemeen komt dat ook voor bij de Nederlanders die hun 
Weldoener verwaarlozen. Het hele land, hoe machtig ook, zal daarom te gronde 
gaan, ‘car leur décadence commence déjà’.

Relian behandelde ook nog de ziekentrooster aan boord van de Overnes. Die 
lieden waren volgens hem doorgaans mislukkelingen en dronkaards. In dit geval 
betrof het een in Arnhem geboren bakker uit Rotterdam. Drankzucht en een 
woest leven hadden hem naar zee gedreven. Hij diende eerst op een oorlogsschip 
waar hij onhandelbaar bleek te zijn. In dienst van de VOC gedroeg hij zich 
weinig beter. In China, aan boord van de Overnes, maakt hij al ruzie, zodat hij 
geregeld onder arrest kwam te staan. Relian sprak met hem over religie waar de 
man beweerde veel verstand van te hebben. Hij verbeeldde zich ook een groot 
dichter te zijn en vervaardigde wel driehonderd anti-bijbelse regels per dag, alle 
even slaapverwekkend. Omdat hij arm was gaf Relian hem wat van zijn eigen 
provisie zoals wijn, bier en likeur, maar toen dat alles op was begon de man 
Relian te bespotten. Die besloot op zijn beurt voortaan wat voorzichtiger met 
zijn vrijgevigheid om te gaan.

De tweede chirurgijn, geboortig uit Kleef had in dezelfde tijd als Relian in 
Parijs gestudeerd. IJdel van aard en ingebeeld, gaf Relian hem het voordeel van 
de twijfel, te meer daar hij Frans sprak. De vriendschap die hij met hem sloot, 
bekoelde toen hij merkte dat de man zijn plichten verzaakte. Rauwenhoff advi-
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seerde hem in dergelijke gevallen alle familiariteit te laten varen en streng zijn 
gezag te doen gelden. Dat hielp inderdaad.

Tenslotte beschrijft Relian nog een passagier die aan Kaap de Goede Hoop 
aan boord stapte. Het was een Pruis die gediend had in de laatste oorlogen in 
de legers van de koningin van Hongarije en in die van de koning van Pruisen. 
Op zijn reis naar de Oost, zes jaar eerder als opperchirurgijn, was hij op de vuist 
gegaan met de schipper. In Batavia werd zijn gage voor een half jaar ingetrokken, 
daarna stuurde men hem naar Banda als opperchirurgijn van het hospitaal. Hij 
huwde daar een meisje dat evenals haar vader en hun kind binnen twee jaar 
stierf. De man erfde 150.000 frank en keerde, als dit verhaal op waarheid berust, 
schatrijk terug.14

Met deze Pruis bezocht Relian Robbeneiland. Hij kende zijn turbulente ka-
rakter en deed veel moeite om vreedzaam met hem om te gaan. Het viel tot zijn 
verbazing geweldig mee. De man bleek ook van naturalia te houden. Zijn ka-
rakter was veranderd, misschien had de tijd op hem ingewerkt, misschien kwam 
het door zijn verhouding met een meisje aan de Kaap dat zijn aard had verzacht. 

14 Relian spreekt van Franse franken; hiermee bedoelde hij livres. Het bedrag zou destijds neerkomen 
op ongeveer 44.000 gulden. Met dank aan Jan Lucassen.

Het Kaapse echtpaar Joachim Jan Lodewijk Wernich (1730-1770) en Anna Margaretha van 
Reenen (1733-1754) met hun dochtertje Magdalena Elisabeth (1752-?). Aquarel door Pieter 
Willem Regnault, ca. 1754. Cape Town, Cultural History Museum, inv. nr. 66/456  
(dep.: Iziko Koopmans-de Wet House). Pieter Willem Regnault (ca. 1716-1765) was de broer 
van Jacques Estienne Regnault, de schipper onder wie Relian naar Batavia voer. Hij vertrok 
in 1753 naar de Kaap en woonde daar tot zijn overlijden. Het is waarschijnlijk dat Relian het 
afgebeelde echtpaar heeft gekend.
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Alles leek goed te gaan tot Relian ook bij hem enkele gebreken ontdekte. Hij 
verheerlijkte de Pruisen in zo’n hoge mate dat hij onmiddellijk ruzie maakte met 
iedereen die daar tegen in ging. Hij verachtte andere naties, met name de Fransen 
en de Nederlanders, hoewel hij in dienst van de laatsten fortuin had gemaakt. In 
geen ander land als in Pruisen leefden zoveel hoogleraren en beoefenaars van de 
medicijnen, chirurgie, chemie en anatomie als in Pruisen. Berlijn was het cen-
trum van de filosofie, de kunsten en de natuurwetenschappen. Er bestond geen 
natie ter wereld die zich kon meten in moed en bravoure met de Pruisen. Alles 
bij elkaar maakten dergelijke ideeën deze zo vooringenomen man belachelijk.

De terugreis verliep verder voorspoedig en op 12 juni 1754 bereikte de 
Overnes de rede van Texel. 

Latere jaren

Van de personen van wie Relian een portret heeft geschetst deugt er eigenlijk 
niemand helemaal. Ze zijn ijdel of onkundig en hebben het doorgaans hoog in 
de bol. We moeten daarbij bedenken voor wie Relian dit alles opschreef. Zijn 
beoogde lezer was de Geneefse hoogleraar Jean Jallabert en bij hem wilde Relian 
door zijn Journal de indruk wekken van een verstandige, rationele, nieuwsgierige 
en ook moreel hoogstaande reiziger. We zouden omgekeerd graag willen weten 
hoe al die stuurlieden en chirurgijns over Relian hebben gedacht. Waarschijnlijk 
als een wat hooghartige, niet onvriendelijke man die zich bij conflicten strikt af-
zijdig hield. Helaas hebben we van geen van hen hun mening. Wel is het mogelijk 
de verdere levensloop van de Geneefse dokter na te gaan.

Aan het eind van zijn reisverslag dankt Relian de Heer voor zijn behou-
den terugkeer en schrijft hij hoe dankbaar hij is dat hij de reis gezond en wel 
heeft overleefd en dat hij zoveel achting en vriendschap van zoveel mensen 
heeft ondervonden. Hij bleef in Amsterdam en verkeerde veel met zijn vriend 
Rauwenhoff. Ondanks alle gevaren die hij had doorstaan, besloot hij zijn geluk 
nogmaals in Azië te beproeven om uiteindelijk de rest van zijn leven in alle rust 
te kunnen doorbrengen. De eerste reis had hem financieel onvoldoende opgele-
verd om zich naar zijn vaderland te begeven. 

Op oudejaarsdag 1754, een half jaar na zijn terugkeer, vertrok hij opnieuw 
naar de Oost, ditmaal op de Middelburg, eveneens van de kamer Zeeland. Ook 
nu weer als opperchirurgijn, maar nu met een lagere gage, namelijk 36 gulden 
per maand. In Batavia volgde een gelukkige ontmoeting met Rauwenhoff. Via 
Ceylon voer hij naar Bengalen. Hij keerde in 1757 terug op de Scholtenburg. 
Ondanks alle rampspoed – stormen en een onbekwame schipper – is hij vastbe-
sloten nog één keer terug te gaan. Op 15 mei 1758, bijna anderhalf jaar na terug-
keer van zijn tweede reis, scheepte hij zich alweer in, ook nu weer in Middelburg, 
dit maal op de Visvliet en ook nu weer als opperchirurgijn en deze keer voor 40 
gulden per maand.

Het leven van Louis Relian eindigde niet met een kalm bestaan aan het 
Meer van Genève, maar in het broeierige Batavia. In 1760 huwde hij daar met 
Catharina Magdalena Verbeek, weduwe van de Kaapse burger Johannes Josephus 
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Wernik.15 Waarschijnlijk viel zij onder de door hem zo geroemde Kaapse vrou-
wen. In hun testament benoemden zij elkaar tot universeel erfgenaam.16 Hun 
gezamenlijk vermogen bedroeg volgens hun verklaring 2000 rijksdaalders. Het 
echtpaar woonde in de Zuidervoorstad ‘aan de Kruitmolen’.

Beroepshalve ging het Relian voor de wind. Hij werkte als chirurgijn in het 
Binnen Hospitaal; bij zijn overlijden wordt hij koopman en boekhouder van de 
medicijnwinkel in het Kasteel genoemd.17 Het is niet onwaarschijnlijk dat hij de 
adviezen van Joseph Loudea ter harte heeft genomen. Die had hem verteld dat 
het bedrog in Batavia besmettelijk was en dat Relian, wanneer hij een paar jaar in 
Batavia zou wonen, er ook voor zou bezwijken. Relian kon zich dat toen onmo-
gelijk voorstellen. Hoe dan ook, bij zijn dood stond op zijn conto 6676 gulden. 
Het werd uitbetaald aan zijn weduwe. Het is een aardig bedrag maar het zegt 
niets over Relians werkelijke verdiensten die veel hoger gelegen kunnen hebben.

Relian stierf op 3 december 1772, de dag daarna werd hij begraven, 47 jaar 
oud. Een week later beviel zijn vrouw nog van een dochtertje.18

Alleen wie fysiek gezond bleef en beschikte over een bepaalde mate van 
ondernemingslust, een grote sociale vaardigheid en een flinke dosis geluk, maak-
te kans om te overleven bij de VOC. Bij Louis Relian waren al deze factoren 
aanwezig. Hij was bovendien een van de ‘overlevers’ die zijn ervaringen aan het 
papier heeft toevertrouwd. Dankzij hem krijgen we een levendige indruk van 
wat een ontwikkelde VOC-dienaar, die beslist niet behoorde tot ‘het uitschot 
van de Europese maatschappij’ dacht over de vele ‘anderen’ die hij tijdens zijn 
reizen ontmoette. Hij presenteert de lezer een staalkaart van individuen uit alle 
windstreken, die alle mentaal en fysiek onder hoogspanning stonden, zowel aan 
boord van de schepen als aan land in Azië.

15 De Nederlandsche Leeuw 22 (1904), 248.
16 Nationaal Archief, Den Haag (NA), toegang 1.04.02, VOC 6881.
17 Naamboekje van de wel-edele heeren der Hooge Indische Regeering  gequalificeerde persoonen, enz. en be-

dienden op Batavia.. zoo als dezelve in wezen zyn bevonden in January 1766... Amsterdam, G. Bos 1766; 
fiches Bloys van Treslong in het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.

18 Het echtpaar kreeg in totaal vijf kinderen van wie er drie jong stierven; twee dochtertjes en een 
tweeling geboren in 1766 overleefden hem. Zie hierover ook de fiches Bloys van Treslong.
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‘Ick vertrouwe dat de werelt hem naer 
dien op twee polen keert’
De VOC, de r ijksbestuurder van Makassar en een 
uitzonderlijk grote globe

Tristan Mostert

Begin mei 1650 werd vanuit Amsterdam een ongebruikelijke lading aan boord 
van het VOC-retourschip Olifant gebracht. In twee grote kisten zaten alle on-
derdelen van een zeer grote, handbeschilderde koperen globe, zoals er volgens 
de Bewindhebbers nog nooit één in Nederland was gemaakt. Aan het gevaarte 
was jarenlang gewerkt onder toezicht van Joan Blaeu – zelfs zoveel jaren dat het 
geduld van de Hoge Regering in Batavia danig op de proef was gesteld. Op het 
schip ging in de rang van onderstuurman speciaal iemand mee die met de globe 
kon omgaan, en slechts om die reden door de VOC was aangenomen.

De globe was, in de woorden van de Bewindhebbers, een ‘extraordinaris 
schoon stuck werckx door veelen hier te lande geadmireert.’ 1 Tot die bewon-
deraars behoorde de dichter Vondel, die de voltooide globe blijkbaar had aan-
schouwd voor deze de reis naar de Oost aanvaardde. Hij wijdde er het volgende 
gedicht aan:

Tot eer van Hollants Waterleeuw 
Herschept de Kunst de kopere eeuw’, 
Een ronde daer een kloecke vrouw, 
Een Pallas, wel in spinnen zou. 
Dien Aertkloot zent ‘t Oostindisch Huis 
Den grooten Pantagoule t’huis, 
Wiens aldoorsnuffelende brein, 
Een gansche weerelt valt te klein. 
Men wensche dat zijn scepter wass’, 
Bereicke d’eene en d’andere As, 
En eer het slijten van den tijt 
Dit koper dan ons vrientschap slijt’.2

1 Heren XVII aan GG en Raden, 26 april 1650, geciteerd in J. Keuning, ‘Een reusachtige aardglo-
be van Joan Blaeu uit het Midden der Zeventiende Eeuw’, in Tijdschrift van het Aardrijkskundig 
Genootschap, 52 (1935), 525-538, aldaar 530. 

2 Uit Vondel, Poezy, 1650. Opgenomen in Sterck e.a. (red.), De werken van Vondel, V, 1645-1656. 
Amsterdam: Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur 1931, 495. Zie http://www.dbnl.org/
tekst/vond001dewe05_01/vond001dewe05_01_0089.php (opgevraagd december 2014).
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Deze ‘grooten Pantagoule’ was Karaeng Pattingalloang, de rijksbestuurder van 
Makassar. De VOC had lang op voet van oorlog gestaan met het economisch en 
militair machtige rijk, waarvan het machtscentrum op Zuid-Sulawesi lag. Sinds 
enige jaren was het echter vrede en spande de Hoge Regering in Batavia zich in 
om de verstandhouding met Makassar goed te houden. 

Evengoed was de globe geen diplomatiek geschenk. Het initiatief voor het 
maken ervan was in 1644 uitgegaan van Pattingalloang zelf. Hij had de globe be-
steld bij Gouverneur-Generaal en Raden van Indië, met de volle intentie ervoor 
te betalen. 

Dit artikel gaat in op de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de globe in 
de context van de contacten tussen Makassar en de VOC halverwege de ze-
ventiende eeuw. Sinds de globe in 1935 voor het laatst onderwerp was van een 
specifiek onderzoek, dat zich met name toespitste op de cartografische betekenis 
ervan,3 is aanzienlijk meer bekend geworden over de context waarin de globe 
in Nederland vervaardigd werd. In de literatuur over Makassar wordt de globe 
af en toe opgevoerd als voorbeeld van de interesse in westerse innovaties in 
Makassar in het algemeen, en van de intelligentie, nieuwsgierigheid en wijsheid 
van Pattingalloang in het bijzonder. Ongetwijfeld was de globe een bijzonder 
staaltje Nederlandse cartografie en hij vormt zeker een krachtig symbool van het 
kosmopolitische karakter van Makassar en zijn bestuurders. Het verhaal van de 
globe is mijns inziens echter rijker. Zijn ontstaansgeschiedenis is een wonderlijk 
en tragikomisch verhaal dat zich uitstekend leent voor een global microhistory4 
– een kleine geschiedenis die meerdere aspecten blootlegt van de politieke en 
culturele interactie tussen de Republiek, de VOC en Makassar.

Karaeng Pattingalloang’s honger naar kennis

Iedereen lijkt het erover eens te zijn geweest dat de besteller van de globe, 
Karaeng Pattingalloang, een groot en goed bestuurder was. In de Annalen van het 
dubbelkoninkrijk Gowa en Talloq, dat wij als Makassar kennen, wordt beschre-
ven hoe Sultan Malikussaid van Gowa in 1639 de troon alleen wilde accepteren 
als Pattingaloang, zelf een telg uit de koninklijke familie van Talloq, hem terzijde 
stond als bicara-butta: rijksbestuurder of kanselier. De Annalen van Gowa beschrij-
ven hun regeerperiode als vrij van ziekte, grote oorlogen en hongersnood, en de 
vorst als geliefd door het volk.5

Ook de verschillende Europese handelscompagnieën die Makassar aandeden 
en die het zelden over iets eens waren, prezen Pattingalloang unisono als een 
intelligent en verstandig bestuurder. Meer nog dan van zijn bestuur lijken de ver-

3 J. Keuning, ‘Een reusachtige aardglobe’. Ook wordt aandacht geschonken aan de globe in Kees 
Zandvliet, ‘Joan Blaeu’s Boeck vol Caerten en Beschrijvingen van de Oostindische Compagnie’, 
in Jacobine Huisken en Friso Lammertse (red.), Het kunstbedrijf van de familie Vingboons: schilders, 
architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw, Maarssen: Schwartz; ’s-Gravenhage: SDU; Amsterdam: 
Stichting Koninklijk Paleis 1989, 59-82.

4 Ik ontleen deze term aan Tonio Andrade, ‘A Chinese Farmer, Two African Boys, and a Warlord: 
Toward a Global Microhistory’ in: Journal of world history 21, 4 (2010), 573-591.

5 William P. Cummings, A chain of kings: the Makassarese chronicles of Gowa and Talloq. Leiden: KITLV 
Press 2007, 45-47.
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schillende Europeanen echter onder de indruk te zijn geweest van zijn geleerd-
heid. De rechterhand van de sultan beheerste het Latijn, Spaans en Portugees 
– dat laatste sprak hij zo goed dat ‘als men hem zou horen praten zonder hem 
te zien, men hem voor een Portugees zou houden’.6 Hij had een onverzadigbare 
interesse in westerse kennis en innovaties.7 Hij zocht het contact met Europese 
bezoekers en bewoners van Makassar op, bracht een bibliotheek van Europese 
boeken bijeen, verdiepte zich in wiskunde, besprak graag Europese politiek en 
schiep er, zelf Moslim, een enorm genoegen in om theologische discussies te 
voeren met bezoekende missionarissen.8 Het is in dat licht niet verrassend dat 
Pattingalloang van alle Makassaarse hoogwaardigheidsbekleders uit deze periode 
het prominentst aanwezig is in Europese bronnen en ook de enige is van wiens 
persoon we ons op basis daarvan echt een beeld kunnen vormen. 

Gedurende de regeerperiode van Malikussaid en Pattingalloang was de relatie 
tussen Makassar en de VOC opvallend stabiel. De vrijhaven die Makassar was 
voor de handel in met name specerijen, was de VOC vanaf het prille begin een 
doorn in het oog geweest – het feit dat niet alleen Aziatische handelaars maar 
ook Spanjaarden, Portugezen, Engelsen en Denen er terecht konden voor spe-
cerijen doorkruiste haar streven naar een monopolie. Vanaf 1616 was het af en 
aan oorlog geweest tussen beiden, en van 1633 tot 1636 had de VOC stelselmatig 
een blokkade voor Makassar gelegd om de handel daar zoveel mogelijk afbreuk 
te doen. Kort voordat Sultan Malikussaid aan de macht kwam met Pattingalloang 
als rijksbestuurder, had gouverneur-generaal Antonio van Diemen echter een 
eind gemaakt aan de vijandelijkheden. Op 26 juni 1637 sloten de VOC en de 
sultan van Gowa een vredesverdrag. Van Diemen zelf vond het overigens een 
problematische overeenkomst, die waarschijnlijk niet lang zou standhouden. 
Niettemin zou het, wellicht voor een belangrijk deel dankzij het bestuur van 
Pattingalloang,9 zeventien jaar duren voor er opnieuw een conflict uitbrak tussen 
de VOC en Makassar. 

Ontwikkelingen tussen de Europese naties onderling droegen in deze peri-
ode alleen maar bij aan de groei van Makassar. In 1641 was er in Europa vrede 
gesloten tussen de Republiek en Portugal, nadat Portugal in opstand was geko-
men tegen de Spaanse koning. De Republiek kon een nieuwe bondgenoot tegen 
Spanje goed gebruiken, maar de VOC en de WIC, die juist in deze tijd hun hele 
strategie gericht hadden op het veroveren van gebieden op de Portugezen, pro-
beerden deze vrede te dwarsbomen. De VOC wist, ondanks de vrede in Europa, 
de strijd voort te zetten tot november 1644, toen met de Portugese Estado da 

6 Alexandre de Rhodes, Solange Hertz transl., Rhodes of Viet Nam: the travels and missions of Father 
Alexander de Rhodes in China and other kingdoms of the Orient. Westminster, Md: Newman Press 1966, 
209.

7 Het beste overzicht van deze interesse in westerse kennis en rariteiten wordt gegeven door 
Anthony Reid, ‘A great Indonesian family: Mattoaya and Pattingalloang of Makassar’ (oorspr. 1987), 
in Anthony Reid, Charting the shape of early modern Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast 
Asian Studies (ISEAS), 2000, 126-154, aldaar 146.

8 Voor voorbeelden van Europese politiek: zie verderop. Een prachtige beschrijving van 
Pattingalloang’s liefde voor wiskunde en theologische discussies wordt gegeven door Rhodes, op. 
cit., 208-210. Ook bezat hij naar zich laat aanzien een uitgebreide collectie katholieke theologische 
werken. Zie daarvoor verderop. 

9 Dat meent althans F.W. Stapel, Het Bongaais verdrag. Den Haag: [s.n.], Groningen: J.B. Wolters 1922, 35. 
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India een afzonderlijk verdrag werd gesloten. De strijd werd in die jaren niet 
langer uitgevochten op de rede van Makassar. Wel leidde de verovering van het 
Portguese Malakka door de VOC in 1641 ertoe dat een deel van de daar wonende 
Portugezen zijn toevlucht tot Makassar zocht, waarmee de bloeiende Portugese 
handelsgemeenschap, die ook daarvoor al honderden mensen telde, nog eens 
flink werd uitgebreid. Ook de Denen en Engelsen hadden loges in de stad. De 
Nederlanders kregen na 1637 ook weer een plekje in de rij Europese loges op 
de rede van Makassar – hoewel ze daar, anders dan de andere Europeanen, niet 
mochten verblijven buiten het handelsseizoen. 

Gedurende de regeerperiode van Pattinggalloang was de stad al met al een 
bloeiende handelsstad en een vrijhaven voor alle Europese handelscompagnieën 
– ideale omstandigheden voor het verzamelen van Europese boeken en novitei-
ten. Helaas zijn de bekende beschrijvingen van de collectie en bibliotheek van 
Pattingalloang uiterst summier. Wel kunnen we ons ruwweg een beeld vormen 
van het soort boeken en objecten dat hij interessant vond en van de wegen waar-
langs hij ze wist te verkrijgen. 

Het patroon van Makassaarse bestellingen van westerse ‘rariteiten’ vindt zijn 
oorsprong vóór de regeerperiode van Malikussaid en Pattingalloang. In 1635, 
bijvoorbeeld, bestelde Sultan Ala’Uddin bij de Engelse EIC een hele lijst aan goe-
deren, waaronder ‘one prospective glass, the best that can be bought for money’. 
De vorst deed vast een aanbetaling van tweeëneenhalve baar (tegen de 700 kilo) 
kruidnagelen. De EIC zond de bestelling door naar London.10

Veel boeken en rariteiten die Pattingalloang verwierf zal hij hebben verkre-
gen via de aanzienlijke gemeenschap van Portugezen die in Makassar woonde en 
handel dreef. Het feit dat Pattingalloang Latijn en de Iberische talen kon lezen en 
uitstekende contacten onderhield met de grote Portugese gemeenschap, maken 
dit meer dan aannemelijk. Ook het zeer beperkte aantal werken waarvan ons 
gegevens bekend zijn, wijst hierop; zo bezat Pattingalloang alle theologische wer-
ken van de Dominicaner monnik Luis de Granada.11 Ook is bekend dat hij, naar 
we mogen aannemen niet alleen uit privé-interesse, een verzameling buitenland-
se militaire handboeken aanlegde, en deze ook in het Makassaars liet vertalen. 
Deze militaire handboeken lijken met name van het Iberisch Schiereiland en uit 
de Islamitische wereld afkomstig te zijn geweest.12

Zeker is dat één Portugees specifiek van belang was in het bedienen van 
de verzameldrift van de rijksbestuurder: Francisco Vieira de Figueiredo. Vieira 
maakte carrière in Azië in de periode dat Portugal onder de Spaanse koning 
viel; het nieuws van de uitgebroken onafhankelijkheidsoorlog, dat hem begin 
1642 bereikte, dwong hem te overwegen aan wie hij loyaal was. Hij besloot 
zijn missie in Cambodja voor de Spaanse gouverneur van de Filippijnen af te 
breken en zette koers naar de Portugese gemeenschap in Makassar. Na aankomst 
daar in mei, probeerde hij in het gevlei te komen bij de sultan door deze een 
prachtig geschenk aan te bieden: een jonge olifant, die hij eigenlijk in opdracht 

10 Reid, ‘A great Indonesian family’, 149.
11 Charles Boxer, Francisco Vieira de Figueiredo: a Portuguese merchant adventurer in Southeast Asia, 1624-

1667. Den Haag: Martinus Nijhoff 1967), 4. Boxer stelt dat hij ze ook had gelezen.
12 Zie voor een korte inventarisatie van deze werken Reid, ‘A great Indonesian family’, 149-150.
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van de gouverneur van de Filippijnen in Cambodja had bemachtigd, maar die 
hem nu beter besteed leek aan de sultan.13 Vieira werd al gauw een bescherme-
ling van de sultan en de rijksbestuurder; hij ondernam mede uit hun naam, en 
onder hun bescherming, handelsactiviteiten, bracht bijvoorbeeld berichten aan 
de Nederlanders over naar Batavia en speelde ook een grote rol in het verwerven 
van verschillende rariteiten voor Pattingalloang. De Generale Missiven van eind 
1647 vermelden bijvoorbeeld dat de VOC hem 3000 realen van acht had geleend 
en hem passage naar Goa verleende op het schip Maastricht, opdat hij daar voor 
de sultan en de rijksbestuurder ‘cleenigheden’ kon kopen.14

Bestellingen bij de Nederlanders

Vieira’s naam is eveneens verbonden met de bestellingen van rariteiten die 
Pattingalloang bij de Nederlanders deed. Op 22 juli 1644 kwamen met de sche-
pen Oudewater en Egmond elf baar sandelhout van Pattinggalloang in Batavia 
aan. Ook aan boord was Francisco Vieira, die klaarblijkelijk moest doorgeven 
wat Pattingalloang voor zijn sandelhout terug wilde ontvangen.15 Gouverneur-
Generaal en Raden gaven de bestelling in de Generale Missiven van december 
1644 aan patria door:

‘Twee globesen van 157 à 160 duymen circumferentie ofte in’t ronde van hout off 
cooper daermen de pool Suyden en Noorden op can stellen. 
Een groote Wereltcaerte off mappa mundi; de beschrijvingh in Spaense, Portugiese of 
Latijnse tale. 
Een boeck van de beschrijvingh des heele werelts, atlas in’t latijn, Spaens off 
Portugies met hun caerten. 
Twee van de beste verrekijckers goet van gesicht met blicke pijpen, licht. 
Een schoon groot brantglas. 
12 stucx drie kantich geslepen glas daer diverse couleuren door de lucht in gesien 
worden. 
30 à 40 dunne staven ijzer. 
Een sphere mundi ’t zij van coper off ijser daer die van gemaeckt worden.’ 16

13 Boxer, Francisco Vieira, 2.
14 Generale Missiven II, 314, missive van 31 dec 1647.
15 Nationaal Archief (NA), Den Haag, toegang 1.04.02 (VOC), inv. nr. 869, Batavia’s Uitgaand 

Briefboek, GG en Raden aan Pattingalloang, 3 februari 1645, f. 12: ‘Francisco Viere heeft ons 
notitie gegeven, insgelijx Suijtwijck van de rariteijten die uwe Hoogh’t is versoeckende […]’ De 
bestelling is niet als afzonderlijk stuk terug te vinden in de Overgekomen Brieven en Papieren.
Het feit dat Pattingalloang sandelhout stuurde als betaling was in zekere zin ook het gevolg van 
diens kundige omgang met de westerse handelscompagnieën: de VOC had lang naar een mono-
polie op sandelhout gestreefd en vormde ook op dit gebied dus een concurrent van Makassar. 
Pattingalloang had de Compagnie echter voorgesteld om het sandelhout voortaan in Makassar te 
komen kopen voor een vastgestelde prijs, waarmee de VOC akkoord ging. Makassar werd na deze 
beslissing de facto monopolist in de verkoop van sandelhout. Arend de Roever, De jacht op sandelhout. 
Zutphen: Walburg Pers 2002, 232-237.

16 J.E. Heeres, Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen archipel, deel III. Den 
Haag: Martinus Nijhoff 1895, 192. In het bewaard gebleven exemplaar van de Generale Eis van 
dat jaar, NA, VOC 13473, eis van 20 december 1644, die dus gelijktijdig naar Nederland kwam 
en waar de genoemde generale missive zelfs naar lijkt te verwijzen, wordt geen nadere toelichting 
gegeven over de spullen en wordt slechts vermeld ‘De Rariteyten voor de Prince van Macasser’, 
met daarachter aangetekend dat de kamer Amsterdam deze voor haar rekening zal nemen.
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Naast cartografisch materiaal had Pattingalloang kennelijk interesse in optica, 
gezien zijn bestelling van twee verrekijkers, een convexe lens en enkele prisma’s. 
De ‘sphere mundi’ is geen globe maar een armillairsfeer.17 

Het valt op hoe specifiek de bestelling van de globes is; Pattingalloang, of 
degene die hem adviseerde, wist wat hij wilde. De zinsnede ‘daermen de pool 
Suyden en Noorden op can stellen’ verwijst naar een stelbare as, zoals nagenoeg 
alle zeventiende-eeuwse globes die hadden. Wat echter het meest opvalt, is de 
omvang van de bestelde globe – ‘157 à 160 duymen circumferentie’, wat neer-
komt op een doorsnee van meer dan 1,3 meter. De grootste globes die toenter-
tijd in Nederland werden gemaakt, die van de firma Blaeu, hadden een maximale 
diameter van 67-68 cm. 

Gouverneur-generaal Van Diemen en zijn raad schreven Pattingalloang dat de 
bestelling was ontvangen en doorgestuurd naar Nederland. Ze verwachtten dat 
de instrumenten binnen achttien maanden geleverd zouden kunnen worden. De 
brief vermeldde verder dat de kosten van de bestelling waarschijnlijk zo’n 250 
realen zouden bedragen, die voor dit doel zouden worden overgezonden naar 
patria, waarna de prins nog zo’n 500 realen tegoed had van de 742 ½ reaal die 
het sandelhout waard was geweest.18 

Van Diemen en de Raad waren er dus van uitgegaan dat de globes min 
of meer per kerende post naar Batavia toegezonden zouden kunnen worden. 
Nog voor zulke kerende post redelijkerwijs in Batavia had kunnen arriveren 
drongen ze in de Generale Missive van december 1645 al op spoed aan; het 
jaar erop klaagden ze over vertraging, omdat niet alleen de globes maar ook de 
andere verlangde zaken nog niet waren geleverd. Op 4 oktober 1647 konden de 
Bewindhebbers echter melden dat een groot deel van de bestelling onderweg 
was. In februari 1648 zond de Hoge Regering een wereldkaart met beschrijving 
in het Spaans, een vierdelige atlas in het Latijn, een brandglas en twee mooie 
verrekijkers naar Makassar.19 

Hoogstwaarschijnlijk was de gezonden atlas de in 1644 uitgekomen vierde-
lige Latijnse Atlas Novus van Blaeu.20 Of de grote wereldkaart ook van Blaeu 
afkomstig was, is minder zeker: hoewel de firma wel cartografische werken in 
het Spaans drukte, is er uit deze periode geen grote wereldkaart met Spaanse 
beschrijving van de firma Blaeu bekend. Grote wereldkaarten maakte de firma 
in deze periode echter zeker. In 1646 kondigde ze in een catalogus de pro-
ductie aan van een ‘Groote Nieuwe Ronde Werelt Kaart’, waarvan het enige 
overlevende exemplaar bewaard wordt in de collectie van het Maritiem Museum 

17 Een armillairsfeer is een model van het zonnenstelsel waarin ringen – armillae in het Latijn – de 
banen van de hemellichamen voorstellen.

18 NA, VOC 869, Batavia’s Uitgaand Briefboek, gouverneur-generaal Antonio van Diemen en raden 
aan Pattingalloang, 3 februari 1645, f.12. De bestelling is niet als afzonderlijk stuk terug te vinden 
in de Overgekomen Brieven en Papieren.

19 Keuning, ‘Een reusachtige aardglobe’, 528-529.
20 Aangezien de firma Blaeu de vaste producent en leverancier van kaarten aan de VOC was en ook 

de globe daar was besteld, ligt het niet in de lijn der verwachting dat de VOC de vierdelige atlas 
van diens grote concurrent Janssonius, die toen ook op de markt was, aanschafte.
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Rotterdam.21 Deze kaart meet drie bij twee meter, de tekst is in het Latijn. 
Indien Pattingalloang een Spaanse versie van deze kaart ontving, of althans een 
wereldkaart die een weergave was van de laatste stand van kennis, gaf deze onder 
andere een zeer gedetailleerd beeld van de Archipel, het resultaat van meer dan 
vier decennia Nederlandse activiteiten in het gebied. Ook gaf hij de recente 
ontdekkingen van Abel Tasman weer en toonde hij Australië niet langer als on-
derdeel van een vermeend zuidelijk continent maar als een reusachtig eiland op 
zich. Mocht de rijksbestuurder zo’n kaart nauwgezet hebben vergeleken met de 
ontvangen atlas, dan was hem wellicht duidelijk geworden dat juist in de afgelo-
pen periode het Nederlandse beeld van de wereld een enorme ontwikkeling had 
doorgemaakt. De in deze atlas opgenomen wereldkaart was namelijk een oudere 
versie, waar Australië nog wel onderdeel vormde van een zuidelijk continent 
en waar ook in de archipel allerlei details minder precies waren weergegeven. 
Het eiland Sulawesi, bijvoorbeeld, stond erop als een langgerekt eiland zonder 
de karakteristieke armen. De rijksbestuurder zou vergeefs hebben gezocht naar 
Makassar.

Pattingalloang plaatste de jaren hierop nog tweemaal een bestelling bij de 
VOC. Van één hiervan is een specificatie bewaard gebleven. Ook hieruit spreekt 
weer zijn interesse voor wetenschappelijke instrumenten en kennis van de geo-

21 Maritiem Museum Rotterdam, inv. nr. K259. Informatie in catalogus raadpleegbaar via Maritiem 
Digitaal: http://maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=100082710 (opge-
vraagd januari 2015).

De wereld in twee halfronden, ca. 1645-1646 (detail). Wandkaart door Willem Blaeu.  Maritiem 
Museum Rotterdam, inv. nr. K 259. De grote kaart (300 x 196 cm) is een herziene versie van de 
grote wandkaart van Blaeu uit 1619, waarin alle ontdekkingen sindsdien zijn verwerkt. 
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grafie en astronomie. Naast mooie stoffen, ijzer, lood en bloedkoraal verlangde 
hij:

‘1 boeck genaamt Ephemerides, nieuw van ’t jaar 1650. [een almanak of zee-
manshandleidingen met tabellen van de standen van de verschillende hemellichamen 
in de loop van het jaar, TM.] 
1 ander dito van ’t jaar 1625 opwaarts, dat verhoopt op Batavia wel te becomen sal 
wesen.  
1 dictionario Latijn ende Arabia. 
2 schoone brillen van 50 à 60 jaar ouderdom. 
1 kijcker om naar de son te sien, indien die te becomen is […] 
2 uur glasen van 4 uuren yder. 
1 peyl compas van de grootste en beste slach.’ 22

22 NA, VOC 1179A, OBP 1651, derde boek, ‘Memorie van ’t geene sijn hoocheyt Patingeloo ver-
soeckt Ued. Voor hem uyt patria gelieven te doen comen als van Batavia toe te senden’, ongedateerd 
[ca. 27 september 1650], f. 575. Deze bestelling is hoogstwaarschijnlijk een andere dan die waarnaar 
wordt verwezen in een brief van GG en Raden aan Pattingalloang, 23 dec. 1648, in Batavia’s 
Uitgaand Briefboek, NA, VOC 872, f. 390, waar staat te lezen dat ‘het vorder gerecommandeerde 
door Francisco Vieira ons opgegeven, mede uyt Nederlandt ontbieden, ende uwe Hooght ’t sijnen 
tijt oock laten toecomen’.

Wereldkaart, ca. 1630-1660. Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, Kaartenzaal, 
inv. nr. OTM: HB-KZL 31.01.02. Deze kaart van Willem Blaeu (1571-1638) was opgenomen 
in atlassen van hem en zijn zoon en opvolger Joan Blaeu (1596-1673).
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Ondertussen werd er noest gewerkt aan de eerdere bestelling. De 
Bewindhebbers vroegen Batavia verscheidene keren om geduld en hadden blijk-
baar op enig moment besloten dat één globe wel voldoende was:

‘De geeijschte globus terrestris voor den Prince van Maccassar is onderhanden, daer 
aen gestadich een persoon werckt, ende echter wel een jaer langer onder handen blijft 
als gedacht hadden. T’Sal een curieus costelijck werck wesen, diergelijcke hier te 
lande of elders noyt gemaeckt is, niet twijffelende of ’t sal met de schepen van dese 
Equipagie ten langhsten op ‘t voorjaer 1649 gesonden worden ende aldaer aen-
genaem wesen, dat t’sijner tijt vernemen sullen.’ 23

Uiteindelijk werd pas op 31 januari 1650 in de vergadering van de Kamer 
Amsterdam door enkele van de Bewindhebbers verslag gedaan van hun bezoek 
aan de werkplaats van Blaeu om daar de nagenoeg voltooide globe te aanschou-
wen.24 De Bewindhebbers waren nogal onder de indruk van het resultaat, zelfs 
dusdanig dat ze zich afvroegen of de globe niet beter voor een ander doel kon 
worden ingezet: 

‘[H]oewel deze globus gedestineert is omme te voldoen de Curieusheijt ende 
begeerte vande gemelte Prince Pattenghoe soo hebben wij echter onse consideratie off 
men deselve niet met meerder dienst van de Compagnie soude connen gebruijcken 
in Japan tot vereeringe aan den keijser, maar also de prins van Macassar soo U.Ed 
voor desen ons geschreven hebben op de leverantie vande voornoemde Globus alreets 
eenige sandelhout gelevert heeft, hebben wij daer yegens wederomme onse bedenc-
kinge dat dese veranderinge sonder groote offencie niet soude connen geschieden, 
soodat ons woort te houden het best ende seeckerste wesen sal […]’ 25

Na aankomst in Batavia moest de globe worden voorzien van een geheel 
nieuwe globestoel, omdat de oorspronkelijke gedurende de reis geheel ‘ontram-
peert’ was. ‘[I]n dezen warm voghtigen lande wil den lijm, soo het schijndt, soo 
wel niet houden als int vaderlandt’, schreven GG en Raden.26 Op 13 februari 
1651, zes-en-een-half jaar na de bestelling, kon de Hoge Regering echter dan 
eindelijk het heuglijke bericht aan de rijksbestuurder schrijven:

‘Den langh verwachten Globus Terrestris voor uwe Hoogheijt in Nederlandt te 
maecken aenbesteet, is eijndelijck claer geraect, ende ons van daer omtrent twee 
maenden geleden toegecomen, die nu per de fluijt den Morgensterre in twee casten 
wel versorgt, derwaerts gaet, niet twijffelende, ofte sal u E. Hoogheyt wel bevallen 
[…]’ 27

23 Heren XVII aan GG en Raden, 2 september 1648, geciteerd in Keuning, ‘Een reusachtige aardglobe’, 
528.

24 Resoluties kamer Amsterdam, 31 januari 1650, geciteerd in Keuning, ‘Een reusachtige aardglobe’, 529.
25 Heren XVII aan GG en Raden, 26 april 1650, geciteerd in Keuning, ‘Een reusachtige aardglobe’, 530.
26 Particuliere missive GG en Raden aan Bewindhebbers kamer Amsterdam, 10 december 1650, 

geciteerd in Keuning, ‘Een reusachtige aardglobe’, 531. 
27 NA, VOC 875, Batavia’s Uitgaand Briefboek: GG en Raden aan Pattingalloang, 13 februari 1651, f. 95.
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Minder gemakkelijk was de boodschap over het prijskaartje:

‘Aangezien het een extraordinaris treffelijck ende groot stuck wercx, ende dergelijcke 
noijt in Hollandt gemaect is, heeft se veele ende groote moeijten en arbeijt gecost, 
oocq seer langen tijt van omtrent de vijf ende een half jaren in het volmaken der 
selven geconsumeert, dienvolgende mede in den prijs te duirder ende costelijcker 
gevallen, soo dat se conform bijgaende specificatie comt te costen fl 11592:3: à 20 
enckelde ofte 10 dubbelde stuijvers den gulden, sijnde à 48 stuijvers per r[eaal] 
4830 courante realen van 8en, of deselve uwe Hoogheijt nu voor dien prijs aen-
staen, ende of wel niet te duir ende costelijck in gelde vallen sal, staen ter gelegener 
tijt van van costij te vernemen.’ 28

Het is de moeite waard even stil te staan bij de prijs die hier werd verlangd 
van de rijksbestuurder – meer dan 20 keer zo veel als de oorspronkelijke schat-
ting van Van Diemen. Het bedrag dat Rembrandt kreeg voor het schilderen van 
de Nachtwacht, ter vergelijking, wordt op zijn hoogst geschat op zo’n 2500 gulden. 
De hoogte van het bedrag wordt des te wonderlijker als we bedenken dat Blaeu 
slechts 5000 gulden voor de globe kreeg.29 De VOC rekende een heel flinke 
marge.

Pattingalloang begon dan ook onmiddellijk terug te krabbelen. Evert Buys, 
het Nederlandse opperhoofd te Makassar, moest meteen na aankomst van de glo-
be en de bijbehorende brieven tot zijn spijt aan Batavia melden dat Pattingalloang

‘schoon sulck een stuck werck nu heeft doen maken, echter aangenomen soude 
hebben, maar vermits sijn huijsvrouw onlangs overleden is, en volgens haar weth en 
costume groote onkosten doen, oock veel kinderen heeft, die als nu haar moederlijcke 
goederen genieten, om de selve niet te cort te doen, en om schande, waar genootsaakt 
sulzx achter te laten […]’ 30

Buys en de zijnen hadden de vorst nog aangeboden de globe voor nu eerst 
op proef aan te nemen, waarna hij zich altijd nog mocht bedenken tot Arnold 
de Vlamingh van Oudshoorn, die op dat moment leiding gaf aan een vloot in 
de Molukken, later dat jaar naar Makassar zou komen. Met hem zou hij dan 
definitief een afspraak over de globe kunnen maken. De rijksbestuurder had 
daarop geantwoord dat de Nederlanders met de globe mochten doen wat hen 
goed dunkte. Hierop hadden Buys en de zijnen deze in vredesnaam maar aan 
land gebracht.

Staatszaken: Arnold de Vlamingh van Oudshoorn in 
Makassar

Er voer op dat moment een vloot onder leiding van De Vlamingh van Oudshoorn 
door de Molukken vanwege een conflict rond Ambon. Dit conflict was tevens 
van direct belang voor de relatie tussen Makassar en de VOC. De jaren daarvoor 
had de VOC geprobeerd nog een schepje bovenop haar alleenrecht op het kopen 

28 Ibid. De specificatie is niet bewaard gebleven maar wordt wel vermeld in het register van papieren 
van de Morgenster, ibid., f. 97.

29 Resoluties kamer Amsterdam, 31 jan 1650, geciteerd in Keuning, ‘Een reusachtige aardglobe’, 529.
30 NA, VOC 1187, ff. 640r-644v: Evert Buys aan GG en Raden, 21 april 1651, aldaar f. 640v. 
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van kruidnagelen te doen. De kruidnagel-oogsten waren op dat moment zo 
groot dat de Compagnie begon te vrezen dat zij niet alles meer kon opkopen. 
De Vlamingh, gouverneur van Ambon, had hierop geprobeerd een beleid van 
productiebeperking in te zetten en de Ambonse leider Majira, één van de leiders 
met wie hij zaken deed, zo ver te krijgen een deel van de kruidnagelbomen uit te 
roeien. Dat was onacceptabel voor Majira en zijn volgelingen, die het nogal wat 
vonden dat de VOC precies meende te weten wat de wereldmarkt voor kruid-
nagelen was en die liever hun kruidnagelen aan iemand anders sleten dan deze 
vernietigd te zien. Eind 1650 vernam men in Batavia berichten dat Majira en zijn 
volgelingen zich mogelijk hadden aangesloten bij een opstand op Ternate tegen 
de door de VOC gesteunde vorst. Hierop gaf de Hoge Regering De Vlamingh, 
die ondertussen naar Batavia was teruggekeerd, opdracht een kleine vloot naar de 
Molukken te leiden en daar de orde te bewaren of herstellen.

De berichten bleken op waarheid te berusten: in maart 1651 voerden volge-
lingen van Majira verrassingsaanvallen uit op acht VOC-posten op Ambon – het 
begin van wat bekend zou komen te staan als de Grote Ambonse Oorlog (1651-
1658). De Vlamingh besteedde de rest van zijn tocht aan het bestendigen van de 
bondgenootschappen van de VOC in het gebied, het platbranden van dorpen die 
onder bestuur van de opstandelingen stonden, en het vernietigen van de kruid-
nagelbomen in die gebieden.31 

De Hoge Regering in Batavia vreesde dat de Ambonse rebellen ook bij 
Makassar zouden aankloppen voor hulp en daar wellicht een gewillig oor zou-
den vinden. Ondanks de vrede wist de vorst van Makassar het gepretendeerde 
kruidnagelmonopolie van de VOC nog altijd behendig te omzeilen en produc-
tiebeperking was dus absoluut niet in zijn belang. Aan het eind van zijn tocht 
deed de Vlamingh daarom in 1651 Makassar aan, met als voornaamste doel om 
er bij de vorst op aan te dringen zich niet met het uitgebroken conflict te be-
moeien en Ambonezen die om hulp kwamen verzoeken in te rekenen en aan de 
Nederlanders uit te leveren. Daarnaast vermeldden zijn instructies onder andere 
dat hij de zaken rond de globe moest afhandelen. 

De ochtend van 9 oktober 1651, twee dagen na zijn aankomst, maakte de 
Vlamingh zijn opwachting bij de sultan. In zijn dagregister noteerde hij mi-
nutieus alle formele aspecten van het bezoek, zoals de stoet die hem naar het 
paleis voerde. Vooraan ging een draagstoel, met daarin een kleine jongen in wit 
gewaad die een gouden bekken in de vorm van een schip droeg. Hierin lag een 
brief van de sultan van Ternate aan die van Makassar. Daar achteraan kwamen 
de geschenken van de sultan van Ternate, daarna die van de VOC. De Vlamingh 
zelf reed daar te paard achter, samen met een gezant van de sultan van Ternate 
en enkele VOC-kooplieden en officieren.32 Bij de sultan aangekomen betuigde 
De Vlamingh eerst zijn grote dankbaarheid en vriendschap jegens de sultan, om 

31 François Valentijn, Oud en Nieuw Oost Indien. Dordrecht: Joannes van Braam; Amsterdam: Gerard 
onder de Linden 1724-1726. Facsimile-uitgave Franeker: Uitgeverij van Wijnen 2002), II, 165-177; 
Gerrit Knaap, ‘Kora Kora en kruitdamp; de VOC in oorlog en vrede in Ambon’ in: Gerrit Knaap 
en Ger Teitler (red.), De VOC tussen oorlog en diplomatie Leiden: KITLV 2002), 257-282.

32 NA, VOC 1186, ff. 54-494, ‘Daghregister van d’Ed. Arnold de Vlamingh van Oudtshoorn van 
sijn verrichten in de quartieren van Moluccas, Amboina, Banda, Bouton ende Macassar sedert 23 
December 1650 tot 25 October 1651’, aldaar f. 482r: 9 oktober 1651.
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daarna ter zake te komen. Hij herhaalde het verzoek dat VOC-dienaren, net 
als die van de andere Europese compagnieën, ook buiten het handelsseizoen 
in de loge mochten blijven. Die toestemming werd verleend, hoewel Karaeng 
Pattingalloang, die sprak namens de sultan, er wel aan toevoegde dat dit een een-
malige gunst was, geen permanente toestemming. De opstand op Ambon werd 
besproken; De Vlamingh kreeg te horen dat er van de kant van de opstandelingen 
geen verzoek om hulp was geweest en dat de vorst ook niet van zins was aan zo’n 
verzoek gehoor te geven.33

Een andere kwestie, die zowel aan de sultan als aan Pattingalloang werd voor-
gelegd, was de handel op de Molukken. De VOC verzocht de sultan om de 
handel daarheen vanuit Makassar voorlopig geheel te staken, omdat deze, ook 
als er niet direct met de opstandelingen werd gehandeld, de opstand voedde. De 
Vlamingh kreeg bij monde van Pattingalloang het antwoord dat dat simpelweg 
onmogelijk was,

‘doordien Macassar een bandaar ofte een handel plaatse was voor alle cooplieden vrij 
ende open, ende dat zij haar niet gequalificeert ofte machtich vonden, de geene die 
daar maar van buijten inquamen, ende daar dickwijl niet boven een weeck twee a 
drij overbleven ordre te stellen ofte wetten voor te schrijven, waar naar toe ofte waar 
naartoe niet, dat zij zouden vermogen te vaeren, doch wat haar eijgen naturele natie 
aangingh, dat wilden zij in faveur van den Coningh [van Ternate] ende Comp. ons 
wel accorderen […]’ 34

De dag daarop werd een bezoek gebracht aan Pattingalloang. De Vlamingh 
gaf in zijn dagregister en naderhand geschreven rapport uitgebreide beschrijvin-
gen van zijn onderhoud met de rijksbestuurder. Deze doen in rijkdom niet onder 
voor de vaak aangehaalde beschrijving van Alexandre de Rhodes. De Vlamingh 
karakteriseerde Pattingalloang als

‘waarlijck boven alle d’indianen die ik tot noch toe hebbe gerencontreert, in ken-
nisse ende beleeftheijt uijtsteeck[end], spreeckende zoo prompt Castilliaens ende 
Portugees, dat men hem verscholen staande, voor een naturele van een van haer 
beyde zoude aensien, hebbende daar toe, het gunt wonder is, mede kennisse vande 
Latijnsche tale, immers althans zoo verde [vaardig], dat hij daarinne den bijbel can 
lezen ende verstaan, ende dat met alzulcke nauwe kennisse, dat hij over de discre-
pantien, tusschen de christelijcke religie als de paapsche, gereformeerde of calvini-
schen ende Martinischen, mede weet te discoureren […]’ 35

Ook, zo schreef De Vlamingh, was de rijksbestuurder zeer belezen en uitzon-
derlijk goed op de hoogte van ‘al het gunt in Europa is gepasseert’. De rijksbe-
stuurder hoorde De Vlamingh uit over de oorlog tussen Spanje en Portugal en 
het bestand tussen Portugal en de Republiek van de afgelopen tien jaar, dat die 
zomer in principe was verlopen. Pattingalloang’s specifieke interesse in de relatie 
tussen Portugal en de Nederlanden is niet verwonderlijk, omdat een eventue-

33 Ibidem, ff. 482v-483v: 9 oktober 1651.
34 NA, VOC 1186, ff. 1-52, ‘Rapport van d’Ed. Arnold de Vlamingh van Oudtshoorn van sijn verrich-

ten in de quartieren van Moluccas, Amboina, Banda, Bouton ende Macassar in dato 25 October 
1651’, aldaar f. 47r.

35 Daghregister de Vlamingh, 10 oktober 1651, f. 483v.
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le oorlog tussen beide onvermijdelijk gevolgen zou hebben voor Makassar. De 
Vlamingh antwoordde dat, hoe vredelievend de Nederlanders ook waren, het 
bestand alleen verlengd zou worden als de Portugezen bereid waren genoegdoe-
ning te geven voor de verloren gebieden in Brazilië, hetgeen De Vlamingh niet 
waarschijnlijk achtte. Pattingalloang’s antwoord, zoals samengevat in het rapport, 
getuigt niet alleen van de wens dat het vrede zou blijven, maar ook van een 
scherp inzicht in de machtsverhoudingen in Europa en Azië, én van een poëti-
sche inslag:

‘[De Portugezen] dienen uwen staat te ver[ge]noegen of raacken anders, aleer 
zij het weten, deze gehelen Indias quijt, want hebben geen cracht noch vermogen 
meer, werdende haaren handel met uwe conqueste van Malacca gedissipeert. Edoch 
vertrouwe ik, dat naardien de werelt hem op twee polen keert, waar van d’eene 
van vreede ende d’andere materie van staat zij, dat [indien] ghijluiden met haar 
het [eens] werdt, dan geschickt ende gevonden zoo het best can, voor alsnoch niet 
breeken, maar zoo zult continueren blijven, of gingh Spagnien anders met geheel 
Portugaal voorzeecker mede weder deur hoe doende hij voor uwen staat weder al te 
stercken ende machtigen bondtvrundt zoude werden.’ 36 

De Vlamingh was onder de indruk. ‘[D]iepe consideratien voor een Moor 
hier zoo verre over de Oost, in de ongeletterde wereld residerende’, voegde hij 
toe in het rapport.37

Pattingalloang hoorde De Vlamingh uit over allerlei aspecten van de specerij-
enhandel op de Molukken, ‘op welck een ende ander wij hem (alvoorens van den 
resident bericht hebbende becomen dat hem al het gevraechde ten principalen 
meest wel was bekent) ten voornaemsten naar de warheijt hebben geandtwoordt, 
behalven dat wij de macht van volck ende scheepen in de quartieren innewaert 
gebleven, om haar te minder te doen inclineren derwaarts te vertrecken wel wij-
nich hooger zeiden dan als zij effective zijn.’38 Voor de productiebeperking van de 
kruidnagelen die de VOC trachtte door te voeren, toonde de rijksbestuurder on-
waarschijnlijk veel begrip. Hij schatte zelf de wereldmarkt op zo’n duizend baar, 
‘ende al wat ghij daar boven becomt, is bij gevolge dan maar te reeckenen even 
als of ghij u gelden in het water smeet’39 Dat uit Makassar afkomstige handelaars 
de voornaamste bedreiging vormden voor de Nederlandse alleenheerschappij 
over die wereldmarkt, bleef wijselijk onbesproken. 

Ook de globe kwam ter sprake. De rijksbestuurder had zich klaarblijkelijk in 
de afgelopen maanden toch bedacht; hij wilde de globe wel tegen de gevraagde 
prijs aannemen. De Vlamingh had toestemming gekregen om eventueel akkoord 

36 Rapport De Vlamingh, f. 47v. In het uitgebreidere dagregister blijkt overigens pas echt hoe goed 
Pattingalloang op de hoogte was van de Europese politiek; het gesprek voerde onder andere ook 
langs de vrede tussen Frankrijk en Spanje, de schulden van de Spaanse koning aan Italiaanse han-
delshuizen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de oorlog met Portugal, en de slechte positie 
waarin Macao verkeerde na de val van Malakka, waardoor de VOC het makkelijk zou kunnen ver-
overen maar er ook weinig aan zou hebben. Voorts ook NA, VOC 1186, Dagregister De Vlamingh, 
10 oktober 1651, ff. 484v-485v.

37 NA, VOC 1186, Rapport De Vlamingh, f. 47v.
38 Ibidem, Dagregister De Vlamingh,10 oktober 1651, f. 485v.
39 Ibidem, 10 oktober 1651, f. 487v.
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te gaan met een lagere prijs, en zei dat ook tegen de rijksbestuurder. Ook be-
nadrukte hij dat het niet erg zou zijn als de rijksbestuurder de globe weigerde,

‘waarop hij ons geliefde te dienen, neen, neen, hij is voor mij gezonden ende ik sal 
ze dan oock (zoo dat betaamt) aennemen, eenelijck maar verzoeckende, dat metde 
betalinge noch weijnich tijdt mochte werden gesupercedeert, het gunt wij zeyden 
geerne t’accorderen, ja dat wij ons oock indifferent wilden laten zijn waarmede de 
betalinge zoude gedaan werden, ’t ware dan in gelt, rijs, sandalenhout, ofte wat het 
dan anders mochte wezen, dat hij zoo danckelijck aennam.’ 40

In zijn rapport voegde De Vlamingh daar echter wel de volgende observatie 
aan toe: ‘schoon hij het selve voor ons niet rondtuijt geliefde te zeggen dat hem 
den prijs zeer excessief dachte ende diergel[yke], die courtoisien niet meer aen-
genaem en zouden zijn.’ 41

Het einde van de vrede, de globe retour

Twee dagen na dit onderhoud vertrok De Vlamingh weer van de rede van 
Makassar om in Batavia verslag te doen. Op de afscheidsceremonies werden 
prachtige stoffen aangeboden aan sultan en rijksbestuurder, en warme woorden 
van vriendschap uitgewisseld. De diplomatie leek zijn werk te hebben gedaan: 
toen een maand later inderdaad een hulpverzoek uit Ambon Makassar bereikte, 
weigerde de sultan hulp te verlenen omdat hij het met de VOC gesloten verdrag 
niet wilde schenden.42

Alle vreugde was echter van korte duur. In de zomer van het daaropvolgende 
jaar kwam Majira in persoon naar Makassar met een verzoek om steun, en hij 
kreeg die. Vanaf dat moment vochten er Makassaren mee in de Grote Ambonse 
Oorlog. De sultan ontkende aanvankelijk tegenover de Nederlanders dat deze 
strijders uit zijn naam waren gestuurd; de Nederlandse handel op Makassar 
ging door, maar de sfeer tussen de Makassaarse machthebbers en de Compagnie 
verzuurde in hoog tempo. Eind 1653 ging de laatste illusie van vrede in rook 
op, toen Makassar een oorlogsvloot met 5000 strijders richting Boeton stuurde 
om deze bondgenoot van de VOC goedschiks of kwaadschiks aan zijn kant te 
krijgen. De twee daaropvolgende jaren werd er op vele plekken in de archipel 
gevochten tussen de Makassaren en de Compagnie; ook stuurde Batavia weer 
blokkadevloten naar de handelsstad.

Voorafgaand aan het uitbreken van de oorlog wordt de globe af en toe nog 
genoemd in de VOC-correspondentie vanuit Makassar – met name omdat de 
rijksbestuurder hem maar niet kwam ophalen, tot ergernis van de Nederlanders. 
Eind juni 1652 stond deze nog altijd in de Nederlandse loge, omdat de rijks-
bestuurder zijn paleis speciaal moest verbouwen om het gevaarte een plaats te 
geven, en daar nog niet aan was toegekomen.43 De laatste verwijzing die ik heb 
aangetroffen vermeldt dat de globe in juli 1653 was verplaatst naar het pakhuis 
van Francisco Vieira, en dat Pattingalloang nogmaals had benadrukt dat hij er 

40 Ibidem, f. 483v.
41 Ibidem, Rapport De Vlamingh, f. 47v.
42 Stapel, Bongaais Verdrag, 46.
43 NA, VOC 1187, ff. 732r-735r, Evert Buys aan GG en Raden, 29 juni 1652.
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spoedig voor zou betalen, ‘niettegenstaende in oorlogh met den anderen moch-
ten comen te geraken.’44 Of de globe daarna ooit nog naar Pattingalloang’s paleis 
is gebracht is onduidelijk, maar lang zal hij er hoe dan ook niet van hebben 
kunnen genieten; hij stierf op 15 september 1654, terwijl de vijandelijkheden 
met de Nederlanders ondertussen in volle hevigheid waren losgebarsten en de 
Nederlandse loge verlaten was. Begin 1656 werd er weer vrede gesloten; het jaar 
erop kwam de zoon van Pattingalloang, Karaeng Karunrung, de globe terugbren-
gen naar de inmiddels weer bemande Nederlandse loge. In de Generale Missive 
van 17 december 1657 werden de bewindhebbers in Nederland hiervan op de 
hoogte gesteld. De globe, zo lieten Gouverneur-Generaal en Raden weten, was 
nooit betaald, en was nu ‘meest bedurven.’ Ze zouden proberen hem in Batavia 
wat op te lappen en elders proberen te gebruiken als diplomatiek geschenk.45 Of 
dit ooit is gebeurd heb ik niet kunnen achterhalen.

Van een andere zoon van Pattingalloang, Karaeng Sumana, is bekend dat hij 
de talenkennis van zijn vader deelde en na diens dood de bibliotheek in stand 
hield. De Jezuiet Domingo Navarrete, die in 1657 probeerde vanuit Manila 
Europa te bereiken maar een aantal maanden werd opgehouden in Makassar, 
bekeek in het huis van Sumana, in het bijzijn van Francisco Vieira, ‘een aantal 
Europese kaarten en boeken, want zijn vaders bibliotheek – die heel aanzienlijk 
was – had hij gehouden’46 Pattingalloang’s nakomelingen retourneerden evenwel 
enkele van de meest extravagante stukken uit de collectie van hun vader, zoals de 
Galileo-telescoop die de Engelse EIC had aangevoerd47 – en dus ook de globe. 

De spanningen tussen de VOC en Makassar zouden tot het bittere einde voort-
duren. In 1660 greep de VOC weer naar de wapens en veroverde een Makassaars 
fort ten zuiden van de hoofdstad. Het fort werd als onderpand gebruikt in de 
daaropvolgende onderhandelingen, waarin onder andere van de Makassaarse on-
derhandelaars werd geëist dat alle Portugezen, met wie na het verlopen van het 
bestand inderdaad weer oorlog was uitgebroken, moesten vertrekken. Dat was 
een nogal forse eis voor een stad met zo’n grote Portugese handelsgemeenschap, 
maar onder de gegeven omstandigheden zagen de Makassaarse machthebbers 
zich gedwongen hierin toe te stemmen. Al gauw bleek echter dat deze toezeg-
ging onuitvoerbaar was en Makassar een geweldige economische schade zou 
toebrengen. De gespannen vrede zou in 1666 eindigen in een oorlog waarin de 
VOC en een verzameling lokale bondgenoten, onder leiding van de charisma-
tische Arung Palakka, er na drie jaar in zouden slagen Makassar te veroveren.48

44 J. A. van der Chijs (red.), Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als 
over geheel Nederlandts-India, 1653 (Batavia: Landsdrukkerij; Den Haag: Martinus Nijhoff 1888), 105: 
24 juli 1653.

45 Generale Missiven III, 154, missive van 17 december 1657.
46 J. S. Cummins (red.), The travels and controversies of Friar Domingo Navarrete, 1618-1686, vol. 1. Cambridge: 

Hakluyt Society 1962, 115 – vertaling van het citaat in de Engelstalige uitgave door mij, T.M.
47 Reid, ‘A great Indonesian family’ 149. Het verhaal van deze telescoop vertoont een hoop gelijke-

nissen met dat van de globe – deze laat jaren op zich wachten, de EIC maakt er een hoop werk 
van, en ze wordt uiteindelijk geleverd in 1652 – zeventien jaar na de bestelling. Ook deze was wat 
kostbaarder uitgevallen, hetgeen misschien samenhangt met de beslissing deze te retourneren.

48 Stapel, Bongaais verdrag, 50; Andaya, Leonard Andaya, The heritage of Arung Palakka: a history of South 
Sulawesi (Celebes) in the seventeenth century. Den Haag: Martinus Nijhoff 1981, 45-72.
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Navolging: Nederlandse reuzenglobes voor andere 
heersers49

Hoewel het met de voor Pattingalloang bestemde globe en met de relatie tussen 
VOC en Makassar, dus niet erg goed afliep, had het project wel indruk ge-
maakt in Europa en had Pattingalloang een kleine trend in gang gezet. Zo werd 
het lumineuze idee van enkele Bewindhebbers om monumentale globes als ge-
schenk aan te bieden aan de Shogoen van Japan enkele jaren later opgevolgd. In 
1657 bood VOC-koopman Zacharias Wagenaer tijdens de jaarlijkse hofreis de 
Shogoen ‘twee extra ordinaris grote globissen’ aan, ‘eenigen tijd verleeden voor 
Japan geeyst, costende uit patria duizend gulden inkoops […]’50 De vermelde 
prijs van 1000 gulden voor een paar, hoewel aanzienlijk hoger dan de prijs van 
de grootste gedrukte globes die Blaeu indertijd te koop had (125 gulden per stuk 
in 1660),51 doet wel vermoeden dat het hier om minder extravagante globes ging 
dan het indertijd voor Pattingalloang vervaardigde exemplaar. In 1666 werd een 
speciaal exemplaar met Arabische belettering vervaardigd voor de Sultan van het 
Ottomaanse Rijk. Ook ging in 1666 een globepaar mee met het tribuutgezant-
schap van Pieter van Hoorn naar de Chinese keizer, hoewel er geen aanleiding 
is om te veronderstellen dat dit speciaal vervaardigde, met de hand beschilder-
de globes waren. Globes waren in algemene zin een populair geschenk voor 
Aziatische vorsten en we vinden ze als zodanig regelmatig terug in de Generale 
Eis die jaarlijks vanuit Batavia naar de Nederlanden werd gestuurd. 52 De speciale 
bestellingen van handbeschilderde exemplaren lijken echter te zijn begonnen 
met de globe voor Pattingalloang.

Van deze speciaal bestelde globes overleeft er slechts één, en deze staat waar-
schijnlijk zeer dicht bij het exemplaar dat voor Pattingalloang bestemd was. Rond 
of kort na het moment dat de globe voor Pattingalloang werd voltooid, bestelde 
koningin Christina van Zweden namelijk een nog monumentaler globepaar bij 
Blaeu – naar we voorzichtig mogen aannemen geïnspireerd door de globe die 
Blaeu juist in opdracht van de VOC voor Pattingalloang had vervaardigd.

49 Voor het hele volgende stuk ben ik veel dank verschuldigd aan de adviezen van Peter van der 
Krogt.

50 NA, VOC 880, f. 286, GG en Raden aan de opperkoopman te Deshima, 11 juli 1656. Geciteerd in 
Zandvliet, ‘Joan Blaeu’s Boeck vol Caerten’, 63.

51 Aldus Kees Zandvliet, Mapping for money: maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch 
overseas expansionduring the 16th and 17th centuries. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw 1998, 124. 
Een verkoopcatalogus van Blaeu uit 1670-1671 vermeldt een prijs van 150 gulden voor een groot 
globepaar. Afgedrukt in Peter van der Krogt, Globi Neerlandici: the production of globes in the Low 
Countries. Utrecht: HES Publishers 1993, 283.

52 Voor het exemplaar voor de sultan, zie Keetje Rozemond, ‘Een aanwinst van de Leidse 
Universiteitsbibliotheek Orthodoxa Confessio Catholicae et Apostolicae Ecclesiae Orientalis’ in: Het boek 
36 (1963), 25-52. Het globepaar voor de Chinese Keizer, zie John E. Wills, Jr., Embassies and illusi-
ons: Dutch and Portuguese envoys to K’ang-hsi. Cambridge MA: Harvard University Press 1984, in het 
bijzonder appendix E. Voor diplomatieke geschenken in algemene zin: Cynthia Vialle, ‘“To capture 
their favour”: on gift-giving by the VOC’, in Thomas DaCosta Kaufmann and Michael North 
(red.), Mediating Netherlandish Art and Material Culture in Asia. Amsterdam: Amsterdam University 
Press 2014, 291-320.
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Het gezantschap onder Pieter van Hoorn brengt geschenken naar het keizerlijk paleis in 
Beijing. Prent in Olfert Dapper, Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische 
aetschappye, op de kuste en in het keizerrijk van Taising of Sina (1670), deel I, na p. 352. 
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Op de voorgrond is een globe te zien (zie detail hieronder). 
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Deze vorstin deelde met Pattingalloang een onverzadigbare honger naar ken-
nis. Ze nodigde geleerden, onder wie bijvoorbeeld Descartes maar ook Isaac 
Vossius, uit om naar het Zweedse hof te komen. Zelf Lutheraans maakte ze een 
intensieve studie van de verschillende monotheïstische godsdiensten, waaronder 
de Islam. Haar religieuze onderzoekingen lagen mede ten grondslag aan haar 
uiteindelijke abdicatie – in de loop van haar regeerperiode ontwikkelde ze een 
toenemende interesse in het katholicisme. In 1652 had ze in het geheim besloten 
de Zweedse Lutheraanse kerk de rug toe te keren en katholiek te worden. Na 
haar abdicatie in 1654 reisde ze uiteindelijk naar Rome. 

Eerder had Christina van Zweden een prachtige manuscript-atlas van de hand 
van Johannes Vingboons, de schilder die vanaf de jaren 1640 samenwerkte met 
Blaeu, in haar bezit gekregen – mogelijk als geschenk voor haar kroning in 

De grote Vingboons-globe in het Nationaal Historisch Museum (GIM) in Moskou. Foto Igor 
Fomenko (Afdeling Kartografie, GIM).
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1650.53 Waarschijnlijk leidden de goede contacten tussen Blaeu en de Zweedse 
koningin (Blaeu kreeg in 1650 bijvoorbeeld de eretitel ‘drukker van de Koning 
van Zweden’ van de koningin) ook tot de bestelling van de enorme globes.54 

Helaas viel ook deze bestelling uiteindelijk in het water: als gevolg van haar 
aftreden was de koningin niet in staat de globes te betalen en zijn deze ook nooit 
in haar bezit gekomen. De nieuwe Zweedse vorst had geen interesse. En ditmaal 
was het niet het probleem van de VOC, maar van de firma Blaeu zelf, die op zoek 
moest naar een andere koper. 

Zowel aard- als hemelglobe kwamen op enig moment in het bezit van 
Amsterdamse particulieren. Verschillende bezoekers bezichtigden ze in de daar-
opvolgende jaren in Amsterdam, zoals Cosimo III de Medici, die in december 
1667 een bezoek bracht aan ‘het huis van een particulier; daar zag hij een prach-
tig gemaakte metalen hemelbol, vervaardigd voor de koningin van Zweden, met 
een diameter van bijna vier el.’55 De Engelse reiziger Edward Browne zag het 
jaar erop de aardglobe te koop staan; hij beschreef deze als ‘made by Vingbomes, 
between six and seven foot Diameter, valued at Sixteen thousand Guldens: The 
Meridian alone, being of brass, cost a thousand Guldens. The Globe is made of 
Copper-plates excellently well painted, with all the new Discoveries in it, as 
that of Anthony Van Dimons Land, found out 1642 in 42 degrees of Southern 
Latitude, and 170 of Longitude, those towards the North-west of Japan, and those 
places both about Nova Zembla, and also in the Tartarian Sea beyond the Streights 
of Voygats, New Holland, West-Friesland, Cape d’Hyver etc.’ 56 

Een andere bezoeker die deze aardglobe zag was wederom een vorst met 
een bovenmatige wetenschappelijke interesse: tsaar Peter de Grote. Tijdens zijn 
bezoek aan Nederland in 1697 moet hij de globe hebben gezien, en naderhand 
besloot hij dat hij deze wilde hebben. Begin 1707 vroeg hij per brief Christopher 
Brant, zijn vaste contact in Amsterdam, of de globe die hij had gezien nog te 

53 Christina nam de atlas mee naar Rome. Deze wordt tegenwoordig bewaard in de bibliotheek van 
het Vaticaan en wordt wel aangeduid als de ‘Christina-atlas’.

54 Of iemand die de Makassar-globe had gezien als tussenpersoon heeft gediend bij de bestelling, 
is helaas onbekend. Hoe dan ook, er waren genoeg contacten met kooplieden, intellectuelen en 
kunstenaars, zoals Isaac Vossius, die indertijd de taak had de bibliotheek van Christina van Zweden 
uit te breiden, en wel vaker als tussenpersoon tussen Blaeu en anderen optrad, of, nog directer, de 
familie Vingboons, waarvan verschillende leden commissies van de koningin uitvoerden. Zandvliet, 
Mapping for Money, 179-181.

55 Lodewijk Wagenaar (bezorger), Bertie Eringa (vertaling), Een Toscaanse prins bezoekt Nederland: de 
twee reizen van Cosimo de’ Medici, 1667-1669. Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen 2014, 55. 
Zie ook Igor Fomenko, ‘De manuscriptglobe van Blaeu-Vingboons in Moskou’, in Caert-thresoor, 
27, 4 (2008), 89-96. Het is niet bekend welke el de kamerheer van Cosimo de Medici hanteerde 
– hoe dan ook is de afmeting die hij noemt groter dan de doorsnee van de in Moskou bewaarde 
globe.

56 Geciteerd in F. C. Wieder, ‘Een bijzondere aardglobe van Vingbomes, 1668’, in Het Boek: tweede 
reeks van het tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen, 26 (1940-42), 69-70. Zie ook Fomenko, ‘De 
manuscriptglobe van Blaeu-Vingboons in Moskou’, 93.
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koop was. Brant wist de globe later dat jaar – voor een relatief zacht prijsje57 – te 
kopen van de toenmalige eigenaar, een zekere Gijsen.58

Deze globe bevindt zich tegenwoordig in het Nationaal Historisch Museum 
in Moskou en geeft ons een indruk hoe de Makassar-globe er moet hebben 
uitgezien. Het exemplaar in Moskou heeft een doorsnee van 1,70 meter, een 
stelbare as, en is geschilderd op koper. De globe werd door Browne al beschre-
ven als ‘gemaakt door Vingbomes’, en het handschrift op de Moskouse globe is 
inderdaad zonder enige twijfel dat van Johannes Vingboons.59 Igor Fomenko, 
wetenschappelijk medewerker van de afdeling Cartografie van het museum in 
Moskou, komt op basis van het kaartbeeld tot een datering van de globe tussen 
1650 en 1655, wat overeenkomt met de periode waarin Christina van Zweden 
deze besteld moet hebben. Na de ontdekkingen in de periode tot 1644 (zo tref-
fend opgesomd door Browne, die een bijzonder goede gids moet hebben gehad 
bij het bezichtigen van de globe), bleef het kaartbeeld van de wereld een tijdlang 
redelijk stabiel. We kunnen er daarom van uitgaan dat het kaartbeeld op de globe 
voor Pattingalloang sterk overeenkwam met dat van de globe in Moskou (zij het 
een slag kleiner uitgevoerd) en dat van de grote wandkaart van Blaeu uit 1645-
1646. Bovenal valt op hoe ongelooflijk prachtig de Moskouse globe nog altijd is 
– een passende toevoeging aan de verzameling van een groot en geleerd heerser.

57 De vraagprijs van de eigenaar (dhr. Gijsen) werd in een brief genoemd als 6000 gulden. Wellicht 
heeft Brant hem uiteindelijk voor nog minder gekregen; een beschrijving van de aankoop door de 
Deense wetenschapper Just Jul uit 1711 vermeldt: ‘in het begin kostte deze 16.000 rijksdaalders, 
maar omdat de koning stierf voor het voltooien van de globe, en de heersende koning deze niet 
nodig had, kocht de tsaar hem aan voor 1800 rijksdaalders.’ Geciteerd in Fomenko, ‘De manus-
criptglobe van Blaeu-Vingboons in Moskou’, 93. Omdat de beschrijving van Browne de waarde 
van 16.000 gulden noemt, rijst de vraag of Just Jul in 1711 misschien abusievelijk rijksdaalders heeft 
genoemd.

58 Fomenko, ‘De manuscriptglobe van Blaeu-Vingboons in Moskou’. In dit artikel wordt meer dan 
aannemelijk wordt gemaakt dat de globe in Moskou inderdaad het exemplaar is dat voor Christina 
van Zweden was bestemd, en daarmee wordt een einde gemaakt aan een hoop verwarring over 
deze reuzenglobes. Zandvliet bijvoorbeeld, in ‘Joan Blaeu’s Boeck vol Caerten’, n. 14, ging er 
eerder van uit dat de globe voor de tsaar, de globe die Edward Browne zag, en de hemelglobe voor 
Christina van Zweden drie verschillende exemplaren zijn. Dit blijkt dus niet het geval; al deze 
globes behoorden hoogstwaarschijnlijk tot het globepaar dat de Zweedse koningin had besteld.

59 Dit brengt ons terug naar de maker van de Makassar-globe – die niet met naam genoemde persoon 
die er volgens de brief van de Bewindhebbers uit september 1648 gestadig aan werkte. Vaak wordt 
1648 genoemd als het beginjaar van de samenwerking tussen Joan Blaeu en Johannes Vingboons 
– dit jaartal vertegenwoordigt echter slechts de datering van de eerste Blaeu-kaarten waarvan 
duidelijk is dat Vingboons er een rol in heeft gehad. Het is goed denkbaar, zelfs logisch, om te ver-
onderstellen, dat hun samenwerking verder in de tijd terugging. Voor het beschilderen van de globe 
voor Pattingalloang zijn ook geen andere kandidaten bekend. Gezien Vingboons’ hand in de globes 
voor Christina van Zweden, die waarschijnlijk waren besteld naar aanleiding van de globe voor 
Pattingalloang, lijkt het dan ook zeer aannemelijk dat de persoon die de globe voor Pattingalloang 
beschilderde ook Johannes Vingboons was. Ik volg hierin grotendeels de redenering van J. van 
Bracht in zijn ten geleide en beschrijving in de facsimile-uitgave van de Vingboons-Atlas, Atlas 
van kaarten en aanzichten van de VOC en WIC, genoemd Vingboons-Atlas in het Algemeen Rijksarchief 
te ‘s-Gravenhage. Verzameling van pas-kaarten, dienende tot de vaart naar Oost- en Westindien.. Haarlem: 
Fibula-Van Dishoek 1981, 6-7 [in los tekstboekje].
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Maria van Aelst (ca. 1607-1674)

Menno Witteveen

Als iemand gevraagd zou worden een datum en plaats te kiezen voor het begin van de 
Nederlandse koloniale samenleving, dan zou dinsdag 1 januari 1636 een goede kans ma-
ken, de plaats natuurlijk Batavia. Als er ook namen aan die dag gekoppeld zouden mogen 
worden, dan zou het echtpaar Antonio en Maria van Diemen een goede kandidaat zijn.

Batavia, de hoofdplaats van de VOC in Azië, werd in 1619 gesticht. In de jaren 
daarna werd een aanzet gegeven voor een Nederlandse volksplanting aldaar. Deze 
plannen werden echter op bevel van de directie van de VOC in de Republiek, de 
Heren XVII, teruggedraaid. Onder de Nederlandse bevolking in de stad leidde 
deze eerste periode van order en tegenorder tot verwarring en onvrede. Op 
dinsdag 1 januari 1636 kwam daar een einde aan toen Antonio van Diemen 
(1593-1645) werd ingezworen als gouverneur-generaal.

Tijdens zijn tienjarig bewind kreeg de koloniale samenleving haar bijzondere 
karakter. Als vrouw van de gouverneur-generaal nam Maria de ruimte dat ka-
rakter mede te bepalen. De richting die zij beiden gaven, werd versterkt door de 
omstandigheden waarin de hoogste echelons van de VOC in Batavia leefden. Er 
ontstond een kleine, eigen wereld die voor buitenstaanders nauwelijks te door-
gronden was. Na een paar jaar leek deze in weinig meer op de Hollandse wereld 
van huiselijkheid en burgerlijkheid die ons uit de Nederlandse Gouden eeuw 
is overgeleverd. Tot ver in de achttiende eeuw zou deze microkosmos blijven 
bestaan. 

De Bataviase samenleving is meermalen treffend beschreven – door Blussé, 
GelmanTaylor, De Haan en Niemeijer – maar de rol die Maria van Diemen 
daarin speelde, is tot nu grotendeels aan het historisch oog onttrokken gebleven. 
Dat is begrijpelijk, want er is weinig van haar bekend. Er zijn geen brieven of 
portretten van haar bewaard; wel zijn er notariële aktes, testamenten en één 
buitengewone lakdoos bewaard gebleven. Het zijn de bronnen waaruit voor dit 
verhaal geput wordt in een poging daarmee de lacune te vullen.

Een meisje uit Steenbergen gaat naar Batavia

Maria kende in haar lange leven veel ongeluk. Zij werd rond 1607 in Steenbergen 
geboren waar zij woonde met haar moeder Aeltje Aerts van Zijl, en met haar 
oudere broer en jongere zus. Maria’s vader, Aelt Jansz, was officier in het Staatse 



98 aan de overkant

leger.1 Steenbergen ligt zo’n vijf kilometer ten noorden van Bergen op Zoom en 
tien kilometer ten westen van Breda en was in die tijd een belangrijke, strategisch 
gelegen garnizoensstad. In het jaar na afloop van het Twaalfjarig Bestand (1609-
1621) was de stad het toneel van felle gevechten. Het leger onder Prins Maurits 
werd door het Spaanse leger onder Ambrosio de Spinola in het defensief gedron-
gen. In februari 1622 werd Steenbergen na een hevig bombardement door de 
oprukkende Spaanse troepen veroverd. In oktober van dat jaar kon de val van 
Bergen op Zoom ternauwernood worden voorkomen. De gezamenlijke legers 
van Maurits en de op het laatste moment ingehuurde protestantse veldheer Ernst 
van Mansfelt wisten de belegerde stad met moeite te ontzetten. In 1623 herover-
de Maurits Steenbergen, dat grotendeels verwoest was. Het beleg van Breda, van 
augustus 1624 tot de overgave aan de Spanjaarden in juli 1625, hield de streek 
met rondtrekkende krijgsbendes in zijn greep. Was dit aanhoudende krijgsgeweld 
de reden dat de familie besloot de ongetrouwde achttienjarige Maria in 1625 op 
goed geluk naar de Oost te zenden? 

Zij was niet de enige jonge vrouw die in die jaren deze reis ondernam. De 
Heren XVII hadden in 1623 het plan van Jan Pieterszoon Coen, de stichter van 
Batavia, omarmd een krachtige kolonie van vrije burgers in Batavia te vestigen 
waardoor de Nederlandse macht zich op Java zou verankeren. Het Portugese 
voorbeeld met succesvolle kolonies in onder meer Goa, op de westkust van 
India, Malakka, het grote fort aan de gelijknamige zeestraat tussen de Indische 
Oceaan en de Zuid-Chinese zee en Macao aan de monding van de Gele Rivier 
was hiervoor het richtsnoer geweest. Dit grootse concept paste goed bij Coen. 
Uitspraken als ‘Doe het groot of doe het niet’ en het beroemde ‘Daar en kan in Indië 
wat groots verricht worden’ waren deze ‘empire builder’ op het lijf geschreven. Hij 
zag zichzelf als de ongekroonde koning van dit rijk in wording.

In 1622 was hij naar Nederland teruggekeerd om dit plan er door te krijgen. 
Toen hij in 1626 weer naar Batavia uitzeilde met ten tweede male de benoeming 
tot gouverneur-generaal op zak, waren de twee jaar ervoor zo’n tweehonderd 
mannen en vrouwen naar Indië gevaren. Zij moesten de kern van de vrije burge-
rij van Batavia gaan vormen. Maria was dus niet de enige die in die jaren met al 
dan niet concrete trouwplannen naar Batavia vertrok. Misschien was er al contact 
met een kandidaat-echtgenoot geweest, hoewel dat, gezien de twee jaar die een 
brief en het antwoord daarop onderweg waren, onwaarschijnlijk voorkomt. 

De kolonie waar Coen van droomde is er nooit gekomen. Nauwelijks was 
Coen vertrokken of de Heren XVII bedachten zich. De vrije burgers van Batavia 
zouden moeten leven van de inkomsten van de intra-Aziatische handel. Deze was 
echter ook essentieel voor de winstgevendheid van de VOC als geheel, zo was de 
gedachtegang in Nederland, en dat laatste ging voor. Het gevolg was dat na 1627 
bijna alleen nog Compagniesdienaren naar Azië zouden uitvaren.

Met welk schip Maria naar Batavia kwam, valt niet met zekerheid te ach-
terhalen. Gezien de samenstelling van de vloot die in 1625 vertrok, ging zij 
waarschijnlijk scheep op de Mauritius die door de kamer van Zeeland was uit-
gemonsterd en op 4 januari 1625 aan de lange reis naar Batavia begon. Dit 

1 M.A. Rhede van der Kloot, De gouverneurs-generaal en commissarissen-generaal van Nederlands-Indië 
1610-1888. ’s-Gravenhage: Van Stockum 1891.
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Amsterdamse VOC-schip mat achthonderd ton en het vertrok in charter van 
de kamer Zeeland vanuit de Wielingen onder commando van schipper Reinier 
Pels. De Mauritius had een macabere reis. Toen het schip op 3 oktober 1625 voor 
de rede van Batavia de ankers liet vallen, waren nog slechts 179 opvarenden aan 
boord, maar liefst 67 minder dan er negen maanden daarvoor uitvoeren.2

Drie huwelijken op rij: 1626, 1628, 1630

In 1625 was de VOC nog ver verwijderd van de machtige positie van waaruit zij 
twintig jaar later over de intra-Aziatische handel zou heersen. Ook de jaarlijkse 
retourvloten naar Nederland waren nog niet zo rijk beladen dat aan de aandeel-
houders van de Compagnie een aansprekend dividend kon worden uitgekeerd. 
Batavia was in die jaren één grote bouwplaats. Met man en macht werd aan de 
omwalling van het kasteel en de stad gewerkt. In de brief waarin aan de Heren 
XVII de aankomst van de Mauritius werd gemeld, vroegen Gouverneur-Generaal 
en Raden dringend om de overzending van allerhande bouwmaterialen, vooral 
ook dakpannen, want de stenen huizen die gebouwd werden, waren moeilijk 
bewoonbaar te krijgen met een dak van bladeren. Het was een kleine samen-
leving. Het bevolkingsoverzicht dat in 1632 werd gemaakt, geeft het volgende 
overzicht: 8.000 zielen, waaronder 2.700 slaven en 2.400 Chinezen. Het aantal 
Nederlanders of andere Europeanen was minder dan 1.000 en daarvan vormden 
vrouwen een kleine minderheid.3 

In maart 1626, vijf maanden na haar aankomst, trouwde Maria met Johannes 
Libener. Wanneer deze geboren Amsterdammer naar Indië was uitgevaren, weten 
wij niet, maar in de Compagniesboeken komt hij in 1622 voor als opperkoop-
man. Het huwelijk duurde maar kort. In september 1627 overleed Johannes.4 Als 
Maria dat ongeluk in Nederland zou hebben getroffen, dan zou van haar ten-
minste één jaar rouw zijn verwacht voordat zij aan een volgende echtgenoot kon 
gaan denken. Hertrouwen van met name een rijke weduwe was in die tijd niet 
vanzelfsprekend. Anders dan in de huwelijkse staat namelijk, mocht een vrouw 
als weduwe wèl het beheer over haar eigen goederen voeren en zelfstandig con-
tracten aangaan. Vader Cats vond het overigens beter dat een jonge weduwe 
hertrouwde. Anders zou zij in haar ‘gulle jaren’ wellicht ‘in haar lusten branden’ en 
getrouwde mannen op het overspelig pad brengen.5 

Al in januari 1628 trouwde Maria voor de tweede keer, ditmaal met 
Bartholomeus Havicksz Cunst, die oorspronkelijk uit Alkmaar kwam. Nadat hij 
onder meer peper voor de Compagnie had ingekocht in Djambi, op de oostkust 
van Sumatra, was hij uit dienst van de VOC getreden. Toen hij trouwde met 
Maria was hij een welgestelde vrijburger van Batavia, ouderling en president 

2 J.R. Bruijn., F. S. Gaastra en I. Schöffer, Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries. Vol. II, 
Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). ’s-Gravenhage: 
Martinus Nijhoff 1979, 54.

3 H.E. Niemeyer, Batavia. Een koloniale samenleving in de 17de eeuw. Amsterdam: Uitgeverij Balans 
2005, 400.

4 Centraal Bureau voor de Geneaologie, Collectie Blois van Treslong Prins.
5 A. Schmidt, Overleven na de dood, weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw, Amsterdam: Prometheus/

Bert Bakker 2001, 41. 
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van de weeskamer. Uit deze laatste functie werd hij overigens ontheven toen 
hij de erfenis van een overleden koopman niet aan de achtergebleven kinderen, 
maar aan de nieuwe echtgenoot van de weduwe had uitgekeerd. Tijdens dit 
wederom kortstondige huwelijk (het duurde nog geen twee jaar), werd Batavia 
tweemaal belegerd door de Javaanse sultan Agung. Batavia doorstond deze dub-
bele vuurproef zonder grote problemen. De Europese wapens en vestingbouw 
bleken effectief tegen de ongeorganiseerde en onvoldoende toegeruste Javaanse 
legerschaar, hoe groot die getalsmatig ook was. 

In Azië stierven de Nederlanders eerder door ziekte dan geweld. Dat was ook 
het geval met de tweede echtgenoot van Maria, die in september 1629 tijdens 
een cholera-epidemie overleed. De donkere wolk van dit dubbele huwelijks-
ongeluk had voor Maria een zilveren rand: op 22- of 23-jarige leeftijd was zij 
een rijke weduwe, wellicht de rijkste weduwe van Batavia. Zij liet haar familie 
op bescheiden wijze in haar nieuw verworven rijkdom delen. Zo maakte zij in 
november met een wissel een bedrag van ongeveer driehonderd gulden over aan 
haar vader.6 Dat ook haar eerste echtgenoot niet onbemiddeld zal zijn geweest, 
blijkt uit de poging van de moeder van Libener om inzage te krijgen in zijn 
testament. Zij machtigde Jacques Specx (wij komen hem verderop nog tegen) met 
Maria een overeenkomst over de erfenis te sluiten.7 Van een overeenkomst blijkt 
uit de archieven echter niets. 

Wederom was van een periode van rouw geen sprake. Een vroom, laat staan 
teruggetrokken leven paste niet bij Maria, noch bij Batavia. In januari 1630 
trouwde zij voor de derde keer in vier jaar. Dit keer met Antonio van Diemen.8 
Antonio was op dat moment 37 jaar oud; het was voor hem de eerste maal. Was 
er liefde in het spel? Wij kunnen het ons nauwelijks voorstellen. Hij was in ieder 
geval wel een goede partij. Antonio’s carrière tot dan was spectaculair verlopen. 
Deze schrandere burgemeesterszoon uit Culemborg had op jeugdige leeftijd een 
aantal jaren geprobeerd in Amsterdam als koopman zonder al te veel kapitaal zijn 
fortuin te maken. Dat mislukte faliekant en in november 1616 ging hij bankroet. 
Hij was toen 23 jaar oud en een faillissement gold in die tijd als een doodzonde. 
Hij ontvluchtte zijn schuldeisers en dook onder in Culemborg. Na een jaar mon-
sterde hij onder een valse naam (Thonis Meeusen) aan als soldaat bij de VOC 
en op 23 augustus 1618 begon hij in Batavia een tweede leven. Waarschijnlijk 
is Antonio bij zijn vlucht naar de Oost geholpen door Amsterdamse vrienden 
die hem wellicht ook voorzagen van een aanbevelingsbrief bij Coen. Die laatste 
negeerde niet alleen een bevel van de Heren XVII om de vluchteling terug te 
sturen, maar effende ook de weg voor diens pijlsnelle loopbaan. Na vijf jaar, in 
november 1624, volgde de benoeming van Antonio van Diemen, dus weer onder 
zijn eigen naam en inmiddels opperkoopman en boekhouder van de generale 
rekeningen, tot raad van Indië. 

6 Nationaal Archief (NA), Den Haag, toegang 1.04.02 (VOC), 1009, f. 521.
7 Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 183, akte 419, f. 624.
8 Menno Witteveen, Antonio van Diemen, Amsterdam: Amsterdam University Press 2011, 113.
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Vroege carrière van Antonio van Diemen, 1629-1632

Samen met de gouverneur-generaal vormden de raden van Indië het bestuur 
van de VOC in Azië. In juni 1629 kwam het tot een ernstige aanvaring tussen 
Coen en Van Diemen. Dat gebeurde naar aanleiding van een roemruchte ze-
denzaak. In 1627 had Jacques Specx bij zijn vertrek naar Nederland zijn twaalf-
jarige dochter bij een Japanse vrouw, Saartje, toevertrouwd aan Coen. Die had 
haar bij zich in huis genomen, waar zij in juni 1629 vrijend aangetroffen werd 
met Boudewijn Cortenhoef, een jonge sergeant met een Nederlandse vader en 
Aziatische moeder. Cortenhoef was op zijn beurt een protegé van Van Diemen. 
Het stel werd door Coen en diens zwager Pieter Vlack, voorzitter van de Raad 
van Justitie, veroordeeld: Boudewijn ter dood, en Saartje tot veertig zweepslagen, 
terwijl zij bij de executie moest toekijken. Van Diemen weigerde dit vonnis te 
ondertekenen, hetgeen hem de wrok van Coen bezorgde; zijn carrière leek ten 
einde. Tot Antonio’s geluk overleed Coen echter plotsklaps in september van 
dat jaar – tijdens de belegering van de troepen van sultan Agung –, precies op 
de dag dat Jacques Specx terugkeerde in Batavia. Je zou haast geneigd zijn niet 
in toeval te geloven. Daarop torpedeerde Van Diemen Coens laatste wil, waarin 
deze uitdrukkelijk aangaf dat zijn zwager Vlack tot zijn opvolger moest worden 
benoemd. Dat was op zich een recht dat de Heren XVII in hun instructie aan 
Coen hadden gegeven. Doordat op Van Diemens instigatie hiervan werd afgewe-
ken, werd Specx met een krappe meerderheid verkozen tot gouverneur-generaal. 
Dit hoog spel pakte goed uit voor Van Diemen. Hij werd door Specx benoemd 
tot directeur-generaal, de hoogste functie na die van gouverneur-generaal. 

Uit de gages die hij in de loop der jaren had ontvangen, waren de laatste 
crediteuren van zijn faillissement voldaan en was hij verlost van deze last uit het 
verleden. Hij voelde zich vrij om in januari 1630 Maria te trouwen. Rustige 
wittebroodsweken waren het nieuwe paar echter niet gegund. Zijn vijanden in 
de Raad van Indië onder leiding van Vlack openden de aanval op Van Diemen 
met de beschuldiging van handel voor eigen rekening. Van Diemen slaagde er 
pas na een halfjaar in, met moeite en na enige intimidatie, deze beschuldiging 
te weerleggen. Toen dat achter de rug was, keerden Antonio en Maria in maart 
1631 terug naar Nederland met een rijk beladen retourvloot. Ditmaal niet als 
onzekere opvarenden die niet wisten welk lot hen in Indië te wachten stond, 
maar zelfbewust, hij als admiraal van de vloot en zij als rijke vrouw. 

Antonio wilde terug naar Nederland om zich bij de Heren XVII te kwalifi-
ceren als toekomstig gouverneur-generaal, zo blijkt uit de toon van zijn brieven 
aan de Heren XVII. Moedigde Maria dit aan? Wij zullen het nooit weten, voor 
het geld hoefden zij het niet meer te doen. Een aantal jaren later schreef Van 
Diemen over hen die uit Indië naar Nederland wilden terugkeren: ’t seecker, daer 
niet vinden sullen, ‘t gene hier verlaeten’.9 Het lijkt erop dat zij gegrepen waren door 
het Indisch avontuur.

9 W.P. Coolhaas (red.), Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan de Heren XVII der 
Verenigde Oostindische Compagnie, Deel II. ’s-Gravenhage: 1964, 219.



102 aan de overkant

Tijdens hun korte verblijf in Nederland trokken ze naar Culemborg waar 
Maria en Antonio hun testament opmaakten. Bij de legaten van Antonio ging 
het om enkele duizenden guldens terwijl Maria enige tienduizenden toedeelde 
aan haar familie. Maria zag in Culemborg haar ouders, broer en zuster terug, 
terwijl Antonio als getuige optrad bij de doop van een naamgenoot. Toen zij in 
november 1632 naar Texel reisden om opnieuw scheep te gaan naar de Oost, was 
Antonio herbenoemd tot directeur-generaal en had hij de toezegging op zak dat 
hij in 1636 benoemd zou worden tot gouverneur-generaal. 

Het gezelschap was uitgebreid met de broer van Maria, Aert Aelst, en diens 
vrouw en drie kleine kinderen, alsmede met een neef van Antonio, Bartholomeus 
de Gruyter. Een drietal jaren later volgde een andere neef uit Culemborg, Jan van 
Riebeeck, de latere stichter van de Kaapkolonie, toen nog in de lage rang van 
chirurgijns assistent.

Familiebanden waren belangrijk in Indië. Zo kwamen wij al Pieter Vlack 
tegen die in zijn hoge functie was geparachuteerd door zijn zwager Coen. Onder 
Specx klommen zijn twee zwagers, Arent Gardenijs en Philip Lucasz, op tot raad 
van Indië. De drie gezusters Buys met wie Specx, Gardenijs en Lucasz getrouwd 
waren (respectievelijk met Maria Odilia, Geertruijt en Petronella), trokken achter 
de schermen aan vele touwtjes.

Hendrick Brouwer zuivert Batavia van uitwassen, 1631-1636

In 1631 werd Specx teruggeroepen naar Nederland vanwege zijn weigering het 
verbod op de vrije handel ten uitvoer te brengen. De oudgediende Indiëganger, 
Hendrick Brouwer, werd door de Heren XVII in zijn plaats benoemd. Brouwer 
was een calvinistische ‘hardliner’ met het uiterlijk eerder van een predikant dan 
van een koopman. Hij voerde nauwgezet de instructies van de Heren XVII uit 
om de particuliere handel uit te bannen. Ook uiterlijk vertoon probeerde hij 
terug te dringen. Aan de Heren XVII schreef hij trots dat in Batavia geen goud 
of zilver meer op straat gezien werd: ‘Wij maecken malcander wijs dat het quack-
zalverachtig staet en sullen met ons voorgaen die geheel uijtroeijen’.10 Ook de koetsen, 
waarmee weleens voor officiële gelegenheden of plezier werd uitgereden, liet 
hij uit elkaar halen en in een schuur opslaan. Dit alles maakte hem in Batavia 
buitengewoon impopulair. Brouwer leefde met overtuiging de soberheid voor 
die de Heren XVII voorschreven. Hij was met zijn vrouw en twee Hollandse 
dienstmeiden uit Nederland naar Batavia gekomen. Meer personeel had hij niet 
nodig. Aagje kon wel koken en Brechtje bedienen aan tafel die niet met zilver, 
maar met tin was gedekt. In Batavia was voor Nederlandse vrouwen volgens 
Brouwer eigenlijk geen plaats, zoals hij duidelijk aan de Heren XVII schreef: ‘Wy 
hebben meenigmaal gedelibereert ofte het niet geraedsaempst soude wesen het trouwen met 
Nedrl. Vrouvolck aen geen Comps. dienaer toe te staen’ en dan volgde een litanie hoe 
Nederlandse vrouwen hun mannen ongelukkig maakten en voor de VOC-dienst 

10 J.K. de Jonge et al. (red.), De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie. Verzameling van onuit-
gegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. 13 delen 1869-1938.  Deel 5 ’s-Gravenhage: Martinus 
Nijhoff 1870, 198.
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ongeschikt door zeuren, ‘jancken’ en veel geld uitgeven.11 Als de mannen dan 
toch wilden trouwen, dan liever met inheemsen van wie het kroost ook beter in 
de tropen gedijde. Het optreden van Brouwer leidde tot een ware uittocht van 
Nederlandse vrouwen met hun mannen. Met de vloot van Specx gingen drie-
entwintig getrouwde stellen en een jaar later nog eens vierentwintig terug naar 
het vaderland. En zoals Brouwer schreef ‘Wij meenen dat UE wel mogen verseeckert 
weesen, dat onze colonien door de Neerlandse vrouwen niet en sal connen comen tot de 
gewenschte vergrootinge, alsoo deselve te seer genegen sijn, om nae Nederland te keeren, 
insonderheyt degeene, die hier middeloos gecomen sijnde wat geconquesteerd hebben’.12 
Doordat Brouwer de vrijheden terugdraaide die door Coen waren toegestaan 
‘uit blinde liefde voor Batavia’s aanwas’, joeg hij de vrouwen terug naar Nederland. 

De band tussen de gouverneurs-generaal en de Heren XVII 

Andere tijden braken aan toen Hendrick Brouwer op 4 januari 1636 Batavia 
vaarwel zei en met de vloot terug voer naar Nederland. We kunnen spreken van 
een dubbele cesuur, want in de jaren die volgden, veranderde niet alleen veel in 
Batavia, maar ook in Nederland. De generatie bewindhebbers die de oprichting 
van de VOC had meegemaakt, was uitgestorven. Onder de zestig man die de 
directies van de zes Kamers van de VOC in Nederland uitmaakten – en waaruit 
voor de meerjaarlijkse vergaderingen in Amsterdam of Middelburg vertegen-
woordigers werden gestuurd voor het hoge college van Heren XVII –, was nog 
maar een enkeling zelf in Azië geweest. Brouwer werd bij zijn terugkomst niet 
meer herbenoemd als bewindhebber, zó veel was door zijn ondergeschikten over 
zijn hardvochtigheid geklaagd. Van Diemen was de laatste gouverneur-generaal 
in de zeventiende eeuw die door de Heren XVII werd uitgekozen. De gouver-
neur–generaal werd voortaan gekozen door de Raad van Indië en deze op zich 
voorlopige benoeming werd steevast bekrachtigd door de Heren XVII. Evenals 
Van Diemen hadden zijn opvolgers als regel een lange carrière in Azië in dienst 
van de VOC achter de rug. Een goed voorbeeld is Joan Maetsuycker: toen hij 
in 1653 als gouverneur-generaal aantrad, was hij zeventien jaar daarvoor uit 
Nederland vertrokken. Hij zou vijfentwintig jaar in functie blijven. Na verloop 
van tijd was er geen bewindhebber meer die Maetsuycker, veruit de belangrijkste 
man in de organisatie van de VOC, nog persoonlijk kende.

De gouverneurs-generaal hadden hun positie weten te versterken dankzij hun 
eclatante successen: de opbrengsten van de handelswaar die de retourvloten met 
zich meevoerden, bereikten ongekende hoogten. Daarnaast spraken de verove-
ring van Punto de Gale (1640) op Ceylon en de verovering van het strategisch 
belangrijke Malakka (1641) tot de verbeelding. Ook was inmiddels de positie 
van de VOC in de productiegebieden van de kostbare specerijen, de Molukken 
(kruidnagelen, nootmuskaat, foelie), oppermachtig geworden. Van Diemen was 
zich hiervan terdege bewust. De enkele keer dat de Heren XVII het waagden 
op zijn beleid commentaar te leveren, kregen zij per kerende boot een gepeperd 
antwoord, vergezeld van het dreigement dat hij ontslag zou nemen als zijn beleid 

11 De Jonge, Opkomst, deel 5, 200.
12 Idem, 212.
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zou worden afgekeurd. De regering in Batavia verkreeg zo grote vrijheid van 
handelen. 

Dit staat in schril contrast met de manier waarop de Portugezen en Spanjaarden 
hun overzeese rijken bestuurden. De hoogste functionarissen van deze twee wer-
den door de koning in Lissabon of Madrid benoemd, steeds voor een periode 
van enkele jaren. Anders dan in Batavia werd zo in het Spaanse en Portugese 
geval de culturele band met het moederland in stand gehouden. Een band die 
versterkt werd door de overheersende rol die de adel en de kerk in Spanje en 
Portugal speelden, terwijl die in de Republiek in die vorm onbekend was.

Aan de top van de VOC in Batavia stonden mannen die daar gekomen waren 
na een lange loopbaan in Azië. Zij waren ongehuwd uitgevaren en trouwden 
met de dochters van Compagniesdienaren bij Aziatische vrouwen, vaak meerdere 
keren. Zo hertrouwde in 1648 directeur-generaal Carel Reiniersz, 44 jaar oud, 
met de 14-jarige Françoise de Wit, die uit Nederlandse ouders was geboren in 
Masulipatnam op de Indiase oostkust.13 Zij was in haar leven nooit in Nederland 
geweest. Twee jaar later was zij de vrouw van de gouverneur-generaal. Zo meng-
den zich in Batavia de Nederlandse en Aziatische elementen waaruit een eigen 
wereld kon ontstaan.

Maria en Antonio van Diemen en het nieuwe mondaine 
leven van Batavia

Tot het aantreden van Van Diemen leefden de mannen en vrouwen in Batavia 
eenvoudig, haast zoals zij in Nederland gewend waren geweest. Dat werd ener-
zijds door de sobere omstandigheden afgedwongen en anderzijds voorgeleefd 
door mannen als Brouwer. De VOC was daarbij ook een bedrijf waar de mannen 
aan de top hard werkten en lange dagen maakten. Zij hadden weinig tijd voor 
vertier. Zo niet Maria. Onder haar leiding deden pracht en praal hun intrede in 
Batavia. 

Al snel werd Van Diemen gekapitteld door de Heren XVII omdat Maria 
op kosten van de Compagnie snuisterijen uit Nederland liet overkomen. Maria 
eiste haar plaats op en werd de eerste ‘mevrouw generaalse’. In de correspondentie 
groeide zij uit tot ‘die heerszuchtige vrouw’.14 Maria kon een zelfstandige positie 
innemen omdat zij, anders dan haar voorgangsters, financieel onafhankelijk was. 
Er kwam een sociaal leven op gang in het grote Kasteel van Batavia waarin de 
regering zetelde en ook woonde. Deze elite zette de toon voor wat in de stad ge-
bruikelijk werd. Buiten een paar vervallen maar toch nog imposante muurdelen 
is er jammer genoeg van het Kasteel niets meer over. Alleen door oude afbeel-
dingen te bekijken of met een oude plattegrond ter plekke de straten te volgen, 
kunnen wij ons voorstellen hoe de gouverneur-generaal en zijn ‘mevrouw’ in 
het gouvernementsgebouw woonden, met aan de andere lange kant van het 
rechthoekige paradeplein de raden van Indië. 

13 F. de Haan, F. de Haan, Oud Batavia, 2de herz. druk, 2 delen. Bandoeng: A.C. Nix & Co 1935, I, 548.
14 De Jonge, Opkomst, deel 5, 270.
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De verandering kwam met kleine stapjes. Eerst kwamen de theemiddagen 
in zwang, waarschijnlijk geïnstigeerd door Maria. Het werd gewoonte dat zij als 
echtgenote van de gouverneur-generaal op maandag de week van de theesessies 
opende en dat in de dagen daarop de ‘juffrouwen’ van de raden van Indië volg-
den. De echtgenote van de gouverneur-generaal bleef lang de enige die zich ‘me-
vrouw’ mocht noemen. Het is makkelijk voor te stellen dat in die theekransjes 
besproken werd hoe de verveling verdreven kon worden. De eerste tekenen van 
die verveling deden zich al snel voor. In 1637 werden de koetsen die Brouwer 
had laten demonteren, weer in elkaar gezet waarna de dames onder leiding van 
Maria tweemaal per week uit rijden gingen. Gouverneur-generaal Van Diemen 
en zijn raden schreven daarover aan de Heren XVII dat de ‘beminde gesellinen’ 
aanspraak van familie en echtgenoten node misten – de heren hadden vanwege 
het drukke werk geen tijd hun dames gezelschap te houden –, en dat ze daarom 

‘Goevernuers Huys Binnen ’t Kasteel’, vóór 1682. Anonieme prent in Joan Nieuhofs 
Gedenkwaerdige Zee en Lantreize door de voornaemste Landschappen van West en Oostindien, 
deel II. Amsterdam: Weduwe Jacob van Meurs 1682, ná 208. Ingekleurd exemplaar in 
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (Atlas van der Hagen), inv. nr. 1049B13_29.
Wie het Paradeplein in het Kasteel van Batavia opliep zag links het huis van de directeur-ge-
neraal, rechts de woning en de dienstvertrekken van de gouverneur-generaal, ofwel het 
Gouvernement. Middenachter is de kasteelkerk zichtbaar, voor de bouw fourneerde het echtpaar 
Van Diemen een aanzienlijke som.
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‘toegestaen hebben tot beter contentement van deselve ende opdat [ze] eenige recrea-
tie ende verlustingh mogen nemen, als omme d’onverdraechlijcke, heete sonneschijn, 
des sonderdaechs in de stadt ter kercken comende te eviteren, de coetswagen ofte 
carosse, die nu eenige jaeren gerust heeft, weder in te spannen ende ten dienste van 
de jouffrouwen te laten rollen’.15

Er kwam geen reactie uit Nederland, ook al druiste deze toestemming in 
tegen een eerder verbod van Heren XVII. 

Tijdens het bewind van Van Diemen was een trend gezet, die overgenomen 
werd door zijn opvolger Cornelis van der Lijn (g. 1645-1650). In 1648 beschreef 
de Franse juwelier Tavernier wat voor een pompeuze aanblik een ritje van gou-
verneur-generaal Van der Lijn en zijn gezelschap bood. De koets werd door zes 
paarden getrokken – het aantal dat in Europa was voorbehouden aan personen 
van koninklijke bloede – en er was een groot escorte te voet en te paard dat 
rijkelijk was uitgedost met zilver, satijn en kant.16

Ook voor de werksituatie koos men voor meer luxe en gemak. Het was 
opmerkelijk dat de vracht blauwe stenen die de kamers Amsterdam en Zeeland 
hadden overgestuurd om gebruikt te worden voor vloer van de kerk door Van 
Diemen werd bestemd voor ‘de saele off raetcamer’ en voor zijn eigen vertrekken 
in ‘ ‘t Generaels logiement’. De bouw van deze kerk werd er in 1636 zelfs voor 
stopgezet. Als argument werd aangevoerd dat de plankenvloer vergaan was en 
daaraan werd toegevoegd dat het te wensen was ‘dat alle des Comp.ies paekhuysen 
haer vloeren van diergelijeke steenen beleyt waeren’, want zulke vloeren waren ‘suyver 
ende coel’; bovendien konden witte mieren of ander ongedierte zo geen schade 
aanrichten, want dat was daar een groot probleem. 17 De heren gaven aan het 
gerief van hun eigen werkvertrekken voorrang, maar schreven te verwachten 
dat te zijner tijd uit patria wel nieuwe plavuizen voor de kerk zouden kunnen 
worden aangevoerd. 

Aan de ergerlijke bescheidenheid van Hendrick Brouwer, die het met echt-
genote en twee dienstmeiden kon stellen, had Maria geen enkele boodschap. 
Toen Maria het jaar daarop Antonio vergezelde op de vloot naar Ambon om het 
kruidnagelmonopolie veilig te stellen, deed zij dat met vijftien personen in haar 
persoonlijk gevolg, inclusief slaven en slavinnen. Hieruit blijkt de grote staat die 
zij voerde. 

Maria en Antonio waren ijdel en daar werd door hun ondergeschikten handig 
op ingespeeld. Zo kwam er een vestingtoren ‘Culemborg’ – genoemd naar de ge-
boorteplaats van Van Diemen –, voer er een jacht rond met de naam ‘Diemen’ en 
noemde Abel Tasman het grote eiland dat hij ontdekte ‘Van Diemensland’. Dat 
kennen wij nu als Tasmanië, maar de naam Van Diemen is wel bewaard gebleven 
in de naam van de westkaap van het Noordereiland van Nieuw Zeeland: ‘Cape 
Maria van Diemen’. 

15 Generale Missiven I, 640, missive van 9 december 1637.
16 Jean Gelman Taylor, The social world of Batavia. European and Eurasian in Dutch Asia (Madison, 

Wisconsin: University of Wisconsin Press 1983, 37.
17 Generale Missiven I, 573, missive van 28 december 1636.
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Een subtiel gebaar werd gemaakt door het toenmalige hoofd van het VOC-
kantoor in Japan, François Caron (1600-1673). Hij voer in 1641 na een verblijf 
van 21 jaar in Japan naar Batavia terug. De vijf kinderen die hij met een Japanse 
vrouw had gekregen, waren hem waarschijnlijk in 1639 vooruit gereisd. De jong-
ste twee daarvan waren meisjes, Maria en Petronella. Zij waren vernoemd naar 
zijn moeder Petronella Eems de Bloyére en naar zijn zuster Maria.18 Maar het 
toeval wilde dat de meisjes twee zeer bekende naamgenoten hadden, namelijk 
Maria van Diemen, die getrouwd was met de gouverneur-generaal en Petronella 
Buys, de echtgenote van de directeur-generaal, Philip Lucasz. Deze Lucasz was 
een goede vriend van Van Diemen. Er is geen bewijs voor te leveren, maar het 
past in het beeld dat Caron van dit toeval gebruik gemaakt heeft en voor elk van 
deze twee echtgenotes – en naamgenoten van zijn dochtertjes – een bijzonder 
geschenk uit Japan had meegenomen: prachtige lakdozen waar aan de binnenkant 
met grote letters hun naam prijkte. Dat had effect. Toen Caron in hetzelfde jaar 
als admiraal van de retourvloot terugvoer naar Nederland, wist hij zijn kinderen 
in goede handen tot zijn terugkomst in 1643. In datzelfde jaar nam de Raad van 
Indië een resolutie aan waarin Carons kinderen werden geëcht. In 1646 werd 
die bekrachtigd door de Heren XVII. Dat was belangrijk, want hierdoor konden 
zijn zonen in Leiden studeren en zijn dochters goede huwelijken sluiten.19 De 
ene lakdoos is nu een pronkstuk van het Victoria and Albert Museum (V & A) in 
Londen. De weg daarnaartoe is slechts gedeeltelijk te achterhalen met als mar-
kante tijdelijke eigenaresse Madame de Pompadour, de roemruchte maîtresse van 
Lodewijk XV. Belangrijk voor het verhaal is dat Maria en Petronella anders dan 
hun broers geen enkele opleiding kregen. Dat was het lot van de vrouwen die op 
een enkele uitzondering na in Azië bleven en huwden met mannen die veelal op 
jeugdige leeftijd uit Nederland waren uitgevaren. Keerden deze mannen aan het 
einde van hun loopbaan naar Nederland terug, dan was het hun door de VOC 
verboden hun vrouw of kinderen mee te nemen.

Vrouwen in Batavia

Zoals de belegeringen van Batavia in 1628 en het jaar daarop lieten zien was 
Batavia een stad omringd door vijanden. Er woonden in Batavia tot ver in de 
zeventiende eeuw geen Javanen. De vrouwen kwamen over het algemeen uit de 
Aziatische havensteden waar de VOC haar vestigingen had. Vaak was daar het 
Portugees de lingua franca geworden in de honderd jaar dat de Portugese Estado 
da India de intra-Aziatische handel beheerste. Hoe snel hierdoor in Batavia het 
Nederlands naar de achtergrond dreigde te verdwijnen, blijkt uit de besluiten 
die de Raad van Indië op 8 juni 1641 nam ‘ter stremming van de progressen der 
Portugese taal te dezer hoofdplaats.’ In de derde bepaling van dat besluit staat: ’dat 
geene inlandsche vrouwen met een Nederlander zullen mogen trouwen dan die redelijk 
Nederlands spreeken.’ 20 Veel geholpen heeft het niet. 

18 Zijn moeder: Petronella Eems de Bloyére (ca. 1572-?); zijn zuster Maria Caron (?-?).
19 Jean Gelman Taylor, The social world of Batavia, 43.
20 J.A. van der Chijs (red.), Realia: register op de generale resolutiën van het Kasteel Batavia, 1632-1805. 

Drie delen. Den Haag en Batavia 1882-1885. Deel 3, 206.
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De vaak nauwelijks opgeleide vrouwen vormden een eigen gesloten samen-
leving. Omringd door slaven en slavinnen hoefden zij niets zelf te doen. Wat in 
deze indolente omgeving niet geholpen zal hebben, was hun gewoonte om sirih, 
of betelpruim, te gebruiken (de basis hiervan was de betelnoot die als pruim 
een roesmiddel met een licht euforische werking is; het regelmatig kauwen tast 
het gebit aan en kleurt het speeksel rood). De uiterlijke staat die zij voerden, 
vormde de maatstaf waarmee zijn naar hun omgeving keken. De beschrijving 
die Nicolaus de Graaff in zijn Oost-Indise Spiegel rond 1670 optekende behoeft 
nauwelijks toelichting:

‘Dus sittense by honderde, inde Kerk opgepalleert, als geparelde poppe te pronken, 
de minst van hen alle schijnt eer een Princes als een burgers vrouw of dogter te 
wesen, so datter den Hemel selfs af walgt, en dat meer is, als sy naar de Kerk gaan 
of wederom naar huys keeren, wort de minste van haar alle van haar slave, die agter 
haar gaat als een kipper-sol, of sonne scherm, voor de hetten der sonne boven ‘t 
hooft gedragen.’ 21

Zakenvrouw en sponsor van de Kasteelkerk

De rijkdom die hierboven wordt beschreven kon gezien de lage salarissen die de 
VOC betaalde alleen uit illegale handel worden verkregen. Een belangrijke ver-
andering was dan ook dat onder Van Diemen de jacht op handelaren voor eigen 
rekening werd gestaakt, althans, voorzover deze werd gedreven door, of onder 
patronage van de gouverneur-generaal en zijn entourage. Dat maakte ook voor 
Maria de handel toegankelijk. De winstgevendheid daarvan was indrukwekkend. 
Bedroeg haar vermogen in 1636 circa vijftigduizend gulden, toen zij in 1645 
terugvoer uit Indië was dit vertienvoudigd tot een half miljoen. Zij handelde 
onder meer in diamanten en deed dat in kongsi met de met haar meegereisde 
Bartolomeus de Gruyter. Deze was opperkoopman werkzaam in Masulipatnam 
aan de Indiase oostkust dicht bij de legendarische diamantmijnen van Golconda. 
Al snel klaagden de Heren XVII dat de meegesmokkelde diamanten op de 
Amsterdamse markt een grotere waarde vertegenwoordigden dan die de VOC via 
haar eigen handelskanalen naar Amsterdam bracht.22 Van Diemen sprak er naar 
de Heren XVII zijn verbazing over uit en beloofde een onderzoek, maar onder-
wijl gaf Maria opdracht aan een Nederlandse juwelier voor het maken van een 
kostbaar juweel dat zij vervolgens aan de koning van Siam verkocht.23 Maria’s 
handelen was wellicht uitzonderlijk door de omvang van de bedragen, maar il-
legale of particuliere handel werd eerder regel dan uitzondering. Zo was haar 
meegereisde broer Aert weliswaar slechts twee jaar na aankomst in Batavia overle-
den, maar desalniettemin kon hij zijn onmondige kinderen een bedrag van bijna 
vijftigduizend gulden nalaten. Zijn weduwe hertrouwde met Simon van Alphen 

21 N. de Graaff, De reisen van Nicolaus de Graaff. J.C.M. Warnsinck (red.), Werken Linschoten-
Vereeniging XXXIII, Den Haag: Martinus Nijhoff 1930, ‘Oost-Indise Spiegel’, 18.

22 In 1642 werd door de fiscaal Cornelis de Potter in Batavia voor 500 karaat aan diamanten in beslag 
genomen, aangevoerd uit Wingurla, India, in opdracht van opperkoopman Claes Cornelis Block. 
Zie Generale Missiven II, 157, missive van 12 december 1642.

23 Witteveen, Antonio van Diemen, 280.
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die al dra opklom tot extra-ordinaris raad van Indië. Zo ontstond een door de 
Heren XVII aanvaarde situatie waarbij de hoge functionarissen in Indië zich per-
soonlijk verrijkten als compensatie voor de ontberingen die met het leven in de 
tropen samengingen. Doordat de bewindhebbers over het algemeen geen grote 
aandeelhouders waren in de VOC, voor hun functie goed betaald werden en vaak 
op andere manieren profiteerden van hun positie, had het verzet hiertegen van de 
gewone aandeelhouders moeten komen. Zij hadden echter geen stem, zo zij al 
van de omvang van de particuliere handel op de hoogte waren. 

Waar in Nederland de Gereformeerde Kerk een temperende rol speelde bij 
excessief uiterlijk vertoon, was dit in Batavia amper mogelijk omdat anders dan 
in de Republiek het gezag over de kerk uiteindelijk aan de gouverneur-generaal 
toekwam. In vele opzichten werkten de kerk en de Compagnie goed samen, 
maar wel binnen de kaders die het wereldlijk gezag daarvoor aangaf.24 Het is 
echter belangrijk te beseffen welke grote rol het geloof speelde in het openbare 
leven. Wie het zich kon veroorloven wilde ook graag de persoonlijke band met 
de kerk tot uitdrukking brengen. Het is dan ook niet verbazend dat Antonio en 
Maria op eigen kosten in het Kasteel een kerk lieten bouwen. ‘ ‘t Capitael werck 
is nu de kercke, die verhopen, anno ‘43 t’absolveren’, lezen we in de generale 
missive van december 1642; ‘de pannen sijn te goeder tijt gecomen, verhopen, in 
3 à 4 maenden onder ‘t dack sal wesen ende van nu in 7 à 8 maenden d’eerste 
predicatiedaerinne sal worden gedaen, dat Godt geve’.

Het was ongetwijfeld de plek waar Antonio dacht zelf begraven te worden 
met naast hem Maria. Meer dynastieke trekken had het kinderloze echtpaar niet. 
Toen Antonio in april 1645 overleed, was de kerk nog niet af, maar Maria peinsde 
er niet over langer in Batavia te blijven dan tot het vertrek van de eerstvolgende 
vloot naar Nederland – overigens wel met behoud van haar status van‘mevrouw 
generaalse’ in de maanden dat zij op haar vertrek moest wachten. Op zijn sterfbed 
had Van Diemen bedongen ‘dat sij in het volle bezit van haer huijs, mitsgaders 
[in] alle andere prerogatieven’ mocht blijven – zij bleef dus wonen in de privé 
vertrekken van de gouverneur-generaal, in het Kasteel.25

Terug in Nederland: vierde huwelijk (1646-1660)

Maria reisde waarschijnlijk terug met de Tijger, het Amsterdams schip met aan 
boord de commandeur van de retourvloot van december 1645.26 Maria van 
Diemen was niet zo maar iemand. Waar gewone opvarenden het op weg naar 
huis met één scheepskist moesten doen en de officieren met een paar (en ook wel 
grotere exemplaren dan de repatriërende soldaten of de zeelieden), nam Maria 

24 G.J. Schutte (red.), Het Indisch Sion, De Gereformeerde Kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie. 
Hilversum: Uitgeverij Verloren 2002, 58.

25 Witteveen, Antonio van Diemen, 311, noot 4.
26 J.R. Bruijn., F. S. Gaastra en I. Schöffer, Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries. Vol. III, 

Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). ’s-Gravenhage: 
Martinus Nijhoff 1979, 50. Op 18 december 1645 vertrok de retourvloot van negen schepen; op 
12 juli was de fluit de Post als ‘adviesschip’ al naar de Kaap vooruitgezeild. De boekwaarde van de 
meegevoerde goederen was ruim tweeënhalf miljoen gulden.
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bij haar vertrek een ‘excessieve hoeveelheid’ huisraad mee.27 Haar zakenpartner 
Bartolomeus de Gruyter reisde met haar terug. Naar verluidt nam hij een enor-
me diamant mee. Vanzelfsprekend reisde zij in de kajuit, in gezelschap van de 
commandeur, de schipper, stuurlieden en andere officieren, veilig afgeschermd 
van het eenvoudige volk. De maaltijden waren stellig niet zo overvloedig als zij 
thuis in Batavia gewend was, maar het leven in dit van het schip was zeker niet 
slecht, afgezien van zeeziekte en ander ongerief. Haar huispersoneel reisde met 
haar mee, zeven slaven en slavinnen, dus aan goede verzorging zal het haar niet 
hebben ontbroken.28

Ook op reis gedroeg zij zich kennelijk als de grande dame. Op de rede van 
St. Helena bijvoorbeeld nodigde zij de commandeur en alle officieren uit voor 
een lunch om daarna gezamenlijk het eiland te verkennen. Had zij toen al haar 
ja-woord gegeven aan haar vierde echtgenoot, die naar patria reisde op hetzelf-
de schip? Zij was per slot nog geen veertig jaar oud. De gelukkige was Carel 
Constant (1613-1659). Afkomstig uit Middelburg was hij van 1642 tot 1645 
president van het belangrijke kantoor van de VOC in Perzië geweest. Een jaar na 
zijn vertrek uit Batavia kwam hij daar alsnog in opspraak omdat de eerder ge-
noemde juwelier Tavernier een pakketje diamanten voor ‘zijn zeer goede vriend’ 
monsieur Constant bij zich had.29 Pas toen Tavernier dreigde met het onthullen 
van de handelsgeheimen van andere privé personen in Batavia kwam er een eind 
aan deze affaire.

Met haar moeder als getuige trouwde Maria op 9 oktober 1646 met deze 
Carel Constant.30 Uit hun huwelijk sproot een dochtertje voort, maar het leef-
de  helaas niet lang: op 30 augustus 1647, een dag na de doop van de kleine 
Anna Maria, werd de boreling door haar ouders Maria en Carel in de Domkerk 
in Utrecht begraven.31 Veel eigen familie had Maria inmiddels niet meer. Haar 
vader Aert van Aelst was overleden toen zij in Batavia woonde; haar moeder 
was toen hertrouwd met Cornelis de Keyser, oud-burgemeester van Culemborg. 
Maria en haar man Carel Constant vestigden zich daarom in Culemborg – de 
vader van Antonio was daar ook burgemeester geweest – en gingen wonen aan 
de Markt, in het huis met huidig nummer 11. Zij toonden hun solidariteit met 
de kerk door een grote koperen kaarsenkroon te schenken aan de Grote of 
Barbarakerk. Na meer dan drieënhalve eeuw glimt die nog alsof hij gisteren is 
opgehangen. Naast het huis in Culemborg kochten zij ook een groot pand aan 

27 Pieter van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. F.W. Stapel (red.), 5 delen. ‘s-Gravenha-
ge 1927-1954. Deel 3, 14.

28 Wat er precies met de slaven gebeurde is niet duidelijk. Werd een deel na aankomst teruggestuurd? 
Kennelijk werden sommigen aangehouden als huishoudelijk personeel, want een aantal slavinnen 
werd pas op 8 oktober 1647 verkocht, ná haar verhuizing naar Utrecht. Zie Witteveen, Antonio van 
Diemen, 309, noot 21.

29 J.-B. Tavernier, Travels in India. Translated from the French original of 1676 by V. Ball. 2 vols, 
London: Macmillan 1889 (reprint, New Delhi: Oriental Books 1989), II, 195.

30 Stadsarchief Amsterdan, 5001 Archief van de Burgerlijke Stand, Ondertrouwregisters 1565-1811, 
inv. nr. 464 (augustus 1646-juni 1647), f. 24, 6 september 1646.

31 Het Utrechts Archief, Nederlands Hervormde gemeente Utrecht, inv.nr 408, f .133v. Doopboek 
Utrecht: Anne Marie was op 29 augustus 1647 gedoopt in de Geerte of Catharijnekerk. Begraven 
Utrecht: de begafenis in de Domkerk kostte f 12, het tarief voor twee knechten en lang luiden van de 
klokken.
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de Oude Gracht in Utrecht. Onderwijl speelde de afwikkeling van de erfenis 
van de in 1645 overleden gouverneur-generaal, Antonio van Diemen. Pas nadat 
haar door andere begunstigden een proces was aangedaan, was Maria, de enige en 
universele erfgenaam, bereid het testament uit te voeren. Meer dan honderddui-
zend gulden werd verdeeld onder de familie van Antonio. Hoewel zij zelf toch 
bepaald niet armlastig was, eigende Maria zich de twintigduizend gulden van de 
achterstallige gage toe die door de VOC werd uitbetaald en die eigenlijk onder 
Antonio’s erfgenamen verdeeld had moeten te worden.

Vijfde huwelijk, 1661

Het huwelijk met Carel zou niet haar laatste zijn. In 1660 overleed hij en werd 
hij bij hun jonggestorven dochtertje in de Dom begraven. Waarom Maria toch 
weer trouwde? Als weduwe kon zij immers zelfstandig handelen terwijl zij ge-
trouwd juridisch gezien achter haar man schuilging. Wellicht koos zij voor status 
en dan was haar nieuwe echtgenoot duidelijk een stap op de ladder omhoog. Op 
10 oktober 1661 trouwde zij met Gijsbrecht van Hoolck, oud-burgemeester en 
gecommitteerde namens Utrecht ter vergadering van de Staten-Generaal. Ruim 
tien jaar eerder was hij betrokken bij de onderhandelingen die in 1648 zouden 
leiden tot de Vrede van Munster. Van Hoolck was een regent met aanzien, en 
tevens een intellectueel die met Descartes correspondeerde. Hij was een eerbare, 
maar niet echt rijke weduwnaar. beiden hadden dus voordeel van de verbintenis.

Lakdoos, genaamd ‘Van Diemen Box’, ca. 1636-1639, maker onbekend. Victoria and Albert 
Museum, Londen, inv. nr. W49-1916. © Victoria and Albert Museum, London.
De zwarte lak is aan de buitenkant versierd met een reliëf van goud en zilverwerk. De decora-
ties zijn scènes uit de klassieke Japanse literatuur. De doos behoort tot een kleine groep lakwerk 
met dezelfde extreem hoge kwaliteit lakwerk, tussen 1630 en 1640 vervaardigd in Kyoto werd 
vervaardigd en door François Caron uit Japan geëxporteerd.
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Het lijkt alsof zij zich in de jaren die volgden vooral op haar familie en die 
van haar man richtte. Vaak was zij getuige bij een doop of huwelijk met als op-
vallendste het huwelijk tussen de dochter van Gijsbrecht uit zijn eerste huwelijk, 
Theodora met de zoon van haar zuster Anna, Aelst Jansz de Bruijn. 

Haar leven eindigde zoals het begon, temidden van krijgsgeweld. In het 
rampjaar 1672 namen de echtelieden de wijk voor de oprukkende Franse troe-
pen die Utrecht bezetten en vluchtten naar Den Haag. Aldaar overleed Maria 
in juni 1674; zij werd op 22 juni bijgezet in het familiegraf van de familie van 
Hoolck zoals dat nu nog te zien is in de Nicolaaskerk in Utrecht. Haar neven 
waren haar erfgenamen; zij hielden het testament van Maria geheim voor het 
viertal pretendenten dat na haar dood te voorschijn kwam, zonen en dochters 
van een onbekende zoon van Maria’s vader. Zij eisten openbaarmaking van het 
testament. Dat werd keer op keer geweigerd. Het werd een affaire die goed 
in een verhaal van Dickens zou passen, want verschillende keren werd onder  
nieuwe voorwendsels een nieuwe poging gewaagd, met steeds ouder wordende, 
soms bizarre getuigen. Pas in 1736 werd het boek gesloten nadat de verklaring 
van een inmiddels 97-jarige door de magistraat ongeloofwaardig werd bevonden. 
In 1716 stierven de twee laatste werkelijke erfgenamen met een gezamenlijk 
nalatenschap van meer dan een miljoen gulden. 

Binnenkant van de deksel van de ‘Van Diemen Box’, met naamsvermelding MARIA.VAN.
DIEMEN. Victoria and Albert Museum, Londen, inv. nr. W49-1916 © Victoria and Albert 
Museum, London.
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Spijtig genoeg is het testament van Maria ook voor ons niet meer te achter-
halen, maar in de latere boedelbeschrijvingen zijn veel bezittingen rechtstreeks 
op haar terug te voeren. Vooral het parelsnoer van Maria32 en een ‘beste diaman-
ten ring’ behoren in 1717 nog tot de familie-erfstukken. Verder een inderdaad 
excessieve hoeveelheid Oost-Indische meubelen en porselein. Is zij met één van 
haar drie opeenvolgende echtgenoten in Indië uitgeschilderd (of tijdens haar 
korte verblijf in Nederland in 1631/1632), of heeft zij zich na haar definitieve 
terugkeer in Nederland laten portretteren met Constant of Van Hoolck? Bevond 
een portret van haar zich wellicht tussen de vele schilderijen die worden ge-
noemd in de inventaris? Het valt niet meer te achterhalen – hoe dat ook zij, 
een portret van haar is niet bekend. Dat was wel het geval met haar vriendin uit 
Batavia, Petronella Buijs, de echtgenote van Philip Lucasz, raad van Indië. Na 
hun beider terugkeer in patria in 1633 hebben zij zich in 1635 laten portretteren 
door Rembrandt.33 Het echtpaar Van Diemen had dat makkelijk kunnen beta-
len… Van enkele bezittingen van Maria valt nog wel iets te melden. Zo is er een 
vermelding van een ‘verguld Oost-Indisch bed’ waar zij wellicht in geslapen heeft 
en tenslotte is er de prachtige lakdoos uit het V & A die in het najaar van 2015 te 
bewonderen zal zijn in het Rijksmuseum.34 Maar de Indische wereld die daarbij 
hoorde en die Maria van Aelst mede heeft vormgegeven is voor altijd verdwenen.

32 Noord-Hollands Archief, Haarlem, toegang 1617, Oud Notarieel Archief Haarlem (1570-1840), 
inv. nr. 734 (akten 2 januari-28 december 1719).

33 Het portret van Philip Lucasz is te zien in de National Gallery, Londen. Het pendant, het portret 
van Petronella Buijs, bevindt zich in een particuliere collectie in Frankrijk.

34 Doos van Japans lakwerk, in Japan op bestelling gemaakt, met het wapen van Van Diemen, ca. 1636-
1639, Victoria and Albert Museum (V & A), Londen, inv. nr. W 49-1916. Deze zogeheten ‘Van 
Diemen Box’ is eerder in Nederland te zien geweest, en wel in het Amsterdams Historisch Museum 
(nu: Amsterdam Museum), in de tentoonstelling ‘De wereld binnen handbereik’ (26 juni-11 ok-
tober 1992), waarvan Lodewijk Wagenaar de coördinerende conservator was. Zie de gelijknamige 
catalogus, nr. 394.
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‘Vreemde ogen dwingen niet’
Abraham Samlant op rondreis in de Ceylonese 
dessavonie van Matara, 1757

Lodewijk Wagenaar

De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), koloniale bestuurder van een 
groot deel van de kustgebieden van Ceylon (Sri Lanka), kreeg in de achttien-
de eeuw verschillende keren te maken met ernstige vormen van sociale onrust 
op het platteland van Zuidwest-Ceylon. In 1757 werd het opnieuw onrustig: 
herendienstplichtige onderdanen weigerden hun taken uit te voeren en ook de 
inning van belasting verliep problematisch. Het bestuur in Colombo begreep 
dat de Compagnie daardoor belangrijke inkomsten dreigde mis te lopen. Deze 
problemen vielen samen met protesten van kaneelschillers. Enkele honderden 
hadden zich uit de voeten gemaakt en waren gevlucht naar het binnenlandse 
koninkrijk Kandy. Dankzij de hoge bescherming van koning Kirti Sri Rajasinha 
(1749-1781) konden zij aan hun straf ontkomen, want deze weigerde hen uit te 
leveren. De samenloop van deze twee verschillende bronnen van onrust dreigde 
de koloniale exploitatie van het platteland geheel te verlammen. Gouverneur 
Jan Schreuder (g. 1757-1762) was zich daarvan terdege bewust en stuurde een 
commissie op pad om uit te zoeken wat er aan de hand was. Zo mogelijk moest 
de commissie ter plaatse maatregelen treffen die aan de onrust een eind konden 
maken. Dat bleek geen eenvoudige taak, omdat niet duidelijk werd wat de in-
landers nu eigenlijk voor ogen stond: ‘Hetgeen ik geduurende deze commissie 
bij verscheide gelegendheeden gezien hebbe, [is] dat op den inlander geen staat 
te maken is’, schrijft Abraham Samlant in zijn rapport over de troebelen in de 
zuidwestelijke provincie van Ceylon, de dessavonie van Matara. Hij beschrijft in-
woners als ‘weerbarstig’ en ‘verwilderd’, hij noemt ze ‘assurant’ – brutaal –, en vindt 
verder dat ze wel erg bedreven zijn in het aanvoeren van smoezen, want dat is ‘den 
Singaleezen niet oneijgen’.

Dit artikel over de rondreis van Abraham Samlant probeert te achterhalen 
hoe bestuurders van de Compagnie en hun Singalese onderdanen met elkaar 
omgingen, en in het bijzonder hoe ze naar elkaar keken.1 Deze rondreis werd 
gevolgd door andere in naburige districten, maar de rapportages leidden niet tot 
ingrijpende hervormingen. De financiële belangen van de Compagnie werden 
op een kortzichtige manier gesteld boven die van de bewoners van het platte-
land. Daarmee werd tekort gedaan aan het adagium van de eerdere gouverneur 

1 Voor de bronverwijzing van deze citaten, zie de sectie ‘Luisteren was niet genoeg’.
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Gustaaf Willem van Imhoff (g. 1736-1739) dat ‘de kachel moet branden’ voor 
beide partijen, de Compagnie en de inwoners van Ceylon. De genomen maatre-
gelen werden niet goed gehandhaafd, waren bovendien niet principieel van aard 
en hadden daarom geen enkele uitwerking. Bij gebrek aan ingrijpende hervor-
mingen hield de onrust aan en kon deze een paar jaar later zelfs uitmonden in 
een massale opstand die gesteund werd door troepen uit het koninkrijk Kandy.

De commissie Samlant op weg naar Matara

Op dinsdag 6 september 1757 verliet hoofdadministrateur Abraham Samlant2 het 
Kasteel van Colombo door de Gaalse Poort op weg naar Matara,3 zo’n honderd-
zestig km ten zuiden van de hoofdplaats van het VOC-gouvernement Ceylon. 
Hij was door gouverneur Jan Schreuder4 aangesteld als hoofd van de ‘Commissie 
ter Bevrediging der misnoegde Volkeren in de Matureesche Dissavonije’ en moest 
ter plaatse onderzoek doen naar de problemen op het platteland. Over deze in-
spectietocht rapporteerde hij bij terugkomst in Colombo, op 21 januari 1758.5 

Vrijdag 9 september arriveerde Samlant in Galle, het bestuurscentrum van 
het gelijknamige commandement. Daar verbleef hij ook de volgende dag, omdat 
hij moest wachten op de aankomst van nieuwe koelies. Zondag 11 september 
werd de reis voortgezet in gezelschap van de twee andere leden van de com-
missie: Martin Rein,6 capitain militair en Gerrit de Vos,7 secretaris van het Gaalse 
Commandement. Het drietal werd vervoerd in draagstoelen, palenkijns genaamd, 

2 Abraham Samlant (Colombo 1713-1766 Galle), werd in 1747 secretaris van Politie in Colombo; in 
1757 benoemd tot hoofdadministrateur en na het onverwachte overlijden van Gaals commandeur 
Ras Macquet op 12 april 1758 als diens opvolger benoemd. Samlant was een poesties, de term in 
Ceylon gebruikt voor in Azië geboren kinderen uit Europese ouders.

3 In dit artikel worden de huidige Engelstalige plaatsnamen gebruikt, dus Galle in plaats van het 
Nederlandse Gale, Matara in plaats van Mature, Tangalla in plaats van Tangale, Jaffna in plaats van 
Jaffanapatnam, en zo voort; wel worden de oude adjectiva gebruikt, zoals bij Gaals commandeur, 
Maturese dessavonie of Tangaals pakhuis. In 1972 kreeg Ceylon de huidige naam Sri Lanka; in dit 
artikel wordt de oudere Nederlandse en Engelse naam gebruikt. Omdat de vroegere namen van 
districten niet meer zo gangbaar zijn, worden de Nederlandse namen daarvan aangehouden, dus 
Girreway pattoe in plaats van Giruwa pattuwa. 

4 Jan Schreuder (Hamburg 1704-1769 Batavia), vertrok op 7 november 1726 aan boord van de 
Prattenburg naar Batavia; na diverse functies in Batavia werkte hij van 1739-1749 als directeur van 
de Compagniesvestiging in Surat (India) om vervolgens terug te keren naar Batavia; in mei 1756 
volgde zijn bevordering tot ontvanger-generaal met de titel extra-ordinaris Raad van Indië; op 18 
juni van hetzelfde jaar werd Schreuder benoemd tot gouverneur van Ceylon, waar hij op 17 maart 
1757 werd geïnstalleerd als opvolger van Joan Gideon Loten.

5 Sri Lanka National Archives (SLNA) 1/2893, Dagregister of Dagelijkse Aantekening geduurende 
mijne Commissie ter Bevrediging der misnoegde Volkeren in De Matureesche Dissavonije, 6 sep-
tember 1757-21 januari 1758.

6 Marten Rein (Spangenberg, Hessen 1710-1765 Kandy), vertrok van Texel op 6 september 1730 
met de Noordwaddinxveen, aankomst Batavia 20 juli 1731; 1732 sergeant in Ternate; 1736-1737 
vaandrig in Colombo; 1737 naar Galle; 1746 bevordering in Galle tot kapitein; 1762 opperhoofd 
van Trincomale; 22 februari benoemd tot commandeur van het bezette Kandy. Zie Nationaal 
Archief (NA), Den Haag, VOC 14716, scheepssoldijboek/ grootboek 1730-1731 Noordwaddinxveen 
(Kamer Enkhuizen), nr. 197.

7 Gerrit de Vos (Nagapattinam ca. 1730-1774 Jaffnapatnam), werd assistent in Galle 1748; 1751 eerste 
gezworen klerk in Galle; 1755 secretaris van Politie en Justitie; 1764 opperhoofd van Tuticorin aan 
de Madurese kust van Zuid-India; bevorderd tot opperkoopman in 1766; 1770-1774 dessave van 
Jaffna. Gerrit de Vos bevorderd tot onderkoopman bij zijn aanstelling als Gaals secretaris. Hij was 
een casties, een kind geboren uit een Europese vader en een ‘poestiese’ moeder.
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en ook de omvangrijke bagage werd door koelies meegesjouwd. Nog dezelfde 
avond kwam men aan in Matara, gezien de afstand van tweeënveertig kilometer 
een opmerkelijke prestatie van de sjouwers. Daar werden de hoofdadministra-
teur en zijn twee commissieleden verwelkomd door koopman Anthonij Diderig8 
en onderkoopman Adriaan Moens.9 Dit tweetal was eerder door gouverneur 
Schreuder naar de onrustige Girreway pattoe gestuurd ‘ter aanhooring van hun-
ne klagten en versekering van goet regt’,10 om zo te pogen de bevolking van 
dit district te kalmeren en weer aan het werk te krijgen. Terug in Matara van 
hun commissie in de pattoe namen ze tijdelijk de zaken waar voor de afwezige 
dessave Jan Bauert.11 Na deze officiële ontvangst stuurde Samlant een kort briefje 
naar Colombo om de gouverneur op de hoogte te stellen van de goede aankomst 
van de commissieleden.

Matara: voorbereiding van de inspectietocht naar het 
binnenland

De volgende dag, maandag 12 september, overlegde Samlant met zijn collega’s 
over de stappen die genomen moesten worden. Besloten werd zo snel mogelijk 
betrouwbare ‘inlandse gecommitteerden’ het land in te sturen om in alle dorpen 
de inhoud van de uit Colombo meegebrachte mandaat-ola12 bekend te maken, 
die de boodschap inhield ‘dat de misnoegde volkeren’ hun klachten onbevreesd 
naar voren konden brengen. 

Na deze bijeenkomst kwamen de inlandse hoofden van de dessavonie Samlant 
begroeten, overigens tot zijn verbazing en ergernis. In plaats van in Matara rond 
te hangen hadden zij ‘tot voorkoming van disordres’ beter ‘bij hunne misnoegde 

8 Anthonij Diderig (Den Haag?-1769 Ceylon) uit Den Haag vertrok in de rang van soldaat op 20 
januari 1741 met de Patmos naar Ceylon, waar hij 9 september van hetzelfde jaar aankwam. Hij is 
kennelijk in civiele dienst overgegaan, want in 1750 wordt ‘den boekhouder Diderig’ benoemd 
tot tweede visitateur in Colombo; in 1754 volgt de aanstelling van de ‘onderkoopman en tweede 
Colombo’s visitateur Diderigs tot luytenant-dessave in de Matureese dessavonije’. In 1756 wordt 
deze functie niet meer nodig geacht en wordt Diderig teruggeroepen naar Colombo, maar wordt 
wel bevorderd tot koopman; in 1759 wordt hij opnieuw aangesteld als luitenant-dessave in Matara.

9 Adriaan Moens (Zeeland ?-1792 Ceylon), vertrok in de civiele rang van assistent op 3 januari 1751 
met de Arnestijn van Rammekens naar Ceylon, waar hij op 14 juli van hetzelfde jaar aankwam; 
hij klimt op tot gezworen klerk op de secretarie van Colombo en wordt in 1756 aangesteld als 
administratuur in Trincomale; het jaar daarop wordt hij teruggeroepen naar Colombo; in 1758 
wordt hij aangesteld in Galle als eerste gezworen klerk in de rang van onderkoopman. 

10 Generale Missiven XIII, 299.
11 Jan Bauert (Treptow, Mecklenburg ?-1765 Ceylon), wordt in 1742 van sergeant bevordert tot vaan-

drig; huwt in 1744 Catharina Berghuys; in 1745 bevorderd tot luitenant en aangesteld als hoofd van 
het fort Kalitura (Caliture); in 1747 kapitein in Colombo; in 1751 wordt ‘den capitain op Colombo 
Jan Bauert’ benoemd tot ‘capitain-dessave’ van Matara met speciale aanbeveling ‘om d’peperculture 
te behertigen’. Doet in 1754 een ‘landvisite’ in de dessavonie (NA, VOC 2832, ff. 917-975). Wordt 
in 1756 wegens bijzondere dienstvervulling bevorderd tot opperkoopman, tegen de gewoonte in 
om geen militairen over te laten gaan naar civiele rangen; wordt in 1759 voor onderzoek naar zijn 
optreden als dessave naar Batavia ontboden, maar het onderzoek loopt dood en Bauert wordt in 
1760 gehandhaafd als lid van de raad van Ceylon.

12 Mandaat-ola: een ola is oorspronkelijk een op palmblad geschreven brief, maar de VOC gebruikte 
alleen papier. Een mandaat-ola was een brief met een opdracht of bevel van de overheid, in dit geval 
een ‘ordre’ van de gouverneur. SLNA 1/2893, f. 1v.
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onderhorigen’ in de pattoes kunnen blijven, vond hij.13 Desgevraagd verklaarden 
de hoofden ‘dat overmits de volkeren misnoegd en hen ongehoorzaam zijn, om 
die reeden met permissie van den E. dessave uit hunne districten afgekomen wa-
ren’. In zijn rapport schreef Samlant dat hij de indruk had dat ‘dit vertoeven der 
modliaer en verdere inlandsche hoofden den meeste tijd aan de Porta te Mature, 
zelfs in vredige tijden een gewoonte geworden te zijn, en zij zig doorgaens wijnig 
in het land komen op te houden’.14 Deze hoofden hadden kennelijk hun gezag 
verloren en waren bang door hun eigen mensen te worden aangevallen; ondanks 
ernstige vermaningen weigerden zij aanvankelijk naar hun posten terug te keren.

Uit het onderzoek van Samlant zou overigens overduidelijk blijken dat nogal 
wat inlandse bestuurders hun ambt hadden misbruikt voor eigen gewin en dat 
de dessave zelf, Jan Bauert, het misschien wel het allerbontst had gemaakt. Om 
die reden drong Samlant er later bij gouverneur Schreuder op aan de dessave 
direct te ontslaan, maar dat advies werd door de gouverneur niet overgenomen: 
Schreuder wilde meer bewijzen zien van Bauert’s wangedrag en pas na lang treu-
zelen volgde diens ontslag. Het onderzoek naar zijn optreden liep echter dood 
en een paar jaar later werd hij weer aangesteld als dessave, nu van de dessavonie 
van Colombo, ook wel de Colombose Ommelanden genoemd. Blijkbaar had Jan 
Bauert hoge beschermheren.15 

De volgende dag, dinsdag de 13 september, probeerde Samlant meer te weten 
te komen over de situatie, maar de inlandse hoofden wisten slechts te melden 
dat de ontevredenheid van het volk algemeen was en dat van vernielingen of 
losbandigheid geen sprake was. In Matara waren opvallend genoeg geen inlan-
ders te bekennen, ‘van de gewone arbeijders, de dienstbare naindes en wat naar 
gewoonte verder alhier behoord, werden niet vernomen, alles was in volkomen 
stilstand – hebbende bij ondervraging verstaan, dat reets enigen tijd bevorens den 
inlander zig van het arbeijden had onthouden op pretext van het misnoegen in 
het land’.16 Het was Samlant dus al spoedig duidelijk geworden dat de normale 
gang van zaken op het platteland volkomen verstoord was. Hiermee openbaarde 
zich direct de ernst van de kwestie, aangezien met dergelijke onrust de raison d’êt-
re van de aanwezigheid van de Compagnie in het hart werd geraakt. De koloniale 
exploitatie van Ceylon draaide immers om de kaneel. Zeker, belastinginkomsten 
hielpen de onkosten van het koloniale bestuur en de militaire garnizoenen te 
bestrijden en de inkomsten uit diverse andere economische activiteiten waren 
voor de Compagnie uiteraard interessant. De uitvoer naar India van olifanten of 

13 Een dessavonie of provincie was onderverdeeld in districten van verschillende grootte, corles en pat-
toes. Het Nederlandse bestuur had net als de Portugezen de traditionele Singalese bestuursindeling 
en -organisatie in stand gehouden. Alleen de hoogste posten, in dit geval die van het hoofd van 
de Maturese provincie (de dessave) en die van het hoofd van de Galle corle (de ‘opziender’, in het 
Singalees corale geheten) waren vervangen door Europeanen.

14 Modliaer: modliaar of modeljaar, inheems hoofd van een district.
15 Een aanwijzing hiervoor lijkt het feit dat gouverneur Stein van Gollenesse op 16 februari 1749 

het naar hem genoemde peetkind Julius Valentijn ten doop hield – de vader Jan Bauert was toen 
kapitein, één van de achttien militairen met die rang in Ceylon; twee jaar later werd hij aangesteld 
als kapitein-dessave van Matara, een opmerkelijke promotie. 

16 Naindes: leden van de onderste geleding van de boerenkaste (goygama), die verplicht waren als 
coelies hand- en spandiensten te verlenen.
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de verkoop van arecanoten,17 om de belangrijkste regionale handelsproducten te 
noemen, leverde echter bij lange na niet zoveel op als de verkoop van kaneel in 
Nederland. De verkoopprijs ervan was nog nooit zo hoog geweest als in de jaren 
vijftig van de achttiende eeuw: tussen 1750 en 1756 verdubbelde de pondsprijs 
van drie naar zes gulden.18 

Het was dan ook volstrekt logisch dat Samlant kort na aankomst in Matara 
inlichtingen inwon over de voortgang bij het kaneelschillen. De meeste bast 
werd tijdens de ‘grote oogst’ of maha verzameld. Het seizoen begon in juli en 
liep door tot oktober, dus de Compagnie had er groot belang bij dat de chalias, 
de kaneelschillers van de salagama kaste, ongestoord hun werk konden doen. 
Het was verder essentieel dat ook de andere betrokkenen hun werk deden en 
de gedroogde pijpen kaneel afvoerden naar de verzamelplaatsen langs de kust. 
Om de twee campagnes – de ‘kleine oogst’ of yala vond plaats in januari en 
februari – goed te laten verlopen, waren een aantal schakels onmisbaar: schillers, 
sjouwers en vervoerders vormden de menselijke component; de schiltenten, jute 
zakken, platbodems en pakhuizen waren onderdeel van de eenvoudige, maar 
noodzakelijke infrastructuur. De aangevoerde balen mochten niet nat worden 
en schimmelen, dat zou de kwaliteit ernstig aantasten en daardoor zou de hele 
moeizame operatie van het bijeenbrengen van de kostbare geurbast voor niets zijn 
geweest. De commissieleden Diderig en Moens, die de afwezige dessave vervin-
gen, lieten weten inmiddels opdracht gegeven te hebben het kaneelpakhuis en 
de benodigde Compagniesvaartuigen ‘tot den afhael en aanbreng van den caneel 
uit het land naar tijdsgelegenheid onder handen te neemen, zoveel doenlijk te 
repareeren en bequaam te maken’. Dat was goed om te horen, maar als hoogste 
aanwezige ambtenaar wist Samlant zich verantwoordelijk en hij ging dus zelf 
het kaneelpakhuis inspecteren. Hij stelde vast dat het dak van nieuwe pannen 
voorzien was en dat de metselaar begonnen was de buitenmuren te pleisteren. 
Van binnen echter was het pakhuis ‘ten eenemael nog vuijl en ongeredderd’: 
een deel van de houten stellingen was oud en onbruikbaar en moest daarom 
vervangen worden – het materiaal lag al gereed. Men was bezig één van de 
kaneelschouwen te kalfateren, andere schuiten wachten nog op het nodig onder-
houd. Samlant rapporteerde: ‘Heb de wijnige dienstbaren die alhier vond, ernstig 
gerecommandeert met de voorsz[eide] werken ten spoedigsten voort te varen; 
hen voorhoudende, de noodzaaklijkheit tot het in gereedheid brengen van alles 
wat de caneeldiensten betreft’. Alles dat met de kaneelcampagne te maken had, 
werd goed in de gaten gehouden en regelmatig werd de gouverneur in Colombo 
van de situatie op de hoogte gebracht. 

De uitvoerige passages in de rapportage over de kaneel-affaires wekken de 
indruk dat de commissie Samlant vooral om die reden op pad was gestuurd, maar 
dat was toch niet het geval. Het draaide om de algemene onrust op het platteland 

17 Arecanoten: stukjes van deze noot werden met wat kalk en specerijen gerold in een betelblad, een 
geliefde pruim in Zuid- en Zuidoost Azië.

18 N.W. Posthumus, Nederlandse prijsgeschiedenis, 2 dln. Leiden: Brill 1943, deel 1, 148-150, geci-
teerd door D.A. Kotelawele, ‘Agrarian policies of the Dutch in South-West Ceylon, 1743-1767’, 
A.A.G. Bijdragen 14 (1967), 3-33, aldaar 17, noot 64. Voor een vergelijking van het belang van 
de verschillende economische sectoren, zie Albert van den Belt, Het VOC-bedrijf op Ceylon. Een 
voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18de eeuw. Zutphen: Walburg Pers 2008. 
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die zich onder andere uitte in de weigering om de verplichte herendiensten te 
verrichten en om de neliegerechtigheid te voldoen.19 Dat er niet zomaar wat aan de 
hand was, bleek uit het inzetten van de hoogste Singalese bestuurder verbonden 
aan het gouvernement in Colombo, de mahamodliaar Leander de Saram. Deze was 
naar Matura gestuurd om uit de daar aanwezige inlandse hoofden een aantal aan 
te wijzen dat nog voldoende autoriteit bezat; deze zouden dan het land moeten 
ingaan om op de belangrijkste plaatsen de mandaat-olas van de gouverneur uit te 
vaardigen. Het gezag van de Compagnie als ‘Heer van het Land’ wankelde en het 
inzetten van de hoogste inlandse gezagsdrager uit Colombo was kennelijk nood-
zakelijk om het vertrouwen terug te winnen. Het duurde even voor er genoeg 
betrouwbare personen gevonden waren, maar op 13 en 14 september gingen 
deze Singalese hoofden met de ola’s op weg naar alle belangrijke corles en pat-
toes. Een paar dagen later keerden ze terug: de ‘misnoegde volkeren’ waren op de 
hoogte van de komst van de speciale commissie die hun klachten zou aanhoren. 
De commissarissen konden dus aan hun rondreis beginnen.

19 De landrente, in de praktijk een belasting op de rijstoogst, werd in natura betaald.

De Dolosdas corle, ca. 1753, Gekleurde manuscriptkaart door onbekende landmeter, 1753. Nationaal Archief, 
Den Haag, VELH0329.9. Linksonder op de kaart ligt de plaats Matara.
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Er kwam bericht dat de ongehoorzame bewoners van de afgelegen Girrewaij 
corle bereid waren naar Matara te komen om daar hun klachten naar voren te 
brengen ‘indien maar verzekerd werden dat hen, alhier komende, geen leed ge-
schieden zoude wegens den ondernomen opstand’.20 Dat klonk veelbelovend; de 
verwachting was dat anderen dat voorbeeld zouden volgen. Samlant oordeelde 
dat het dus de moeite waard was de reis naar het binnenland nog even uit te 
stellen. De aanwezigheid van de commissarissen leek de eerste vruchten af te 

20 SLNA 1/2893, f. 5r.
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werpen, want men ‘bespeurde dat den inlander meer en meer binnen Matara be-
gon te voorschein te komen, en zig voor de stoep van ’s E[delen] dessaves woning 
als de ordinair gehoor plaets [begon] te vergaderen’.21 Van die gelegenheid werd 
gebruik gemaakt om de eerste klachten aan te horen. Het moet een dreigende 
aanblik hebben geboden, de tientallen, misschien honderden Singalezen die zich 
voor het huis – tevens kantoor – van de dessave verdrongen om hun recht te 
halen. De kaneel-affaires bleven echter een hoofdrol spelen: bevelen werden uit-
gevaardigd om voor het vervoer van de kaneel schuiten in gereedheid te houden, 
alsmede koelies die de wegen begaanbaar moesten maken ‘en wat verder behoord 
tot een onverhinderden afbreng van caneel naar den gebruijken’. De inlandse 
hoofden kregen tegelijkertijd de opdracht om er voor te zorgen dat hieraan niets 
zou mankeren, ‘op bedrijging van alle straffen, die daerop konden volgen’. Van 
vrijwilligheid was geen sprake en wie niet horen wilde moest maar voelen: voor 
inlandse hoofden kon dat het verlies van hun positie betekenen, maar bijvoor-
beeld ook verbanning naar Tuticorin, de Compagniesvestiging in Zuid-India.

Samlant mag dan al heel wat ervaring met Ceylon hebben gehad, de situatie 
met al die mensen voor de stoep van het huis van de dessave was voor hem waar-
schijnlijk toch nieuw. Het ochtendgehoor, een soort openlucht-audiëntie voor 
de stoep van de dessave, hoorde bij de normale taken van de dessave die in zijn 
ambt de twee taken van bestuur en rechtspraak verenigde. Het ging die maandag-
ochtend 19 september om het aanhoren van ‘kleene klagten van den een tegen 
den ander, waeraan het alhier geenzins manqueert, dog alle ten uittersten ver-
ward en bijna ondoorkoomelijk’; het ging vooral om de aard van het landbezit, 

‘zijnde óf de bewijzen van den een door een ander ontvreemd en ontnomen, óf door 
andere tegenstrijdige bewijzen buijten geloof gesteld, ofte ook wel, wat het slimste 
is, door het gezag, de listen en practijken der inlandsche bediendens, die aan des 
E[delen] dessaves porte22 assisteeren, de bezittingen zelfs veeltijds den bezitteren 
ontnomen en doorgaans ook zonder blijk van zaken aan anderen opgedragen, 
waardoor de twisten en verschillen tusschen dese volkeren onophoudelijk blijven.’ 23

Kleine klachten, grote klachten

Twee dagen later vond eenzelfde tafereel plaats, maar in veel gevallen kon Samlant 
er geen touw aan vast knopen. Wat te doen om de klagers niet voor het hoofd te 
stoten? In sommige gevallen hoopte hij dat uitstel tot afstel zou leiden, in andere 
gevallen verwees hij de klagers naar de landraad, waar de meeste kwesties om-
trent landbezit ook thuis hoorden. Samlant en de andere Compagniesdienaren 

21 SLNA 1/2893, f. 6v. Jan Brandes heeft twee tekeningen gemaakt van een groep wachtenden voor het 
ochtendgehoor van de dessave van Colombo. Zie Max de Bruijn and Remco Raben (red.), The world 
of Jan Brandes, 1743-1808. Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa. Zwolle: 
Waanders Publishers and Amsterdam: Rijksmuseum 2004, platen 71 en 72. Eén van de teksten die 
Brandes bij plaat 72 heeft geschreven, luidt: ‘dit zyn dergene die buyten voor de Dessave staan of iets 
gepecceerd hebben of med koopbrieven of iets anders te verzoeken of te doen hebben’. 

22 Porte: van het Portugese porta, hof. De bijzondere autoriteit van de gouverneur, de commandeurs 
en dessaves bleek uit de inrichting van hun hofhouding, in menig opzicht een kopie van het hof 
van een inlands vorst of edelen.

23 SLNA 1/2893, ff. 7v-8r.
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waren goed op de hoogte van alle zaken die te maken hadden met grondbezit 
en landgebruik. Het is daarom niet waarschijnlijk dat de betiteling van klachten 
als ‘ten uitersten verward en bijna ondoorkomelijk’ verklaard moet worden uit 
onkunde van deze commissieleden. Ook verderop in het rapport wordt af en toe 
gesproken over ‘de ongemene verwardheid’ en over tegenstrijdige verklaringen. 
Kennelijk gebruikten jaloerse inwoners dergelijke gelegenheden om dorpsgeno-
ten te beschuldigen en zo oude vetes uit te vechten met buren of familieleden. 
Uit het rapport blijkt dat zulke kwesties in het niet vielen vergeleken met de 

Wachtenden voor het morgengehoor bij het kantoor van de dessave van Colombo in Hulftsdorp, 
1785. Tekening in het schetsboek van Jan Brandes (1743-1808). Rijksmuseum, Amsterdam, 
Schetsboek I, inv. nr. NG-1985-7-1-10. Eén van de teksten op de tekening luidt: ‘dit zyn 
dergene die buyten voor de Dessave staan of iets gepecceerd hebben of med koopbrieven of iets 
anders te verzoeken of te doen hebben’.
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echte problemen die op het platteland een rol speelden. Veel belangrijker waren 
de klachten over bedrieglijke inlandse hoofden en over corrupt personeel van de 
dessave, zoals bleek op het ochtendgehoor van zaterdag 23 september: 

‘Bij het aenhoren der dagelijksche klagten ook successive vernomen zijnde, veele 
beschuldigingen en lastposten van het gemeen tegen den perzoon van eenen Don 
Bastiaan, dewelke onlangs als tweede tolk aan de Porte alhier dienst gedaan, en zig 
van de gelegendheid bediend hebbende, niet ontzien zoude hebben quade stukken 
te pleegen zo ontrent de bezittingen van den inlander, die hij, zo gezegd word, óf 
voor zigselfs behendiglijk heefd weeten meester te worden, óf giften en gaven door 
misleijdingen van zijnen dessave en quade vertolking van zaken ontfangen, óf 
veeleer de luijden afgeperst hebbende, aan anderen toe te voegen en wat diergelijke 
onredelijkheeden meer zijn.’ 24

Na verdere informatie werd de tolk gearresteerd en onder militaire escorte 
naar Galle overgebracht – in afwachting van verdere vervolging werden zijn 
bezittingen in beslag genomen. Het bleef niet tot deze tolk beperkt. Een paar 
dagen later werden nog eens vier inlandse bedienden gearresteerd.25 In verband 
hiermee liet Samlant een bode rondgaan en ‘bij tamblijnslag’ bekendmaken dat 
iedereen die kon aantonen door de gearresteerde inlandse bedienden benadeeld 
te zijn, hun beschuldigingen op het secretariaat van Matara kon laten optekenen, 
dit ‘ter vermijding van den veelen aanloop van volk met diergelijke losse klagten 
dagelijks komende’.26

Steeds maar weer komen de kaneel-affaires aan de orde in de rapportage van 
Samlant; de veelvoud aan details over de kaneelcampagne maakt zijn verslag ook 
in dit opzicht een uitzonderlijk rijke bron. Zo meldt het rapport op 22 september 
dat voor het lossen en laden van de kaneel niet voldoende stromatten in voorraad 
waren. Die waren nodig om de bodem van de schuiten af te dekken en om de 
kwetsbare balen in verschillende lagen op te tasten. De voor de inzameling van 
deze stromatten verantwoordelijke functionaris27 werd hierop aangesproken. Om 
de matten aan te kunnen schaffen zorgde de Compagnie er altijd voor dat hij op 
tijd over de nodige penningen kon beschikken, maar dit keer had dat toch niet 
het gewenste resultaat gehad, en dat kwam door ‘de troubelen onder het volk’. 
Kennelijk werden de boeren voor de leverantie van de matten contant betaald. 
Het is één van de vele voorbeelden van de groeiende geldeconomie in het door 
de Compagnie bestuurde deel van Sri Lanka. 

Ook waren er geruchten dat bepaalde plattelandsbewoners de kaneelschillers 
hinderden bij hun schilwerk, maar op 26 september werd Samlant in dat opzicht 
gerustgesteld door twee hoofden van de chalias, die ook naar het ochtendge-

24 SLNA 1/2893, ff. 10r-10v.
25 De gearresteerden waren: Jan Perera, mahamohotiaar en eerste tolk, Simon Deortha, mohandiram 

van de Attepattoe (de lijfwacht van de dessave bij de porta, in feite het secretariaat), Salomon 
Sandersz, mohandiram der wassers en Louis Barestoe, schoolmeester van de inlandse school in 
Matara, schoonvader van de eerder gearresteerde tweede tolk Don Bastiaen.

26 De gang van zaken met de tamblijn of trommel is vergelijkbaar met die bij officiële aankondigingen 
‘bij trommelslag’ in Nederland. De trommel voor dit soort officiële aankondigingen is de dawula; 
het linkervel werd geslagen met een gebogen trommelstok of kaduppu, het rechter vel met de hand.

27 Deze taak werd uitgevoerd door een mohotiaar die als baddecorn belast was met het ophalen van de 
neliegerechtigheid, de betaling in natura van de landrente.
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hoor waren gekomen. Deze doerias vertelden dat er van enige beletselen bij het 
schillen geen sprake was, maar dat de oproermakers niet gedogen wilden dat 
‘er alsnog caneel wierd afgebragt’.28 Het ging dus om het transport door andere 
kasten dan die van de chalias.

De onderzoekscommissie op weg naar Kahawatte

Een kleine maand was Samlant met zijn commissieleden in Matara geweest. Op 
5 oktober bleken er inmiddels zeventig koelies aanwezig en er werden er spoedig 
nog meer uit de verderaf gelegen districten verwacht. Men besloot daarom dat 
het vertrek niet langer hoefde te worden uitgesteld en dat de landreis op vrijdag 
7 oktober van start kon gaan. En zo geschiedde. Bij zonsopgang, om zes uur in 
de ochtend, verliet de stoet Matara om ruim vier uur later in Dikwella aan te 
komen; daar werd in het rusthuis gepauzeerd vóór men verder landinwaarts trok 
naar Kahawatte in de Girrewaij pattoe.29

Het moet een imposant schouwspel zijn geweest. De drie Europese com-
missieleden in hun draagstoelen, gedragen door 4-6 koelies of dienstbaren,30 
en begeleid door een escorte van lascorijns en tamblijntjes.31 De trommelslagers 
dienden ook een praktische reden, namelijk om de inwoners van het platteland 
te waarschuwen dat belangrijke ambtsdragers in aantocht waren. Samen met de 
inlandse soldaten vormden zij een vast onderdeel van de parafernalia van het 
gezag. 

Het rapport maakt geen melding van het uiteindelijke aantal koelies dat de 
foerage en andere bagage droeg. Een getal van honderd is heel wel mogelijk, 
maar het zal zeker veel minder zijn geweest dan de vele honderden dragers die 
werden geronseld voor de jaarlijkse gezantschapsreis naar Kandy.32 De dragers 
hadden drie manieren om goederen te vervoeren, op het hoofd, of, met twee 
personen samen, aan een stok, of in mandjes of pingos die links en rechts afhingen 
van een over de schouders gedragen bamboe lat.33 Meer dan ooit was het nodig 
om etensvoorraden zelf bij zich te hebben. Uit de vele klachten die tijdens de 

28 SLNA 1/2893, f. 14r. De hoogste functionaris van de ‘kaneeldienst’ was de kapitein van de 
Mahabadde; de chalias of schillers van de salagama kaste stonden onder hun eigen inlandse hoofden: 
de hoogste was een vidaan, de laagsten heetten doeriassen; deze kaste had ook haar eigen lascorijns 
(inlandse soldaten, ook werkzaam als boodschappers en houtslepers). 

29 Dikwella (Dikwelle) ligt ongeveer ongeveer 23 km van Matara; de afstand Dikwella-Kahawatta 
(Kahawatte) is een kleine 15 km. De laatste plaats moet niet verward worden met de gelijknamige, 
maar veel grotere plaats in het bergland, 120 kilometer ten noorden van Matara.

30 In Max de Bruijn and Remco Raben (red.), The world of Jan Brandes, plaat 87, wordt de palenquin 
gedragen door zes sjouwers. In de titelprent van J. Haafner, Reize in eenen palanquin of lotgevallen 
en merkwaardige aantekeeningen op eene reize langs de kusten van Orixa en Coromandel. Twee deelen. 
Amsterdam: Johannes Allart, 1808, zijn vóór twee en achter drie dragers afgebeeld, terwijl voor de 
nodige afwisseling nog twee dragers lijken mee te lopen.

31 De lascorijns of inlandse soldaten zullen een soort lansen hebben gedragen; de tamblijntjes of tam-
blinjeros hadden doorgaans twee soorten trommels: de één bestaat uit twee kleine, aan elkaar vast 
gebonden trommeltjes, de thammattama (ook tam-a-tam of tom-tom), geslagen met twee trommel-
stokken van gebogen rotting; de andere is de dawula, geslagen met gebogen trommelstok en hand 
– zie Max de Bruijn and Remco Raben (red.), The world of Jan Brandes, plaat 88.

32 Alleen al in de Maturese dessavonie waren in december 1757 206 koelies verzameld om via Galle 
naar Colombo gestuurd te worden, blijkt uit SLNA 1/2893, f. 113v. 

33 Zie Max de Bruijn and Remco Raben (red.), The world of Jan Brandes, plaat 77.
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rondreis werden ontvangen, bleek dat rondreizende inlandse hoofden zich aan 
ergerlijke afpersing van adoekoes en pehindoes hadden schuldig gemaakt, gekookte 
en ongekookte etenswaren die de dorpelingen via de majoraals, hun dorpshoof-
den, moesten leveren aan Compagniesdienaren en hoge inlandse hoofden op 
dienstreis. De dessave had zich daar zelf ook aan schuldig gemaakt, maar daar 
was het niet bij gebleven. Hij had in allerlei districten hoofden benoemd die er 
voorheen niet waren, en die er op uit waren de plaatselijke inwoners van hun 
hoenderen, eieren en ander voedsel te beroven. Het was dus maar de vraag of de 
dorpen hun verplichte levering wilden opbrengen, waarbij nog kwam dat de on-
derzoekscommissie met de omvangrijke entourage en trein nogal wat nodig had, 
afgezien van de rijst waarvoor men altijd zelf moest zorgen – alleen al hiervan zal 
er een paar duizend kilo zijn meegevoerd.34

Sommige paden werden veel gebruikt, want er was wel enig verkeer van 
Galle en Matara naar de grensforten Katuwana (Kattoene) en Hakmana (Hakman), 
de twee plaatsen waar later ook gehoor zou worden gegeven. Maar ook platte-
landsinwoners maakten er gebruik van voor het vervoer van agrarische producten 
en voor pelgrimage naar het in dit gebied gelegen tempelcomplex Mulkirigala. 
Deze rotstempel ligt zo’n zeven kilometer van het rusthuis van Kahawatte, waar 
de commissie een week vertoefde.

Van een bezoek aan de beroemde rotstempel wordt in het rapport geen ge-
wag gemaakt, maar de commissieleden moeten zeker over deze tempel hebben 
gehoord. Vanuit hun rusthuis konden ze in de verte zelfs de uit de rijstvelden 
oprijzende rots zien, zo blijkt uit prenten in het boek van de Duitse landme-
ter Johann Wolfgang Heydt, die schetsen heeft gebruikt van Arent Jansen.35 Het 
klooster werd tijdens de regering van koning Kirti Sri Rajasinha een belangrijk 
centrum van Boeddhistische geleerdheid, mede dankzij de steun van de koning, 
die als één van de belangrijkste voorvechters gold van het boeddhistische reveil.

34 Schillers bijvoorbeeld die het land in gingen, kregen per maand en per man een parra rijst mee, 
40 pond. Voor het gezelschap van zo’n kleine 150 man was dus bijna drieduizend kilo rijst nodig, 
dertig kilo per sjouwer. 

35 Heydt, Johann Wolfgang, Allerneuester geographisch - und topographischer Schau-Platz, von Afrika und 
Ost-Indien, Wilhermsdorf 1744. Platen LXXIX en LXXX laten de rots in de verte zien, plaat 
LXXV geeft een beeld van dichterbij en plaat LXXVI toont de bovenkant van de berg met de 
ingangen van de rotstempel; plaat LXXVIII tenslotte toont de indrukwekkende liggende Boeddha, 
een beeld van tien meter; de laatste prent geeft ook een goed idee van het gebruik van de twee 
soorten trommels en van de blaasinstrumenten. Goede reproducties van deze prenten zijn afge-
beeld in R.K. de Silva and W.G.M. Beumer, Illustrations and views of Dutch Ceylon, 1602-1796. 
London: Serendib Publications and Leiden: Brill 1988, 192-196. 
Arent Jansen, vaandrig in dienst van de VOC, maar blijkbaar ook een begenadigd kunstenaar, 
was door gouverneur Van Domburg (1732-1736) het land in gestuurd om een beeldverslag te 
maken van de meest opmerkelijke zaken, schrijft Heydt. Zie: [Johann Wolfgang Heydt] Heydt’s 
Ceylon. Being the relevant sections of the “Allerneuester geographisch - und topographischer Schau-
Platz, von Afrika und Ost-Indien ..Wilhermsdorff 1744”, R. Raven-Hart (red.), Colombo: Ceylon 
Government Information Department 1952, 59, 148.
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Twee verschillende werelden

De officiële documenten laten zien dat de werelden van de Compagniesdienaren 
en hun onderdanen in essentiële opzichten verschilden. Zeker, de Europese be-
stuurders ontmoetten de verschillende groepen inwoners van het eiland wel en er 
was ook wel enige omgang in de dagelijkse bestuurspraktijk, maar de kennisma-
king bleef beperkt tot zakelijke contacten. De moslims of moren in de kuststreek 
waren lastpakken van wie de concurrentie in de handel werd gevreesd; hetzelfde 
gold de eveneens uit India afkomstige chetties. Op inwoners van gemengde af-
komst, de Euraziaten, werd eveneens vaak neergezien en carrière was voor deze 
groep maar heel beperkt mogelijk, ondanks het feit dat de burghers het merendeel 
uitmaakten van de medewerkers op de diverse kantoren van de Compagnie. De 
Singalezen, de overgrote meerderheid van de bevolking in dit deel van het eiland, 
waren vooral onderdanen die liefst zonder mankeren hun plicht hadden uit te 
voeren. De rijstbouw lijkt in de ogen van de VOC alleen maar van nut geweest 
te zijn om daarvan een deel als belasting aan de Compagnie te betalen – zo 
hoefde er minder rijst van buiten Ceylon aangevoerd te worden ten behoeve 
van de garnizoenen. Ook de tuinen, de stukken grond rondom de boerenhutten, 
leken eveneens vooral te dienen voor belastingheffing in natura. In de ogen van 
de boeren was de neliegerechtigheid in veel gevallen ongerechtvaardigd en ook 
de belasting op de vruchtbomen kreeg veel kritiek, omdat die in veel gevallen 
eerder nooit geheven was. 

In Kahawatte: onderzoek ter plaatse in het binnenland

Hier hield de commissie zich ruim een week bezig met het aanhoren van klach-
ten, te beginnen met maandag 10 oktober toen een groot aantal ‘misnoegden’ 
zich bij het rusthuis verzamelden. Hierover schrijft Samlant: 

‘Met deze onderdanen langzamerhand in gesprek getreden zijnde, benaarstigde mij 
van hunne menigvuldige bijeengebragte klagten zoveel mogelijk naar tijdsgelegend-
heid af te dingen en hen te doen begrijpen, dat het best voor hun allen ware, indien 
zig wel bedagten en bepaelden, van de veele omstandigheeden afzagen en het waere 
en wezentlijke vertoonden enz., tot eindelijk dan op hun aanhoudend verzoek 
toegestaan wierd, heeden na de middag aen den geheelen hoop volks – dat ten dien 
einde zig op het nelijveld, even bezeijden dit rusthuis zoude verzamelen – publicq 
gehoor te geven.’ 36

In de middag werd de toegestroomde menigte toegesproken door mahamod-
liaar Leander de Saram, die de toehoorders vertelde dat de commissie was geko-
men om de klagers aan te horen en de onderdanen tevreden te stellen, ‘waerop zij 
tekenen van blijdschap gaven’; veel positiefs leverde dat overigens niet op: ‘dog, 
dewijl voor het overige de gesteldheid van deze luijden gantsch onhandelbaar en 
wild vond, konde met dezelve niets verhandelen’. Samlant maande, natuurlijk via 
zijn tolk, de mensen tot kalmte, maar dat liep op niets uit, en bij zonsondergang 
moest de bijeenkomst worden gestaakt. 

36 SLNA 1/2893, ff. 22r-22v.
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Twee Ceylonezen vervoeren brandhout, 1785. Tekening in het schetsboek van Jan Brandes (1743-
1808). Rijksmuseum, Amsterdam, Schetsboek II, inv. nr. NG-1985-7-2-50.
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De volgende dag kwamen de inlandse hoofden terug, maar de gemoede-
ren waren nog steeds verhit. Het eerste dat ‘met een zigtbaare drift’ naar voren 
werd gebracht was de onterechte opzegging van pacht van zaaivelden die hen als 
accomodessans waren gegeven. Voor dit zogeheten dienstland moest traditioneel 
één tiende van de opbrengst aan belasting worden betaald, de ottoe, maar nu 
werd dit land met geweld door de Compagnie teruggenomen – intrekken was de 
term – en opnieuw verpacht, maar nu tegen betaling van ande, de helft van de 
opbrengst . Hetzelfde gold hun ‘diwels, parvenie en van wildernissen met veel 
moeite en kosten bequaem gemaakte en van ouds bezetene landen’ die hen door 
het inzetten van lascorijns met geweld waren ontnomen en in Matara opnieuw 
voor pacht aangeboden, terwijl het nota bene hun eigen bezittingen waren.37 De 
hoofden benadrukten dat zij voor hun zaaivelden altijd trouw belasting hadden 
betaald en dat ze ervan waren uitgegaan dat hun bezittingen goed beschreven 
waren in de kadasters of thombo’s. Samlant trachtte hen duidelijk te maken dat 
zij als goede en gehoorzame onderdanen tevreden moesten zijn, omdat de zaken 
inmiddels waren afgedaan. Zijn pogingen waren echter vergeefs: zij hielden vol 
dat hun onrecht was aangedaan, ‘vragende wat alle hunne klagten dan uitwerken 
konden ingevalle deze, dat zij van hunne bezitting beroofd worden, niet zoude 
in aanmerking komen’.38

Bij bovenstaande klachten bleef het niet. Bij de controle van de neliegerech-
tigheid in Tangalla werd met een verkeerde maat gemeten, de schrijver en de 
graanmeter van het graanpakhuis moffelden nogal wat van de ingeleverde rijst 
weg of hielden ten onrechte rijst in, zogenaamd op grond van andere belastin-
gen – ‘waarbij doorgaans een groot gedeelte van de parthij verslonden word’ –, 
terwijl bovendien van de leveranties geen, of althans geen juiste kwitanties wer-
den gegeven. Al bij al ging het om een uitgebreide lijst van elf punten, meest 
over onjuiste belastingheffing, afgedwongen herendiensten en andere vormen 
van onredelijke behandeling door functionarissen van de Compagnie. Bij het 
laatste werd niet alleen gewezen naar bedienden in de lagere rangen, zoals de 
opzichter van het Tangaalse rijstpakhuis, die meermalen in staat van dronken-
schap ‘brutaliteijten en vuijle bejegeningen’ placht te uiten. Ernstiger was dat 
dessave Jan Bauert zelf zich niet onthield van kwade praktijken en knevelarijen: 
ten dienste van de dessave werden de boeren gedwongen ossen, kalveren, ka-
poenen, boter en andere levensmiddelen ver onder de normale koopprijs af te 
staan, en de dorpshoofden, de majoraals, die één en ander moesten organiseren, 
schoten er jaarlijks ook grote bedragen bij in. De dorpsbewoners werden verder 
ook gedwongen, naast de gewone verplichte diensten, om in de bossen boeroete 
bomen te kappen,39 deze tot planken te zagen en te verslepen. Voor deze tochten 
moesten ze hun eigen rijst meenemen, want de normale mainctementos kregen 

37 SLNA 1/2893, f. 24r. ‘Diwels’ of dievel: dienstland toegekend aan lagere hoofden,vergelijkbaar met 
accommodessans; ‘parvenie’-land of parvenium, land met verschillende juridische bezitstitels zoals in 
erfleen gegeven dienstland, koopparveniums en giftparveniums; ‘wildernissen’: chenas, platgebrande 
‘woeste landen’ die na één jaar weer moesten worden opgegeven, zoals te doen gebruikelijk bij 
zwerflandbouw (shifting cultivation).

38 SLNA 1/2893, f. 25v.
39 Boeroete: in het Singalees buruta (Cloroxylon swietenia) oftewel satijnhout; hard tropisch hout 

gebruikt voor de huizenbouw en voor het maken van meubels.
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ze niet uitgedeeld,40 terwijl bovendien voor de afgifte van het hout geen enkele 
kwitantie werd gegeven. 

De klachten die Samlant moest aanhoren gingen in veel gevallen over misdra-
gingen van inlandse hoofden of van Compagniesdienaren. Op zich konden daar-
tegen wel maatregelen worden genomen, zoals blijkt uit het uitvoerige plakkaat 
van april 1757.41 Een groter probleem zou het worden klachten af te handelen 
die te maken hadden met het beleid van de belastingheffing zelf, verpachting van 
de inning van de landrente en de daarmee verband houdende druk op de boeren 
die de neliegerechtigheid, de landrente, moesten opbrengen.  

Klachten over de landrente

De Compagnie werd verweten zich bij de inning van de neliegerechtigheid 
onredelijk op te stellen, omdat de pachters in de drie voorgaande slechte ja-
ren, ‘zo door zware droogtens als schielijk en onverwagte watervloeden buijten 
menschen toedoen veroorzaakt’ geen korting hadden gekregen op de rijstbelas-
ting, hoewel in de pachtcontracten was opgenomen dat rekening gehouden zou 
worden met dergelijke extreme omstandigheden. Het was bovendien moeilijk 
te begrijpen, omdat de dessave zelf commissarissen het land in had gestuurd 
om rapport op te maken van de effecten van deze natuurrampen. Dat had dus 
niet geleid tot kwijtschelding, maar juist tot grote ellende omdat ‘integendeel 
de onvermogende luijden door hardigheid en strafoeffening gedwongen waren 
geworden de agterstallen uit diergelijke ongelukken ontstaan, te suppleeren en 
voldoen’.42 Het uitzenden van commissarissen was op zich wel een last voor de 
bevolking, maar die viel in het niet bij de rondreizen van de dessave, omdat die 
veel vaker voorkwamen dan vroeger: 

‘Men klaegde, dat de landreijzen van den E. dessave tans menigvuldig waren in 
deze pattoe, niet alleen bij de vangsten van eliphanten en afscheeping van nelij uit 
Tangalla, maar ook bij andere gelegentheeden telkens tot geen gering bezwaar en 
nadeel der ingezetenen, daar diergelijke bestellingen voormaals minder waren en 
maar door gecommittn. verrigt wierden.’ 43

Op woensdag 12 oktober deed Samlant een voorlopige uitspraak over de 
klachten. Hij beloofde op te treden tegen de onrechtmatige afpersingen van de 
medewerkers van het rijstpakhuis in Tangalla en er voor te zorgen dat de pacht-
condities stipt werden nagevolgd. Voor veel zaken was weliswaar nader onderzoek 
nodig, maar de bevolking kon rekenen op een gunstige uitslag als de klachten 
terecht waren, aldus Samlant. De klagers waren hierdoor allerminst gerustgesteld 
en gekalmeerd, blijkt uit het verslag; niemand wilde naar rede luisteren en wat 

40 Mainctementos: voornamelijk rijst, normaalgesproken 40 pond of een parra per man/per maand.
41 L. Hovy, Ceylonees plakkaatboek, 597-607, plakkaat nr. 425a, z.d. [april 1758].
42 De zware regens leidden toen Abraham Samlant weer teruggekeerd was in Matara, tot dramatische 

overstromingen, die hele rijstvelden met zich meesleepten en in de zee deden verdwijnen. Zie 
Bijlage ‘Hevige regenval’.

43 SLNA 1/2893, f. 29r. Batavia reageerde in haar missiven aan de directie in Nederland hierover be-
zorgd over de talrijke reizen van Bauert in het binnenland, omdat die ‘willekeurige en verkeerden 
marsch’ van de dessave tot veel onrust had geleid, zie Generale Missiven XIII, 299, missive van 31 
december 1758.
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naar voren kwam was ‘een menigte verouderde klagten en questiën, [van] de één 
tegen den anderen, welker afdoening zoal van die natuur wel jaren tijds zoude 
vereijschen’. Zoals bij eerdere gelegenheden ook het geval was, bleven veel za-
ken voor de commissie onduidelijk. ‘Eijndelijk door alle deze moeijlijkheeden 
heenen geworsteld en dit stoute volk uitgewoeld zijnde, kreeg men wat stilstand’, 
en zo konden de commissarissen tegen de avond met gemengde gevoelens terug-
keren naar hun rusthuis.44 

De laatste twee dagen in Kahawatte werden besteed aan het aanhoren van 
klachten van inwoners van de Wellebadde pattoe. Naast klachten over de ge-
dwongen levering van arecanoten, speelde de rigoureuze uitvoering van de ver-
ordeningen op het kappen van chenas een grote rol. Als er ook maar een paar 
kaneelbomen groeide, mochten woeste gronden niet ontgonnen worden – onder 
gouverneur Schreuder werd daar strenger dan ooit de hand aan gehouden.45 Juist 
bij een toenemende bevolking waren deze ontginningen meer dan welkom, hoe 
schraal de opbrengst soms ook was in vergelijking met die van de natte rijstbouw. 
Samlant liet op deze klacht weten dat het chenaskappen op zich niet verboden 
was, maar dat de gebleken excessen niet acceptabel waren; tot beperkt kappen 
en branden zou zeker toestemming worden gegeven, mits stipt de verordeningen 

44 SLNA 1/2893, ff. 33v-34r.
45 Zie L. Hovy, Ceylonees plakkaatboek, 589-590, plakkaat nr. 416, uitgevaardigd in Colombo op 31 

mei 1757 en in Galle op 22 maart 1758, ‘renoverende de oude plakkaten en speciaal het plakkaat 
van 31 juli 1747 tegen het illegaal chenaskappen in kaneel- en andere bossen en het vernielen of 
rooien van kaneelbomen’.

‘Caart van de Groote Riviere van Mature’. Gekleurde manuscriptkaart door C.P. Keller, 1741 
(detail). Nationaal Archief, Den Haag, VEL1046.
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werden nageleefd. Samlant kon natuurlijk het beleid van de gouverneur niet 
onderuit halen, terwijl juist het vasthouden aan het oude verbod van 1747 veel 
kwaad bloed had gezet.46

Op vrijdag 14 oktober werd in de vroege ochtend nogmaals, en tot hun volle 
tevredenheid, met de inwoners van de Girreway pattoe gesproken. In Kahawatte 
was de commissie nu klaar: ‘de zaken alhier aldus afgedaen zijnde, verliet men dit 
rusthuis omtrent negen uuren ’s morgens’.

Om elf uur werd er halt gehouden in het rusthuis van Marakadde. Na het 
middagmaal trok de commissie verder om laat in de avond aan te komen bij het 
fort Katuwana, na een tocht van ruim dertig kilometer. In deze grensplaats, niet 
ver van ’s Konings Land, werd vier dagen besteed aan het aanhoren van klachten, 
daarna trok het gezelschap op 19 oktober door naar Hakmana, opnieuw een af-
stand van zo’n dertig kilometer. Hier verbleef de commissie vijf volle dagen, om 
tenslotte deels over land, deels per boot over de Nilwana ganga op 26 oktober 
naar Akuressa (Accuresse, Accoeras) te reizen – die dag werd ongeveer drieënder-
tig kilometer afgelegd. Vier dagen later vertrok Samlant ‘s avonds per boot naar 
Matara, waar hij in de ochtend van 1 november arriveerde.

Luisteren was niet genoeg

In drie weken tijd legde de commissie ruim honderdvijftig kilometer af om 
klachten in de Maturese dessavonie aan te horen. Deze werden vervolgens op 
schrift gesteld en ter vertaling opgestuurd naar Matara. Gebundeld leverde dat 
een omvangrijk dossier op, honderdnegentig dichtbeschreven bladzijden, inclu-
sief de inhoudsopgave met de vijfentachtig klaagschriften.47 De eerste klacht, 
‘Ten laste van den Landraed en de gecommitteerdens bij de tombo nevens de 
verdere bediendens derselve’, bevat een beschuldiging die duidelijk maakt hoe 
er over de Europese Compagniesbestuurders en hun ondergeschikte inlandse 
hoofden werd gedacht: ‘Dat de blanke heeren tot Mature sowel als de inlandse 
hoofden gesamentlijk de arme in plaets van regt, onregt aendoen’.

De klachten werden aangehoord, daar getuigt het dikke inspectierapport 
van, maar werd er ook werkelijk naar de mensen geluisterd, werden hun klach-
ten begrepen en serieus genomen? De Europese commissieleden voelden zich 
zonder twijfel hoog boven de gewone bevolking verheven en uit vele passages 
blijkt onbegrip, zelfs een zeker dédain voor de inwoners van het platteland. De 
Compagnie moest oppassen ‘dit wantrou volk’ niet op verkeerde gedachten te 
brengen, schrijft Samlant in de notitie die hij naar aanleiding van zijn rapport 
maakte voor de vergadering van de Politieke Raad van Galle, gehouden op 29 
en 30 maart 1758.48 Wat verder in dit stuk stelt hij dat het ‘assurante’ volk van de 
Belligam en Gangebadde pattoes ‘ook in alle tijden van beweegingen op eene 

46 D.A. Kotelawele, ‘Agrarian policies’, 20-24.
47 SLNA 1/2894, ‘Bladwijzer der klagten, vervat bij de volgende notulen getrokken uit de tran-

slaaten der olas door de volkeren der Maturese dessavonij overge[bracht] en van nos. 1 tot 85 
voortloopende’.

48 SLNA 1/2895, ‘Transcriptie van Besognes in de Rade van Ceijlon 29 en 30 maart 1758’, f. 22r, 
rechter kolom, notitie van Abraham Samlant.
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bijzondere wijze in stoutheid heeft uitgemunt’ en dat er maar moeilijk met dit 
volk afspraken konden worden gemaakt.49 

Wel had hij zich gedwongen gevoeld toe te zeggen een verzoek over vermin-
dering van herendiensten aan de gouverneur over te brengen ‘uit bedugting voor 
eenig nadelig gevolg uit het obstinaat gedrag dezer ingezetenen’.50 

Samlant liet in zijn notitie aan de vergadering van de Raad van Galle weten 
dat hij alleen dankzij veel geduld en inschikkelijkheid deze ‘meerendeels ten uit-
tersten stoute en assurante volkeren’ had kunnen kalmeren; dat was ook wel nodig 
geweest, want de mensen zwierven ‘in het wilde en buiten alle ordre’ rond in de 
‘onthutste dessavonie’. Na zijn terugkeer in Matara bleek echter dat zijn moeite niet 
overal het gewenste resultaat had opgeleverd, omdat

49 SLNA 1/2895, f. 55r, rechter kolom, notitie van Abraham Samlant. Assurant: brutaal.
50 SLNA 1/2895, f. 55v, rechter kolom, notitie van Abraham Samlant.

Aanzicht op het fort van Matara, ca. 1736-1739. Plaat LXXI in Johann Wolfgang Heydt, 
Allerneuester Geographische- und Topographischer Schau-platz, von Africa und Ost-Indien. 
Willhermsdorff: Johann Carl Tetschner 1744, 211. Amsterdam Museum, inv.nr. LA 1905.
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‘onder zoveele duizenden in dit uitgestrekte land er egter nog genoeg gevonden 
wierden die – op het voorgaande onbandig omzwerven verlekkerd – de luije ledig-
heid niet geerne, nog zo ligt verlaaten konnende, den verpligten arbeid op allerhande 
wijze tragteden te ontgaan of te dilaijeeren.’ 51

Kortom, alleen met de grootste moeite had hij de inwoners weten te bewegen 
de voor de Compagnie zo belangrijke landdiensten weer op te pakken, maar op 
een blijvend succes kon niet vertrouwd worden, omdat het zo gesteld was, zoals 
Samlant in zijn onderzoeksverslag schreef, ‘hetgeen ik geduurende deze commissie 
bij verscheide gelegendheeden gezien hebbe, dat op den inlander geen staat te 
maken is’.52 De inwoners waren ‘weerbarstig’ en ‘verwilderd’, het waren ‘assurante 
gasten’, het was een ‘woest volk’ voor wie het onmogelijk scheen ‘dat wilde leven 
eensklaps te ontwennen en zig weder aan de vorige gehoorzaamheid over te 
geven’.53 Bovendien zeiden ze maar wat, want hun klachten gingen ‘gepaart met 
verscheide omstandigheeden en voorwendsels den Singaleezen niet oneijgen’. 

Dergelijke oordelen komen verschillende keren voor, zowel in het rapport 
zelf als in de notitie voor de bespreking in de Politieke Raad van Galle. Samlant 
had duidelijk geen hoge dunk van de Singalezen die hij op zijn tocht was te-
gengekomen. Dat laat onverlet dat binnen de marges van het economisch eigen-
belang van de Compagnie het één en ander in het werk werd gesteld om een 
eind te maken aan de onrust op het platteland. Klachten over zaken die ook in 
de ogen van de Compagniesbestuurders wel heel erg onrechtvaardig waren, wer-
den serieus genomen en opgepakt. Geknoei bij het meten van de rijstbelasting, 
bijvoorbeeld, werd niet getolereerd. Ook de corruptie bij het kantoor van de 
thombo-beschrijving en de landraad werd aangepakt. Dat was ook wel nodig, 
want wie een gunstige inschrijving in de kadasters wilde krijgen, kon tegen gro-
ve betaling zonder verdere problemen de medewerkers omkopen. Het was zelfs 
mogelijk om je als lid van een andere sociale groep in te laten schrijven om zo 
aan herendiensten te ontkomen die hoorden bij bepaalde kasten of bij bepaalde 
groeperingen bínnen de kasten. Zo was het aantrekkelijk om ingeschreven te 
staan als lascorijn, te meer daar aan leden van de inlandse militie dienstland werd 
verstrekt.54 

Moeilijker was het om de Singalese elite in te tomen. Er werden veel gevallen 
van knevelarij opgetekend, zoals het omhakken van bomen in particuliere tuinen 
van boeren, om zo goedkoop aan kostbaar bouwhout en hout voor meubilair 
te komen. Inlandse hoofden gingen steeds luxueuzer wonen en bij de bouw en 
inrichting van hun huizen zullen ze stellig naar hun Europese collega’s hebben 
gekeken. Zelfs de Europese levensstijl werd in allerlei aspecten gekopieerd, zoals 

51 SLNA 1/2895, ff. 83r-83v. Dilaijeeren: uitstellen.
52 SLNA 1/2893, f. 83r.
53 SLNA 1/2893, f. 73r.
54 Samlant had gemerkt dat juist lascorijns zich vaak aan hun taken onttrokken, zoals bijvoorbeeld het 

helpen houtslepen, en dat ze nogal wat praatjes hadden: ‘veele van hun zig ook inbeeldende dat zo 
maar aanstonds accommodessans zouden verkrijgen’, zoals blijkt uit SLNA 1/2893, f. 78v.
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blijkt uit de aankoop op veilingen van goederen in Galle.55 Verschillende hoof-
den werden op het matje geroepen, sommigen zelfs een tijd in arrest genomen 
en een aantal werd vervangen; omdat de Compagnie erg afhankelijk was van de 
inlandse hoofden betekende dat in de praktijk dat zonen in hun plaats werden 
aangesteld. Het was echter riskant om de machtige families aan te pakken, zoals 
in 1760 en 1761 bleek bij het uitbreken van de wijdverspreide opstand die de 
steun kreeg van de koning van Kandy. Leden van de meest invloedrijke families 
die generaties lang hun trouw aan de Compagnie hadden bewezen, waren toen 
overgelopen omdat zij meenden dat door de strenge politiek van gouverneur 
Schreuder hun belangen in gevaar waren gekomen.56

De commissie kon niets anders doen dan haar bevindingen ter bespreking aan 
te bieden aan Commandeur en Raden van Galle, en dit college stuurde vervol-
gens zijn aanbevelingen naar Colombo. Alleen dáár konden wettelijke maatre-
gelen worden genomen en het duurde daarom zo’n drie à vier maanden na het 
indienen van het Samlants rapport vóór er officieel iets gebeurde. Gouverneur 
en Raden van Ceylon vaardigden in april 1758 een buitengewoon uitvoerig 
plakkaat uit, bestaande uit drieënvijftig artikelen, dat de gebleken misstanden 
moest tegengaan.57 Het lijkt haast zeker dat de uitvoering ervan niet met kracht 
ter hand is genomen, en afgezien daarvan kwamen de maatregelen veel te laat. Al 
in oktober 1757 was de onrust uit de Maturese dessavonie overgeslagen naar de 
Galle corle, het plattelandsgebied van het commandement dat niet door de des-
save, maar door de ‘opziender’ van de Galle corle werd bestuurd. Ook daarheen 
werden commissarissen gestuurd om onderzoek te doen en klachten in ontvangst 
te nemen. Twee vooronderzoeken door de Gaalse administrateur Jan Scharken 
brachten vergelijkbare misstanden aan het licht als in de dessavonie van Matara 
waren gebleken en daarom werden twee commissarissen, Egbert van de Velde 
en Jan Willem Wickerman, naar de Gangebadde en Talpe pattoes gezonden om 
nader onderzoek te doen.58 Anders dan met het onderzoek van Samlant het geval 
was, hebben de nieuwe rapporten niet geleid tot specifieke maatregelen door de 
gouverneur en zijn raad. 

55 De eerste tolk en de modliaar van de porta van de Gaalse commandeur kochten in 1778 thee, 
en genoten kennelijk dus ook van de achttiende-eeuwse modedranken; zie Lodewijk Wagenaar, 
‘The Cultural Dimension of the Dutch East India Company Settlements in Dutch-Period Ceylon, 
1700-1800. With Special Reference to Galle’, in Thomas DaCosta Kaufmann and Michael North 
(red.), Mediating Netherlandish Art and Matrerial Culture in Asia. Amsterdam: Amsterdam University 
Press 2014, 141-176, aldaar 164. 

56 S. Arasaratnam, ‘The indigenous ruling class under colonial rule in Dutch maritime Ceylon’, Indian 
Economic and Social History Review VIII (1971), 57-71, aldaar 69 (reprint: Hampshire: Variorum 
1996). Voor de machtsontwikkeling van de sociale elite in het zuidwesten van Ceylon, zie N. R. 
Dewasiri, The Adaptable Peasant. Agrarian Society in Western Sri Lanka under Dutch Rule, 1740-1800. 
Leiden/Boston: Brill 2008.

57 L. Hovy, Ceylonees plakkaatboek, 597-607, plakkaat nr. 425a, z.d. [april 1758]. Het omvangrijke 
plakkaat telt ruim vierduizend woorden, zo’n negen velletjes A4.

58 Het eerste rapport Scharken van 15 oktober 1757 betreft de Gangebadde pattoe, zie NA, VOC 
2904, ff. 428-435; in de hierna volgende ‘resoluties’ zit ook de bespreking over dit rapport door de 
Raad van Ceylon (21 oktober 1757); het tweede rapport Scharken van 31 oktober 1757 gaat over 
de Talpe pattoe, zie NA, VOC 2904, ff.601-612; in de hierna volgende resoluties zit de bespreking 
over dit rapport door de Raad van Ceylon (18 november 1757). De twee rapporten door Scharken 
en de twee vervolgrappportages door Van de Velde & Wickerman werden eerst door de Gaalse raad, 
en vervolgens door de Raad van Ceylon besproken, zie SLNA 1/2896 en 1/2897 & 1/2897.
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De onrust leek even te zijn gaan liggen, maar stak vervolgens op verschillende 
plaatsen weer de kop op. Ook de Colombose Landen waren aangestoken en zo 
werd in mei 1760 luitenant-dessave Anthonij Diderig – die we eerder in Matara 
hebben ontmoet – er met een compagnie soldaten op uitgestuurd om in de 
Siyana corle en naburige districten de orde te herstellen.59 Eind oktober van dat 
jaar kwam een gezantschap uit Kandy met een brief van de hofgroten waarin 
geweigerd werd uit Compagniesterritoir gevluchte rebellen aan Colombo uit te 
leveren: eerst moesten de klachten van de bevolking van de Maturese dessavo-
nie onderzocht worden. Opnieuw ging het om belastingen die voorheen nooit 
geheven waren, om onterechte neliegerechtigheid en om de beperking van de 
chenas, de zaailanden die door het platbranden van woeste grond werden verkre-
gen.60 Ernstig was ook het verwijt dat de Compagnie klachten van de bevolking 
niet eerlijk afhandelde.61 Het zag er naar uit dat de onderzoeken van Abraham 
Samlant en zijn collega’s weinig hadden uitgehaald. Er was wel geluisterd, maar in 
de optiek van de Singalezen was er geen gehoor gegeven aan de klachten. 

Sociale onrust wordt opstand

In een paar maanden tijd liep de zaak volkomen uit de hand: de sociale onrust ging 
over in uitgebreide opstand en de rebellen kregen hulp van een grote gewapende 
macht uit het koninkrijk Kandy in het binnenland. Compagniestroepen moesten 
pijnlijke tegenslagen incasseren en op 23 maart 1761 werd zelfs de complete 
bezetting van het grensfort Hanwella door de Singalezen gevangengenomen en 
ter dood gebracht. Na een belegering van zeven weken kon het garnizoen van 
Matara de strijd niet meer volhouden en moest iedereen op 24 maart over zee 
worden geëvacueerd. De plaats werd vervolgens door de Kandianen en de op-
standelingen met de grond gelijk gemaakt. Een groot deel van de kuststrook tus-
sen Negombo en Matara was verloren gegaan en het zag er op dat moment voor 
de Compagnie in Ceylon niet goed uit. In 1762 werd Jan Schreuder vervangen 
door Lubbert Jan van Eck (1719-1765). Deze wist in 1765 Kandy te veroveren, 
maar overleed kort na terugkeer in Colombo. Op 14 februari 1766 tekende 
Kandy een vredesverdrag met de Compagnie, waarbij ook de nog ontbrekende 
kuststrook werd afgestaan. In 1796 droeg de laatste Nederlandse gouverneur van 
Nederlands Ceylon het gezag over aan de Engelsen. 

Het inwilligen van verzoeken van de koning van Kandy om deel te mogen 
nemen in de uitvoerhandel van het eiland, had wellicht kunnen voorkomen dat 
Kirti Sri Rajasinha militaire steun ging verlenen aan de Singalese inwoners van 
het territoir van de Compagnie. Het beantwoorden van de vraag hoe de rela-

59 SLNA 1/2899, ‘Correspondentie 5-18 mei 1760 tussen de luitenant dessave Anthonij Diederig en 
Colombo.

60 Lodewijk Wagenaar, Galle, 24-25.
61 ARA, Hoge Regering van Batavia (HRB) 580, ff. 283-284, gedeelte uit de brief van de Hofsgroten 

aan de gouverneur van Ceylon: ‘dat wanneer de een met de anderen verschil kreeg en klaagde, 
de beklaagde niet na voorgaand onderzoek door de heeren en principaalste hoofden, volgens be-
vinding van zaken gevonnist, maar op het eerste aangeven in de ketting geklonken (..), verbannen 
en dus rigoreuslijk gestrafd wierd en dat de voorm[elte] ongeregtigheeden niet langer kunnende 
verdragen, [de inwoners] waren bijeen vergadert en bij ons verscheenen’.
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tie tussen Kandy en Colombo zo uit de hand heeft kunnen lopen, valt buiten 
het bestek van dit artikel. Wel is duidelijk dat de Compagnie de belangrijke en 
onmisbare schakel in het bestuurssysteem, de inlandse hoofden, van zich had 
vervreemd. Bij het bestuur van het land was de VOC volstrekt afhankelijk van 
deze Singalese bestuurders, en daardoor kon zij knevelarij en uitbuiting van de 
bevolking door haar eigen inlandse hoofden niet voorkomen. Eenmaal terecht 
gekomen in deze koloniale situatie leek de Compagnie weinig keuzevrijheid te 
hebben. Het onbegrip voor de problemen van de gewone landman en het gebrek 
aan interesse in, zelfs het neerkijken op de Singalese samenleving en cultuur, 
hebben in deze periode verhinderd dat de Compagnie haar beleid aanpaste.62

62 Voor de ontwikkeling van nieuw beleid, zie: Alicia Schrikker, Dutch and British colonial intervention 
in Sri Lanka, 1780-1815. Expansion and reform. Leiden/Boston: Brill, 2007.
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Bijlage ‘Hevige regenval’

Uit het ‘Dagregister of Dagelijkse Aantekening geduurende mijne Commissie ter 
Bevrediging der misnoegde Volkeren in De Matureesche Dissavonije’ (6 september 1757-
21 Januari 1758) – Sri Lanka National Archives (SLNA) 1/2893.

Den 5. December, Maandag, hebbe ik met d’En. Rein, Moens en De Vos omstan-
dig gesproken over de aanstaande nelijverpagtinge ten einde onze consideratiën 
wegens eenige poincten bij dies conditiën aan de gevenereerde Ceijlonse re-
geeringe voor te dragen, inzonderheid over de ingetrokken ratmaherre gronden, 
om die wegens de gesteldheid des tijds als andersints voor een tiende en niet voor 
de helfte te verpagten, alles breder vermeld bij de gehoude en ook overgemaakte 
resolutie.63

Vervolgens is de overstrominge in de revier met zo veel drift en hevigheid als 
volgens algemeen getuijgenis sedert veertig jaren niet gezien zijn, toegenomen 
en gaande geraakt, 

[108r] dat ‘er niet alleen een ongeloffelijke menigte van stucken lands met 
jong nelijgewas, maar ook ongemeen groote biesbossen, moddervelden en aller-
lije ruijgtens agter en digt bij den anderen onophoudelijk kwamen afdrijven, zo-
dat de revier zig bij continuatie niet anders dan een enkel en aan elkander gelege 
zaeijveld liet aanzien, hetgeen met een felle en hevige vaart zig regdraats in de 
zee ontlaste, door welke vehemente drift en geweldige kragt het afgespoelde land 
en zware biesbossen een zodanige last en geweld aan de palen en groote brugge 
veroorzaakten, dat deze niet alleen die ruijgtens niet verzwelgen nog de zwaarte 
tegenstaen konden, maar met een grote ruk eerst in ’t midden en dan vervolgens 
agterelkander nevens de brug uit de grond gerukt, omvergetrokken wierden en 
doorspoelden, waervan ik even te voren de meeste planken egter met veel moeite 
en ’t pressen van al het volk dat ik maer in mijn berijk kreeg nog intijds laten 
afneemen en behouden hebbe. En alhoewel er altijdig met actuele bezigheid 
der pattengentijns64 en vissers gezorgd was om zo veel mogelijk de afkomende 
bossen en stukken lands te breeken en tusschen de palen heen te doen [108v] 
gieren, zo kon wegens continueele aanwassende drift en sterke stroom zulks niet 
baten, te meer nadien ‘er op ’t laast zulke over-groote stukken lands kwamen af-
gedreven die na geheele eijlanden geleekende en welke op de minste wederstand 
van palen als andersins met geweld zig daar tegen aenzetteden en onder door ‘t 
water heen boogen tot ze egter vlot schoten waerdoor de allerdiepst geslage en 
geheijde palen wel moeste wijken en uit de grond gerukt worden; hebbe ook aan 
de zeekand omstreeks de mond der revier laten zien of ‘er nergens van de overige 
weggespoelde planken en houten opgeworpen waren dog niets gevonden.

Ook zijn er veele bomen, huijzen en woningen van gemeene als andere 
lieden aen de revierkant staende óf weggespoeld óf ingevallen en beschadigd, 
nadien het water over den boord der revier ongemeen hoogstaande de daarbij 
gelegene woningen en tuinen geheel onder water zette, dat veele hunne huisen 
hebben moeten verlaten.

63 Zie Hovy, Ceylonees Plakkaatboek, plakkaat nr. 425a, artikel 2, p. 598. Ratmaherre gronden: woeste, 
niet bebouwde grond; kroonland.

64 Patengentijns: hoofden van de paruassen, vissers.
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Den gehelen dag door was hier eene consternatie onder ’t gemeen: ijder was 
op de been om dit zeldsame geval te beschouwen, zodat op dezen zo wel als op 
den volgenden

den 6. xber, Dingsdag, niet veel verrigt [109r] wierd, want schoon het water 
doe allenkens begon te zakken en de hevigste stroom eenigsints te verminderen, 
was en bleef de grond egter nog vogtig en den boord der revier onder water, 
waardoor ‘er nog gaandeweg muuren en huijsen invielen, terwijl er nu en dan 
nogal stukken land kwamen afgedreven en het water even als den vorigen dag zig 
nog troubel, vuijl en slijkerig vertoonde.

En vermits het wegspoelen der brugge voor het volk dat dagelijks bij menigte 
over dezelve passeerd een groot ongerief was, als zijnde dit de enigste passage om 
van de Vier Gravetten65 en vervolgens van Gale en elders dit heen over ’t water, 
en dus ook de lascorijns met brieven en wes meer aan de overkant moesten 
blijven staan, alzo het niet dan met het uijterste gevaar kon gevraagt worden 

65 Vier Gravetten: het platteland in de onmiddelijke omgeving van Matara, vgl. het Nederlandse 
gebied binnen de banpalen.

Aanzicht op het fort van Matara, ca. 1736-1739. Plaat LXX in Johann Wolfgang Heydt, 
Allerneuester Geographische- und Topographischer Schau-platz, von Africa und Ost-Indien. 
Willhermsdorff: Johann Carl Tetschner 1744, 208. Amsterdam Museum, inv.nr. LA 1905. 
Achter de vlotbrug is het huis annex kantoor van de dessave zichtbaar.
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met een katteponel66 over te steeken, welke ongeagt het sterk oproeien door de 
vliegende stroom ten eenemaal weggevoerd wierd en gevaer liep in de zee te 
loopen of in de branding en op de klippen voor de mond der [109v] revier aan 
stukken te breken. Zo hebbe egter tegen den avond een goede vijgertros67 over 
de revier laten brengen en daar zowel als aan deze kant, stijf uijtgetrokken, vast 
doen maken, mitsgaders de canneelpond met een strop of doorschietende omslag 
daaraan gebonden, ten einde den overtogt zijn gang te laten gaan.

Den 7. December, Woensdag, ontfing ik een Cattoense brief van den 5. dezer 
waarbij mij door de posthouder berigt wierd dat het op den 4. d[it]o. aldaar ook 
zo zwaar en sterk geregend had en wel indiervoegen, dat ‘er van ‘snagts ten een 
uuren tot den volgenden dag toe een zwaare stortregen gevallen was, waardoor 
het water van de gebergten met geweld in díe menigte was komen aflopen dat in 
een ogenblik het rusthuis onderspoelde en de daaraan zijnde vertrekken, item de 
brug, lascorijnswagt en veele particuliere huijsen ten eenemaal weggespoeld en 
ingevallen zijn; zomeede veel schade aan vee als anderzints is toegebragt, alzoo 
dat de geheele contrije aldaar zich [110r] als eene opene zee had laten aanzien 
en ’t water op de stoep van het rusthuis wel twee vaam68 hoog was geweest gelijk, 
dan ook de menschen om hun leven te salveeren de vlugt hadden moeten nee-
men na de hoogte alwaar het fortresse legd.

Vervolgens wierd den mahamodliaer gelast de nodige inlandse gecommit-
teerdens te bezorgen en te expedieëren tot het doen van een generalen accurate 
opneem van het gewasch in de gezamelijke corles en pattoes dezer dessavonije 
om te dienen tegens den ordinairen tijd der verpagting van het maha gezaaij en 
meteenen ook op het naaukeurigste te onderzoeken en rapporteeren in hoeverre 
het hooge water aan het voorsz. gezaij schade hebbe toegebragt.

Den 8. December, Donderdag, bevond ik de t’saamvergaderde jagereros69 tot 
den caneeldienst – zo uit de Maturesche dessavonij, waaronder een partij do van 
Naimene, dewelke ’t zedert dat se wegens hun stoute weigering [110v] van dienst 
onder dato 28. jongstleeden had laten arresteeren nu vrij handzamer geworden 
waren en meede aengenomen hadden caneel te zullen gaen schillen, als uit de 
Gale corle en elders – met den anderen ruim 200 koppen uijt te maken.

 (..) [110v] (..)
Den 9. December, Vrijdag, vernam ik bij particuliere gerugten en tijdingen 

dat ‘er alomme in het land schaade aen de landerijen was toegebragt door den 
gevallen regen die in de bovenlanden zeeker ongemeen sterker dan hier moet 
geweest zijn. (..) [111r] (..)

Uit de Girrewaij berigt bekomen zijnde van den p[rovisionee]l. opzigter al-
daar dat veele verboden elephantsbosschen door het leggen van dammen tot 
zaaijvelden geprepareert zouden zijn in nadeel der Eliphantsvangsten; en dat 
daarvan ook een gedeelte zelfs door het volk van Kahandawe modliaar tot tuij-

66 Katteponel: schuit.
67 Vijgertros: touw gemaakt van de kokosnoot.
68 Vaam: vadem, 1.70 cm (zes voet). 
69 Jagereros: leden van de kaste die van de bloemkolven van de jagerboom (kitulpalm) natuurlijke 

suiker produceren. Zij werden ook opgeroepen om kaneel te schillen en om de geschilde kaneel te 
vervoeren.
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nen aangelegd en bewoond werd; zo deed ik dadelijk een commissie voorname 
inlandsche gecommitteerdens door den mahamodliaar aanstellen ten einde dat 
[111r] voorgeven als een zaak van bijzondere aangelegenheid en belang op het 
naaukeurigst te gaan opneemen en onderzoeken.

Den 10. December Zaterdag ontfing ik schriftelijk berigt uit de Girrewaij 
door den pl. opzigter der pattoe Rajepasse, dat verlede zaterdag en zondag ag-
termalkander aldaar een zware regen gevallen was, waar door ‘er een zo groote 
watervloed en overstrominge ontstaan was als men nog ooijt in die pattoe had 
vernomen, waerdoor aan beijde zijden van de spruijt Miangammoewe Elle en 
Kahanda Modere zo ook aan bijde zijden der dorpen Kahawatte, Kekeniare en 
Tangaloemodere zo een geweldig en hevig water is komen afzakken dat veele 
van de aldaar gelegen huizen, bomen, beesten, fijne granen en zelfs nelijschuuren, 
waeronder enige die de E. Comp. toebehoren, weggespoeld en verdestrueerd 
zijn, mitsgaders alle de spruijten en dammen doorgebroken van de dorpen welke 
tot het zaaijen in gereedheid wierden gebragt, excepto de groote dam van ’t dorp 
Marakadde die nog is blijven staan.
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‘Op de dijk gezet’
Schuld, onrust en bestuurlijke onzekerheid in 
Jaffna in de achttiende eeuw

Alicia Schrikker

In 1739 reisde gouverneur Van Imhoff van Colombo naar Zuid-India en van daar 
via Jaffna in het noorden van Ceylon weer terug naar Colombo. Het verslag van 
deze dienstreis geeft een prachtig inzicht in de gedachtenwereld van de rond-
reizende gouverneur en zijn gevolg. Het reisverslag munt uit in utilitaristische 
beschrijvingen van het omringende landschap en de dorpen, want Van Imhoff 
zag overal mogelijkheden voor de ontwikkeling van landbouw en nijverheid en 
om die reden is het een bijzonder reisverslag.1 Het was rond Pasen dat het gezel-
schap in de havenstad Jaffna aankwam, waar Van Imhoff enige tijd druk was met 
verschillende administratieve zaken. Aan de hand van dit reisverslag zien we hem 
mijmeren over de lage agrarische opbrengsten van de verschillende districten en 
over de problemen met de onregelmatige levering van olifanten. Ook komen 
we te weten hoe vaak hij naar de kerk ging om de dienst bij te wonen. Maar we 
krijgen maar zelden een indruk van het alledaagse contact dat hij en zijn gevolg 
gehad moeten hebben met de lokale bevolking, zelfs op de momenten dat die 
contacten er overduidelijk geweest moeten zijn. Zo hoorde hij op 31 maart, de 
dag na Pasen, ‘allerhande klachten en verzoeken aan’, die hij zoveel mogelijk op 
dezelfde dag afhandelde. De schrijver merkt nog wel op dat het een dag was ‘zon-
der eenige andere naamwaardige voorvallen’.2 Maar wie er kwamen klagen, waar 
de klachten over gingen en waarom deze voor de gouverneur gebracht werden, 
dat lezen we niet in zijn verslag.

Van Imhoffs reisverslag is bijzonder vanwege de observaties van deze actieve 
gouverneur over de economie, maar sociale aspecten komen maar mondjesmaat 
aan bod. In die zin is het verslag illustratief voor de louter administratieve blik 
waarmee de Compagniesdienaren naar het eiland en zijn bewoners keken. Is het 
door deze functionele invalshoek al moeilijk te begrijpen hoe de contacten plaats 
vonden, nog lastiger is het om vanuit het perspectief van de lokale bevolking naar 
deze ontmoetingen te kijken. Hoe graag zouden we niet in de huid kruipen van 

1 Lodewijk Wagenaar e.a. (red.), Gouverneur van Imhoff op dienstreis in 1739 naar Cochin, Travancore, en 
Tuticorin en terug over Jaffna en Mannar naar Colombo (zondag 25 januari tot zaterdag 19 april). Werken 
Linschoten-Vereeniging CVI. Zutphen: Walburg Pers 2007. Zie voor ontwikkeling van de land-
bouw en de economie van het platteland vooral pp. 46-58 in de inleiding. 

2 Wagenaar e.a., Gouverneur van Imhoff op dienstreis, 185.
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de mensen die zich met hun klachten tot de gouverneur wendden. Wat waren 
hun zorgen? Kregen ze de indruk dat de gouverneur hen begreep en naar hen 
luisterde? Hadden zij enig idee van wat de gouverneur daar eigenlijk kwam 
doen? In deze bijdrage sta ik daarom stil bij de vraag in hoeverre het mogelijk 
is om met behulp van documenten uit het VOC-archief te reconstrueren wat de 
dagelijkse zorgen van de inheemse bevolking van Jaffna waren en of we er achter 
kunnen komen in hoeverre de Compagniesambtenaren zich van die zorgen iets 
aantrokken.

Het VOC-archief is een rijke bron voor de geschiedenis van Sri Lanka, maar 
de kennis die over de Ceylonese samenleving werd opgebouwd en die in dat 
archief besloten ligt, was vooral heel functioneel.3 Ze richtte zich bijvoorbeeld 
op de economische relaties met lokale handelaren in verband met in- en uitvoer-
rechten en op de relatie met de lokale bevolking in stad en platteland vanwege 
de verschillende belastingen die de VOC hief. Aan de andere kant leren we veel 
over de regionale politieke geschiedenis en worden we, soms tot in de kleinste 
details, op de hoogte gehouden van de politieke relaties met vorsten in de om-
geving, zoals met de koning van Kandy in het binnenland of met de nayak van 
Thanjavur in Zuid-India.4 Ondanks deze afstandelijke blik is het VOC-archief bij 
tijd en wijle ook zeer informatief over lokale gewoonten, zorgen en behoeften, 
al is het soms wel even delven en spitten naar dat soort informatie. Vooral in 
perioden van crisis en onrust komen dergelijke aspecten in de stukken van de 
VOC naar voren. In de achttiende eeuw zijn er verschillende crisismomenten 
geweest, meestal in de vorm van onrust of opstand. De oorzaken daarvan waren 
de Compagniesdienaren lang niet even duidelijk; het Nederlandse bestuur op 
Ceylon – Gouverneur en Raden in Colombo – zag zich dan genoodzaakt er 
een onderzoekscommissie op uit te sturen om nadere kennis van zaken op te 
doen. Dergelijke commissies deden vaak zeer uitgebreid verslag. De veelheid 
aan belanghebbenden in het conflict, individuele Compagniesdienaren, ‘inlandse 
hoofden’, de lokale bevolking en het centrale bestuur, zorgde ervoor dat crisis-
situaties dermate complex waren dat de commissieverslagen onvermijdelijk heel 
uitgebreid waren. Dergelijk conflicten oefenen grote aantrekkingskracht uit op 
de historicus vanwege de rijke informatie over de praktische communicatie en 
wederzijdse relaties. Niet voor niets plaatste Lodewijk Wagenaar zijn studie naar 
de samenleving van Galle in de jaren 1760-1761; dit waren jaren van politieke 

3 Met het VOC-archief bedoel ik hier die onderdelen van het immense bedrijfsarchief die bewaard 
worden in het Nationaal Archief in Den Haag, de National Archives of Sri Lanka en het Arsip 
Nasional in Jakarta.

4 Voor een mooi voorbeeld van de rijkdom aan politieke informatie over lokale vorstendommen in 
het VOC-archief zie: Lennart Bes, ‘Toddlers, Widows, and Bastards Enthroned. Dynastic Successions 
in Early-Modern South India as Observed by the Dutch’ in: Leidschrift 27, 1 (2012). Over de relatie 
met Kandy op Sri Lanka heeft Lodewijk Wagenaar veelvuldig gepubliceerd. Zie bijvoorbeeld: 
Wagenaar, ‘ “Met eer en respect”: diplomatieke contacten tussen de VOC-gouverneur in Colombo 
en het hof van het koninkrijk Kandy, 1703-1707’, in E. Locher-Scholten en P.J.A.N. Rietbergen 
(red.), Hof en handel: Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720: opgedragen aan Jur van Goor. Leiden: 
KITLV Press 2004, 227-250.
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spanningen en opstanden op het platteland, die een groot en uitgebreid bron-
nencorpus opleverden.5

Geïnspireerd door het werk van Wagenaar zoekt deze bijdrage ook het con-
flict en de spanningen op, ingegeven door de vraag wat het VOC-archief eigen-
lijk te bieden heeft als we ons willen verdiepen in de interculturele contacten en 
in de lokale geschiedenis van Sri Lanka. In tegenstelling tot Wagenaar richt ik me 
op het noorden van Ceylon, op het schiereiland Jaffna. Jaffna is een beetje een 
ondergeschoven kindje in de geschiedschrijving van de Nederlandse periode op 
Sri Lanka. Dit heeft deels een praktische oorzaak, want er is minder archiefma-
teriaal overgebleven uit Jaffna dan uit andere delen van Ceylon. Maar het getuigt 
waarschijnlijk ook van een algemene tendens in de geschiedschrijving over Sri 
Lanka, want deze is altijd meer gericht geweest op het dichtbevolkte en over-
wegend Singalese zuidwesten van het eiland dan op het noordelijke deel, waar 
voornamelijk Tamils wonen. Jaffna is echter een fascinerende regio, die meer aan-
dacht verdient, juist vanwege de culturele eigenheid en de sterke commerciële en 
religieuze verbondenheid met Zuid-India. 

Natuurlijk is Wagenaar niet de enige die zich gebogen heeft over de vraag in 
hoeverre we via de blik van de Compagniesdienaren daadwerkelijk tot inzicht 
en begrip van de lokale samenleving kunnen komen. De kritiek op de koloniale 
kennisproductie, met name onder historici uit India, heeft grote invloed gehad 
op de waardering van koloniaal bronnenmateriaal in het algemeen. Historici 
als Ranajith Guha en Gayatri Spivak kwamen tot de conclusie dat de koloniale 
blik van degene die de stukken hebben opgesteld een zodanig vertroebelend 
effect heeft, dat zulke documenten daardoor eigenlijk alleen bruikbaar zijn om 
een Europese mentaliteit te analyseren. Daarmee diskwalificeerden zij de kolo-
niale archieven als bron voor lokale geschiedschrijving.6 De vraag is of we dit 
voetstoots moeten aanvaarden of dat we, met inachtneming van de tekortkomin-
gen van het materiaal, moeten blijven proberen gebruik te maken van de koloni-
ale kennis vervat in archieven als dat van de VOC. Het spreekt voor zich dat dit 
niet kan zonder expliciete bronnenkritiek, zoals Ricardo Roque en Kim Wagner 
recentelijk stelden in een bundel waarin ze dit probleem aankaarten.7 Ze bouwen 
voort op Ann Stolers oproep om de archieven vooral in hun eigen context te be-
grijpen. Koloniale archieven dienen te worden gelezen, in Stolers woorden, along 

5 Lodewijk Wagenaar, Galle: VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de 
vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlands gezag, 1760. Amsterdam: Bataafsche Leeuw 
1994. Momenteel wordt gewerkt aan een bronnenuitgave over de opstanden in de jaren 1750 
voor de serie: Dutch sources on South Asia (New Delhi: Manohar Publishers). Daarin staan juist de 
diversiteit en kwaliteit van de VOC-bronnen centraal. Zie ook hiervóór het artikel van Lodewijk 
Wagenaar, ‘“Vreemde ogen dwingen niet”. Abraham Samlant op rondreis in de Ceylonese dessavo-
nie van Matara, 1757’. 

6 Gayatri Chakravorty Spivak, ‘Can the Subaltern Speak’, in Cary Nelson and Lawrence Grossberg 
(red.), Marxism and the Interpretation of Culture (Urbana: University of Illinois Press, 1988). Of een 
van de vele publicaties van Ranajith Guha, één van de oprichters van Subaltern Studies, bijvoor-
beeld Ranajit Guha, ‘The Prose of Counter-Insurgency’, in Ranajit Guha (red.), Subaltern Studies. 
Writings on South Asian History and Society. Volume II. Delhi: Oxford University Press 1983.

7 Ricardo Roque and Kim Wagner (red.), Engaging Colonial Knowledge Reading European Archives in 
World History. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan 2012. 
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the grain.8 Daarbij is het essentieel om te begrijpen welke kennisbehoefte leidde 
tot de productie van de tekst die je als historicus in handen hebt. Stoler kijkt in 
feite als etnograaf naar de kennisproducenten. Door de preoccupaties en zorgen 
van de auteurs zelf in kaart te brengen, acht zij het mogelijk om de informatie 
die is vervat in de teksten veel beter op waarde schatten. Dit stelt historici in 
staat om voorbij te gaan aan de intentie van de auteur en het expliciete doel van 
de tekst, en zodoende als het ware tussen de regels door andere informatie uit 
de verschillende documenten te destilleren. Tot slot betogen Kim en Wagner dat 
we heel veel kunnen leren over de betrokkenheid van de lokale bevolking bij de 
koloniale kennisproductie, door in te zoomen op de momenten van kennisuit-
wisseling die aan de basis staan van de productie van koloniale teksten.9 

In deze bijdrage staan twee momenten van crisis centraal, één aan het be-
gin en één aan het einde van de achttiende eeuw. De eerste crisis draait om 
de rechtspraak en de onduidelijkheden over het inheems gewoonterecht en de 
tweede heeft te maken met het belastingstelsel. In beide gevallen is een flinke 
hoeveelheid documentatie overgeleverd, in de vorm van onderzoeksrapporten, 
instructies en codificatie van gewoonterecht. Deze bijdrage wil laten zien dat 
een parallelle, kritische, bestudering van deze documenten, gecombineerd met 
informatie uit reisbeschrijvingen van achttiende-eeuwse passanten in de regio, 
ons een buitengewoon inzicht kan geven in de sociaal-culturele geschiedenis van 
Jaffna en in de interculturele contacten tussen inwoners van het commandement 
Jaffna en hun Nederlandse bestuurders. Beide crises wijzen ontegenzeggelijk op 
spanningen in de inheemse samenleving zelf, maar along the grain gelezen, getui-
gen de bronnen evenzeer van interne problemen van het Compagniesbestuur en 
van een veranderend verwachtingspatroon onder de beleidsmakers.

Jaffna in de achttiende eeuw: een introductie

Op zaterdag 21 maart 1739 kwam gouverneur Van Imhoff aan in de haven van 
Jaffna. De schrijver van het dagregister staat kort stil bij de aankomst, maar laat 
na om het aanzicht, de stad of de inwoners te beschrijven: ‘(..) zo stapte [men] 
even voor tienen, aan het hooft buijten de poort op Ceijlons vaste wal. Den 
Allerhoogsten dankende dat zij ons tot hiertoe hadde geleijd ende overgebragt, 
koomende in het Jaffenapatnamsche casteel onder de ordinaire eerbewijsingen, 
voorzoverre die door de schielijkheijt bij den anderen konden gebragt werden’.10 
Jaffna moet een dynamische stad zijn geweest. Het was de uitvalshaven voor de 
handel met Zuid-Indiase kuststeden aan de oostzijde van de baai van Bengalen 
en trok dan ook verschillende groepen handelaren uit die regio. Rijst en textiel 
werd aangevoerd uit Coromandel, terwijl olifanten, tabak, kokospalmproducten 
en andere goederen hun weg naar de overkant vonden. Het Compagniesbestuur 
hanteerde hier een andere fiscale en commerciële strategie dan in het zuidwes-

8 Ann Laura Stoler, Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense. Princeton: 
Princeton University Press 2009.

9 Roque and Wagner, ‘Introduction: engaging colonial knowledge’, in Roque and Wagner (red.), 
Engaging Colonial Knowledge, 1-34. 

10 Wagenaar ea., Gouverneur van Imhoff op dienstreis, 181. Voor de editie is gebruik gemaakt van de origi-
nelen in het Nationaal Archief (NA) in Den Haag, toegang 1.04.02 (VOC), inv. nrs. 10098 en 2456. 
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‘Jaffanapatnam van de landzijde te zien’, ca. 1710. Aquarel door C. Steiger. Rijksmuseum, 
Amsterdam, inv. nr. RP-T-1902-A-4670.

‘De plaats in ’t kasteel van Jaffanapatnam van de pakhuizen te zien, ca. 1710. Aquarel door  
C. Steiger. Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nr. RP-T-1902-A-4661.
Rechts de kerk die begin jaren 1990 is verwoest tijdens de oorlog tussen de Tamil Tigers en het 
regeringsleger van Sri Lanka.
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ten, waar het bestuur vooral gericht was op de productie van kaneel. In Jaffna 
controleerde de Compagnie de handel via in- en uitvoerrechten. Die werden in 
de achttiende eeuw verpacht aan de hoogste bieder en bezorgden de Compagnie 
zo stabiele inkomsten.11

De Nederlanders waren in Jaffna in de voetsporen van de Portugezen getre-
den, die vroeg in de zeventiende eeuw zichzelf tot soeverein over de regio had-
den uitgeroepen, nadat ze het koninkrijk Jaffna met geweld hadden onderwor-
pen en gekerstend. De Compagnie maakte als directe opvolger van het Portugese 
gezag aanspraak op de horige diensten en andere vormen van belasting van de 
lokale bevolking. Om het bestuur in het binnenland in goede banen te leiden, 
continueerden de Nederlanders de bestuurlijke instituties van de Portugezen 
op het gebied van belastingregistratie en rechtspraak. Bovendien investeerde de 
Compagnie in de bekering van de inwoners van Jaffna tot het protestantisme, 
want nadat de Portugezen in 1658 verdreven waren, wilde het VOC-bestuur 
er geen katholieken meer dulden. Elk dorp van enig aanzien had een kerk met 
een schooltje, waar de inheemse schoolmeester verantwoordelijk was voor de 
doop, catechisatie, huwelijk en begrafenis van de inwoners.12 In de praktijk, zo 
werd in de tijd zelf ook al gemopperd, stelde deze bekering niet zoveel voor 
en bleef de bevolking haar eigen geloof aanhangen. De administratieve werke-
lijkheid en de dagelijkse praktijk liepen hier duidelijk uiteen. De dorpskerkjes 
functioneerden in feite vooral als verlengstuk van het Compagniesbestuur, want 
de schoolmeester werd betrokken bij het uitvaardigen van regelgeving en bij de 
bevolkingsregistratie.13 

Het schiereiland telde in de achttiende eeuw tussen de 150.000 en 200.000 
inwoners.14 Het grootste deel van hen sprak Tamil (‘Mallabaars’ in de woorden 
van de Compagniesdienaren) en was in de praktijk toch vooral Hindoeïstisch. 
De sociale hiërarchie in de samenleving werd bepaald door het kastenstelsel dat, 
net als in het zuidwesten, gedefinieerd werd aan de hand van de economische rol 
die een kaste als groep vervulde in de samenleving. Bovenaan stonden de vellales, 
of landbezitters, en onderaan de nalluas en palluas, door de Compagniesdienaren 
ook wel slavenkasten genoemd. Net als in het zuidwesten wist de VOC ook 
in Jaffna het kastenstelsel naar haar hand te zetten en dwong ze leden van de 
verschillende kasten tot uitvoering van verplichte diensten en tot levering van 
olifanten en van ‘zaaiwortelen’ – hieruit werd rode verfstof geëxtraheerd voor het 

11 S. Arasaratnam, ‘Dutch commercial policy in Ceylon and its effects on Indo-Ceylon trade 1690-
1750’, in: Indian economic and social history review 4, 2 (1967), 109-130 en S. Arasaratnam, ‘Ceylon 
in the Indian Ocean Trade: 1500-1800’, in Ashin das Gupta and M.N. Pearson (red.), India and the 
Indian Ocean, 1500-1800. Calcutta: Oxford University Press 1987, 224-239.

12 Jurrien van Goor, Jan Kompenie as schoolmaster. Dutch education in Ceylon 1690-1795. Groningen: 
Wolters-Noordhoff 1978.

13 Lodewijk Hovy, Ceylonees Plakkaatboek: Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse 
bestuur op Ceylon, 1638-1796 (2 delen). Hilversum: Verloren 1991, aldaar p. cxxii over het ver-
spreiden van plakkaten door de schoolmeesters. Over hun rol inzake bevolkingsregistratie, doop, 
huwelijk, zie onder meer de plakkaten nrs. 257, 508, 543, 606 en 648.

14 S. Arasaratnam, ; ‘Historical foundation of the economy of the Tamils in North Sri Lanka’. 
Chelvanakam Memorial Lectures, Jaffna 1982, 1-23, aldaar p. 2. Heruitgegeven in S. Arasaratnam, 
Ceylon and the Dutch: external influences and internal change in early modern Sri Lanka. Variorum 
collected studies series, no. 525. Aldershot, UK: Ashgate Publishing 1996. 
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schilderen van textiel. Omdat Jaffna niet direct grensde aan het koninkrijk Kandy, 
maar aan de bufferzone de Wanny, speelde de grenscontrole met Kandy hier geen 
rol, anders dan in het zuidwesten.

Er is relatief weinig geschreven over de geschiedenis van Jaffna in de acht-
tiende eeuw.15 Toch beschikken we naast Van Imhoffs reisverslag uit 1739 en zijn 
eerdere verslag uit 1738,16 over twee particuliere reisverslagen uit de tweede helft 
van de eeuw, die ons een ander beeld van de regio geven.

In het werk van de Nederlander Jacob Haafner die in de jaren 1780 een paar 
maanden in Jaffna verbleef vóór hij over land naar Colombo reisde, worden we 
getroffen door de genegenheid die spreekt uit zijn beschrijving van de havenstad. 

‘Vóór mij lag op een kleinen afstand het schoone en vriendelijke Jaffanapatnam 
in een wijd amphitheater, met alle deszelfs bonte huizen, met liefelijke boschjes en 
tuinen als doorweven, en die met het donker afstekende groen der reusachtige palm- 
en kokos-boomen, een bekoorlijk en betooverend gezigt opleverden.’ 17

Haafners liefde voor de plaats werd gepersonifieerd in zijn maîtresse Anna, 
met wie hij een aantal maanden gelukkig samenleefde in een simpel huisje in de 
stad, maar die hij achterliet toen het avontuur hem riep en hij de kans kreeg om 
door de wildernis over land naar Colombo te reizen. Haafners Jaffna is een plaats 
van zoete herinneringen, avonturen en romantische wildernis. Het contrast met 
het zakelijke reisverslag van Van Imhoff kan niet groter zijn. 

Wellicht de meest interessante reisbeschrijving van Jaffna in de achttiende 
eeuw is die van de Duitser Johan Christoffel Wolff uit 1783.18 Hij had daar vele 
jaren in dienst van de Compagnie doorgebracht, onder andere als secretaris van 
Politie en Justitie, en zoals zoveel teruggekeerde Duitsers19 vond hij het belangrijk 
om anderen te informeren over zijn ervaringen in de Oost. Wolff is overduidelijk 
in de loop der jaren verknocht geraakt aan Jaffna.20 Als oprecht gelovige christen 

15 Jaffna komt beperkt aan bod in verschillende artikelen van Sinappah Arasaratnam – te raadplegen 
in zijn verzamelbundel: S. Arasaratnam, Ceylon and the Dutch. Voor een algemene impressie van de 
achttiende eeuw, zie Kotelawela, ‘The VOC in Sri Lanka, 1658-1796: Social and economic change 
in the maritime regions’, in K.M. de Silva (red.), University of Peradeniya History of Sri Lanka, Volume 
II. Dehiwala: Sridevi 1995, 417-451, aldaar 441-451.

16 NA, VOC), 2430, ff. 1103-1389: Dagregister van ‘t voorgevallene in de visitatie der landen van 
Ceijlon, Gale, Mature, de Oosterse districten, Jaffanapatnam et cetera door den gouverneur Van 
Imhof met een summarium van de marginalen daar voor gebonden, 5 mei-7 augustus 1738. Zie 
ook het exemplaar in de National Archives of Sri Lanka (SLNA), 1/2729.

17 Johannes Allart, Amsterdam 1810, 5. Online toegankelijk via: http://www.dbnl.org/tekst/haff-
003reiz03_01/haff003reiz03_01_0003.php#3 (gezien op 7 maart 2015). Zie ook: J.A. de Moor en 
P.G.E.I.J. van der Velde (red.), De Werken van Jacob Haafner. Deel 2. [Reize te voet door het eiland 
Ceylon./ Reize naar Bengalen en terugreis naar Europa.] Werken Linschoten-Vereeniging XCVI. 
Zutphen: Walburg Pers 1995.

18 [J.C. Wolf] Reyze naar Ceylon, benevens een berigt van de Hollandsche regeering te Jafanapatnam. Uyt ‘t 
Hoogduitsch vert. ‘s Gravenhage, J. Mensert, 1783. De eerste, Duitse, uitgave: J.C. Wolff, Reise nach 
Ceylon. Hrsg. von J.B. Biester. 2 Teile. Berlin-Stettin 1782.

19 Roelof van Gelder, Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800). Nijmegen: 
SUN 1997.

20 Wolf, Reyze naar Ceylon, 173: in een vergelijking van de Malabaren met de Bramanen en Moren 
(Moslims) schrijft Wolff: ‘De Landlieden der Malabaaren zyn het, welke ik aan myn kant, of schoon 
zy heydenen zyn, het meest beminne; hoopende dat de Alderhoogste nog t’ eenigen tyd zig over 
hen zal erbarmen..’.
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vergeeft hij de lokale bevolking haar halfslachtige bekering en prijst hij haar sim-
pele en vriendelijke manier van leven. Hij benadrukt bijvoorbeeld de bijzondere 
aandacht die ouders voor hun kinderen hebben en prijst de kinderen voor hun 
leergierigheid.21 Bij deze onderwerpen is het alsof Jaffna voor Wolff eigenlijk 
dient als een spiegel voor zijn Europese lezer. Voor zijn achttiende-eeuwse lezers 
zal het ook meteen duidelijk zijn geweest dat deze mensen een werkelijk oprecht 
christelijke leiding verdienen. Met een humanitaire blik beschouwt hij de slaver-
nij in de regio, die in zijn ogen weliswaar zeer verwerpelijk was, maar ook een 
noodzakelijk kwaad. Hij laat zich kritisch uit over het verbod op het kerstenen 
van slaven waar de Compagnie aan vasthield en laat zich er op voorstaan dat hij 
zijn eigen slaven in het geheim katholiek had laten dopen.22 

Evenzeer als bij Van Imhoff en Haafner wordt ook Wolff ’s beschrijving van 
Jaffna sterk beïnvloed door zijn culturele achtergrond, in dit geval zijn protes-
tantse geloof. Maar zo nu en dan leren we de lokale bevolking van nabij kennen, 
bijvoorbeeld in de passages waar Wolff uitgebreid ingaat op de rechtspraak onder 
de Compagnie. Hij is erg uitgesproken in zijn kritiek op het vigerende erfrecht, 
waarbij schulden via de mannelijke lijn overgeërfd worden, met als gevolg dat 
het moeilijk is voor een jonge man om een bestaan op de bouwen. Deze prak-
tijk wordt nog gecompliceerd, lijkt het, door het veelvuldig voorkomen van 
het systeem van adoptie.23 Volwassen mannen zullen alles doen om onder de 
schulden van hun (adoptief-) ouders uit te komen. Wellicht dat dit één van de 
oorzaken is van het veelvuldig gebruik door de lokale bevolking van de civiele 
rechtbanken van de Compagnie.24 Hoe gekleurd hun verhalen ook zijn, Wolff en 
Haafner herinneren ons er aan dat Jaffna meer was dan alleen een administratieve 
eenheid van de VOC. De aanwezigheid van de Compagnie vormde maar één 
element van de vele in de dagelijkse werkelijkheid van de lokale bevolking, een 
werkelijkheid die waarschijnlijk sterk bepaald werd door de sociale hiërarchieën 
en familienetwerken waar iedereen mee te maken had. Voor de lokale bevolking 
werd het dagelijks leven vooral beïnvloed door basale kwesties als voedselzeker-

21 Ibidem, 163: ‘De Ouders zorgen over het algemeen meer voor hunne Kinderen dan de Europeaanen; 
zy doen hun best, dat de Kinderen, zoo haast zy leezen, en schryven konnen, goede lange Ooren, 
die hen op de Okselen hangen bekoomen, en hun Ambagt leeren, op dat zy hen in hunne Neering 
of Handwerk gebruiken konnen’. 

22 Ibidem, 175.
23 Ibidem, 168-169: ‘De Malabaaren hebben hun eigen Recht, ’t welk van de Heydense Vorsten, die 

voorheen dit Land geregeerd hebben, herkomstig is. Volgens deeze Wetten kan hy, wanneer hy geen 
Kinderen heeft, tot zyne erfgenaamen aanstellen, die geene welke hy begeert, zonder dat ymand 
van zyn nabestaanden zig daar teegen durft te verzetten. Op deze grond worden armen kinderen 
aangenoomen, en als eigene behandelt’.

24 In een door de Nederlandse uitgever toegevoegde anonieme bijlage bij Wolfs boek, ‘Aanmerkingen’, 
lezen we meer over dit probleem op p. 236: ‘s’Lands-Inboorlingen van dit Commandement, welke 
in verscheyde geslachten onderscheyden zyn, zyn ten opzichte van hun Naturel aan een Slaaf-
achtge onderwerping gewoon, Twist, en Proces zuchtig, van een verkeerden en listigen aart, maar 
niet nadelig ten opzichte van de Compagnie; want waaren deeze lieden met elkander eensgezind, 
en sloegen zig hunne handen in een, dan zoude men wegens hun groot getal veel meer voorzig-
tigheyd moeten gebruiken, ja zelfs zeer bevreest moeten zyn. Dog, zoo ’t schynt, bevinden zy zig 
daar toe niet in staat: de geene welke gelooven te hart behandelt te zyn, zullen liever het hazen pad 
kiezen, dan om verlichting verzoeken’.
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heid, schulden, gezondheid en sociale gebeurtenissen die de belangrijke rites de 
passages uitmaakten. 

En toch, de zorgen van de plattelandsbevolking van Jaffna en die van de 
Compagnie kruisten elkaar op momenten wel degelijk. We zagen immers al dat 
de aanwezigheid van de gouverneur in Jaffna niet onopgemerkt gebleven was 
en dat inwoners hem wisten te vinden om hem hun klachten voor te leggen. 
Het contact tussen de Compagnie en de bevolking was het meest intensief op 
het moment dat belasting werd geïnd of wanneer civiele disputen voorgelegd 
werden aan de landraad, de gerechtelijke instantie die besliste over kwesties van 
landbezit en andere civiele zaken. Het is dan ook niet toevallig dat crises in het 
bestuur voortkwamen uit deze twee vormen van contact. De eerste casus die ik 
bespreek gaat in op de rechtspraktijk, de tweede op belastingkwesties. 

Crisis in de landraad, ca. 1700

Voor ons eerste voorbeeld betreden we de rechtszaal van de landraad van Jaffna 
rond het jaar 1700. De landraad was een lage rechtbank, die speciaal ingericht 
was om conflicten over grondbezit en andere zaken tussen inheemse inwoners 
te beslechten. Het is onduidelijk wat de oorsprong van dit instituut is geweest. 
Het zou goed kunnen dat het voortbouwde op een institutionele structuur die 
de Portugezen ook al gebruikten en die zij op hun beurt wellicht hadden over-
genomen van het pre-koloniale koninkrijk Jaffna. Dat de VOC over eigen recht-
banken beschikte is niet vreemd. Dat was het geval in de meeste havensteden die 
zij in de loop van de zeventiende eeuw in haar bezit had gekregen en in haar 
octrooi werd haar dit privilege ook expliciet verleend.25 Men dient wel te beden-
ken dat ook de landraad als een institutioneel verlengstuk functioneerde van het 
territoriale bestuur dat de Compagnie in Jaffna uitoefende. In dat opzicht was er 
geen wezenlijk verschil met de situatie in de Republiek waar vóór de invoering 
van de leer van de trias politica bestuur en rechtspraak in één hand waren. Maar 
in Ceylon vormde de civiele rechtspraak bij uitstek een middel om de lokale 
bevolking te binden aan het koloniale bestuur. Immers, doordat inheemse onder-
danen zelf de rechtbank opzochten om hun plaatselijk gewortelde geschillen te 
beslechten, versterkten zij de legitimiteit en autoriteit van het koloniaal bestuur.

De Compagniesdienaren verwoordden hun activiteiten natuurlijk niet in 
deze termen. Zij zagen de landraad als een noodzakelijk kwaad, die moest voor-
komen dat de dessave, of provinciaal bestuurder,26 zou bezwijken onder de last 
van eindeloze civiele disputen en vragen om in particuliere kwesties te bemid-
delen. Het is interessant te zien dat de behoefte aan gerechtelijke bemiddeling 
van de koloniale bestuurder zo ontzettend groot was en dit lijkt een rode lijn 
te zijn in de geschiedenis van Jaffna. Dit wordt bevestigd door de hierboven ge-
noemde ervaringen van Wolff, zo’n halve eeuw later dan de casus die hieronder 

25 Lodewijk Hovy, Ceylonees Plakkaatboek: Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse 
bestuur op Ceylon, 1638-1796 (2 delen) (Hilversum: Verloren, 1991), xcviii-cix. Zie ook: T. Nadaraja, 
The legal system of Ceylon in its historical setting. Leiden: Brill 1972.

26 Het bestuur over het commandement Jaffna werd uitgeoefend door Commandeur en Raden van 
het commandement Jaffna. Het feitelijke bestuur over het platteland was opgedragen aan de dessave; 
dit was altijd een Europeaan. Hij was de top van de bestuurlijke piramide van ‘inlandse hoofden’. 
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besproken wordt. Het is de vraag of dit kwam doordat de Compagnie met de 
landraad een podium in het leven had geroepen dat er eerder niet was, of dat het 
beroep op de overheid veroorzaakt werd door sociale instabiliteit in de regio na 
de verovering op de Portugezen. De eerste vraag is lastig te onderzoeken, maar 
de sociale instabiliteit zou wel een rol van betekenis kunnen hebben gespeeld, in 
ieder geval zou de bestuurscrisis aan het begin van de achttiende eeuw er mee 
te maken kunnen hebben. 

Wat was er aan de hand? Ook de landraad werd overstelpt door geschillen 
tussen particulieren over uiteenlopende kwesties zoals bijvoorbeeld de verpan-
ding van goederen en de adoptie van kinderen.27 Het was niet alleen zo dat de 
VOC deze last eigenlijk niet meer aankon, het probleem was ook dat de rechters 
grote moeite hadden tot een uitspraak te komen, waardoor de rechtsbedeling 
niet effectief was. In de ogen van gouverneur Cornelis Jan Simons (1703-1707) 
kwam dit procederen voornamelijk ten goede aan de hogere echelons van de sa-
menleving en genoten de lagere klassen nauwelijks enige rechtsbescherming. De 
Nederlanders hadden het gevoel dat de inheemse adviseurs die de Nederlandse 
dessave terzijde stonden tegenstrijdige adviezen gaven en bovendien niet zelden 
in het belang van hun eigen sociale groep adviseerden. In 1703 werd daarom in 
eerste instantie een compendium uitgevaardigd met alle wet- en regelgeving met 
betrekking tot de openbare orde op het schiereiland die reeds in de voorgaande 
decennia tot stand was gekomen. Het compendium besloeg vijfenzeventig artikelen 
over religie en huwelijk, over handelscontracten en over geweldszaken. Daarmee 
verschaft het een helder inzicht in de zorgen en angsten van de Compagnie bij 
de uitoefening van haar civiele bestuur. 

Soms zijn de artikelen heel algemeen van aard, zoals het derde artikel over 
de strafbaarheid van godslastering. Op andere momenten zijn de artikelen heel 
specifiek, zoals artikel 19, waarin uitgelegd wordt dat leden van de kaste van 
zaaygravers28 hun eigen lichaam (en dus hun arbeid) niet mochten verpanden aan 
een particulier. Hiervoor konden ze een jaar in de ketting geklonken worden 
en raakten ze bovendien het bedrag kwijt dat ze voor deze transactie ontvangen 
hadden. Wat beide artikelen gemeen hebben, is dat ze gericht zijn op het afdwin-
gen van de behoeften en belangen van de Compagnie. Het verpanden van eigen 
arbeid an sich was niet problematisch voor de Compagnie, maar wel als deze 
specifieke groep mensen daartoe overging, omdat de Compagnie de handel in de 
zaaywortels aan zich wilde houden en daarom exclusief wilde beschikken over de 
arbeid van deze kaste. Het compendium werd zowel in het Nederlands als in het 
‘Mallabaars’ (Tamil) uitgevaardigd en bij alle kerken en scholen aangeplakt, zodat 
de ‘ingeseetenen te plattelande, niemant uytgesondert, alle de poincten ordres en 
beveelen daarbij vervath en uytgedrukt te observeeren en te gehoorsaamen’. Zo 
hoopte de toenmalige gouverneur, Simons, te bereiken dat niet alleen iedereen 

27 Hovy, Ceylonees Plakkaatboek, 288, plakkaat nr. 205: Compendium van plakkaten en ordonnanties 
voor Jaffna. Het compendium is naar Nederland opgestuurd, zie NA, VOC 8918: ‘Compendium der 
ordres omtrent het landbestier tot Jaffanapatnam geëmaneert, door gemelte heer Simons den 25 
April 1704 gerenoveert, geamplieert en afgegeven, met de remarques en aantekeningen op deselve 
in rade van India gestelt den 21 October 1704’.

28 Het werk van de Zaaijgravers was essentieel voor de handel in zaaijwortelen (ook wel chayawortels), 
die gebruikt werden als basis voor een rode kleurstof. 
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in herinnering gebracht werd wat strafbaar was, maar vooral ook, zoals we bij 
de zaaygravers zagen, welke straffen zij konden verwachten indien zij deze regels 
zouden overtreden.29

 Maar al snel realiseerde Simons, die zelf jurist was, dat dit compendium niet 
helemaal volstond voor de afhandeling van de vele civiele zaken die voor de 
landraad werden gebracht. Om die reden beval hij tot een samenstelling van 
het gewoonterecht van Jaffna, getiteld: ‘Beschryving wegens de Jaffanapatnamse 
oude wetten en costuymen ...’, een tekst die later bekend is geworden als de 
Thesawalamai. De auteur van deze codificatie, was Claas Izaaksz, die al zevenen-
dertig jaar in de regio woonde en werkte.30 De belangrijkste onderwerpen die in 
deze codificatie aan bod komen, behoorden tot het familierecht, zoals nalaten-
schappen, huwelijk en adoptie. Maar ook het goederenrecht, zoals de verpanding 
van roerende en onroerende zaken en de relatie tussen meester en slaaf werden 
hierin vastgelegd. De bestuurlijke crisis in Jaffna leidde tot een etnografische ver-
handeling avant la lettre van een ongekend gedetailleerd niveau. De Thesawalamai 
is een spannende tekst, die niet voor niets tweehonderd jaar later grote indruk 
maakte op juristen als C. van Vollenhoven die zich op dat moment bezighielden 
met codificatie van adatrecht in Nederlands-Indië.31 

Het Compendium der ordres omtrent het landbestier tot Jaffanapatnam uit 1703 is 
interessant omdat het in feite de morele en sociale grenzen vastlegde waarbinnen 
de inheemse bevolking zich als onderdanen van de Compagnie diende te bewe-
gen. Met de Thesawalamai van 1707 lijken we echter dichter op de huid te zitten 
van de Tamilbevolking van Jaffna en krijgen we een indruk van de gedragsregels 
die in de samenleving golden. De codificatie bevat bijvoorbeeld uitgebreide be-
schrijvingen van inheemse rituelen waarmee huwelijken en adoptie bekrachtigd 
werden.32 Maar hoe is de tekst eigenlijk tot stand gekomen? Was de Thesawalamai 
het product van interactie tussen Compagniesdienaren en de lokale bevolking? 
Ja en nee. Het is niet zo dat Claas Izaaksz als antropoloog veldwerk verrichtte 
in de dorpen van Jaffna, maar het werk stoelt wel op de praktische ervaring die 
Izaaksz had opgedaan in zijn rol als dessave en lid van de landraad. In feite is het 
dus, evenals het hiervoor genoemde compendium, een verzameling van wetten en 
regels zoals die in de praktijk in de rechtszaal richtinggevend bleken – maar in 
tegenstelling tot het compendium was de Thesawalamai niet puur een administra-
tieve opsomming, maar eerder een analyse van jurisprudentie uit de voorgaande 
decennia.33 Daarmee geeft het een goed inzicht in de gedragsregels die golden in 
de Tamil maatschappij waarover kennelijk onenigheid kon ontstaan. 

Izaaksz stelde zelf zijn tekst op en liet deze vertalen in het Tamil. Deze tekst 
werd ter goedkeuring voorgelegd aan de twaalf belangrijkste ‘hoofden’ van de 
regio. Deze hebben de vertaling goedgekeurd, met een paar kanttekeningen die 

29 Hovy, Ceylonees Plakkaatboek, 288, plakkaat nr. 205.
30 M. Jurriaanse, ‘The compilation of the customary law of Jaffna’, BKI 110, 4 (1954), 293-304. 
31 C. van Vollenhoven (red.), ‘Ceilonsch volksrecht opgetekend in 1707’ Met glossarium van P.S. van 

Ronkel. BKI 75 (1919), 240-280. 
32 A.F. Schrikker, ‘Conflict resolution, social control and lawmaking in eighteenth-century Dutch 

Sri Lanka’, in: Catía Antunes and Jos Gommans, Exploring the Dutch Empire Agents, Networks and 
Institutions, 1600-2000. Londen: Bloomsbury 2015, 227-244.

33 Jurriaanse, ‘The compilation of the customary law of Jaffna’, 293-304.
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vooral te maken hadden met het verhandelen van goederen en met de relatie tus-
sen meester en slaaf. Juist op het gebied van slavernij besloot de Compagnie ech-
ter niet te luisteren naar deze inlandse hoofden en zich bij de concepttekst van 
Izaaksz te houden. De hoofden wilden namelijk toegevoegd zien dat slaven die 
zich na vrijlating tegen hun oude meesters keerden of zich ‘onbehoorlijk’ jegens 
hen gedroegen, door hen weer tot slaaf konden worden gemaakt. Gouverneur 
Simonsz ging hiermee niet akkoord omdat hij het als taak van de Compagnie 
zag slaven als zwaksten in de samenleving te beschermen tegen de uitwassen 
van het gedrag van hun meesters. In plaats van het lokaal gewoonterecht, diende 
daarom de artikelen uit de Bataviase statuten die betrekking hadden op slaven, als 
leidraad voor de bestraffing van dergelijk gedrag.34 Hoewel de Thesalawamai dus 
gepresenteerd werd als inheems gewoonterecht, waren normen en waarden van 
de Compagnie er toch ook in terecht gekomen.35 

De Thesawalamai was een papieren oplossing voor een bestuurlijk probleem: 
de onzekerheid waarmee de rechters te kampen hadden in de rechtszaal kwam 
voort uit een confrontatie van hun eigen normen met die van de lokale bevol-
king en vooral ook uit de veelheid van regionale variaties in de rechtsregels. Het 
is dan ook zeer de vraag of de Thesawalamai deze onzekerheden allemaal heeft 
kunnen wegnemen – het is in elk geval niet zo dat men vanwege het succes van 
deze codificatie ook het gewoonterecht op de rest van het eiland ging codifi-
ceren. Aan het eind van de eeuw lijken de aloude problemen in ieder geval niet 
verdwenen te zijn. In zijn Memorie van Overgave van 1793 klaagt de comman-
deur van Jaffna dat te veel mensen hun zaken bij de landraad aanbrengen en dat 
het vanwege de regionale verschillen in het gewoonterecht zo moeilijk is om tot 
een uitspraak te komen.36 Blijkbaar gaf de Thesawalamai niet de zekerheid die de 
Nederlanders zochten. De nalatenschap van van Izaaksz werk is desalniettemin 
van grote betekenis geweest, want het Engelse bestuur sanctioneerde na 1796 de 
door de VOC vastgelegde Thesawalamai en tot in de jaren ’30 van de twintigste 
eeuw konden Tamils in Jaffna in civiele zaken een beroep doen op dit gecodifi-
ceerde gewoonterecht.37

Hoewel de Thesawalamai wellicht niet alle aspecten en regionale variaties van 
het gewoonterecht omvatte en we er bovendien niet vanuit kunnen gaan dat het 
altijd is toegepast, is het een bijzonder document. Uit de ontstaansgeschiedenis 
kunnen we opmaken dat er een duidelijk verband is tussen deze codificatie en 
de specifieke problemen, zorgen en spanningen zoals die in het begin van de 
achttiende eeuw in de samenleving bestonden. De bovenstaande vluchtige ana-
lyse van deze tekst, in relatie met het compendium en de terloopse opmerkingen 

34 Ibidem, 302.
35 Schrikker, ‘Conflict resolutions, social control and lawmaking’, 234-237. 
36 SLNA 1/ 2710: ‘Memorie van Bartholomeus Jacobus Raket aan Mattheus Petrus Raket, 1793’ 

[‘Memoir by the commander of Jaffna Bartholomeus Jacobus Raket to his successor Mattheus Petrus 
Raket, 2 april 1793’]: ‘Belangende de regeeringsform alhier, zal ik geene aanhaaling doen, waer en 
door wie het regt word g’oeffend, nog ook niet aanwijsen hoe veel ‘slands wetten en costumes dif-
fereeren, maar tot UWE. narigt eenelijk melden hoe noodzakelijk ik altijd hebbe geagt eene juijste 
evenredigheid te onderhouden in de bediening des regts, dat [in] veele opzigten zeer moeijelijk 
valt, wegens de verscheidene costumen en wetten die men hier te lande vind, en meest van onse 
regten zeer verscheijd en vreemd zijn…’.

37 Jurriaanse, ‘The compilation of the customary law of Jaffna’, 293-304.
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in het reisverslag van Wolff, bracht aan het licht dat de verpanding van personen 
en goederen echt een structureel probleem was in de samenleving van Jaffna. 
Het wordt ook duidelijk dat dit zich onder extreme omstandigheden uitte in 
verschillende vormen van lijfeigenschap en slavernij. Het is opvallend dat schuld, 
lijfeigenschap en slavernij nauwelijks een rol spelen in de historiografie van Sri 
Lanka, althans niet voor de periode van het Nederlandse koloniale bestuur over 
het kustgebied van het eiland. Recent onderzoek naar Indonesië laat echter zien 
dat schuld en krediet daar in grote mate de sociale verhoudingen en hiërarchieën 
bepaalden.38 In Sri Lanka wordt kaste altijd gezien als het belangrijkste sociale 
kenmerk, maar deze blik op Jaffna laat zien dat, willen we iets van de sociale ver-
houdingen in de lokale samenleving begrijpen, we ons zullen moeten verdiepen 
in de manier waarop in het economische verkeer schuld en krediet ingrepen in 
deze sociale relaties. 

Bestuurlijke crisis, criminaliteit en armoede rond ca. 1790

Nu we hebben vastgesteld dat één van de grootste zorgen en onzekerheden 
van de bevolking van Jaffna bestond uit het delgen van schulden, rijst de vraag 
in hoeverre de Compagnie eigenlijk verantwoordelijk was voor de schuldpro-
blematiek en of ze wel oog had voor deze problemen op het platteland. Deze 
vragen zijn belangrijk wanneer men bedenkt dat de Compagnie zelf aanspraak 
maakte op belastinginkomsten uit de arbeid en bezittingen van de inwoners 
van het district Jaffna. De schuldproblematiek raakte dus direct aan de belan-
gen van de Compagnie. Om deze twee vragen te beantwoorden zoomen we in 
op de periode 1789-1795, een tijd van onenigheid tussen bestuurders over de 
vraag of het bestaande belastingsysteem wel redelijk was. De jaren ’80 van de 
achttiende eeuw worden gekarakteriseerd door een groeiende armoede onder 
de bevolking en een opeenstapeling van klachten vanuit de samenleving over 
het Compagniesbestuur. Deze situatie leidde tot een uitbarsting in 1792 en in 
de daarop volgende drie jaar tot een hoge productie van klaagschriften, ver-
weerschriften, onderzoekscommissies en instructies. Voer voor historici dus. De 
crisis was in dit geval niet alleen een crisis van communicatie en vertrouwen 
tussen overheid en samenleving, maar vooral ook tussen Compagniesambtenaren 
onderling. Het waren dan ook roerige tijden: de Vierde Engelse Oorlog (1780-
1784) was net achter de rug, de VOC verkeerde in zwaar economisch weer en in 
Frankrijk was in 1789 de Revolutie uitgebroken.39

De problemen lijken al vanaf de jaren ’70 te spelen, toen er begonnen werd 
met de creatie van een nieuwe census, hoofdthombo genoemd. In een ultieme 
poging om de belastinginkomsten te verhogen, verpachtte de VOC de personele 
belasting, ervan uit gaande dat ‘dienstelingen’ of herendienstplichtigen zichzelf 
liever zouden uitkopen (via een boetesysteem, ook wel chikospenningen genoemd) 

38 David Henley, ‘Credit and debt in Indonesian history, an introduction’, in David Henley and Peter 
Boomgaard (red.), Credit and Debt in Indonesia, 860-1930: From Peonage to Pawnshop, From 
Kongsi to Cooperative. Singapore: ISEAS 2009, 1-40.

39 Zie Alicia Schrikker, Dutch and British colonial intervention in Sri Lanka 1780-1815, expansion and 
reform. Leiden and Boston: Brill 2007, 52-93, voor een algemene analyse van de bestuurlijke veran-
deringen in deze periode.
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dan dat ze de belasting zouden betalen in natura. Deze bestuurlijke vernieu-
wingen gingen gepaard met een bestuurscentralisatie, waarbij Colombo meer 
verantwoordelijkheden naar zich toetrok. Dit ondermijnde in feite het gezag van 
de commandeur van Jaffna, maar bracht ook de problemen onder zijn bestuur 
aan het licht.40 Toen in 1792 Martinus Mekern in Jaffna als dessave aantrad, bleek 
bijvoorbeeld dat de census, of thombo-registratie, van de voorgaande jaren bij-
zonder onzorgvuldig was uitgevoerd en dat de commandeur zichzelf vanaf de 
jaren ‘80 een aantal belastingpachten had toegeëigend waardoor eigenbelang en 
Compagniesbelang verstrengeld waren geraakt. Tot slot bleek ook de oudgedien-
de dessave Carl Fredrik Schreuder als bestuursrechter ondeugdelijke strafproces-
sen te hebben gevoerd, waarbij verdachten niet de kans hadden gekregen zich te 
verdedigen en mensen zelfs geheel zonder vorm van proces opgesloten waren.41 

Het lijkt erop dat er, als gevolg van het mismanagement en ineffectief bestuur 
van de vorige commandeur en dessave, sprake was van een groeiende onveiligheid 
in de districten. Klachten kwamen binnen over rondtrekkende dievenbendes, die 
mensen de oren afsneden (om gouden oorringen te bemachtigen) en vrouwen 
mishandelden. In 1789 werd hierover geklaagd, maar de situatie verslechterde 
alleen maar vanwege misoogsten en een voortdurende pokkenepidemie. Het 
aantal klachten nam verder toe en onder de klagers bevonden zich nu ook de 
inlandse hoofden, die zich traditiegetrouw liever afzijdig hielden bij dit soort 
confrontaties. Omdat de bestuurders in Colombo en Jaffna het oneens waren 
over de oorzaken van de klachten werden twee onderzoekscommissies ingesteld. 
De commissies beoordeelden de situatie deels vanuit hun eerdere ervaring en 
deels vanuit daadwerkelijk onderzoek ter plaatse. Het onderzoek en de discussie 
waren nog gaande toen de Engelsen in de zomer van 1795 Jaffna binnenvielen.42 

De belastinginning vormde de basis van veel problemen, gevoed aan de ene 
kant door grote fouten als gevolg van fraude in de nieuwe hoofdthombo waar-
mee eind jaren ’80 een begin gemaakt was, en aan de andere kant doordat zelfs 
de lage kasten zonder bezittingen belasting in geld dienden af te dragen.43 De 
documentatie van de onderzoekscommissie en de reacties daarop geven een 
antwoord op de vraag in hoeverre de Compagnie oog had voor dergelijke pro-
blemen. Aan de andere kant brengt deze discussie ons opnieuw dichterbij de 
schuldproblematiek in de lokale samenleving die we al eerder signaleerden. Uit 
de onderzoeken kwam ook een nieuwe uitgebreide instructie voort voor de 

40 Schrikker, Dutch and British colonial intervention, 68-77.
41 SLNA 1/2795, ‘Comments by the Jaffna dessave Martinus Mekern on the report furnished by the 

commissioners Thomas Nagel, Carl Fredrik Ebell, Theodorus Williamsz and Anthony Mooyaart, 
appointed to make investigation regarding the improvement of the Jaffna finances by requiring a 
larger number of castes to pay head taxes on an order of the Jaffna Council (een complete kopie 
van dit rapport is opgenomen in de resolutie van Gouverneur en Raden van Ceylon, van 19 juni 
1795, SLNA 1/231).

42 SLNA 1/6816, ‘Rapport van de commissie Nagel, Ebell etc. naar de landrente, boomrente en 
oelidienst in Jaffna. December 1793-juni 1794’ – deze commissie was ingesteld door Gouverneur 
en Raden van Ceylon; voor het commentaar van het bestuur in Colombo, zie SLNA 1/2796, 
‘Aanmerkingen van Gouveneur van Angelbeek op het bericht van Nagel cs nopens de verbetering 
van het finantieweezen te Jaffna, en op het advies van de dessave Mekern’; SLNA 1/2887, ‘verde-
diging van Bartholomeus Raket aan Van Angelbeek en de Raad gericht’.

43 SLNA 1/2795, f. 3: Dessave Martinus Mekern schrijft letterlijk dat de meesten ‘land noch zant’ 
hebben.
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wijze waarop de Compagniesbeambten de gegevens voor de thombo moesten 
vastleggen.44 Dit document geeft ons een ongekend inkijkje in de communicatie 
tussen Compagnie en haar onderdanen en we krijgen tevens een levendige in-
druk van de manier waarop Compagniesdienaren en inheemse bevolking elkaar 
tegemoet traden tijdens dit administratieve proces.

Een hele samenleving ‘op de dijk gezet’

Centraal in de kritiek van Martinus Mekern staan de negatieve effecten die het 
verpachten van het binnenhalen van de chikospenningen zou hebben gehad op 
de samenleving – wij zouden dit uitbesteden nu ‘outsourcing’ noemen. Hij stelt 
dat met de invoering van verpachting van deze belasting de mensen met vermo-
gen wél tevreden waren, omdat ze daarmee in feite de verplichte herendiensten 
konden afkopen,

‘maar voor de onvermogenden, voor ziekelijke en ongelukkigen was deeze betaaling 
een drukkende last, en wijl daaromtrend geene voorzorgen gebruikt waaren, zo 
wierden veel arme menschen, die hun chikos geld niet betaalen konden, en nog een 
stukje land bezaaten, daar uitgejaagd en op den dijk gezet’ 45

De hoofden die hun schulden overnamen, verpanden hun landerijen boven-
dien, waardoor de arme inwoners zelf geen aanspraak meer konden maken op 
de opbrengsten van het land dat zij bewerkt hadden en zo in een vicieuze cirkel 
terechtkwamen. 

Het probleem was nog groter, want de pachter van de zogenaamde chikos-
penningen baseerde zijn pachtschat op de hoofdthombo. Hij verhaalde deze op 
de majoraals, of dorpshoofden, die in feite verantwoordelijk gehouden werden 
voor alle inwoners van hun dorp die in de desbetreffende thombo ingeschreven 
stonden. De majoraals raakten hierdoor in de problemen, want zij dienden te 
betalen voor mensen die vanwege ziekte of armoede het geld helemaal niet 
konden opbrengen; op deze manier kwamen ook zij in de schulden of, in de 
woorden van Mekern, ook zij werden ‘op de dijk gezet’. In reactie op de uit-
staande schulden van de majoraals heeft commandeur Bartholomeus Raket op 
zeker moment zich zelfs een ‘grote partij’ nalluas en palluas slaven toegeëigend en 
verkocht. Dit leidde tot grote verontwaardiging onder de bevolking, omdat de 
commandeur hiermee op grove wijze sociale normen had overschreden. Deze 
mensen waren weliswaar slaven, maar wel binnen een specifieke sociale context, 
en uit de Thesawalamai blijkt duidelijk dat ze niet zomaar buiten hun eigen 
district verkocht konden worden. Mekern wees erop dat het ambt van majoraal 
hierdoor buitengewoon onpopulair geworden was: terwijl het eerder juist status 
en aanzien opleverde, leverde het nu alleen maar schulden op. Het waren dan 
ook de majoraals die eisten dat de armen en zieken geen belasting meer zouden 
hoeven betalen. Mekern was het overduidelijk met de dorpshoofden eens en hij 
zette de argumentatie kracht bij door de vraag te stellen of het principieel wel 

44 SLNA 1/6816: deze instructie vormde een bijlage bij het rapport van de commissie van Nagel, 
Ebell e.a.

45 SLNA 1/2795, ‘Reactie van dessave Martinus Mekern’, f. 3.
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rechtvaardig was om slaven belasting op te leggen, aangezien zij het bezit waren 
van anderen.

Gouverneur Van Angelbeek reageerde fel op het rapport van Mekern. Hij 
ontkende dat deze problemen veroorzaakt werden door de verpachting van de 
personele belasting: volgens de bestaande regels kon de belasting immers ook 
nog steeds afgedragen worden in natura, dus door het verrichten van arbeid. Van 
Angelbeek ging bij zijn commentaar af op de papieren werkelijkheid zoals hij die 
in Colombo uit de dossiers kende; Mekern daarentegen gebruikte argumenten 
die waren gebaseerd op observaties die hij als dessave ter plaatse had kunnen 
maken. De gouverneur stelde vast dat de belastingopbrengst enorm was toegeno-
men sinds de verpachting van de chikospenningen.46 Hij ging helemaal voorbij 
aan het argument dat de verpachting in de praktijk betekende dat de bevolking 
helemaal niet kon kiezen, omdat de pachters gewoon geld wilden zien – in het 
inderdaad nog steeds bestaande alternatief van arbeid waren zij helemaal niet 
geïnteresseerd. 

De redenering van Mekern dat de slavenkasten ontzien zouden moeten wor-
den omdat ze helemaal geen bezit hadden en feitelijk zelf bezit waren van een 
meester die over hun arbeid beschikte, wuifde Van Angelbeek ook weg. Opnieuw 
stelde hij dat ook deze groep gewoon de keuze had om te werken òf belasting 
in geld af te dragen. Op dat moment ontpopte Van Angelbeek zich als koloniaal 
bestuurder die vroeg-liberale opvattingen combineerde met een buitengewoon 
negatief stereotiep beeld van de samenleving:

‘Dan bij nadere overweeging van de armoede van deeze dienstbaaren, waaronder 
de Nalluas en Palluas nevens de Kowias47 inzonderheid bedoeld worden, blijkt 
het niet duister, dat dezelve uit luiheid haaren oorsprong heeft en door vadzigheid 
gevoedt word, want al hebben veelen hunner, zoo als de edele Mekern zegt, land 
noch zand, zoo vinden zij doch middelen genoeg, niet alleen hun levensonderhoud, 
maar ook het schikosgeld te verdienen, als zij maar willen. Kunnen zij dit niet 
altijd te Jaffna zelve vinden, zij behoeven slegts naar de Wanny te gaan, daar zij 
gewis verzeekerd zijn, dat [met] den landbouw een stuivertje te verdienen [valt], als 
zij maar willen werken …’ 48

De discussie tussen Mekern en Van Angelbeek laat zien dat het door de 
Compagnie ingevoerde belastingsysteem haar mede verantwoordelijk had ge-
maakt voor de schuldencultuur die de Jaffnase samenleving lijkt te hebben gedo-
mineerd. De discussie tussen deze twee geeft natuurlijk alleen maar een impressie 
van de omvang van het probleem en daarom is uitgebreider onderzoek nodig om 
de exacte invloed vast te stellen van het Compagniesbeleid op de problematiek 
van schulden en armoede in Jaffna. Mekern en Van Angelbeek zelf representeren 
twee types bestuurder: Mekern zat als bestuurder aan de uitvoerende kant van de 
overheid en was zich bewust van de directe effecten daarvan. Van Angelbeek zat 
veel meer aan de beleidskant en redeneerde vanuit een eigen, liberaal aandoende, 
visie op de samenleving, die zoals we zagen, doorspekt was met negatieve stereo-

46 SLNA 1/2796, ‘Aanmerkingen van Gouverneur van Angelbeek, 18 juni 1795’, ff. 3-4.
47 Kowias: kaste van slaven, oorspronkelijk afkomstig uit het Singalese zuiden.
48 SLNA 1/2796, ‘Aanmerkingen van Gouverneur van Angelbeek, 18 juni 1795’, ff. 22-23.
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typen over de lokale bevolking. Bij het beantwoorden van de vraag in hoeverre 
de Compagnie oog had voor de zorgen van de lokale samenleving en naar haar 
klachten luisterde, moet dus in acht worden genomen worden dat dit in de prak-
tijk heel erg kon verschillen.

Het theater van de thombobeschrijving

Hoewel het dus moeilijk is om een algemeen oordeel te geven over de kwaliteit 
van het contact, kunnen we dankzij de instructies voor de ‘thombo beschrijving’ 
wel een indruk krijgen van de wijze waarop het contact tussen de Compagnie 
en de rurale bevolking verliep. In de nasleep van het onderzoek naar het bestuur 
op Jaffna werd een instructie opgesteld voor de ambtenaren die de gegevens 
voor de nieuwe thombo zouden moeten vaststellen.49 De thombobeschrijving 
ging gepaard met uiterlijk vertoon en ritueel, waarin de verbintenis tussen de 
lokale bevolking en de Compagnie bevestigd werd en om de drie jaar diende een 
commissie de thombo-registers bij te werken. Dit moest in oktober gebeuren en 
werd ruim van te voren aangekondigd, zodat het rusthuis naast de kerk klaar-
gemaakt en met wit linnen gedecoreerd kon worden, waarna de ‘dienstelingen’ 
van de verschillende kasten voor de ontvangst klaar stonden. De thombo moest 
zowel in het ‘Malabaars’ als in het Nederlands bijgehouden worden, zodat er 
geen verwarring kon ontstaan. De schoolmeester speelde een cruciale rol in de 
organisatie van de thombobeschrijving en vormde daarom een belangrijke scha-
kel tussen de samenleving en de Compagnie.50 

Bij de beschrijving werd steevast dezelfde volgorde aangehouden: eerst kwa-
men de zieken en gebrekkigen, die als zodanig beschreven waren in de vori-
ge thombo en op grond daarvan geen diensten hadden hoeven te verrichten. 
Vervolgens kwam de schoolmeester met de kinderen en daarna volgde de rest. 
De schoolmeester las één voor één de namen op uit de ‘Malabaarse thombo’, 
waarbij hij begon bij de hoogste inlandse hoofden en vervolgens kaste-gewijs de 
lijst afwerkte, beginnend bij de hoogste en eindigend bij de laatste kaste. Indien 
er mensen afwezig waren, moest dit ook genoteerd worden.Tevreden maakt de 
instructie duidelijk dat het niet makkelijk was om te sjoemelen:

‘in deese opgavens van absenten en verswijging van de wedergekoomene, met de 
gesond gewordene menschen, is een kostelijk zaek ingevalle de majoraals het oneens 
met elkanderen waren, want het als dan zeeker is, dat wat de eene liegt en vers-
wijgd, de ander uijt nijd verklappen zal.’ 51

Toch lijkt het erop dat de thombo ook door de bevolking werd geaccepteerd 
en zelfs enig aanzien genoot, want in de instructie wordt letterlijk gezegd dat 
niemand zich per abuis als dood opgegeven zou willen zien, uit angst dat de 
dood dan ook werkelijk snel zou volgen. De instructie gaat uitgebreid in op 
de strategieën van de bevolking om op een zo gunstig mogelijke manier in het 

49 SLNA 1/6816, ‘Kort vertoogh nopens het thombowerk, en hoedanig dezelve gerenoveerd word’, 
bijlage bij het rapport van de commissie van Nagel, Ebell e.a.

50 Ibidem.
51 Ibidem.
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register terecht te komen en de tekst geeft aanwijzingen hoe hier mee om te 
gaan. Zo waren er oude mensen die aangaven dat ze te ziek en te oud waren om 
nog te werken. Hierover werd geadviseerd om luid en duidelijk uit te roepen: 
‘gaat heen oude man en denk U, want gij wild ue hooftgeld laaten afschrijven, 
even of gij haast wildet sterven’. Deze boodschap had de gewenste uitwerking, 
aldus het stuk:

‘med dit bescheid gaan de meeste heen dewijl sij een vaste verbeelding hebben dat 
als hun hooftgeld afgeschreeven word, zij ook na dato niet lang zullen leeven, te 
meer wijl één, zoals voorgeschreeven wierd, ’sdaags daaraan subiet gestorven was.’ 52

Over ouderdom kan men niet liegen, stelt de instructie, maar over ziekte wel, 
en daarom was een inlandse dokter bij de sessie aanwezig. Mensen probeerden 
van allerlei trucs, blijkt uit voorbeelden in de instructie: ‘[zij] eten poenat53 en 
drinken de buik vol water waardoor zij zo dik als een padde opzwellen’; anderen 
eten juist niet en laten haar en baard groeien waardoor ze er ‘onaansienlijk en 
miserabel’ uitzien.54 De inheemse dokter moest deze gevallen dan inspecteren. Je 
kan je voorstellen dat zo’n thombobeschrijving de gemoederen in het dorp flink 
bezig hield. Uit de instructies spreekt een grote mate van wederzijds wantrou-
wen. Duidelijk mag zijn dat de inheemse bevolking het liefst op een voor haar 
zo gunstig mogelijke manier in de registers terecht probeerde de komen. Dit kan 
ook geïllustreerd worden met dat deel van de instructie waarin wordt gesteld dat 
het niet de bedoeling was dat mensen zich bij een ander dorp dan hun geboorte-
dorp lieten inschrijven – ze moesten eigenlijk niet trouwen met iemand uit een 
ander dorp, dat gaf maar problemen voor de Compagnie: om belastingtechnische 
redenen kozen de mensen dorpen uit waar minder werk te doen was, zoals bij 
het onderhoud van de kerk of bij de olifantsdienst (het vangen en verzorgen van 
olifanten). Wat ook niet mocht, was het inschrijven van vrijgelaten slaven onder 
de kaste van velalles, hier toont de instructie zich gevoelig voor de hiërarchische 
indeling naar kasten. Maar het document is ook pragmatisch, want het adviseert 
vrijgegeven slaven zich vooral in te laten schrijven onder de kaste van paradesies, 
want dat was gunstig omdat deze paradesies meer belasting af moesten dragen dan 
de slaven.55

Soms lijkt de instructie wat barmhartiger, het was bijvoorbeeld evident dat 
blinde mensen niet konden werken. En als mannen meldden dat zij vanwege de 
zorg voor hun moederloze kinderen niet konden werken, blijken daar inderdaad 
regels voor te zijn, maar het was wel zaak dat dit altijd goed gecontroleerd werd. 
Zijn het wel de eigen kinderen die hij heeft meegenomen, is de moeder wel 
dood? Als zo’n man inderdaad alleen voor zes of zeven kinderen moest zor-
gen, dan mocht genoteerd worden dat hij geen diensten hoefde te verrichten. 
Kinderen zelf moesten ook geïnspecteerd worden. Soms werden kinderen van 

52 Ibidem.
53 Poenat: een soort cake gemaakt van ingedroogd sap van de palmyra vrucht.
54 SLNA 1/6816, ‘Kort vertoogh nopens het thombowerk, en hoedanig dezelve gerenoveerd word’, 

bijlage bij het rapport van de commissie van Nagel, Ebell e.a.’.
55 Ibidem. Paradesi: oorspronkelijk een lage kaste, maar die blijkbaar in Compagniestijd administratief 

gelijkgesteld was aan de Vellales. Hovy, Ceylonees plakkaatboek, 984 (Glossarium).
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lage kasten al op een leeftijd van tien à twaalf jaar door de schoolmeester naar 
voren geroepen, terwijl ze ‘nog niet rijp zijn om te werken’. Als dit het geval was 
mochten ze nog niet geregistreerd worden.56 

Uit deze instructie krijgen we een indruk van de thombo-beschrijving als 
‘theater’, waarin het hele dorp betrokken werd en iedereen op zijn eigen manier 
een gunstige registratie probeerde te bereiken. De Compagniesambtenaren op 
hun beurt traden de menigte met wantrouwen tegemoet en speelden hun rol 
van strenge gezagsdragers. De cruciale figuren in dit onderhandelingsproces wa-
ren de schoolmeesters en de inheemse geneesheren. Het zijn mensen die maar 
sporadisch aan bod komen in het VOC-archief, maar waar we zo graag meer 
over zouden willen weten vanwege hun bemiddelende rol tussen samenleving 
en Compagnie. 

Conclusie 

Deze rondgang in het Jaffna van de achttiende eeuw begon met de vraag met 
welke klachten de bevolking in haar maag zat en of gouverneur Van Imhoff bij 
zijn bezoek aan Jaffna in 1739 werkelijk een luisterend oor bood. Deze specifieke 
vraag is in deze bijdrage niet beantwoord. In plaats daarvan heb ik gepoogd om 
een algemene indruk te geven van de sores van de bevolking, van de relatie tus-
sen deze zorgen en het Compagniesbeleid; ook heb ik geprobeerd te laten zien 
hoe Compagniesdienaren en inheemse bevolking elkaar tegemoet traden. Het is 
opvallend dat er zo weinig door historici over Jaffna geschreven wordt, terwijl 
het juist zo’n interessante regio is. Deze bijdrage wil dan ook vooral openingen 
bieden voor nieuw onderzoek. Een belangrijke uitkomst van dit bezoek aan 
het achttiende-eeuws Jaffna is dat schulden toen zo’n buitengewoon grote rol 
speelden. Dit leidde niet alleen tot spanningen tussen burgers onderling, maar 
resulteerde ook in onderling dwingende machtsrelaties en lijfeigenschap. Het is 
onduidelijk wat precies de invloed van de Compagnie hierop is geweest, maar uit 
de onrust aan het einde van de achttiende eeuw lijkt haast zeker dat er een relatie 
is tussen de twee. Achttiende-eeuwse passanten als Wolff en Haafner schreven vol 
genegenheid over de inheemse bevolking. We kunnen er echter vanuit gaan dat 
hun zoete herinneringen niet de norm vormden. In het algemeen zullen de in-
heemse bevolking en de Compagnie elkaar met een sterk wantrouwen benaderd 
hebben. Zij luisterden naar elkaar en via tussenpersonen als inlandse bestuurders, 
schoolmeesters en inheemse artsen. Het is echter waarschijnlijk dat beide partijen 
uit deze ontmoetingen slechts opgepikt hebben wat zij zelf belangrijk vonden.

56 ibidem.
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Uitwisseling van staatsieportretten op 
Ceylon in 1602

Pauline Lunsingh Scheurleer

Geïntrigeerd door de handdruk tussen de koning van Kandy en Joris van 
Spilbergen (afb. 1), houd ik me al enige tijd bezig met de prent die deze in beeld 
brengt. In 2002 kreeg ik al gelegenheid er iets over te publiceren in de tentoon-
stellingscatalogus van het Rijksmuseum ter herdenking van het stichtingsjaar 
van de VOC. De belangrijkste conclusie was dat de handdruk nooit plaatsge-
vonden kon hebben, omdat het in elkaar leggen van de handen als bezegeling 
van vriendschap of als teken van het sluiten van een bondgenootschap of over-
eenkomst, een Europees en geen Singalees gebruik was.1 In de periode waarin 
de eerste pogingen gedaan werden om vanuit de Republiek contact te leggen 
met de Oost, was de gefingeerde handdruk van Van Spilbergen en de koning van 
Kandy niet de enige handdruk van een Nederlander met een vertegenwoordiger 
van een ‘vreemd’ volk. Na dertien maanden van polaire isolatie in de winter van 
1596-1597 in het Behouden Huis op Nova Zembla, kwamen de overgebleven 
leden van de mislukte expeditie eindelijk weer mensen tegen. In het boek over 
deze wonderbaarlijke reis op zoek naar een noordelijke zeeweg naar Azië, werd 
de ontmoeting met deze Russen ook verbeeld door middel van een handdruk.2 
Blijkbaar leefde er het idee dat het mogelijk was om ook met volkeren buiten 
Europa op gelijke voet om te gaan. In de prent met de koning van Kandy en de 
gezant van prins Maurits (afb. 1) was de handdruk afgebeeld om de lezers in de 
Republiek warm te maken voor zakendoen overzee.3

Ook na publicatie van dat artikel bleef ik in de ban van het dubbelportret. 
Niet alle aspecten ervan waren opgehelderd, terwijl ik er nu, een dikke tien jaar 
later, genuanceerder tegenaan kijk. Gezien de verregaande Portugese invloed in 
de vorstenhoven en in de hele Singalese samenleving, valt het niet helemaal uit 

1 Kees Zandvliet, De Nederlandse Ontmoeting met Azië 1600-1950. Amsterdam: Rijksmuseum en Zwolle: 
Waanders uitgevers 2002, cat. no. 10. De studie over dit onderwerp is: J. Bremmer en H. Roodenburg, 
A Cultural History of Gesture from Antiquity to the Present Day. Cambridge: Polity Press 1991. 

2 Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien ter werelt noyt soo vreemt ghehoort deur Gerrit de Veer van 
Amstelredam. Met nawoord van Vibeke Roeper en Diederick Wildeman. Franeker: Van Wijnen 
1997, afbeelding gereproduceerd tussen pp. 53 en 54 van het derde deel. Ook de handelsafspraak 
die koning Lodewijk XIV met de gezant van koning Phra Narai van Siam in 1686 maakte werd 
met zo’n handdruk vastgelegd. Phra Narai Roi de Siam et Louis XIV, Parijs: Musée de l ‘Orangerie, 
2de druk 1988, no. 57. 

3 Op het titelblad van de tweede druk van het boek waarvoor deze prentillustratie werd gemaakt (zie 
hieronder), staat o.a.: ‘seer profijtelijck voor de Zeevarende man’. 
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te sluiten dat dit gebruik ook op Ceylon bekend was. Bovendien was er zestig 
jaar eerder in opdracht van een Singalese koning net zo’n handdruk in beeld 
gebracht (afb. 3 links), al kon de koning dat niet weten.4 Tenslotte is er sprake van 
nòg een portret, dat van Maurits, prins van Oranje, waarover meer gezegd kan 
worden en ook de rol van Van Spilbergen vraagt om nader commentaar. 

Omdat het in deze bundel gaat om communicatie tussen Nederlanders en 
mensen overzee in vroeger tijden, wil ik laten zien hoe de kennismaking tussen 
koning Vimaladharmasuriya en prins Maurits via Van Spilbergen verliep, om ver-
volgens uit de hierbij gebruikte portretten, van Vimaladharmasuriya en Maurits, 
die beide eerst gereconstrueerd moeten worden, te proberen op te maken met 
welk imago deze twee opkomende leiders zich presenteerden. De kennismaking 
waarbij deze portretten functioneerden, is de hartelijke ontvangst door de ko-
ning in Kandy van Joris van Spilbergen, gezant van de Staten-Generaal en prins 
Maurits, in juli 1602. Om mijn doel te bereiken, beschrijf ik eerst de prent met 
de handdruk, waarna ik onderzoek voor welk boek deze prent is gemaakt en 
naga wie de prentmaker en de uitgever ervan waren. Vervolgens geef ik een korte 
impressie van de ontvangst in Kandy waarvan in dat boek verslag wordt gedaan. 
Dan komt de reconstructie van Maurits portret waarvan het verslag alleen een 
korte beschrijving geeft, met een interpretatie van Maurits imago, gevolgd door 
een reconstructie van het portret van Vimaladharmasuriya dat als voorbeeld ge-

4 Op dat moment was het ivoren kistje waarop de  handdruk is te zien (afb. 3) al in de Wittelsbacher 
Kunstkammer in München, Vilhelm Slomann, ‘Elfenbeinreliefs auf Zwei Singhalesischen Schreinen 
des 16. Jahrhunderts’, Pantheon XX 1937, 357-360 en Pantheon XXI 1938, 12-19, 357.

Afbeelding 1. De handdruk van koning Vimaladharmasuriya en Joris van Spilbergen. 
Anonieme prent van de ontmoeting in Kandy, juni 1602, in t’Historiael Journael., Delft, 1605. 
Maritiem Museum, Rotterdam, sign. WAE 2 A 50.
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diend moet hebben voor zijn portret in de prent met de handdruk. Om dat uit te 
kunnen leggen is een excursie naar de jaren ’40 van de Singalese zestiende eeuw 
noodzakelijk, terwijl ook de interpretatie van het imago van de vorst uitvoeriger 
moet zijn. Tenslotte komen Van Spilbergens portret en zijn verbindende rol ter 
sprake.5 

De voorstelling van de prent met de handdruk

Twee mannen staan op een verhoging en reiken elkaar de hand. Zij zijn ge-
lijkwaardig voorgesteld, staan beide op de voorgrond en zijn even groot, maar 
zijn verder in alles zeer verschillend. De linker, Vimaladharmasuriya, koning van 
Kandy (r. 1592-1604), is gekleed in een wijd uitstaand jasje met een platte kraag. 
Om zijn onderlichaam is een kleed gewikkeld (tuppotiya)6 waarvan het verticale 
einde is versierd met een brede rand van boven elkaar liggende spitse driehoeken. 
Dit kleed is zo gedrapeerd dat deze sierrand aan de voorkant zit en naar buiten 
staat. Hij heeft een sjerp om zijn middel waarvan het einde onder het jasje 
uitkomt. Die sjerp is eveneens versierd met een rand van scherpe driehoeken 
en steekt ook naar buiten uit. De stoffen van zijn kleding staan stijf alsof ze met 
stijfsel zijn behandeld. Zijn gezicht is opgesierd door een snor met opgekrulde 
uiteinden. Op zijn hoofd staat een kroon van vlechtwerk, op de top voorzien van 
een drietand en aan de onderkant afgezet met opstaande bladvormige plaatjes. 
Op een ervan is een figuurtje te zien. In zijn uitgerekte oorlellen zijn sieraden 
bevestigd. Om zijn hals twee kettingen. Aan de korte en brede ketting hangt een 
breed sierstuk bezet met edelstenen, de langere is een parelketting met een ovale 
hanger. Zijn bovenarmen zijn over zijn mouwen versierd met brede banden 
bezet met edelstenen en zijn polsen met smalle banden. Om zijn enkels en over 
zijn blote voeten rijk bezette kettingen. Aan een band schuin over zijn borst 
hangt aan zijn linkerzij een houwer (een zwaard met korte, brede kling) in leren 
schede met beslag.7 Hij reikt zijn rechterhand naar de man tegenover hem. In 
zijn linkerhand houdt hij een bloem of tuiltje. 

De man rechts is Joris van Spilbergen (1568-1620), admiraal over de schepen 
Ram, Schaap en Lam, die op 5 mei 1601 van Veere waren vertrokken, uitgereed 
door de uit Antwerpen afkomstige koopman en reder Balthasar de Moucheron 
(1552-ca 1630), samen met een aantal andere Zeeuwse reders; Van Spilbergen 
was tevens aangesteld als gezant van de Staten-Generaal en van prins Maurits 

5 Ik begeef me niet in de discussie van de laatste jaren over wat een portret eigenlijk is, zie voor 
deze discussie Vincent Lefèvre, Portraiture in Early India. Between Transience and Eternity, Leiden and 
Boston: Brill 2011. Ik gebruikt de term portret voor afbeeldingen van een persoon, in het bijzonder 
maar niet uitsluitend, wanneer deze de focus is van de afbeelding, ongeacht de houding in welke 
deze is voorgesteld.

6 A.K. Coomaraswamy, Mediaeval Sinhalese Art, 2e druk, New York: Pantheon Books 1956, 330-331, 
pl. XXII.

7 Met veel dank aan Eveline Sint Nicolaas, conservator wapens en militaria bij de afdeling Geschiedenis 
van het Rijksmuseum, Amsterdam. Voor meer houwers zie bijv. Kees Zandvliet, Maurits, Prins van 
Oranje, Amsterdam: Rijksmuseum en Zwolle: Waanders Uitgevers 2000, cat. no. 114.
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(1567-1625).8 Hij is gekleed in een nauwsluitend wambuis met schootje, lange 
nauwe mouwen met platte schouderkleppen (bragoenen) en smalle teruggeslagen 
manchetten (ommeslaegkens) met een smalle rand kant. Het wambuis wordt mid-
denvoor gesloten door een rij van ruim twintig knoopjes. Om zijn hals zien we 
een plooikraag met versierde rand; om zijn middel een smalle ceintuur met een 
gesp middenvoor. Verder draagt hij een ruimvallende kniebroek met gestrikte 
kousenbanden, kousen, leren schoenen met gedeeltelijk ingesneden voorblad, 
vastgemaakt door een strik van twee linten over de opstaande tong.9 Zijn hoofd-
haar is kort geknipt en hij draagt een snor en puntig baardje. Aan zijn linkerzij 
hangt een rapier in de schede, waarschijnlijk van leer met beslag, aan een bande-
lier van geborduurde stof.10 Een lange ketting met een penning is vier keer om 
zijn bovenlichaam gewonden.

Het landschap ver weg op de achtergrond bestaat uit een brede vallei met 
een kronkelende rivier in het midden. Links ligt een nederzetting en lopen twee 
mannen met pijl en boog. Daarachter bevindt zich een berg. Rechts staan twee 
mannen die pijl en boog richten op een loopvogel. Een vrouw met een baby in 
een draagdoek kijkt toe. Daarachter zien we bossen. Duidelijk mag zijn dat de 
handdruk, als die al heeft plaatsgevonden, nooit in dit landschap, geschapen naar 
de verbeelding van een Delftse prentmaker, is voltrokken, maar binnen de muren 
van Vimaladharmasuriya’s paleis. Vanuit propagandistisch gezichtspunt is de hoge 
lucht doelmatig, want die vestigt de aandacht op de handdruk. 

Boven de prent staat een uitleg van de voorstelling: ‘Den Coninck van Candy 
genaemt in Singalesse sprake: Fimala, Darma, Suri, Ada, is in Coulombo ghedoopt/ 
Don Ian Daustria van Coulombo, deese afbeelding is in Indien ghemaeckt/ naer 
tleven, van zijn qualiteyt ende handel met Joris van Spilbergen/ wort in dese 
history vertelt’.

Het boek, de uitgever en de prentmaker

Voor een beter begrip van de voorstelling is het nodig te achterhalen voor welk 
doel de prent werd gemaakt. De prent was de eerste van veertien illustraties in 
een boek met de tekst van het logboek van de reis naar Azië van de drie schepen 
onder commando van admiraal Joris van Spilbergen, in Veere teruggekeerd op 24 
maart 1604, onder de lange titel: t’Historiael Journael/ van tghene ghepasseert is van 
weghen drie schepen/ ghenaemt den Ram, Schaep ende t’Lam, ghevaren wt Zeelant van-

8 De opdrachtgevers worden genoemd in het oorspronkelijke bijschrift bij de afbeelding van het 
vertrek van de drie schepen uit Veere, ‘(..) toegherust by Symon Parduyn / oudt Burghemeester 
der stadt van Middelborch ende teghenwoordich Eerste Reken-meester van Zeelandt/ende Sr. 
Balthazar de Moucheron Coopman aldaer/ met Sr. Pieter van Hecke/ ende andere heurlieder 
mede Reeders Coopluyden tot Middelburgh’, afgebeeld in De Reis van Joris van Spilbergen naar 
Ceylon, Atjeh en Bantam, 1601-1604. F.C. Wieder e.a. (red.), Werken Linschoten-Vereeniging 
XXXVIII. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1933. Van Spilbergen vertrok naar Kandy omdat ‘hy 
sulcke last hadde vande Heeren zyne den voornoemden Coninck te gaen spreken’, De Reis van Joris 
van Spilbergen, 43.

9 Met veel dank aan Bianca du Mortier, conservator kostuum bij het Rijksmuseum, Amsterdam, voor 
de kledingdetails. 

10 Met veel dank aan Eveline Sint Nicolaas, conservator wapens en militaria bij het Rijksmuseum, 
Amsterdam, voor de wapendetails.
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der stadt Camp-Vere/ naer d’Oost-Indien/ onder tbeleyt van Ioris van Speilberghen 
Generael/ Anno 1601. den 5. Mey/ tot in t’ Eylant Celon. Het boek werd uitgege-
ven in Delft door Floris Balthazars (1562/63-1616), een bekende kaartenmaker 
uit de omgeving van prins Maurits.11 Dit blijkt uit het titelblad van de tweede 
druk van 1605.12 De eerste uitgave van de eerste druk had geen titelblad en geen 
titel of uitgever. Het oblonge boek van 17,5 x 24 cm begint met de prent met 
de handdruk over de volle bladzijde, gevolgd door een prentillustratie met een 
voorstelling van bijzonder grote karbonkel. Naast de afbeelding van deze robijn 
staat een sonnet die de kostbaarheden roemt die de Nederlanders mee naar huis 
nemen dankzij hun reislust. Pas daarna volgt het journaal en de tussen de tekst 
door opgenomen verdere twaalf prentillustraties.13 Het boek bevindt zich in de 
bibliotheek van het Maritiem Museum in Rotterdam.14 

Op enkele van de veertien prentillustraties, die van de karbonkel, van Puorto 
Dale en Refrisco, van het eiland Ceylon, en van de Tafelbaai, staat ‘Florent 
Balthasari F. Delph: editor’ gedrukt. F. is een afkorting voor het Latijnse fecit, ‘hij 
maakte’, en editor is ‘uitgever’. Deze prenten zal Floris Balthasars zelf ontworpen 
hebben. De andere tien prentillustraties zijn anoniem.15 Ze geven een zeegezicht 
of een landschap dat door Van Spilbergen werd bezocht in vogelvluchtperspectief 
weer. Door middel van nummers in de afbeeldingen is in de tekst erboven be-
schreven wat zich daar ter plaatse bevond, of gebeurde. Deze vogelvlucht-voor-
stellingen passen goed bij de benadering van een kaartenmaker zoals Balthasars. 
Zij zijn samengesteld uit de beschrijvingen in het logboek, aangevuld met wat er 
in de Republiek over bekend was: de gebouwen voorgesteld als kleine Hollandse 
huisjes met schuine daken en schoorstenen, monniken gekleed in lange pijen 
met kappen over het hoofd, terwijl op Ceylon de boeddhistische monniken de 
pij over een schouder gedrapeerd dragen en het kaalgeschoren hoofd onbedekt 
laten. De ‘Godt van den Coninck van Matecalo’, met wie de hindoegod Ganesha 
met de kop van een olifant wordt bedoeld, is getekend als een Europese duivel 
met bokkenpoten en een olifantenkop. Wapenschilden van bij deze expeditie 
betrokken personen zijn op een aantal illustraties ingevoegd. De prenten met 
de handdruk (afb. 1), de karbonkel en het zegel van de koning (afb. 8) zijn daar-
entegen gemaakt naar een door Van Spilbergen uit Ceylon meegebracht voor-
beeld. Gespecialiseerde prentmakers tekenden de wapenschilden en de teksten in 
spiegelbeeld. Het is zeer waarschijnlijk dat alle veertien prentillustraties werden 

11 Zandvliet, Maurits, Prins van Oranje, (noot 7), 76-91.
12 Voor de tekst op het titelblad van de tweede druk van 1605, zie De Reis van Joris van Spilbergen, pl. 

2, vóór XVII.
13 Voor de verschillende uitgaven en vertalingen, zie De Reis van Joris van Spilbergen, 97-111. 
14 Deze informatie dank ik aan Mieke Beumer, oud-adjunct-conservator bij de Artis Bibliotheek van 

de Universiteit van Amsterdam, met wie ik in juni 2009 een e-mailcorrespondentie over de prent 
en het boek had. Signatuur: WAE 2 A50. In dezelfde bibliotheek bevinden zich nog vijf andere 
uitgaven, waaronder de tweede druk met datum en naam van de uitgever. Hierbij dank ik graag de 
hulpvaardige medewerkster van de bibliotheek, mevrouw Gerdi Schot, die dat voor mij uitzocht. 
Signaturen: WAE 2 A47, Arch 4 A11, Arch 4 A12, WAE 2 A48, WAE 2 A49. 

15 De bezorgers van van t’ Historiael Journael sluiten zich aan bij de veronderstelling van G.P. Rouffaer 
die de auteur van het journaal, Cornelis Vennip als vermoedelijke ontwerper noemt. Rouffaers reden 
hiervoor was dat hij de prent ‘als waar en echt’ beschouwde, dat Vennip Van Spilbergen naar het hof van 
Kandy begeleidde en dat boven de prent geschreven staat: ‘deese afbeelding is in Indien ghemaeckt / 
naer tleven’. Geciteerd in De Reis van Joris van Spilbergen, (noot 13), LIV-LVII. Dit blijkt anders te zijn.
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gemaakt in de werkplaats van Floris Balthasars in Delft, vier door hemzelf en de 
rest, waaronder de prent met de handdruk (afb. 1), onder zijn leiding.16

Het bestuit om het logboek van de reis naar Ceylon en Aceh en de avonturen 
daar tot een boek om te vormen, moet snel na terugkomst zijn genomen. De 
afbeeldingen voor het boek werden gemaakt toen Van Spilbergen nog beschikte 
over het portretpaneeltje van Vimaladharmasuriya waarvan ik het bestaan hier-
onder zal beargumenteren, het zegel (afb. 8) op diens brieven die hij moest afge-
ven aan Maurits en de Staten-Generaal, en de karbonkel en andere edelstenen, 
waarvan het bezit hem werd betwist.17 Het ontbreken van de titelpagina met de 
gegevens van auteur, uitgever en jaar van verschijnen, wijst op haast en oner-
varenheid bij de publicatie. De keuze voor Floris Balthasars als uitgever kwam 
wellicht van prins Maurits voor wie hij in 1601 twee grote prenten maakte met 
diens triomfantelijke krijgsverrichtingen tijdens de Slag bij Nieuwpoort.18

Van Spilbergens ontvangst aan het hof van Kandy

Nu zal ik de ontvangst aan het hof van Kandy beschrijven aan de hand van het 
verslag in het logboek. De beweegredenen van de ondernemer De Moucheron 
en een aantal Zeeuwse reders om drie schepen naar Ceylon en Aceh uit te zen-
den, laat ik buiten beschouwing; ook ga ik niet in op de perikelen die Joris van 
Spilbergen, aangesteld als admiraal van deze drie schepen, onderweg naar Ceylon 
op zee tegenkwam, en evenmin heb ik het over Van Spilbergens ervaringen nadat 
hij zijn schip voor anker had gelegd bij Batticaloa, de havenplaats op Ceylon’s 
zuidoostkust. Hij koos die uit omdat hij wist dat de Portugezen een fort hadden 
in Colombo, de grotere haven aan de zuidwestkust. Toen hij eenmaal door had 
dat de lokale heerser van Batticaloa aan de Portugezen schatplichtig was en dat 
er een grotere koning in het centrale hoogland hof hield, begreep hij dat hij 
bij die koning, de koning van Kandy, moest zijn.19 Wetend dat eerste contacten 
gevoelig liggen, was Van Spilbergen zo verstandig geweest om eerst een ‘commis’ 
naar het hof te sturen om te polsen hoe zijn bezoek bij de koning zou vallen. 
Waarschijnlijk was deze afgevaardigde een lokaal persoon die niet alleen de route 
van de kust naar Kandy kende, maar ook zijn weg aan het hof wist. Deze kwam 
terug met vertegenwoordigers van het hof, geschenken en een uitnodiging van 
de koning.20 

Op die manier aangekondigd, ging Van Spilbergen op weg met tien man, ka-
pitein Pieter Jongerhelt, drie trompetters, een vaandeldrager met de prinsenvlag 
en nog vier man. Onderweg bij zijn overnachtingen bij hooggeplaatsten werd hij 
met alle egards behandeld. Op één dagreis van de hoofdstad stuurde de koning 
niet alleen een prachtig beklede draagstoel, olifanten en dienaren, maar ook elk 

16 Met dank aan Jan Piet Filedt Kok, oud-conservator Rijksprentenkabinet, Amsterdam, voor infor-
matie over Nederlandse prentkunst. 

17 14 sept. 1605, ‘een coffer met ghesteenten by Van Spilbergen’, zie J.K.J. de Jonge (red.), De Opkomst 
van het Nederlands Gezag in Oost Indië. vol. 2, ’s–Gravenhage: Martinus Nijhoff en Amsterdam: 
Frederik Muller 1864, dl. 2, 272-282, 221. 

18 Zandvliet, Maurits, Prins van Oranje, noot 7, cat. nos. 79 en 80. 
19 De Reis van Joris van Spilbergen, Inleiding. 
20 De Reis van Joris van Spilbergen, 42-43.
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uur eten, vruchten en wijn om hem eervol in te halen. Vlak bij Kandy kwam de 
mahamodliaar21 met een gevolg en een erewacht Van Spilbergen tegemoet om 
hem onder begeleiding van muziek van schalmeien en trompetten en van saluut-
schoten naar zijn logement te escorteren. Die middag stuurde de koning paarden 
om daarmee naar het hof te komen. Van Spilbergen bracht enige ‘presenten’, 
die op het tapijt werden gelegd. De koning, in witte kleren gestoken, stond op 
(hij was dus gezeten) om ze met de prins en prinses te bekijken. Hij liep al pra-
tend met Van Spilbergen door de audiëntiezaal, in het journaal ‘Zael’ genoemd. 
Bij zijn vertrek liet Van Spilbergen zijn muzikanten spelen, wat de koning met 
plezier aanhoorde. De volgende dag werd Van Spilbergen feestelijk aan het hof 
onthaald. Hij verklaarde dat hij niet voor peper- en kaneelhandel was gekomen, 
maar om een opdracht van prins Maurits uit te voeren, namelijk diens vriend-
schap en assistentie tegen hun gemeenschappelijke vijand, de Portugezen, aan te 
bieden. De koning was zeer verheugd: ‘Den Coninc nam den Generael in zijn armen 
ende hief hem op,’ en beloofde hem zoveel peper en kaneel als hij bij elkaar kon 
krijgen.22 Maar hij excuseerde zich omdat de Nederlanders totaal onverwacht 
waren verschenen. Hij had geen voorraad omdat hij er nooit in handelde en 
verbood dat anderen de kaneel verzamelden. Hij liet zelfs kaneelbomen vernie-
tigen om te voorkomen dat de Portugezen de kaneel in handen zouden krijgen. 
Omdat de moesson was aangebroken, kon het nu ook niet.

De koning voerde daarna tal van gesprekken met Van Spilbergen. Hij gaf 
opdracht hem niet alleen al het wapentuig dat ze op de Portugezen hadden ver-
overd, te tonen, maar hem ook de vele prachtige pagoden (tempels en stoepa’s) 
te laten zien die voorzien waren van vier- à vijfduizend gebeeldhouwde figuren, 
sommige met torens zo hoog als scheepsmasten, en die zeer mooi gemaakt waren 
van dure steen met gewelven en vergulding. Toen hij alles gezien had, keerde Van 
Spilbergen terug bij de koning die hem vroeg wat hij er van vond. Hij antwoord-
de dat hij liever levende personen zag dan dode beelden die nergens toe dienden. 
Hierna ontspon zich een discussie over godsdienst waarbij ook leden van Van 
Spilbergens gevolg zich in het gesprek mengden. De Nederlanders legden uit 
dat zij ook Christenen waren, maar niet rooms-katholiek zoals de Portugezen, 
maar hervormd, en dat hun kerken geen beelden van heiligen bevatten en dat de 
muren kaal waren. Ze zeiden hem openlijk dat zijn beelden nergens toe dienden 
en vermaanden hem te vertrouwen op God die alles geschapen heeft. De koning 
begreep dat goed.

De volgende dag werd Van Spilbergen met zijn gevolg in de ‘Zael’ uitge-
nodigd, die helemaal met tapijten bekleed was, waar Spaanse stoelen en een 
tafel stonden en alles op de ‘Christenen maniere’ was ingericht;23 de koning liet 
muziek maken. Van Spilbergen gaf de koning een portret van prins Maurits bij 
de Slag bij Nieuwpoort (zie hieronder), legde uit hoe de Republiek in elkaar 
zat en hoe de Staten-Generaal onder leiding van prins Maurits oorlog tegen 
Portugal en Spanje voerden. De koning was erg blij met het portret en liet het in 
de audiëntiezaal ophangen, zodat hij het dagelijks kon zien. Een grote eer werd 

21 Mahamodliaar: het hoofd van de lascorins, inlandse soldaten, aan het hof.
22 De Reis van Joris van Spilbergen, 48.
23 Idem, 49.
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Van Spilbergen bewezen door hem naar het vertrek van de koningin te brengen 
waar ook de jonge prins en de prinses aanwezig waren, allen op Christelijke 
manier gekleed. De koning bood aan een fort te bouwen waar ze maar wilden 
en gaf brieven mee voor Maurits en de Staten-Generaal. Van Spilbergen liet twee 
muzikanten, Erasmus Martsberger en Hans Rempell met muziekinstrumenten 
bij de koning achter. Na vijf dagen bij de koning geweest te zijn, namen ze af-
scheid. Weer teruggekeerd kwam de mahamodliaar met andere modliaars en 120 
soldaten hen uit Kandy na om het schip te bekijken. Portugese schepen die in de 
buurt kwamen, werden direct door Van Spilbergen overmeesterd. Zo bevestigde 
hij voor de mahamodliaar de Nederlandse vijandschap voor de Portugezen. De 
beloofde peper, kaneel en kurkuma werden nagebracht.24 

Het verslag van logboekschrijver Cornelis Jansz Vennip, is rommelig en ui-
terst summier. Bovendien was hij waarschijnlijk wel mee naar het hof, maar niet 
steeds aanwezig bij de audiënties.25 Vier maanden later werd Sebald de Weert, 
viceadmiraal van een nieuwe vloot uit de Republiek naar deze streken, ook 
ontvangen door Vimaladharmasuriya. Uit het verslag aan zijn admiraal Wijbrand 
van Warwijk, blijkt dat zijn ontvangst grotendeels op dezelfde gastvrije manier 
verliep – van blijdschap drukte de koning ook De Weert tegen zich aan en 
tilde hem op –, maar zijn details vullen enkele lacunes bij Van Spilbergen aan. 
Als begroeting knielde De Weert met één been en maakte zo een buiging. De 
communicatie verliep via een Portugees sprekende tolk, voor de vorm, want de 
koning beheerste de taal zelf ook.26 Over het uiterlijk van Vimaladharmasuriya 
reppen beide admiraals met geen woord, behalve dat zijn kleding wit was. Bij 
Van Spilbergen wordt nog opgemerkt dat alles op de Portugese manier was ge-
organiseerd: niet alleen de wijn van op Ceylon verbouwde druiven, maar ook de 
aankleding van Van Spilbergens logement, de inrichting van de audiëntiezaal, van 
het vertrek van de koningin, haar kleding en die van haar twee kinderen; boven-
dien waren de mahamodliaar, andere raadgevers en hovelingen Portugees. Het 
meest opvallende is nog het totaal ontbreken van protocol, een schril contrast 
met de ontvangst van VOC-gezanten later in de zeventiende en achttiende eeuw, 
waarbij bijna elk onderdeel van het protocol was vastgelegd – daarin kwam pas 
verandering in 1766.27 

24 De Reis van Joris van Spilbergen, 44-53.
25 Vennip houdt het logboek bij tot 27 mei 1603, toen hij overleed. Omdat in het verslag regelmatig 

de wij-vorm wordt gebruikt zou hij aanwezig geweest zijn. De Reis van Joris van Spilbergen, LIV en 
82. Dat lijkt mij zeer twijfelachtig.

26 A. Montanus, De wonderen van ’t Oosten ofte de Beschryving en Oorlogs-daden van Oud en 
Nieuw Oost-Indien ... . Amsterdam: Vierde druk, Cornelis Jansz, 1655. XX. Capittel. De Reise van 
Wybrand van Waerwijck, 297-311. Zie ook  Donald Ferguson, ‘The Earliest Dutch Visits to Ceylon’, 
Journal of the Ceylon Branch of the Asiatic Society, vol. XXXI, no. 81 (1928), 102-179, 112, 108-109.

27 Zie Lodewijk Wagenaar, ‘Knielen of Buigen? De gezantschappen van de Compagnie naar Kandy 
na het vredesverdrag van 1766’, in C.A. Davids, W. Fritschy en L.A van der Valck (red.), Kapitaal, 
Ondernemerschap en Beleid. Studies over Economie en Politiek in Nederland, Europa en Azië van 1500 tot 
Heden, Afscheidsbundel voor prof. dr. P.W. Klein, Amsterdam: NEHA 1996, 441-466. 
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Maurits portret 

Van Spilbergen overhandigde de koning van Kandy een portret van prins Maurits 
dat wordt beschreven als: ‘het conterfeytsel van zijn Princelicke Excell. sittende 
te peerde in volle harnas in forme ende groote van peert ende persoon, daer 
bi den slach geschiet in Vlaenderen Aº. 1602 [sic!] den 2 Julij’.28 Van Maurits is 
geen portret in olieverf bekend van vóór 5 mei 1601, wanneer Van Spilbergen 
uitvaart.29 De beschrijving komt overeen met een tweetal prenten door Crispijn 
de Passe, de Oude, daterend uit 1600, die slechts in detail verschillen (afb. 2). Een 
geharnaste ruiter rijdt de toeschouwer tegemoet. Hij heeft het galopperende 
paard goed in bedwang. Door de volle vaart wappert alles wat los zit: de sjerp 
van de ruiter, de versiering van de teugel, de sierbanden van het zadel, de staart 
van het paard. Paard en berijder zijn in vol ornaat. De ruiter draagt een modieuze 
snor en puntbaardje en houdt een commandostaf in zijn rechterhand. In het ver 
weg gelegen landschap op de achtergrond is links de vesting van Nieuwpoort in 
vogelvlucht te zien en trekt rechts een legermacht de vlakte in. In elke boven-
hoek geeft een ovaal een kwaliteit van de voorgestelde aan: links het wapenschild 
van Maurits en rechts een afgezaagde boomstam waaruit een tak met weelderig 
loof omhoog schiet, de verbeelding van Maurits spreuk ‘eens wordt het rijsje 
een boom’.30 Alle kwaliteiten van Maurits worden opgesomd in het Latijn in 
een tekststrook onder de prent.31 Alleen de omschrijving ‘in forme ende groote 
van peert ende persoon’, d.w.z. levensgroot, klopt niet. Ook hier is het Sebald 
de Weert die uitsluitsel geeft. Bij zijn ontvangst door Vimaladharmasuriya, vier 
maanden na Van Spilbergen, zag hij het levensgrote portret op doek geschilderd 
in de audiëntiezaal hangen.32 Het moet daarom gaan om een kopie van een van 
de prenten van Crispijn de Passe, met pen nagetekend en ingekleurd op papier 
dat op doek was geplakt. Waarschijnlijk was er een stok horizontaal onder- en 
bovenaan bevestigd, waardoor het mogelijk was dit levensgrote portret opgerold 
mee te nemen, het uit te rollen en strak op te hangen, zoals gedaan werd met 

28 De Reis van Joris van Spilbergen, 49.
29 Wouter Kloek, ‘Prins Maurits en de Beeldende Kunst’, in Zandvliet, Maurits, Prins van Oranje, 

(noot 7), 138-159, 150-154.
30 J.F. Heijbroek (eindred.), J. Beijerman-Schols, J.F. Heijbroek, E.M.L. van der Maas, J.C. Nix, E.F. van 

der Wolde, Geschiedenis in Beeld 1550-2000. Zwolle: Waanders Uitgevers, Amsterdam: Rijksmuseum, 
Dordrecht: Dordrechts Museum, Rotterdam: Historisch Museum 2000, 91.

31 Heijbroek et al., Geschiedenis in Beeld 1550-2000, (noot 30), 60. In het Prentenkabinet van het 
Rijksmuseum bevinden zich nog twee van deze portretten. In de ene (Van Someren 192) ontbreekt 
de tekst in het rechterovaal en de andere (Van Someren 193) heeft geen ovalen in de bovenhoeken, 
een andere voorstelling van de Slag bij Nieuwpoort en is wat later dan de andere drie. 

32 In een brief uit Achin van 1 april 1603 schrijft Sebald de Weert aan admiraal Wybrandt van 
Warwijck over de ontvangst en het schilderij: ‘In the middle hung the likeness of his princely 
excellency painted on a cloth full-size from life, presented to the king a little before by the general 
Spilbergen, and a handsome carpet spread in front of it, on which my presents were laid’, Ferguson, 
‘The Earliest Dutch Visits to Ceylon’,108-109. De beschrijving in A. Montanus, De wonderen van ’t 
Oosten, 299-300, geeft een onjuiste lokatie van het doek, en is verder ook heel verwarrend: ‘By den 
Koning in de saal gebragt/ daar het beeltenis van Mauritius, bedekt met een kostelijke Tapijt/ aan 
de muur stond/ wierd ondervraagt na de oorsaak van sijn komst. De Onder-Admiraal deed den 
Koning [300] daar op berigt/ namentlijk/ dat hij quam uit een Land/ van de Portugeiesen Flandren 
genaamt/ en beheerst door Vorstelike Doorluchtigheid/ welkers Schilderij daar aan de Wand was. 
En hij voegde hier noch by/ (merkende dat dit beeltenis/ geschonken van Spilbergen, tot geen 
ander einde daar gesteld was/ dan om te sien/ of hy het wel kennen soude)’. 



174 aan de overkant

Afbeelding 2. Portret van prins Maurits te paard bij de Slag bij Nieuwpoort. Prent door Crispijn de Passe 
de Oude, 1600. Atlas van Stolk, Rotterdam, inv. nr. 15292. 
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grote landkaarten die aan de wand werden gehangen.33 Opperkoopman Johan 
Herman van Bree van het schip De Hollandsche Tuyn trof in maart 1603 Joris van 
Spilbergen in Aceh. In het verslag van zijn reis vermeldt hij ook Van Spilbergens 
bezoek aan Vimaladharmasuriya, met als bijzonderheid dat die daar aan het hof 
vier van zijn eigen mensen èn een portret van Maurits had achtergelaten. Als dat 
portret een prent en dus van beperkt formaat (ca. 45 x 30 cm) was geweest, zou 
hij dat niet vermeldenswaard hebben gevonden.34 

Maurits imago

Van Spilbergen en De Weert presenteerden zich als gezant van de Staten-Generaal 
en van prins Maurits.35 Ze refereerden steeds aan Maurits als ‘zijne prinselijke 
excellentie’ en op weg naar Kandy voerde het gezantschap de prinsenvlag. Wat 
was eigenlijk Maurits inbreng in deze expeditie? Om op gelijke voet met heer-
sers van landen in Azië te kunnen onderhandelen over koopmanszaken, was het 
noodzakelijk als vertegenwoordiger van een soevereine macht op te treden. In de 
Republiek waren de Staten-Generaal van de geünieerde provincies het hoogste 
bestuurlijke college. Het bestond uit afgevaardigden van de zeven provincies die 
elk soeverein waren. Het regelde de gemeenschappelijke zaken zoals financiering 
van algemene zaken, buitenlandse zaken en defensie. Maar hoe machtig ook in 
de Lage Landen, daarbuiten werden zij niet erkend en was een soeverein nodig. 
Het prinsdom van Oranje was een soevereine staat en de prins er van behoorde 
tot de soevereine vorsten van Europa.36

Na de dood van prins Willem van Oranje in 1584, erfde zijn oudste zoon Filips 
Willem deze titel. Deze prins was door Alva in Spanje gegijzeld en katholiek 
opgevoed. Tijdens het Twaalfjarig Bestand zou hij hebben kunnen terugkeren, 
maar hij vestigde zich tot zijn dood op 20 februari 1618 in het enorme paleis van 
de Nassau’s in Brussel. Zijn halfbroer Maurits (1567-1625), sinds 1584 graaf van 
Oranje-Nassau, werd dus toen pas prins van Oranje. Wel bekleedde hij eerder al 
hoge functies bij de Staten-Generaal. Vanaf 1590 was hij stadhouder van Zeeland, 
Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel, maar hij zou dat pas in 1620 van 
Groningen worden. Friesland had een eigen stadhouder, Willem Lodewijk van 
Nassau. Bij Van Spilbergens vertrek in 1602 was Maurits officieel dus alleen een 
hoge vertegenwoordiger van de Staten-Generaal, met de functie van stadhouder 
in vijf van de zeven gewesten. Uit noodzaak om een in het buitenland begrijpe-
lijke soevereiniteit te bezitten, was het in de Republiek blijkbaar gebruikelijk om 
het bestaan van Filips Willem te negeren en Maurits met vooruitwerkende kracht 

33 Een dergelijke landkaart aan de muur  is op vier schilderijen door Johannes Vermeer (1632-1675) 
afgebeeld. Met dank aan Jan Piet Filedt Kok, oud-conservator Rijksprentenkabinet, Amsterdam, 
voor informatie over deze prenten en hun gebruik. 

34 Ferguson, ‘The Earliest Dutch Visits to Ceylon’, (noot 26), 130. 
35 Achterop de grote prentillustratie met de voorstelling van het inhalen en ontvangen van Van 

Spilbergen door de koning van Kandy, wordt vermeld: ‘Hier wordt vertoont met wat eere den 
Coningh van Candi ghenaemt Fimala, Dharma, Suriada Den Generael Ioris van Speilberghe inge-
haelt heeft/als Ghesante vande E.M Heeren Staten generael ende zijn Princelijcke Extie, Mauritius 
van Nassau, &c.’.

36 Simon Groenveld, ‘De Man met de Loden Schoenen’, in Zandvliet, Maurits, Prins van Oranje, 
(noot 7), 20.
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als prins te behandelen. Hoewel hij ondergeschikt was aan de Staten-Generaal, 
verleende Maurits zijn te verwachten soevereine status aan de Republiek en de 
VOC. Het aanbieden van Maurits portret door Van Spilbergen aan de koning van 
Kandy, en later door VOC-ambassadeurs aan andere machthebbers, was dus een 
noodzakelijk deel van het diplomatieke spel.37

Van Spilbergen kon aan de hand van Maurits levensgrote portret aan de ko-
ning van Kandy uitleg geven over de situatie thuis. De Slag bij Nieuwpoort, op 
de achtergrond van het portret, toen nog vers in het geheugen, gaf Van Spilbergen 
gelegenheid over Maurits opeenvolgende successen als veldheer te spreken. Zijn 
overwinning bij Nieuwpoort had in Europa zijn naam als veldheer gevestigd. 
Bovendien kon Van Spilbergen zo duidelijk maken dat de Republiek onder lei-
ding van Maurits en Kandy onder Vimaladharmasuriya één en dezelfde vijand 
hadden. 

Prenten met dit type ruiterportret (afb. 2) werden voor propagandadoelein-
den wijd verspreid. Door verandering van de kop en de achtergrond kon het 
eenvoudig voor andere protagonisten worden gebruikt.38 Het is een van de vele 
klassieke vorstenportretten.39 Door zich te paard, in harnas en met commandostaf 
te laten afbeelden, mat Maurits zich het beeldidioom aan van een groot militair 
leider.40 Door bovendien zich zelf als een naar de toeschouwer toe galoppe-
rende ruiter te presenteren, toonde hij zich energiek en strijdvaardig. Ook op 
andere manieren nam hij vorstelijke allures aan. Vanaf zijn achttiende verjaardag, 
24 november 1585, benoemd tot stadhouder van Holland en Zeeland, liet hij 
zich prinselijk aanspreken met ‘Sijne Excellentie’.41 Dit ruiterportret, vergroot 
en daardoor nog indrukwekkender, gebruikt in het diplomatieke verkeer, sluit 
naadloos aan bij Maurits functioneren in de Republiek als pseudo-monarch, 
zoals geformuleerd door Kees Zandvliet.42 

Sporen van Vimaladharmasuriya’s portret

In t’Historiael Verhael wordt niet vermeld dat Vimaladharmasurya aan Van 
Spilbergen een portret van hemzelf gaf, evenmin dat er een schilder mee was op 
reis of dat een van de deelnemers aan Vimaladharmasurya’s audiënties de vorst 

37 Met veel dank aan Lodewijk Wagenaar die deze historische details  precies uitzocht, ondersteund 
door Maarten Prak Gouden eeuw: het Raadsel van de Republiek. Nijmegen: SUN 2002.

38 Brede verspreiding tot in Zuid-Azië, blijkt uit hetzelfde portret voorzien van het hoofd van Gustaaf 
tegen de achtergrond van het gebied rond de Oder, zie Heijbroek et al., Geschiedenis in Beeld 1550-
2000, (noot 28), 60, onderste, en zo’n portret op een vroeg zeventiende-eeuwse sits uit Golconda 
(India) in het Metropolitan Museum of Art, New York, zie John Irwin, ‘Golconda Cotton Paintings 
of the Early Seventeenth Century’, Lalit Kala 5, 1959, 11-48, fig. 22. 

39 Ch. Dumas, In het zadel. Het Nederlands ruiterportret van 1550 – 1900. Leeuwarden: Fries Museum, 
1979; Marja Stompé, ‘Het Hogeschoolrijden in de zestiende en zeventiende eeuw’, Jan de Jongste, 
Juliette Roding en Boukje Thijs (red.), Vermaak van de elite in de vroegmoderne tijd. Hilversum: 
Verloren 1999, 122-136.

40 Met veel dank voor deze aanwijzingen aan Daniel Horst, onderzoeker bij de afdeling Geschiedenis 
van het Rijksmuseum, Amsterdam. 

41 Groenveld, in Zandvliet, Maurits, Prins van Oranje, (noot 7), 19. 
42 Zandvliet, Maurits, Prins van Oranje, (noot 7), 60-63 en cat. nos. 78-81.
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portretteerde.43 Maar er zijn voldoende aanwijzingen dat bij die gelegenheid 
een Singalees staatsieportret van de koning van Kandy in Nederlandse handen 
kwam. Ik geef er drie. Voor de derde is een excursie naar de jaren veertig van de 
vijftiende eeuw in Ceylon nodig. 

Ten eerste: Vimaladharmasuriya is op een on-Europese manier weergegeven. 
Zijn lichaam is naar de toeschouwer toegewend, maar de overigens prachtige 
voeten en het gezicht zijn van opzij te zien. Dit is de typische manier waarop 
personen in het zuiden van het Indische subcontinent ten voeten uit worden af-
gebeeld. Bovendien gaat het bij deze portretten minder om fysieke gelijkenis en 
meer om kleding, sieraden en attributen die de status en andere bijzonderheden 
van de geportretteerde aangeven.44 

Het portret van Vimaladharmasuriya op de prent met de handdruk (afb. 1) is 
niet gemaakt volgens het in de zeventiende eeuw gangbare Nederlandse reper-
toire van oosterse en bijbelse vorsten. Dit blijkt uit vergelijking met de illustratie 
van de ontvangst van Van Spilbergen door de koning van Kandy in het boek van 
Philippus Baldeus uit 1672, Nauwkeurige beschrijving van Malabar en Choromandel, 
enz..45 De scene is daar van opzij gezien. De koning staat rechtop op een verho-
ging omringd door hovelingen zijn gast op te wachten. De Nederlandse gezant 
nadert en knielt met een been.46 De koning draagt een kledingstuk dat tot zijn 
knieën reikt. Daaronder een wijde broek. Over zijn schouders en rug is een lange 
cape gedrapeerd die onder zijn kin is vastgemaakt. Op zijn hoofd een tulband 
in Turkse stijl. Dit is niet naar eigen observatie, ook niet zelf bedacht, maar 
volgens een Nederlandse, zeventiende-eeuwse conventie.47 Vimaladharmasuriya’s 
houding en kleding op de prent met de handdruk (afb. 1) zou in Nederland niet 
bedacht kunnen zijn. 

43 Op de reis van de gebroeders De Houtman van 1598 naar Aceh stuurde De Moucheron, die ook 
die reis meefinancierde, wèl een schilder mee. De Reis van Joris van Spilbergen, XXVI-XXVII. Op 
deze reis dus niet.

44 Zie: C. Sivaramamurti, Vijayanagar Paintings. New Delhi: Publications Division, Ministry of 
Information and Broadcasting, Government of India, 1985; Sivapriyananda, ‘Some Illustrated 
Manuscripts from Mysore’, Marg vol. XLVII, no. 3, 1996, 60-64; Dezelfde, ‘An Artist’s Sketch 
Book from Madhugiri, Karnataka’, South Asian Studies, vol. 12, 1996, 1-11; Mattiebelle Gittinger, 
Master Dyers to the World. Technique and Trade in Early Indian Dyed Cotton Textiles. Washington DC: 
The Textile Museum, 1982, cat. nos. 79-90, 97-99, 108-112; John Irwin and Margaret Hall, Indian 
Painted and Printed Fabrics. Ahmedabad: S.R. Basticar, 1971, pls. 7, 38-41; Jean-François Hurpré, 
‘The Royal Jewels of Tirumala Nayaka of Madurai (1623-1659)’, in Susan Stronge (red.), The Jewels 
of India. Bombay: Marg, 1995, 63-80, no. 8, ivoren paneeltje met vier voorstellingen van de nayak 
van Madurai met een geliefde. 

45 Gereproduceerd in R.K. de Silva and W.G.M. Beumer, Illustrations and Views of Dutch Ceylon 1602-
1796. London: Serendib Publications en Leiden: E.J. Brill 1988, 31.

46 Voor de enscenering, vergelijk: God en de Goden. Verhalen uit de Bijbelse en Klassieke Oudheid door 
Rembrandt en zijn Tijdgenoten. Amsterdam: Rijksmuseum en Den Haag: Staatsuitgeverij 1981, cat. 
nos. 42, 58. 

47 Vergelijk: God en de Goden 1981 (noot 46), cat. nos. 26, 28, 31, 85; Peter van der Coelen, Patriarchs, 
Angels & Prophets. The Old Testament in Netherlandish Print Making from Lucas van Leyden to Rembrandt. 
Amsterdam: Museum Het Rembrandthuis 1997, cat. nos. 20, 41.1.
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De niet-Europese manier van uitbeelden wordt duidelijk door vergelijking van 
Vimaladharmasuriya op de prent met de handdruk (afb. 1) met Vimaladharmasuriya 
op een Europese bewerkte kopie daarvan uit 1719.48 De Duitse prentmaker kon 
niet laten de stand van de voeten aan te passen aan de Europese manier door ze 
een klein stukje van elkaar af te plaatsen, de ene van opzij te laten zien en de 
andere in driekwart perspectief, precies zoals Van Spilbergens voeten op de prent 
met de handdruk (afb. 1). Het portret van Vimaladharmasuriya op de prent met 
de handdruk volgt een voorbeeld uit zuidelijk Zuid-Azië. 

Ten tweede: de kwalificatie ‘deese afbeelding is in Indien ghemaeckt / naer 
tleven’ is alleen aan de prent met de handdruk gegeven. In de zestiende en 
zeventiende eeuw werd met ‘Indien’ het werelddeel Azië bedoeld. De uitdruk-
king ‘naer tleven’ had in deze tijd in de Republiek een speciale betekenis. Het 
afgebeelde is dan naar een bestaand voorbeeld dat de kunstenaar zelf heeft ge-
observeerd, nagetekend of nageschilderd, in tegenstelling tot een zelf bedachte 
voorstelling (‘uyt de gheest’). Zeker voor onderwerpen van buiten Europa die 
onbekend en vreemd waren, was dit van belang en een aanbeveling.49 Aangezien 
de in dezelfde tekst genoemde ontmoeting plaatsvond in Kandy, zal het voor-
beeld voor het portret van de koning van Kandy op de prent met de handdruk 
(afb. 1) uit Kandy afkomstig zijn. 

Ten derde: geschilderde Singalese vorstenportretten uit de zestiende of ze-
ventiende eeuw zijn niet bekend, maar portretten gesneden uit ivoren paneeltjes 
zijn er wel. Het zijn er weinig en zij dateren uit de jaren veertig van de zestiende 
eeuw. Zij zijn bewaard door het uitzonderlijke doel waarvoor zij werden gemaakt. 
Zij waren namelijk betekenisvolle onderdelen van een kistje dat gebruikt werd in 
het diplomatiek verkeer tussen de Singalese koning van Kotte, Bhuvanekabahu 
VII (r. 1521-1551), en de Portugese koning, Johan III (r. 1521-1557). Daarom 
maken wij nu een excursie naar de jaren veertig van de Singalese zestiende eeuw. 

48 Zie de afbeelding in Annemarie Jordan Gschwend and Johannes Beltz, Elfenbein aus Ceylon. 
Luxusgüter für Katharina von Habsburg (1507-1578), Zürich: Museum Rietberg 2010, cat. no. 9. 
Anders dan de catalogustekst beweert, is het een illustratie uit de 2de druk van 1719 (1e druk 
1684) van de Duitse vertaling van Description de l’univers: contenant les differents systemes du monde, 
les cartes generales & particulieres de la geographie ancienne & moderne: les plans & profils des principales 
villes & autres lieux plus considerables de la terre; ... par Allain Manesson-Mallet. Paris: Denys Thierry 
1683. Manesson-Malleret zal zijn illustratie uit een van de uitgaven en herdrukken door de gebroe-
ders Johann Theodoor en Johann Israel de Bry hebben overgenomen, Indiæ Orientalis etc., deel 7, 
Frankfurt 1606. Deze informatie dank ik aan Mieke Beumer, oud-adjunct-conservator bij de Artis 
Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. 

49 De eerste publicatie hierover: S. Alpers, The Art of Describing. Dutch Art in the Seventeenth Century. 
Chicago 1983,  maakte veel discussie los, die voorlopig werd samengevat door Heidi de Mare, 
‘De verbeelding onder vuur. Het realisme-debat der Nederlandse kunsthistorici’, in Theoretische 
Geschiedenis 24 (1997), 113-137. Voor een uitstekende analyse van de landschappen etc. die Joan 
Nieuhof ‘naer tleven’ tekende tijdens zijn reis naar het hof van de keizer van China, en die in 1655 
in prent werden gebracht voor een boek, zie Jing Sun, The illusion of verisimilitude: Johan Nieuhof’s 
images of China. Dissertatie Universiteit Leiden 2013. 
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Singalese vorstenportretten op ivoren paneeltjes uit de 
jaren 1540

In de zestiende eeuw was het eiland Ceylon verdeeld in enkele koninkrijken. 
Kotte, gelegen dichtbij de havenplaats Colombo aan de zuidwestkust, was het 
belangrijkst. De Portugezen hadden hun Aziatisch machtscentrum in Goa op 
de zuidwestkust van het Indisch subcontinent. Toen zij in 1506 voor het eerst 
voet aan Singalese wal zetten, werden zij met open armen ontvangen door de 
toenmalige koning van Kotte. Met hun militaire overmacht van kanonnen en 
schepen verwachtte hij veel van hen als bondgenoten die in ruil voor een flinke 
partij kaneel gewapenderhand bescherming zouden kunnen bieden tegen zijn 
binnenlandse en buitenlandse vijanden. Dit verliep niet altijd tot tevredenheid 
aan Singalese kant, maar toch handhaafden ook zijn opvolgers de overeen-
komst waarbij de koning van Portugal de rol van beschermheer had gekregen. 
Bhuvanekabahu VII besloot de Portugezen op deze positie aan te spreken, want 
hij werd in het nauw gedreven door zijn jongere broer Mayadunne (r. 1521-
1581), die zich in Sitavaka, 50 km ten oosten van Kotte, had gevestigd en die 
troepen liet overkomen uit Zuid-India en aanspraak maakte op de troon van 
Kotte. Volgens Singalese successieregels kwam hij daarvoor inderdaad in aanmer-
king, maar Bhuvanekabahu was daar tegen. Hij zag zijn kleinzoon Dharmapala, 
die nog een kind was, als troonopvolger. Om dit doel te bereiken, zocht hij steun 
bij koning Johan III van Portugal. Dit deed hij op een ongewone manier. Begin 
1542 stuurde hij een gezantschap onder leiding van zijn brahmaanse hofkapelaan 
(purohit) Radaraksa Pandita, naar Lissabon om dit te bepleiten.50 Om zijn pleidooi 
te onderstrepen liet hij een ivoren kistje maken, waarop hij in een aantal paneel-
tjes niet alleen zichzelf als vorst in verschillende hoedanigheden liet afbeelden, 
maar ook de twee handelingen die het onderwerp van de ambassade vormden. 

Dit ivoren kistje in de Residenz Schatzkammer in München (afb. 3), is al vaak 
onderwerp van studie geweest.51 Ik bespreek alleen de afbeeldingen die voor 
ons doel van belang zijn en geef alleen mijn eigen beschrijving en interpretatie. 
Ook de inhoud van het kistje laat ik buiten beschouwing. De keuze voor het 

50 Over deze onoverzichtelijke politieke periode op Ceylon, raadpleegde ik Zoltan Biedermann, 
‘Krieg und Frieden im Garten Eden: Die Portugiesen in Sri Lanka (1506-1638)’, in Michael 
Kraus und Hans Ottomeyer (red.), Novos Mundos, Neue Welten: Portugal und das Zeitalter 
der Entdeckungen. Berlin: Deutsches Historisches Museum en Dresden: Sandstein Verlag 2007, 
151-161. 

51 De belangrijkste literatuur: Slomann, ‘Elfenbeinreliefs auf Zwei Singhalesischen Schreinen des 
16. Jahrhunderts’, 1936 en 1937 (noot 4); P.H.D.H. de Silva, A Catalogue of Antiquities and Other 
Cultural Objects from Sri Lanka (Ceylon) Abroad. Colombo: National Museum of Sri Lanka 1975, 48-
82; Ulrich von Schroeder, Buddhist Sculptures of Sri Lanka. Hong Kong: Visual Dharma Publication 
1990, 468-471, nos. 145 en 146; Amin Jaffer and Melanie Anne Schwabe, ‘A Group of Sixteenth-
Century Ivory Caskets from Ceylon’, Apollo March 1999, 3-14; Wilfried Seipel (red.), Exotica. 
Portugals Entdeckungen im Spiegel fürstlichen Kunst- und Wunderkammern der Renaissance. Wien: 
Kunsthistorisches Museum en Milano: Skira editore 2000. cat. no. 147, 234-236; Nuno Vassallo e 
Silva, ‘An Art for Export: Sinhalese ivory and Crystal in the Sixteenth and Seventeenth Centuries’, 
in Jorge Flores (red.), Re-exploring the Links. History and Constructed Histories between Portugal and Sri 
Lanka. Lisabon: Calouste Gulbenkian Foundation en Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2007, 279-
295; Alan Strathern, Kingship and conversion in sixteenth-century Sri Lanka: Portuguese imperialism in 
a Buddhist land. Cambridge University Press 2007, 26-28, 66-79, 152, 136-137, 198-205; Jordan 
Gschwend und Beltz, Elfenbein aus Ceylon, (noot 46), 37-40 en 99-101. 
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materiaal ivoor komt waarschijnlijk voort uit het hoge aanzien van de olifant in 
de hindoe-boeddhistische wereldvisie en het koninklijk monopolie op het van-
gen en houden van olifanten.52 Dit kistje heeft rechthoekige zijden die in drie 
vakken zijn verdeeld (afb. 3), en trapeziumvormige zijkanten met één vak (afb. 4 
en 5). Het deksel is gemaakt uit één stuk en is aan beide schuine kanten (afb. 6) 
en op de bovenkant ook in drie vakken verdeeld. Elk vak is van een voorstelling 
voorzien. Op het middelste vak van de voorkant zit het gouden slot bezet met 
edelstenen, geflankeerd door de leeuwtjes van Bhuvanekabahu’s wapen en een 
paar wachters. Onder het slot het bekende Singalese motief van een paar ganzen 
met omstrengelde halzen en de snavelpunten tegen elkaar. 

Het linker paneel: de Singalese koning Bhuvanekabahu van Kotte zelf legt de 
hand van de jonge kroonprins in de hand van de koning van Portugal, Johan III, 
als bevestiging van een overeenkomst. Hij is in Singalese dracht bestaande uit 
een heupkleed (tuppotiya), vorstelijke sieraden en hoofdtooi. De kroonprins is 
op dezelfde ceremoniële manier als zijn grootvader gekleed, alleen draagt hij er 
overheen net zo’n jas als de Portugese koning. Zijn haar is in een knot op het 
hoofd gebonden. Johan III draagt een lange jas en een Portugese kroon. Achter 
elke koning staat een persoon die hun entourage vertegenwoordigt. Achter Johan 
III een dienaar met een onbekend voorwerp dat op een tasje lijkt in zijn rech-
terhand. Bij Bhuvanekabahu is het zijn gezant, de brahmaan Radaraksha Pandita, 

52 Zoltan Biedermann, ‘Das Geschäft mit den Dickhäutern: Anmerkungen zum ceylonesischen 
Elefantenhandel vom 16. bis 18. Jahrhundert’, in Jorge M. dos Santos Alves, Claude Guillot, 
Roderich Ptak (red.), Mirabilia Asiatica, produtos raros no commercio maritimo; Produits rares dans le com-
merce maritime; Seltene Waren im Seehandel, Wiesbaden: Harrassowitz et Lissabon:Fundac ̜ão Oriente 
2005, 141-166, 156-160. Met dank aan Anna Slaczka, conservator Zuid-Aziatische kunst bij het 
Rijksmuseum, Amsterdam, voor opmerkingen die aan het denken zetten.

Afbeelding 3. Ivoren kistje (voorkant), Kotte, hier gedateerd 1542. Residenz Schatzkammer, 
München, inv. nr. 1241. © Bayerische Schlösserverwaltung.
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herkenbaar aan zijn achterover gekamde lange haren die in een knot in zijn nek 
zijn vastgemaakt. Hij houdt een zwaard onder zijn arm. Wapens behoren niet tot 
het tenue van een brahmaan, bovendien houdt hij het onmartiaal vast.53 Dit moet 
een staatsiezwaard voor deze gelegenheid zijn. Let op de drie paar blote voeten 
op een rij van de vertegenwoordigers van het hof van Kotte. 

Het rechter paneel: Ook hier staan beide koningen tegenover elkaar. Ze zijn 
op dezelfde manier gekleed als op het linkerpaneel. Alleen houdt Bhuvanekabahu 
nu een ontbloot zwaard in zijn rechterhand en laat het met de punt omhoog te-
gen zijn schouder rusten. Net als op het linkerpaneeltje staat hij achter de kleine 
kroonprins, die hier een anders gedrapeerd heupkleed draagt, dat van boven 
tot onder is behangen met juwelenkettingen. In zijn linkerhand houdt hij een 
bloempje bij de steel. Koning Johan III zet een kroon op het hoofd van de jonge 
prins. Deze kroon is Singalees. Hij wordt geëscorteerd door de drager van het 
Portugese staatsiezwaard met hetzelfde tasje (?) in zijn rechterhand. 

De panelen op de zijkanten tonen elk Bhuvanekabahu als koning. Op het 
linkerzijpaneel zit hij in vol ornaat54 op de troon (afb. 4). De troonpoten hebben 
de vorm van ons aanstarende leeuwtjes. De rugleuning is versierd met een boog 
met bovenin een frontale monsterkop en aan beide ondereinden een makara 
(makara-torana). Dit is een mythisch zeemonster, voornamelijk bestaande uit een 
opengesperde muil in profiel, waarvan de bovenlip uitloopt in een omhoog ge-
draaide olifantenslurf. Het lichaam is vogelachtig met klauwen als poten en een 
krullende staart. Dit is de leeuwentroon van een hindoeïstische of boeddhistische 
godheid.55 De god-koning wordt geflankeerd door dragers van de koninklijke 
insignia: de waaier en de witte parasol. Zo heeft Bhuvanekabahu er waarschijnlijk 
bij gezeten tijdens zijn inauguratie als koning. De troon, kroon, juwelen, parasol 
en waaier worden vermeld onder de belangrijkste koninklijke insignia.56 

Op het rechterzijpaneel van het kistje berijdt Bhuvanekabahu een staat-
sie-olifant (mangala-hatthi), een mannetje met slagtanden (afb. 5).57 De olifant en 
zijn berijder zijn in vol ornaat. De vorst zelf bestuurt hem. Achter hem houdt 
een dienaar een rond zonnescherm boven zijn hoofd. Zijn vorstelijke entoura-
ge bestaat verder uit dragers van schilden, zwaarden en waaiers. Zo vertoonde 
Bhuvanekabahu zich aan de bevolking bij feestelijke processies waarbij bij voor-
beeld Boeddha’s tand-reliek wordt meegevoerd.

53 Voor zestiende-eeuwse portretten in een tempel van vorsten en anderen met een zwaard onder 
de arm geklemd in aanbidding (anjalimudra), zie Robert Elgood, Hindu Arms and Ritual. Arms and 
Armour from India 1400-1865. Delft: Eburon Academic Publishers 2004, 87; Vivek Nanda, Anna L. 
Dallapiccola and George Michell, The Ramaswami Temple’, South Asian Studies vol. 13, 1997, 9, 
fig. 7. Blijkbaar zijn er gelegenheden waarbij de aanwezigheid van een bepaald zwaard nodig is. 

54 Hij was ongetwijfeld getooid met de koninklijke sieraden die bij plechtigheden horen (rajabhus-
hana). Wilhelm Geiger, Culture of Ceylon in Mediaeval Times (edited by Heinz Bechert). Wiesbaden: 
Otto Harrassowitz 1960, 124, § 118.

55 Vergelijk met en zonder de monsterkop bovenin: Jan Fontein, ‘A Buddhist Altarpiece from South 
India’, Bulletin of the Museum of Fine Arts Boston vol. 78 (1980), 4-21; Los Angeles County Museum 
of Art Bulletin vol. XXII, 1976, 50-51; R. Nagaswamy, Masterpieces of Early South Indian Bronzes. 
New Delhi: National Museum 1983,  41 en 109; Von Schroeder, Buddhist Sculptures of Sri Lanka, 
(noot 49), 389, no. 115, 461, no. 141D en H, 540, no. 171A, 549, no. 175D-G.

56 Geiger, Culture of Ceylon in Mediaeval Times, (noot 54), § 119.
57 Geiger, Culture of Ceylon in Mediaeval Times, (noot 54), § 120. De meeste Singalese olifanten hebben 

geen slagtanden. 
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In de Residenz Schatzkammer in München bevindt zich nog een tweede, 
gelijksoortig ivoren kistje (inv. 1242). Op de zijkanten daarvan zijn dezelfde 
portretten van Bhuvanekabahu als op het eerste kistje aangebracht (afb. 4 en 5) 
met een kleine variant: op de rechter zijkant, zittend op de leeuwentroon, houdt 
hij in zijn linkerhand een zwaard vast op precies dezelfde manier als op het 
rechterpaneel van de voorkant van het eerste kistje, waarop Johan III de kleine 
Dharmapala kroont (afb. 3, rechts). In zijn rechterhand houdt hij een klein voor-
werp dat lijkt op het tuiltje van Vimaladharmasuriya.

Op het portret op de linkerzijkant van het tweede kistje, rijdend op de staat-
sie-olifant, heeft Bhuvanekabahu de stuurhaak onder zijn linkerarm gestoken. 
Op een derde gelijksoortig ivoren kistje in het Kunsthistorisches Museum in 
Wenen (inv. 4743) en een vierde in een particuliere verzameling, zijn ook een 

Afbeelding 4. Koning Bhuvanekabahu op de leeuwentroon, afgebeeld op de zijkant van een 
ivoren kistje, Kotte, hier gedateerd 1542. Residenz Schatzkammer, München, inv. nr. 1241.  
© Bayerische Schlösserverwaltung.



183scheurleer

vorst op een olifant voorgesteld, beide in vol ornaat.58 Maar op deze laatste twee 
houdt de olifant met zijn slurf een man willoos ondersteboven. Waarschijnlijk 
voeren deze olifanten de doodstraf uit, waarvan het uitspreken een koninklijk 
privilege is.59 Deze afbeeldingen laat ik hier buiten beschouwing. 

Het linkerpaneeltje op de achterkant van de deksel van het eerste kistje in de 
Residenz Schatzkammer in München, toont de koning nog eens in vol ornaat, 
in dezelfde kleding als op de leeuwentroon (afb. 4) en als zijn kleinzoon die door 
Johan III gekroond wordt (afb. 3 rechts). Maar hier staat hij met voor de borst 
gevouwen handen in aanbidding (anjalimudra) voor de hindoe-god Shiva zittend 

58 Zie: Jordan Gschwend und Beltz, Elfenbein aus Ceylon, (noot 48), 60-71; Jaffer and Schwabe, ‘A 
Group of Sixteenth-Century Ivory Caskets from Ceylon’, (noot 51), figs. 1 en 4; Seipel, Exotica, 
(noot 51), cat. no. 149 en pp. 86 en 99. 

59 Robert Knox, ‘Historical Relation of the Island Ceylon’, Ceylon Historical Journal vol. VI, 1956-57, 
80 en afb. p. 37; Biedermann, ‘Das Geschäft mit den Dickhäutern‘, (noot 52), 163. 

Afbeelding 5. Koning Bhuvanekabahu op de staatsieolifant, afgebeeld op de zijkant van een 
ivoren kistje, Kotte, hier gedateerd 1542. Residenz Schatzkammer in München, inv. nr. 1241. 
© Bayerische Schlösserverwaltung.



184 aan de overkant

op zijn rijdier, de stier. Misschien stelt dit een onderdeel voor van de ceremoniën 
behorend bij de inauguratie van de vorst. 

Aangezien de afgebeelde personen op de voorkant van het kistje in München 
(afb. 3 links en rechts) nooit tegelijkertijd bij elkaar zijn geweest, zijn dit twee 
voorstellingen van een fictieve groepering die een bepaalde handeling uitvoert, 
de linker: het sluiten van een overeenkomst tussen Bhuvanekabahu’s beoogde 
troonopvolger en Portugal in de persoon van koning Johan III, en de rechter: de 
bevestiging door koning Johan III van de troonsopvolging van Bhuvanekabahu’s 
protegé. Het in elkaar leggen van de handen als bevestiging van een overeen-
komst, een Europese gewoonte, heeft dus niet plaatsgevonden, maar de afbeel-
ding ervan diende, evenals die op de prent met de handdruk (afb. 1), om de 
beschouwers warm te maken voor de voorgestelde overeenkomst. Dit kistje kan 
dus alleen maar zijn gemaakt ten behoeve van de ambassade van 1542. 

De uitvoering van deze beide handelingen werd door het Singalese gezant-
schap in 1542 aan de koning van Portugal voorgelegd. De leider van het gezant-
schap, de invloedrijke hofkapelaan Ramaraksa Pandita,60 was het toevertrouwd 
aan het hof in Lissabon zowel dit voorstel te doen als de afbeeldingen toe te 
lichten. De boodschap is dan ook goed overgekomen. Desondanks werd het kist-
je in Lissabon hoger geschat als kunstwerk in zeldzaam materiaal dan als politiek 
object. Omdat het bij uitstek geschikt was voor een vorstelijke Kunstkammer, 
heeft het enkele decennialang geleid tot vervaardiging van een aantal gelijksoor-
tige kistjes, waarvan hier boven al even sprake was. Zij werden ontdaan van hun 

60 Jordan Gschwend und Beltz, Elfenbein aus Ceylon, (noot 48), 43-44; Strathern, Kingship and conver-
sion, (noot 51), 237.

Afbeelding 6. Bhuvanekabahu in aanbidding voor Shiva op zijn rijdier, afgebeeld op de achter-
kant van het deksel van een ivoren kistje, Kotte, hier gedateerd 1542. Residenz Schatzkammer, 
München, inv. nr. 1241. © Bayerische Schlösserverwaltung.
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politieke boodschap en aantrekkelijk gemaakt met voorstellingen naar Europese 
prenten.61 Dat is de reden waarom zij werden gekoesterd en nog steeds bestaan. 

De kleding, sieraden en kroon van Bhuvanekabahu op de leeuwentroon 
(afb. 4) zijn dezelfde als die Dharmapala bij de kroningsceremonie draagt, inclu-
sief het bloempje in zijn hand (afb. 3). Dit was blijkbaar de Singalese ceremoniële 
dracht met de parafernalia behorend bij de inauguratie. Ook op het paneeltje 
waar Bhuvanekabahu de god Shiva aanbidt,62 draagt hij deze kleding (afb. 6).63 In 
deze gevallen manifesteert de koning zich als godheid.64 Bij het berijden van de 
staatsieolifant draagt de koning de Singalese tuppotiya, evenals bij de twee plech-
tige handelingen, en net als zijn hofkapelaan op de voorkant van het eerste kistje 
(afb. 3 links en rechts) en de flankerende hofdignitarissen bij zijn leeuwentroon 
(afb. 4). Bij deze gelegenheden en tijdens het berijden van de staatsie-olifant 
(afb.  5) is hij de enige die een opvallende hoofdbedekking draagt. Het is een 
doek van een fijne, witte stof, rumal, over zijn lange haar zo boven de oren vast-
geknoopt dat de gesteven en gestreken uiteinden als hoorns vooruitsteken.65 Na 
Bhuvanekabahu werd deze waarschijnlijk niet meer gedragen. 

Op het diplomatieke kistje laat Bhuvanekabahu zich in drie koninklijke hoe-
danigheden uitbeelden: als godheid bij zijn inauguratie zittend op de leeuwen-
troon, als koning tijdens processies volgens koninklijk voorrecht de staatsieolifant 
berijdend, en als vereerder van Shiva. Hoewel de vorsten en de bevolking van 
Ceylon traditioneel hinayana-boeddhist waren, werden aan het hof brahmaanse 
rituelen nageleefd.66 Evenals de andere afbeeldingen op het kistje brachten deze 
portretten een boodschap over: Bhuvanekabahu’s veelzijdig, goddelijk en soe-
verein koningschap. Het is onwaarschijnlijk dat de vorstenportretten op ivoren 
paneeltjes voor het eerst werden vervaardigd voor dit diplomatieke doel; ze zul-
len daarvóór al zijn gemaakt, en ook nog ná het gezantschap van 1542. Daarom 
lijkt mij het vroegere bestaan van een portret van Vimaladharmasuriya in Kandy, 
gesneden uit een ivoren paneeltje en gebruik als voorbeeld voor de prent met de 
handdruk (afb. 1), nu voldoende beargumenteerd. 

Aan deze conclusie dient nog te worden toegevoegd dat het vroegere bestaan 
van vorstenportretten in driedimensionaal ivoor op Ceylon niet kan worden uit-
gesloten. Uit een veel latere periode zijn zij namelijk wel bekend. Toen werden 
zij echter vooral door Europeanen gewaardeerd en ontstond er veel vraag naar. 

61 Vassallo e Silva, ‘An Art for Export’, (noot 51) en Jordan Gschwend und Beltz Elfenbein aus Ceylon, 
(noot 48). 

62 Dit is een veelvoorkomende vorm van vorstenportret in het Indisch subcontinent, bijvoorbeeld de 
nayaks van Madurai in grote stenen beelden in hun tempels, Crispin Branfoot, ‘Dynastic genealo-
gies, portraiture and the place of the past in early modern South India’, Artibus Asiae, vol. 72, no. 2, 
2012,  323-376; Lefèvre, Portraiture in Early India, (noot 5), fig. 7, 14, 26, 28, 29.

63 De manier van draperen om het onderlichaam is dezelfde als die op de beelden van de Singalese goden 
Nissanhamalle, Upulvan, Natha, zie Von Schroeder, Buddhist Sculptures of Sri Lanka, (noot 49), 356, no. 
124 A, 404-405, nos. 123, 406-407, nos. 124, en van bodhisattva’s en hindoegoden op beelden. 

64 Ook boeddha’s zitten op een leeuwentroon. Maar zij dragen een monnikspij en geen enkel sieraad. 
65 Geciteerd door Slomann 1937 (noot 4), 357-360, 358 uit Fernao de Queyroz SJ, Conquista temporal 

e spiritual de Ceylao, Columbo 1916, translated by S.G. Perera, 1930, 3 vols., 22. 
66 Geiger, Culture of Ceylon in Mediaeval Times, (noot 54), § 122. In hinayana-boeddhistische rijken, 

zoals Birma, Thailand en Ceylon werden voor inauguratie van de koning en de meeste rites de 
passage Brahmaanse tradities met lokale aanpassingen gevolgd, Jan Gonda, Ancient Indian kingship 
from the religious point of view. Leiden: Brill, 1966; H.G. Quaritch Wales, Siamese State Ceremonies. 
London: Bernard Quaritch 1931.
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Daartoe werd ook het repertoire uitgebreid met koninginnen, hoogwaardig-
heidsbekleders en andere figuren en werd de productie opgeschroefd (afb. 7). Dat 
is ook de reden dat ze grotendeels zijn bewaard in Europese verzamelingen.67 
Bovendien zijn zowel twee- als driedimensionale vorstenportretten in ivoor uit 
het zuiden van het Indische subcontinent bekend, die overeenkomst met het 
portret van Vimaladharmasuriya vertonen. Sommige daarvan zijn waarschijnlijk 
portretten van Tirumala nayak van Madurai (r. 1623-1659) (afb. 9). De nayak, 
officieel ondergeschikt aan de vorst van het noordelijker gelegen rijk Vijayanagar, 
maar onafhankelijk optredend, wordt zittend of staand voorgesteld, met snor, in 
de rechterhand een koningscepter (Tamil: cenkol), in de linkerhand een dolk of 
zwaard en om de hals een lange parelketting met onderaan een ronde hanger 
(afb. 9). De kleding en hoofdtooi van de nayaks zijn echter totaal verschillend 
van die van Vimaladharmasuriya. 

67 Coomaraswamy, Mediaeval Sinhalese Art, (noot 6), pl. XXXVI, P. Pal, Elephants and Ivories in South 
Asia, Los Angeles: Los Angeles County Museum, 1981, no. 90; Jordan Gschwend end Beltz Elfenbein 
aus Ceylon, (noot 48), cat. no. 55.

Afbeelding 7. Ivoren beeldjes van een koning en koningin, Sri Lanka, eind 18de eeuw. 
Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nr. AK-RAK-2014-3.
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Vimaladharmasuriya’s achtergrond

Vimaladharmasuriya werd geboren als Konappu Bandara, zoon van generaal 
Virasundara Bandara, die in opdracht van Rajasimha, koning van Sitavaka (r. 1581-
1592), met een legermacht in 1582 Kandy bestormde en koning Karaliyadde  
(r. 1552-1582) verjoeg. De generaal werd vervolgens aangesteld als gouverneur, 
maar drie jaar later wegens verraad gedood. Konappu Bandara liep hierna over 
naar de Portugezen in Goa, liet zich tot het rooms-katholicisme bekeren en nam 
de doopnaam don Ian Daustria aan (Nederlands: don Johan van Oostenrijk). Bijna 
tien jaar later, in 1591, maakte hij deel uit van een Portugese legermacht die naar 
Kandy was gestuurd om daar een door hen uitgezochte, tot het rooms-katholi-
cisme bekeerde prins als koning van Kandy op de troon te zetten. De Portugese 
troonpretendent liet snel het leven en Konappu Bandara liet zich met steun van 
de machtigste Singalese adellijke families tot koning uitroepen, onder de naam 
Vimaladharmasuriya. In 1594 deden de Portugezen weer een poging om Kandy 
te veroveren. Als troonpretendent schoven ze nu dona Catharina naar voren. Zij 
was de rooms-katholiek geworden dochter Kusumadevi van de in 1582 verjaagde 
koning Karaliyadde van Kandy. Vimaladharmasuriya wist door een slimme tactiek 
de Portugese troepenmacht in oktober 1594 in de slag bij Danture te verslaan. 
Dit militaire succes vestigde zijn naam als veldheer en gaf hem groot prestige.68 

Omdat Vimaladharmasuriya niet volgens de regels op de troon was gekomen 
en niet van koninklijke bloede was, zocht hij andere manieren om geaccep-
teerd te worden. Zijn huwelijk met dona Catharina die hij aan de Portugezen 
had ontrukt en hen zo die troef uit handen had geslagen, compenseerde deels 
het feit dat hij niet tot de adellijke elite behoorde. Als raadgevers had hij geen 
brahmaanse hofkapelaan (purohit), noch een hindoeïstische eerste minister zoals 
Bhuvanekabahu, en dus ook geen hindoeïstische ceremoniën aan het hof. Zijn 
mahamodliaar Emanuel Dios en andere raadgevers waren Portugees. Voor andere 
aspecten keerde hij juist terug naar traditionele, Singalese waarden die in de af-
gelopen decennia in vergetelheid waren geraakt door de verregaande Portugese 
invloed in alle facetten van de samenleving. Hij liet zich weer bekeren tot het 
theravada-boeddhisme, de traditionele Singalese godsdienst van zowel de konin-
gen als de bevolking. Deze was sterk in verval geraakt omdat de koningen waren 
overgegaan tot andere godsdiensten, Rajasimha van Sitavaka tot het hindoeïsme, 
Dharmapala van Kotte (r. 1551-1597, zie boven) en Jayavira van Kandy (r. 1511-
1552) tot het rooms-katholicisme in ruil voor Portugese militaire steun. Hij blies 
het boeddhisme op allerlei manieren nieuw leven in en stelde zich op als een 
traditionele, boeddhistische koning. Hij bouwde en restaureerde tempels en stoe-
pa’s en liet een delegatie boeddhistische monniken uit Arakan (op de noordwest 
kust van tegenwoordig Myanmar, vroeger Birma) overkomen, waardoor het voor 
Singalezen weer mogelijk werd tot de orde toe te treden.69 Hij ging op pelgrim-
stocht naar het Sri Pada-heiligdom op Adam’s Peak. Als boeddhist beschouwde 
hij dit heilige paar voetafdrukken als afkomstig van de Boeddha, die immers drie 

68 Strathern, Kingship and conversion, (noot 51), 212-215. 
69 Catharine Raymond, ‘Étude des relations religieuses entre le Sri Lanka et l’Arakan du XIIe au 

XVIIIe siècle: documentation historique et évidences archéologiques’, Journal Asiatique 283 (1995), 
469-501, 481-482.
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keer een bezoek aan Ceylon had gebracht,70 en plaatste een replica er van in een 
nieuw heiligdom in zijn hoofdstad Kandy.71 Zijn belangrijkste daad was het over-
brengen van de Boeddha’s tand-reliek (dalada), sinds minstens de twaalfde eeuw 
het palladium van het Singalese rijk en symbool van de rechtmatige regering van 
de koning die het beheerde, naar een nieuwe tempel in Kandy vlak bij zijn paleis 
en bij de tempel van Natha deviyo.72 Waarschijnlijk was hij niet geïnteresseerd in 
de verering van Upulvan deviyo, de inheemse beschermgod van het boeddhisme 
van de koning en de bewoners van Ceylon. Nadat diens belangrijkste heiligdom 
in Devinuvara aan de zuidkust van het eiland in 1587 door de Portugezen was 
verwoest, had hij sterk aan geloofwaardigheid ingeboet.73 

Vimaladharmasuriya’s portret 

Nu bekijken we de onderdelen van Vimaladharmasuriya’s uiterlijk nauwkeuri-
ger. Zijn onderkleed komt overeen met dat wat aan het hof van Kotte werd 
gedragen door de koning, door zijn kleinzoon als hij de hand drukt, door de 
purohit (afb. 3 links en rechts) en door de twee paren hofdignitarissen naast de 
leeuwentroon (afb. 4). Ook de rand van smalle driehoeken (tumpals genoemd in 
Indonesië) op de uitstekende punt van het kleed en het uiteinde van de sjerp om 
het middel zijn identiek. Vroeger nam men aan dat stoffen met een tumpal-rand 
van Indonesische makelij waren, maar tegenwoordig denkt men dat zij in het 
Indische subcontinent werden vervaardigd speciaal voor de Indonesische markt. 
Dit impliceert dat de tuppotiya’s gedragen door Singalese vorsten en hofdignita-
rissen gedurende meer dan een halve eeuw uit het Indisch subcontinent werden 
geïmporteerd.74 Het gesteven jasje behoort waarschijnlijk ook tot de hofkleding, 
want de hofdignitarissen naast Bhuvanekabahu’s troon (afb. 4), dragen het ook. 
Alleen Vimaladharmasuriya draagt er een gesteven kraag overheen. Waarschijnlijk 
was dit de kleding die hij aanhad bij de eerste ontvangst van Van Spilbergen, die 
‘wit’ werd genoemd. Voor die gelegenheid koos hij voor de traditionele Singalese 
dracht en niet voor Portugese kleding, die hij ongetwijfeld ook had. 

70 Islamieten zien de voetafdrukken als van Adam en hindoes van Shiva, S. Paranavitana, The God of 
Adam’s Peak. Ascona, Switzerland: Artibus Asiae Publishers 1957, 11-12.

71 De Reis van Van Spilbergen, 63. 
72 John Clifford Holt, ‘Buddhist Rebuttals: The Changing of the Gods and Royal (Re-)legitimization 

in Sixteenth- and Seventeenth-Century Sri Lanka’, in Jorge Flores (red.), Re-exploring the Links. 
History and Constructed Histories between Portugal and Sri Lanka, Lissabon: Calouste Gulbenkian 
Foundation en Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2007, 145-169, 149, noot 8. Volgens de Singalese 
kroniek waren zijn belangrijkste daden het overbrengen van de tand-reliek en het laten overkomen 
van monniken uit Arakan. Culavamsa, being the more recent part of the Mahavamsa. Wilhelm Geiger 
(transl.), Colombo: The Ceylon Government Information Department 1953, Pt. 2, 227-230.

73 In de loop van de zeventiende eeuw werd hij geïdentificeerd met de hindoegod Vishnu en 
kwam zijn verering weer op gang. Holt, ‘Buddhist Rebuttals’, (noot 72), 151-157; De tempel van 
Upulvan-Vishnu werd pas in het midden van de zeventiende eeuw overgebracht naar Kandy, John 
Clifford Holt, The Buddhist Visnu. Religious Transformation, Politics, and Culture. New York: Columbia 
University Press 2004, 137, 163, 195, 100-101, 385 noot 51.

74 G.P. Rouffaer en H.H. Juynboll, De batik-kunst in Nederlandsch-Indië en hare geschiedenis. etc. Utrecht: 
A. Oosthoek 1900-1914, 151; Gittinger, Master Dyers to the World, (noot 44), 138, fig. 123 bijschrift. 
Stoffen met tumpal-rand gemaakt op de Coromandelkust voor Sri Lanka zijn in werkelijkheid 
teruggevonden, Steven Cohen, ‘The unusual textile trade between India and Sri Lanka. Chintzes 
and Block Prints: 1550-1900’, Hali 25th Anniversary, vol. 135, July-August 2004, 16-27.
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Afbeelding 8. Het zegel van koning Vimaladharmasuriya. Anonieme prent in: t’Historiael Journael, 
Delft, 1605. Maritiem Museum, Rotterdam, sign. WAE 2 A 50.
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De houwer aan een band aan Vimaladharmasuriya’s zijde, is beslist geen 
kastane, het karakteristieke Singalese zwaard, te herkennen aan de makara- of 
zeemonsterkop aan het eind van de greep.75 Het zwaard dat de hofkapelaan on-
der zijn arm klemt en het zwaard dat Bhuvanekabahu tegen zijn schouder laat 
rusten in de twee voorstellingen op de voorkant van het kistje (afb. 3 links en 
rechts), zijn dat ook niet; evenmin als het zwaard dat Bhuvanekabahu zittend 
op de leeuwentroon op het tweede kistje in München, of Vimaladharmasuriya 
zelf op zijn zegel (afb. 8) vasthoudt.76 Het moet in deze gevallen om een ander 
type zwaard gaan dat bij die gelegenheden past. In de prent met de handdruk is 
de rechterhand van Vimaladharmasuriya in die van Van Spilbergen gelegd, maar 
oorspronkelijk hield hij misschien, net als Bhuvanekabahu zittend op de leeu-
wentroon (afb. 4), en zoals hijzelf op zijn zegel (afb. 8), een zwaard vast. Het 
is goed mogelijk dat de Delftse prentmaker het zwaard dat hij op dit formele 
portret misschien in zijn rechterhand hield en omhoog hief, ten behoeve van 
de handdruk heeft verplaatst naar zijn linkerzijde. Die manier van vasthouden, 
ontbloot en de kling tegen of boven de schouder gehouden, lijkt te behoren bij 
officiële gelegenheden, en zo ook bij de plechtige ontvangst van Van Spilbergen 
door de heerser van Batticaloa.77

De vorst is overladen met juwelen. Zijn halsketting van parels met een platte, 
ronde hanger, lijkt erg op die van de nayaks van Madurai, hoewel het ook kan 
gaan om de Singalese ekavali, een enkel parelsnoer.78 De halsketting met het bre-
de sierstuk is waarschijnlijk dezelfde als die Bhuvanekabahu draagt wanneer hij 
de staatsie-olifant berijdt. (afb. 5)

De bloem die Vimaladharmasuriya met zijn linkerhand voor de borst vast-
houdt, wordt voor een lotus aangezien,79 maar is volgens mij een tuiltje bloemen 
nagemaakt in metaal. Dit is de koningsscepter (cenkol) zoals die bekend is van de 
nayaks van Madurai en van Ramnad, in het zuiden van het Indische subcontinent. 
Bij de inauguratie van een nayak van Madurai werd de scepter plechtig aangereikt 
door een priester die deze daartoe van de godin Minakshi, beschermgodin van 
Madurai, ontving. De nayaks laten zich er vaak mee afbeelden (afb. 9).80 In het 

75 J.P. Puype, ‘Oorlogvoering op Ceylon in de V.O.C.-tijd’, in R. Kromhout (red.), Het Machtige 
Eyland. Ceylon en de V.O.C. Den Haag: SDU uitgeverij, 1988, 64-70; P.E.P. Deraniyagala, ‘Sinhala 
Weapons and Armor’, Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society, vol. XXXV, no. 95, pt. 
3, 1942, 97-134, 107-111; Gschwend Jordan und Beltz 2010 (noot 48), cat. no. 11, 16e eeuw. 

76 Op het portret dat Robert Knox geeft van de koning van Kandy regerend in zijn tijd, Rajasingha II 
(1635-1687), draagt deze een heel herkenbare kastane, zie Knox, ‘Historical Relation of the Island 
Ceylon’, (noot 59), 56.

77 De Reis van Van Spilbergen, (noot 13), 40.
78 Bechert, Culture of Ceylon in Mediaeval Times, (noot 54), § 119(e).
79 Coomaraswamy, Mediaeval Sinhalese Art, (noot 6), 331; Nandana Chutiwongs, Iconography of 

Avalokitesvara in Mainland Southeast Asia. Proefschrift Universiteit Leiden, 1984, 83; Nandana 
Chutiwongs, ‘Avalokiteshvara (Natha) in Sri Lanka’, in Perspectives in Archaeology, Festschrift in 
Honour of Prof. L. Prematilleke, Peredeniya: Department of Archaeology, 1990, 133-143, 138; Holt, 
‘Buddhist Rebuttals’, (noot 72), 166.

80 Hurpré, ‘The Royal Jewels’, (noot 44), 63-80. Ook voor de Setupati nayaks is de scepter het 
attribuut dat hun legitimiteit als vorst aantoont. Zij krijgen de scepter uit handen van hun be-
schermgodin, Rajarakesvari, zelf, zie R. Nagaswamy, ‘Mughal Cultural Influence in the Setupati 
Murals in the Ramalinga Vilasam at Ramnad’, in Robert Skelton, Andrew Topsfield, Susan Stronge 
and Rosemay Crill (red.), Facets of Indian Art. A Symposium held at the Victoria and Albert Museum on 
26, 27, 28 April and 1 May 1982. London: Victoria and Albert Museum 1986, 203-210, ill. 3. 
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rechtervlak van de voorkant van het eerste kistje in München houdt de kroon-
prins een bloem op dezelfde manier voor zijn borst vast. Ook Bhuvanekabahu op 
de leeuwentroon op het tweede kistje in München, houdt iets in zijn linkerhand. 
Het kan een dergelijke scepter zijn, maar het is helaas te klein om er zeker van 
te zijn. Het is mogelijk dat er een traditie van een koningsscepter op Ceylon 
had bestaan, die Vimaladharmasuriya, onder invloed van het gebruik door de 
nayaks, weer opnam. Hele vroege koningen, zoals Devanampiyatissa in de der-
de eeuw voor Christus, hadden een scepter (kevalam) als enig koningsinsigne.81 
Misschien ook wordt een koningsscepter bedoeld met het moeilijk vertaalbare 
woord, waarmee de tegenhanger van de onbreekbare dolk (acchijja-cchurica) wordt 
aangeduid, en vormden deze twee insignia een (ongelijk) paar, zoals bij de nayaks 
van Madurai en Setupati.82 

Vimaladharmasuriya draagt een heel ander hoofddeksel dan Bhuvanekabahu 
en dan de Madurai-nayaks. De nayaks hebben ook lang haar dat ze onder een 
doek binden. Alleen steken zij hun haar op in een knot opzij van hun hoofd 
en knopen zij de doek achter op hun nek dicht (afb. 9).83 Het opvallendst aan 
Vimaladharmasuriya’s hoofddeksel zijn het figuurtje op een van de opstaande 
plaatjes en de drietand er bovenop. Het figuurtje is een mannenbuste met over 
elkaar geslagen armen en een hoge hoed in een omlijsting die de omtrek van het 
plaatje volgt. Waarschijnlijk heeft de Delftse prentmaker niet begrepen dat het 
figuurtje oorspronkelijk een met gekruiste benen zittende, mediterende boeddha 
was. In Europa waren boeddhabeelden op dat moment nog totaal onbekend. De 
prentmaker verwisselde de benen voor de armen en de schedeluitstulping voor 
de hoge hoed. Een boeddhabeeldje op de hoofdtooi is een van de belangrijkste 
uiterlijke kenmerken van de bodhisattva Avalokiteshvara. Het stelt zijn geestelij-
ke vader voor, de kosmische boeddha Amitabha. Het beeldje hoort dan midden-
voor op de hoofdtooi te zitten, terwijl dat van Vimaladharmasuriya opzij op het 
diadeem zit. Vanwege de gewenste symmetrie is er aan de andere kant nog een te 
verwachten, maar dat is bij een Avalokiteshvara-afbeelding nog nooit vertoond.84 

In het mahayana-boeddhisme is Avalokiteshvara, afgezien van de boeddha’s, 
de belangrijkste figuur omdat hij in ons tijdsgewricht heerst en vanuit zijn 
groot mededogen alle levende wezens helpt Verlichting te bereiken. Op Ceylon 
krijgt hij echter na verloop van tijd een eigen karakter. Bij de afsluiting van de 
Polonnaruva-periode (993-1235) liep ook het mahayana-boeddhisme op zijn 
eind en smolt Avalokiteshvara samen met de inheems Singalese godheid Natha 
deviyo.85 Deze is de ‘God van Senkadagala (Kandy)’86 en een van de beschermgo-
den van Sri Lanka. Zijn beelden bleven kenmerken van Avalokiteshvara behou-
den, zoals het boeddhabeeldje, maar zijn kroon bestond toen niet meer uit hoog 
opgebonden haartressen met een diadeem er omheen, maar uit een gelaagde, 

81 Geiger, Culture of Ceylon in Mediaeval Times, (noot 54), § 107, 117.
82 Geiger, Culture of Ceylon in Mediaeval Times, (noot 54), § 119(f) en (g). 
83 Hurpré, ‘The Royal Jewels’, (noot 44), 66. 
84 Met veel dank aan Hugo Kreijger, Amsterdam, voor het meedenken over deze kwestie.
85 Von Schroeder, Buddhist Sculptures of Sri Lanka, (noot 49), 404, no. 123A, Natha deviyo at 

Sulunapahura, 12de eeuw en later. 
86 John Clifford Holt, Buddha in the Crown. Avalokitesvara in the Buddhist Traditions of Sri Lanka. New 

York and Oxford: Oxford University Press 1991, 102-104.
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naar boven spitser wordende kroon.87 De tempel van Avalokiteshvara vereerd als 
Natha deviyo (Nathadevale) in Kandy, waarschijnlijk het belangrijkste heiligdom 
van deze godheid in de Kandy-periode (ca 1480-1815), is van vóór de vijftiende 
eeuw,88 en het beeld is uit de negende eeuw.89 Zijn tempel speelde een belang-
rijke rol bij de inauguratie van de koningen van Kandy. Daaruit blijkt dat hij 
fungeerde als dynastieke godheid van de koningen van Kandy en hun regering 
legitimeerde.90

Het hoofddeksel met het beeldje dat als hoofdtooi van Avalokiteshvara-Natha 
werd geïnterpreteerd, is al vaker besproken. In een studie van Avalokiteshvara op 
het vasteland van Zuidoost-Azië door Nanadana Chutiwongs zegt zij er over: 
‘that the Kandyan King – or some of them at least – regard themselves to be the 
earthly manifestation of Natha, their dynastic god.’.91 In een artikel over bekering 
en vorstelijke legitimering op Ceylon concludeert John Clifford Holt : ‘… [de 
koning] portrayed himself in the character of a this-worldly version of a cosmic 
power.’.92 Beide auteurs zien een verband tussen de geportretteerde koning en 

87 Deze transformatie is uitvoerig bestudeerd door Holt, Buddha in the Crown, (noot 86). Is de over-
eenkomst met de koningskroon van Bhuvanekabahu op de leeuwentroon, daar pl. 22 en hier afb. 4, 
toeval? 

88 Chutiwongs, ‘Avalokiteshvara (Natha) in Sri Lanka’, (noot 79), 136.
89 Holt, Buddha in the Crown, (noot 86), pl. 16, Von Schroeder 1990 (noot 51), 286, no. 78A, Pallava-

stijl, ca. 800, H. 74 cm. 
90 Chutiwongs, ‘Avalokiteshvara (Natha) in Sri Lanka’, (noot 79), 138.
91 Chutiwongs, Iconography of Avalokitesvara in Mainland Southeast Asia, (noot 79), 83, en Chutiwongs 

1990 (noot 79), 133-143, 138. 
92 Holt, ‘Buddhist Rebuttals’, (noot 72), 165-168. 

Afbeelding 9. Ivoren beeldje van 
Tirumalai Nayak, 17de eeuw. Minakshi-
Sundaresvara Temple, Madurai. Foto door 
bemiddeling van Dr. Crispin Branfoot, 
Londen. 
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de Singalese Avalokiteshvara-Natha, zij het in verschillende theologische termen. 
De bloem in Vimaladharma’s linkerhand zou dan een lotus zijn, het attribuut van 
Avalokiteshvara bij uitstek. Dat de bloem volgens mij een koningsscepter is, hoeft 
deze interpretatie niet in de weg te staan, omdat Vimaladharmasuriya zich niet 
in alle facetten als Avalokiteshvara zou hoeven voor te doen. Problematischer is 
echter dat er geen enkel beeld bestaat van Avalokiteshvara met een haartooi be-
kroond door een vajra of drietand. Met de drietand, het typische attribuut van de 
hindoegod Shiva, zal in deze boeddhistische context een vajra zijn bedoeld, een 
ritueel instrument dat bestaat uit vijf gekromde pinnen rondom een rechtop-
staande pin. De vajra staat voor bliksem, diamant en Verlichting.93 Bekroond door 
een vajra en met een diadeem van vijf opstaande plaatjes, lijkt het hoofddeksel 
sterk op de helm van een vajrayana-boeddhistische priester (vajracarya) in Tibet 
en Nepal.94 Die helm is van metaal met op elk opstaand plaatje een andere kos-
mische boeddha afgebeeld, vijf in totaal. Het is mogelijk dat de Delftse prentma-
ker, die overigens zeer zorgvuldig te werk is gegaan, de andere boeddha’tjes op 
Vimaladharmasuriya’s diadeem niet herkende en er een juweel van maakte. Maar 
hier is weer tegen in te brengen dat enerzijds een vajrayana-boeddhistisch ritueel 
voorwerp volstrekt niet past bij koninklijke staatsiekleding en dat anderzijds iets 
vajrayana-boeddhistisch onwaarschijnlijk is vanwege Vimaladharmasuriya’s uit-
gesproken keuze voor het theravada-boeddhisme. 

De bekroning van een drietand zou kunnen verwijzen naar de hindoegod 
Shiva en daarmee naar het hindoeïsme, maar dat is zeer onwaarschijnlijk omdat 
geen hindoegodheid of religieuze functionaris bekend is met een drietand op 
de hoofdtooi, evenmin komt in deze context een combinatie met een man-
nenbuste in miniatuur voor. Bovendien is iets hindoeïstisch onwaarschijnlijk bij 
Vimaladharmasuriya’s gedwongen keuze voor een ander soort koningschap dan 
het brahmaanse van eerdere vorsten op Ceylon. De hierboven vermelde moge-
lijkheden kunnen worden afgewezen. 

Het is mogelijk dat de bekroning noch een drietand, noch een vajra is, maar 
de klauwachtige zetting van een pronkstuk, waarvan twee van de vier klauwen 
te zien zijn. Het pronkstuk zou de tand van de historische Boeddha Shakyamuni 
kunnen zijn. In oude verhalen waarin verteld wordt hoe lang geleden deze reliek 
van de Boeddha op Ceylon zijn thuis vond, wordt vermeld dat de devote koning, 
na de stad op passende wijze versierd te hebben, de reliek hoogst eerbiedig, gevat 
in een gouden kroon, op zijn eigen hoofd naar zijn rustplaats brengt, een heilig-

93 Pauline Lunsingh Scheurleer and Marijke J. Klokke, Divine Bronze; Ancient Indonesian Bronzes from 
AD 600 to 1600. Amsterdam: Rijksmuseum en Leiden: E.J. Brill 1988, 41-42 en 117-118. 

94 Gilles Béguin, ‘A propos d’une tiare d’officiant bouddhique’, Revue du Louvre, tm. 34, 1984, 76-183. 
Voor een foto van een Nepalese vajacarya in actie, zie P.H. Pott, Yoga and yantra: their interrelation 
and their significance for Indian archaeology. Transl. by Rodney Needham. Den Haag: Martinus Nijhoff 
1966, pl. XIVb.
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dom dat hij er voor had laten bouwen.95 Hoewel het mythisch gehalte van deze 
teksten groot is, is het een feit dat Vimaladharmasuriya deze reliek, het palladium 
van Ceylon, heeft overgebracht naar een nieuw onderkomen in Kandy. Het fi-
guurtje op het opstaande blad zou dan zeker een Boeddha zijn en een tweede 
aan de andere kant is dan goed denkbaar. Dat kan het moment zijn geweest om 
zich als behoeder van de tand-reliek aan zijn onderdanen te presenteren om hen 
daarmee te imponeren. 

Een andere mogelijkheid is dat de bekroning een edelsteen in een klauw-
zetting is, als topstuk van een zelfontworpen kroon96 van boeddhistische aard 
met een tweede boeddhabeeldje aan de andere kant. Bij de ontvangsten van Van 
Spilbergen en De Weert droeg Vimladharmasuriya dit bijzondere hoofddeksel 
niet. Dat zouden zij wel hebben opgemerkt. Maar die ontvangsten waren geen 
godsdienstige ceremonies, zoals de inauguratie of het huwelijk van een koning, 
het overbrengen van de Boeddha’s voetafdrukken of tand-reliek. De koning is 
verder ook royaal met juwelen getooid. Aangevuld met zwaard en scepter is zijn 
staatsiekostuum voor een plechtigheid in verband met zijn koningschap met 
goddelijke associatie kompleet. Denkbaar is ook dat Vimaladharmasuriya’s por-
tret de helft is van een dubbelportret met zijn echtgenote, de koningsdochter 
dona Catharina, ook in vol ornaat. Hun eenheid en daarmee de legitimering van 
zijn koningschap zou in één oogopslag zichtbaar zijn. Nog sterker zou het zijn als 
hij hun huwelijksvoltrekking in beeld had laten brengen. Als toenaderingsgebaar 
tot zijn koninklijke aanstaande zou hij hun huwelijk volgens brahmaans ritueel 
hebben laten sluiten, maar wel zo dat hij zijn boeddhistische kroon er bij kon 
dragen. Enkele hindoegoden trouwen op deze manier. Bij een belangrijk on-
derdeel daarvan reikt het paar elkaar de rechterhand (panigrahana).97 Beroemd is 
de jaarlijks uitgevoerde huwelijksceremonie van de god Sundaran met de godin 
Minakshi, de lokale vormen van Shiva en Parvati, in de Minakshi-Sundareshvara-
tempel in Madurai (afb. 10). Vimaladharmasuriya zou hiervoor brahmaanse ce-
lebranten hebben moeten laten overkomen. Een moeizame en kostbare, maar 
niet helemaal onmogelijke onderneming. Het zou een groot gebaar zijn geweest, 
omdat daarmee zijn eenheid met dona Catharina op goddelijk niveau zou zijn 

95 Bimala Charan Law (red. en vertaling), The Dathavamsa (A History of the Tooth-relic of the Buddha). 
Lahore: Motilal Banarsi Das, 1925, Chapter Three; in de vijftiende eeuw zou de tand-reliek zich 
vermenigvuldigd hebben in een met juwelen bezet kistje op het hoofd van de koning van Ceylon 
voor de koning van Birma. Deze ontving het ook in een kostbaar kistje op zijn eigen hoofd en 
bracht het onder in een tempel. Pe Maung Tin and G.H. Luce (transl.), The Glass Palace Chronicle of 
the Kings of Burma. Rangoon: Rangoon University Press 1960, 86-92. Ook tegenwoordig worden 
relieken eerbiedig op het hoofd van een monnik gedragen bij het brengen naar de plek waar ze 
getoond worden, Karel R. van Kooij, ‘Reliekverering in het boeddhisme’, in Henk van Os, De weg 
naar de hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen, Baarn: Uitgeverij de Prom 2000, 201.

96 Ook Rajasimha II (1635-1687) zou, volgens Robert Knox, zijn staatsiekleding zelf hebben ont-
worpen. Knox, ‘Historical Relation of the Island Ceylon’, (noot 59), 57. 

97 In schilderingen en beeldhouwwerken in tempels voorgesteld, Thomas E. Donaldson, Śiva-Pa ̄rvatī 
and allied images: their iconography and body language. New Delhi: D.K. Printworld 2007, 22-26 en 
126-146 en fig. 25-66; Crispin Branfoot, ‘Minakshi’s Wedding. Painting the Sacred Marriage in 
Early Modern Madurai’, in Anna L. Dallapiccola (red.), Indian Painting. The Lesser Known Traditions. 
New Delhi: Niyogi Books 2011, 172-189. De enige andere goddelijke figuren van wie een hu-
welijk wordt afgebeeld zijn Rama en Sita, Sivaramamurti 1985 (noot 44), colour plate VII, Rama’s 
marriage, Vijayanagar, Hampi, 15e eeuw. 
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gebracht. Op het ivoren portretpaneeltje zou hun handreiking zijn afgebeeld. 
Vimaladharmasuriya’s naar dona Catharina uitgestoken hand zou dan als het 
ware klaar hebben gelegen voor de Delftse prentmaker om op de prentillustratie 
(afb. 1) die van Van Spilbergen er in te leggen. 

Vimaladharmasuriya’s imago

Toen Van Spilbergen op bezoek kwam, was Vimaladharmasuriya tien jaar aan de 
macht en had hij al veel gedaan om zijn goede naam in het binnenland en in 
het theravada-boeddhistische buitenland te vestigen. Bij de hem omringende en 
bedreigende machten waren veranderingen opgetreden. Sitavaka’s hindoe-vorst 
Rajasimha was in 1593 overleden, Kotte was in 1580 aan Portugal overgedragen 
en de rooms-katholiek geworden onderkoning Dharmapala in 1597 overleden. 
Nu waren de Portugezen Vimaladharmasuriya’s enige, maar ook ergste vijand. In 

Afbeelding 10. Ivoren plaatje met de huwelijksvoltrekking van de goden Minakshi en 
Sundaran, 17de eeuw. Victoria and Albert Museum, Londen, inv. nr. IM 70-1930. © Victoria 
and Albert Museum, London.
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hun ogen was hij een opstandeling en was Portugal de rechtmatige soeverein van 
Kandy. Om zich tegen hun agressie te verweren, zocht hij steun bij de nayaks in 
het zuiden van het Indische subcontinent en rekruteerde hij daar huurtroepen.98 
Onder deze omstandigheden is het goed mogelijk dat Vimaladharmasuriya al 
beschikte over eigen portretten voor propagandadoeleinden. Duidelijk is dat hij 
een ander imago zocht dan eerdere Singalese vorsten. Maar wel een met godde-
lijke associatie.99 

Hoewel veel aan zijn hof Portugees is, draagt Vimaladharmasuriya op zijn 
staatsieportret de traditionele Singalese hofkleding en het zwaard en de scepter 
van een vermoedelijk Singalese traditie die ook te vinden is bij de Madurai-
nayaks. Zijn juwelen refereren zowel aan die van de Madurai-nayaks als die van 
de koning van Kotte. Zijn snor lijkt ook aan het uiterlijk van Madurai-nayaks 
ontleend. Aangevuld met een kroon van eigen vinding is hij uitgerust voor een 
bijzondere, boeddhistische plechtigheid waardoor zijn prestige als koning wordt 
vergroot. Welke plechtigheid precies valt helaas niet uit te maken. Het portret 
lijkt vooral gericht op zijn eigen bevolking en die van de omringende landen. De 
overdaad aan goud en edelstenen zal ook de Hollanders hebben geïmponeerd. 

Het portret van admiraal Joris van Spilbergen

Admiraal Van Spilbergen is gekleed naar de mode van de jaren 1590-1615, die 
in heel Europa gedragen werd en ook bij Europeanen in Azië bekend was.100 
Gezien zijn accessoires en goed onderhouden haar en baard, is dit een rijke, 
vooraanstaande man. Zijn kostuum is modieus, maar niet overdadig.101 Dit past 
bij zijn rang als admiraal en bij zijn ontmoeting met een koning. Ook de rapier, 
geen echt oorlogswapen maar gebruikt voor het schermen, het duelleren en ter 
verdediging, is passend voor deze gelegenheid.102 Het is een stereotiep portret en 
kon, evenals dat van prins Maurits, door een kleine verandering aan gezicht en 
achtergrond, voor elke man van stand geschikt worden gemaakt. Of hij dit tenue 
bij de ontvangst door Vimaladharmasuriya ook echt aanhad, is daarom niet zeker, 
maar heel goed mogelijk. De penning aan de ketting over zijn borst, daarentegen, 
had hij toen zeker niet om. Het is waarschijnlijk de gouden medaille van hon-

98 T.B.H. Abeyasinghe, ‘The Kingdom of Kandy: Foundations and Foreign Relations to 1638’, in K. 
M. de Silva (red.), History of Sri Lanka from c 1500 to c 1800. Peradeniya: University of Peradeniya 
1995, 139-161. 

99 Koningen van Ceylon werden vanouds als bodhisattva’s of anderszins als goddelijk beschouwd. 
Holt, , ‘Buddhist Rebuttals’, (noot 72), 59-60. Knox, , ‘Historical Relation of the Island Ceylon’, 
(noot 59), 60. 

100 Mannen in dit kostuum, maar met een hoedje op dat wat eerder in de mode was, staan afgebeeld 
op een wandschildering op doek uit de omgeving van Chennai (vroeger: Madras), Tamil Nadu, 
Zuid-India, uit 1610-1620 in het Brooklyn Museum, zie Gittinger, Master Dyers to the World, (noot 
44), 94-95, no. 81.

101 Met veel dank aan Bianca du Mortier, conservator kostuum bij het Rijksmuseum, Amsterdam voor 
de kledingdetails. 

102 Met veel dank aan Eveline Sint Nicolaas, conservator wapens en militaria bij de afdeling 
Geschiedenis van het Rijksmuseum, Amsterdam. 
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derd rijksguldens die de Staten van Zeeland hem drie dagen na zijn terugkomst 
besloten hadden te schenken.103 Hoewel anachronistisch wilde hij hiermee graag 
worden geportretteerd. 

Het was Van Spilbergen die het contact legde en zorgde voor de uitwisseling 
van de portretten van Maurits en Vimaladharmasuriya. Blijkbaar beschikte hij 
over diplomatieke gaven en had hij snel in de gaten dat hij meer kon bereiken 
door militaire hulp aan te bieden, dan over specerijenhandel te beginnen. De ge-
meenschappelijke vijand moet ook een van de redenen zijn geweest waarom zijn 
opdrachtgevers Ceylon uitzochten om contact te leggen. Door het over Maurits 
overwinningen op de Spanjaarden te hebben, heeft hij Vimaladharmasuriya de 
overeenkomst laten zien in hun beider positie van opkomende militaire leiders 
van jonge staten die vochten tegen dezelfde wereldomspannende vijand, Portugal 
en Spanje. Misschien nam dat Vimaladharmasuriya nog eens extra in voor Maurits 
en diens totaal onverwachtse hulpaanbod. Helaas hebben de Staten-Generaal 
en Maurits bij gebrek aan een steunpunt in Azië dit aanbod niet waar kunnen 
maken. 

In de handen van Van Spilbergen kruisten de staatsieportretten van Maurits 
en Vimaladharmasuriya elkaar. Beide leiders waren hun positie aan de top aan 
het verstevigen, en presenteerden zich met grootser allure dan waarop zij recht 
hadden. Jammer genoeg zijn de portretten verloren geraakt. Alleen de prent met 
de handdruk (afb. 1), de verbeelding van een vriendschapsband tussen mensen uit 
ver van elkaar liggende landen, bestaat nog steeds, en is nog steeds zeer in trek.

103 De Jonge, De Opkomst van het Nederlands Gezag in Oost Indië, dl. 2, (noot 18), 211. 
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Kijken en bekeken worden
Een Nederlandse gezant in Delhi, 1677-1678

Guido van Meersbergen

Inleiding

In de historiografie over de vroegmoderne Europese ontmoeting met Azië ne-
men diplomatieke contacten een bijzondere plaats in. Sanjay Subrahmanyam 
stelde onlangs dat Aziatische hoven fungeerden als de plek bij uitstek voor het 
ontstaan van wederzijdse beeldvorming, terwijl Markus Vink Europese hofreizen 
kenmerkte als het meest spectaculaire subgenre uit de geschiedenis van inter-
culturele contacten.1 Veruit het grootste deel van deze gezantschappen kwam 
voor rekening van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Het is dan ook 
verrassend dat er nog altijd geen vergelijkende studie bestaat van de diplomatieke 
activiteiten van de VOC.2 Aangezien veel studies zich bovendien richten op een 
enkel opzienbarend moment in een vaak wel twee eeuwen durende verstand-
houding, blijft onze kennis van de dagelijkse diplomatieke praktijk beperkt. De 
hoofdzakelijk economisch georiënteerde geschiedschrijving over de Nederlandse 
aanwezigheid in het Indiase Mughal-rijk is hier een treffend voorbeeld van.3 In 
deze bijdrage vestig ik de aandacht op een nagenoeg onbekende diplomatieke 
ontmoeting, namelijk de ontvangst van de VOC-gezant Johannes Bacherus aan 
het hof in Delhi in 1677. Bacherus’ missie was sober opgezet: zijn rol scheen 
eerder die van onderdaan dan van representant van een vreemde mogendheid. 
Daarbij komt dat zowel steun als tegenwerking van Indiase zijde geworteld wa-
ren in verhoudingen op regionaal bestuurlijk niveau. Dit artikel bespreekt hoe 
de Nederlanders zich verhielden tot het keizerlijk gezag, en hoe zij op hun beurt 

1 Sanjay Subrahmanyam, Courtly Encounters: Translating Courtliness and Violence in Early Modern Eurasia. 
Cambridge, MA: Harvard University Press 2012, xiv; Markus Vink, Mission to Madurai: Dutch 
Embassies to the Nayaka Court of Madurai in the Seventeenth Century. Dutch Sources on South Asia ca. 
1600-1825, Volume 4. New Delhi: Manohar 2012, 13.

2 Zie ook: Leonard Blussé, Tussen geveinsde vrunden en verklaarde vijanden. Amsterdam: Koninklijke 
Nederlandse Academie van Wetenschappen 1999. Voor een verzameling deelstudies: Elsbeth 
Locher-Scholten en Peter Rietbergen (red.), Hof en Handel: Aziatische Vorsten en de VOC 1620-
1720. Leiden: KITLV Uitgeverij 2004.

3 Zie voor standaardwerken: H.W. van Santen, De Verenigde Oost-Indische Compagnie in Gujarat en 
Hindustan, 1620-1660. Meppel: Krips Repro 1982; Om Prakash, The Dutch East India Company 
and the Economy of Bengal, 1630-1720. Princeton, NJ: Princeton University Press 1985; George 
D. Winius en Marcus P.M. Vink, The Merchant-Warrior Pacified: The VOC (The Dutch East India 
Company) and its Changing Political Economy in India. Delhi: Oxford University Press 1991.
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werden benaderd door de Mughal-elite. Juist door dit vraagstuk te bestuderen 
vanuit het perspectief van de alledaagse diplomatieke uitwisseling wordt veel 
duidelijk over de positie van de VOC in Mughal India.

Wat weten we over de VOC-diplomatie in Mughal India? Het bestaande 
beeld wordt bepaald door twee groots opgezette gezantschapsreizen – de eerste 
aangevoerd door Dircq van Adrichem in 1662, de tweede onder leiding van de 
Duitser Joan Josua Ketelaar in 1711-1713.4 Beide hofreizen waren onderwerp 
van een deel uit de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging, terwijl Ketelaars 
missie bovendien bekendheid geniet vanwege de uitzonderlijke artistieke pro-
ductie die voortkwam uit zijn bezoek aan het hof in Udaipur.5 Meer recent 
was er aandacht voor Bacherus’ tweede diplomatieke afvaardiging naar het hof 
van keizer Aurangzeb (r. 1658-1707), in 1689-1690. Ook deze ontmoeting is 
prachtig verbeeld op een door een Indiase kunstenaar beschilderd wandkleed, 
nu in de collectie van het Tropenmuseum.6 De drie genoemde gezantschap-
pen hebben met elkaar gemeen dat ze gekenmerkt werden door groot uiterlijk 
vertoon, waarbij de Compagnie kosten noch moeite spaarde. Het was echter 
slechts in deze drie buitengewone gevallen dat de VOC dit strategische middel 
inzette om haar positie als machtige buitenlandse handelsnatie in Mughal India 
te bevestigen; tweemaal vanwege een troonsopvolging en eenmaal naar aanlei-
ding van Aurangzebs verovering van Golkonda. Niettemin bleef de diplomatieke 
molen continu draaiende. Op lokaal en provinciaal niveau werd haast onophou-
delijk onderhandeld met Indiase bestuurders en van tijd tot tijd koos men voor 
een doelgerichte lobby aan het keizerlijke hof. De meest door de wol geverf-
de diplomaat in deze gewesten was opperkoopman Joan Tack, die tijdens zijn  
28-jarig dienstverband in Agra betrokken was bij liefst zeven, meestal kleinscha-
lige, delegaties.7

Bacherus hofreis uit 1677 sluit aan bij deze vorm van diplomatie bestaande 
uit kleine delegaties. De gezant maakte bij die gelegenheid slechts gebruik van de 
diensten van de Indiase vakil (agent) Virji Das, de onderkoopman Jacobus Lindius, 
de chirurgijn Cornelis van den Aecker, en de assistenten Pieter de Liem en Jan 
de Boek.8 Ter vergelijking: in 1689 zou zijn gevolg bestaan uit ruim tweehonderd 
personen, inclusief 116 Indiase soldaten en peons, tientallen tentbouwers, vegers, 
palankijndragers, en andere inlandse bedienden, vijftien Europese militairen, twee 

4 A.J. Bernet Kempers (red.), Journaal van Dircq van Adrichem’s Hofreis naar den Groot-Mogol Aurangzeb, 
1662. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1941; J.Ph. Vogel (red.), Journaal van J.J. Ketelaar’s Hofreis naar 
den Groot Mogol te Lahore, 1711-1713. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1937.

5 Andrew Topsfield, ‘Ketelaar’s Embassy and the Farangi Theme in the Art of Udaipur’, Oriental Art 
30,4 (1984), 350-367; Joachim Bautze, ‘Maharana Sangram Singh of Udaipur entertaining mem-
bers of the Dutch East India Company led by Johan Josua Ketelaar’, Bulletin van het Rijksmuseum 
36,2 (1988), 117-132.

6 Tropenmuseum, Amsterdam: inv. nr. A 9584. Zie: Pauline Lunsingh Scheurleer en Gijs Kruijtzer, 
‘Camping with the Mughal Emperor: A Golkonda Artist Portrays a Dutch Ambassador in 1689’, 
Arts of Asia 35,3 (2005), 48-60.

7 Naast zijn deelname aan Van Adrichem’s missie in 1662 was Tack als secunde verbonden aan de 
afvaardigingen van Nicolaes Verburgh (1646) en Joan Berckhout (1656). Hij was hoofdverantwoor-
delijke in 1648, 1650, 1656 en 1660. Tack overleed in januari 1663. Zie: Bernet Kempers, Journaal, 
6-11, 16.

8 Nationaal Archief (NA), Den Haag, toegang 1.04.02, VOC 1339, f. 847v: Johannes Bacherus aan 
Batavia, Delhi, 14 december 1677.
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vertalers, meerdere stafdragers en keteldrummers, en zelfs twee tuiniers.9 Hoewel 
minder in het oog springend dan hun pompeuze tegenhangers, zijn kleinscha-
lige en informele missies een stuk representatiever voor de totale diplomatieke 
aanwezigheid van de VOC in Mughal India. In wat volgt reconstrueert dit artikel 
de aanloop naar Bacherus’ eerste missie en zijn ontvangst aan het hof. Door close 
reading van de beschikbare primaire bronnen wordt in kaart gebracht wat deze 
gebeurtenissen ons vertellen over de rol van de VOC in de Indiase wereld en de 
wijze waarop zowel de Nederlanders als de Mughals deze rol bezagen.

Groote gewelden en moeyelykheden

De eerste aanzet tot de missie van Bacherus werd gegeven op 31 oktober 1676, 
toen de zogeheten Hoge Regering – bestaande uit gouverneur-generaal Joan 
Maetsuycker en de Raad van Indië – besloot dat de in Bengalen geleden ‘groote 
gewelden en moeyelykheden’ noopten tot diplomatiek optreden.10 De aanleiding 
daartoe was het handelen van lokale magistraten in Patna, Dhaka en Hugli, die 
door de Hoge Regering werden beschuldigd van obstructie van de salpeter- en 
opium-export, het met voeten treden van handelsprivileges en van afpersing. 
Deze nieuwe bezwaren voegden zich bij de lopende eis tot restitutie van de 
196.000 roepies die in 1672 zouden zijn afgeperst door de subahdar (provinciale 
gouverneur), Shaista Khan (1664-1678; 1680-1688).11 Met haar keuze voor de 
koopman Bacherus opteerde de Hoge Regering bewust voor een gezant van 
bescheiden rang, in tegenstelling tot vijftien jaar eerder toen Van Adrichem als 
Surats directeur in Delhi zijn opwachting maakte.12 Batavia’s plan van aanpak 
voorzag namelijk in een gefaseerde opbouw van de diplomatieke inzet. Het is 
nuttig hier even bij stil te staan, omdat het inzicht biedt in de rijke geschakeerd-
heid van de VOC’s politieke aanwezigheid in Mughal India.

Zoals gold voor de meeste gezantschappen naar het keizerlijke hof, was 
Bacherus’ missie ingebed in een complex web van lokale politieke relaties. Al in 
een vroeg stadium concludeerde de VOC dat het cultiveren van goede banden 
met plaatselijke bestuurders meer zou kunnen betekenen voor de soepele voort-
gang van de handel dan welk keizerlijk bevelschrift ook. In 1657 schreef de Hoge 
Regering dat ‘het de E. Comp[agnie] profitabelder is de subalterne regenten met 

9 Lunsingh-Scheurleer en Kruijtzer, ‘Camping’, 52-57.
10 J.A. van der Chijs, H.T. Colenbrander, J. de Hullu, e.a. (red.), Dagh-Register gehouden int Casteel 

Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India. 31 dln. ’s-Gravenhage/Batavia: 
Martinus Nijhoff 1887-1931, Anno 1676, 280. Het door de VOC als “Bengalen” aangeduide gebied 
beslaat grotendeels de huidige Indiase deelstaten Bihar, West Bengal en Odisha (Orissa), en delen 
van Bangladesh.

11 W. Ph. Coolhaas, J. van Goor, en H.K. s’Jacob (red.), Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal 
en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oost-indische Compagnie. 13 dln. ‘s-Gravenhage: Martinus 
Nijhoff 1960-2007, dl. IV, 144-145. Een zilveren rupee stond gelijk aan 24 Hollandse stuivers: H.W. 
Stapel en C.W.Th van Boetzelaar van Asperen en Dubbeldam (red.), Pieter van Dam’s Beschryvinge 
van de Oostindische Compagnie. 7 dln. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1927-1954, dl. II.3, 101.

12 Bacherus trad omstreeks 1665 in dienst van de VOC en diende hoofdzakelijk in Surat, waar hij in 
1677 tot koopman werd bevorderd. Na repatriëring in 1679 kwam hij in 1684 als opperkoopman 
en secunde van commissaris-generaal Hendrik Adriaan van Rheede opnieuw naar Azië. Tot zijn 
dood in 1693 was hij voornamelijk op de Coromandelkust werkzaam: Generale Missiven IV, 223, n. 
3; Beschryvinge II.2, 134, n. 3.
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propere schenckagie tot onse devotie te brengen, als het Mogolse hof met onse 
doleantiën na te loopen’.13 Het uitwisselen van giften, beleefde correspondentie 
en wederzijdse bezoekjes kenmerkten de ‘dagelicxe ommeganck’ tussen Indiase 
edellieden en Compagniesdienaren, zo stelde Wollebrant Geleynssen de Jongh 
al in de late jaren 1620.14 De aanhoudende roep om geschenken vormde echter 
ook een grote bron van ergernis onder de Europese kooplieden. Minstens eens 
per twee jaar bezocht de Nederlandse resident in Dhaka het hof van de Bengaalse 
subahdar voor het aanbieden van de zogeheten ‘gewone schenckagie’.15 In 1674 
verschonk de Compagnie bij deze gelegenheid voor ruim f 16.000 aan giftgoe-
deren aan Shaista Khan, zijn diwan (eerste minister) Rai Nandalal, en enkele 
mindere functionarissen. Geïrriteerd merkten Maetsuycker en collega’s hierover 
op dat het wel scheen alsof lagere functionarissen de uitvoer van producten 
met opzet hinderden om de Nederlanders te dwingen tot het aanbieden van 
geschenken aan het provinciale hof in ruil voor parwanas (bevelschriften).16 Pas 
wanneer het gedurende langere tijd aan een werkbare verstandhouding met loka-
le overheden ontbrak en herhaaldelijke protesten bij het provinciale bestuur geen 
uitkomst boden, ging de VOC over tot het kenbaar maken van haar klachten aan 
de centrale overheid.

Als gezegd was Bacherus een afgevaardigde van betrekkelijk lage status. Mocht 
zijn ‘matigh geschenck’ en verzoek om redres in ‘ernstige, dogh modeste termen’ 
echter onvoldoende indruk maken, dan diende hij te worden afgelost door de 
tweede man in de directie, de opperkoopman Albertus van Oosterwyck; van de 
laatste verwachtte Batavia dat hij gezien zijn hogere rang de zaak ‘met te meer-
der aansien’ zou kunnen bevorderen.17 Opvallend is dat, slechts enkele maanden 
vóór Bacherus’ vertrek, de Indiase VOC-makelaar Vallabh Das vanuit Agra naar 
Delhi was gezonden om protest aan te tekenen tegen de Bengaalse bestuurders. 
Daarnaast bleef de Compagnie parallel aan Bacherus’ missie in onderhandeling 
met nawab Shaista Khan en Rai Nandalal in Dhaka. Deze extra dimensie geeft 
aan dat een hofreis slechts onderdeel was van een uitgebreid stelsel van politieke 
contacten op verschillende bestuursniveaus. Batavia’s verwijzing naar het eventu-
ele gebruik van ‘harder middelen jegens de Mooren’ attendeert ons ten slotte op 
het ultieme dwangmiddel dat de Compagnie achter de hand had, namelijk het 
blokkeren van Indiase havens en de beslaglegging op Indiase schepen.18 Hoewel 
de VOC niet schroomde om deze maatregelen ook daadwerkelijk toe te passen 
en Bacherus nadrukkelijk was opgedragen om indien nodig met dit dreigement 
te schermen, bleef een gewapend optreden in dit geval uit.

Veel informatie betreffende Bacherus’ missie valt af te leiden uit de twee 
instructies die hem tot leidraad dienden. Uit de opdracht die hij op 18 januari 
1677 van de Suratse directeur Willem Volger ontving, wordt direct duidelijk dat 
het feitelijke diplomatieke werk al begon zodra de gezant Surat verliet. Volger 

13 Generale Missiven III, 171.
14 D.W. Caland (red.), De Remonstrantie van W. Geleynssen de Jongh. s’-Gravenhage: Martinus Nijhoff 

1929, 46, 59.
15 Generale Missiven III, 944.
16 Generale Missiven IV, 69.
17 Dagh-Register 1676, 280.
18 Generale Missiven IV, 144.
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gelastte Bacherus om over Ahmedabad te reizen en onderweg een bezoek te 
brengen aan de subahdar van Gujarat, Muhammad Amin Khan, die met zijn leger 
te velde lag vlakbij Cambay (Khambhat). Na Amin Khan uit naam van Volger 
te hebben begroet en diens brief te hebben overhandigd, diende Bacherus de 
edelman te verzoeken om een aanbevelingsbrief gericht aan Aurangzebs wazir 
(rijkskanselier) Asad Khan. Eenmaal in Delhi moest hij deze samen met Volgers 
petitie aan de wazir overhandigen, met het verzoek nieuwe bevelschriften aan de 
Bengaalse bestuurders te zenden en zo de ‘onredelycke procedueren’ door hen 
gepleegd een halt toe te roepen.19 Volger achtte het verstandig dat Bacherus zijn 
aandacht en middelen vooral zou richten op Asad Khan en diens aanhangers, 
hoewel hij niet moest nalaten ook steun van andere edelen te verwerven in-
dien de mogelijkheid zich voordeed. Zo had de Suratse gouverneur Ghiyasuddin 
Khan al toegezegd om ten gunste van de Compagnie te schrijven aan zijn broer, 
die aan het hof verantwoordelijkheid droeg voor het bezorgen van petities aan 
de keizer.20 Volgers instructie laat dus haarscherp zien hoe vertegenwoordigers 
van de Nederlandse handelsnatie ingang vonden in de patronagenetwerken van 
de imperiale staat.

Ten tweede onderstreept de instructie aan Bacherus dat de VOC zich in het 
diplomatieke verkeer schikte naar wat zij beschouwde als lokale conventies. Vaak 
hield dit verband met ideeën over karaktereigenschappen die bepaalde groepen 
gemeen zouden hebben. Zo stelde de Suratse directie giftgoederen beschikbaar, 
aldus Volger, ‘vermits wel weten met desen lantaart niet uyt te rigten is, sonder 
haar alvoorens de handen gevult te hebben’.21 Voor Aurangzeb waren in totaal 
drie stuks rood en één stuk groen laken, twee schilden, een slagzwaard, vier 
houwerklingen en vijf paradijsvogels gereserveerd, naast een aantal gouden en 
zilveren munten.22 Als geschenken voor een machtig vorst was dit een uiterst 
sober lijstje. Tijdens eerdere gezantschappen had de VOC goede sier gemaakt met 
de presentatie van Arabische paarden, Ceylonese olifanten en allerhande Japans 
lakwerk, inclusief draagstoelen, een draagtroon (takht-rawan) en een speciaal ge-
maakte howdah of ‘eliphantshuysken’. De totale uitgaven aan geschenken tijdens 
Ketelaars missie liepen zelfs op tot het exorbitante bedrag van f 600.000.23 Het 
is dan ook belangrijk te beseffen dat de door Bacherus gepresenteerde goede-
ren slechts bedoeld waren als ‘een nesser [nazr] off begroetenisse’.24 Het woord 
nazr, dat ‘offergave’ betekent, duidt op een erkentenis die Mughal-edelen aan de 
keizer bewezen ten teken van toewijding en trouw. In tegenstelling tot pishkash 
– kostbare ceremoniële giften die de keizer ontving tijdens speciale gelegenhe-
den – was nazr een routinematig onderdeel van alledaagse ontmoetingen. In de 
regel bestond deze schenking uit contant geld, meer specifiek uit enkele gouden 
mohurs en vijf of meer zilveren roepies.25 Hiermee is slechts één van de vele 

19 NA, VOC 1329, ff. 1151r-v: Instructie voor Johannes Bacherus, Surat, 18 januari 1677.
20 Ibid., f. 1452v.
21 Ibid., f. 1152r.
22 Ibid.
23 NA, VOC 1201, f. 759v: Dagregister door Joan Berckhout en Joan Tack, Agra en Delhi, 26 decem-

ber 1652 tot 31 maart 1653; Bernet Kempers, Journaal, 54-55, 166; Vogel, Journaal, 102.
24 NA, VOC 1329, f. 1152r.
25 M. Athar Ali, The Mughal Nobility under Aurangzeb. Bombay: Asia Publishing House 1966, 142-144.
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gebruiken uit de Indo-Perzische cultuursfeer genoemd die Compagniesdienaren 
nabootsten of zich toe-eigenden. De natuurlijke wijze waarop Bacherus en an-
dere VOC gezanten inheemse concepten en statussymbolen hanteerden in de 
sociale en diplomatieke omgang geeft aan in hoeverre zij als vreemdelingen par-
ticipeerden in hun gastcultuur.

Drie maanden na Volgers instructie ontving Bacherus een tweede leidraad, 
ditmaal opgesteld door de Bengaalse directeur Jacob Verburgh. Dit document 
zette uiteen hoe ‘gestadige sollicitatiën’ bij Shaista Khan en Rai Nandalal geen 
oplossing hadden geboden voor het slepende conflict. Bovendien werden de 
door Vallabh Das aan het hof verkregen parwanas in Patna openlijk genegeerd.26 
Verburgh laakte de loze beloften van de ‘valschen heijden raijnandelaal’, die na 
lang talmen had laten weten dat de Nederlanders geen tegemoetkoming hoefden 
te verwachten zolang zij de claim van de Rs. 196.000 niet lieten vallen.27 Het 
verkrijgen van redres op dit punt groeide uit tot het centrale doel van Bacherus’ 
missie, maar welke situatie lag hier aan ten grondslag? De Bengaalse instructie 
schrijft hierover dat de Compagnie in conflict was geraakt met de karori (gewes-
telijk bestuurder) van Hugli, Malik Qasim, naar aanleiding van het overlijden 
van de Compagniestolk Balram en diens vrouw in 1672. Qasim had daarop de 
Nederlandse factorij door wachters laten bezetten en het bedrag van Rs. 35.000 
dat hij aan Balram op naam van de Compagnie zou hebben verstrekt, opge-
eist. De koopman Pieter Hoffmeester was vervolgens naar Dhaka vertrokken 
om over Qasims optreden te klagen en diens ontslag te eisen, maar in plaats van 
gehoor te vinden bij Shaista Khan had de VOC zich grotere problemen op de 
hals gehaald. De nawab besloot namelijk om de Nederlandse handel in geheel 
Bengalen te verbieden en gaf opdracht aan alle ingezetenen niet langer goederen 
of diensten aan de Compagnie te leveren. Pas na betaling van een dwangsom van 
Rs. 150.000 had hij het embargo weer laten opheffen. De kosten waren tot het 
bewuste totaal van Rs. 196.000 opgelopen vanwege de steekpenningen betaald 
aan Rai Nandalal en het originele bedrag dat Malik Qasim als uitstaande lening 
van Balram had ingevorderd.28

Verburghs instructie vermeldt dat de nawab na ontvangst van de genoem-
de som in een officieel getuigschrift verklaarde dat de Compagnie geen schuld 
droeg aan de dood van Balrams vrouw. Integendeel, volgens haar nabestaanden 
had zij zichzelf ‘door ’t nuttigen van amphioen’ om het leven gebracht.29 Toch 
was de rol van de toenmalige directeur Constantin Ranst minder zuiver dan 

26 J.E. Heeres schreef deze parwanas ten onrechte toe aan Bacherus’ missie. Men vindt ze afgedrukt, 
met onjuiste datering, in J.E. Heeres en F.W. Stapel (red.), Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum: 
Verzameling van Politieke Contracten en verdere Verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van 
Privilegiebrieven, aan hen verleend, enz.. 6 dln. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1907-1955, dl. III, 
116-121. Voor contemporaine kopieën: VOC 1329, ff. 1456r-1458r. De parwanas zijn gedateerd 
op de 12de Zilqad in het twintigste regeringsjaar van Aurangzeb, wat correspondeert met 6 januari 
1677. Zie: Jadunath Sarkar (red.), Maasir-i-‘Alamgiri: A History of the Emperor Aurangzib-‘Alamgir 
(reign 1658-1707 A.D.) of Saqi Must’ad Khan. Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal, 1947.

27 NA, VOC 1328, ff. 512v-514r: Instructie voor Johannes Bacherus, Hugli, 15 mei 1677. Zie ook: 
NA, VOC 1328, f. 509r: Jacob Verburgh en Raden aan Batavia, Hugli, 8 mei 1677.

28 Ibid., ff. 513r-v. Zie ook de ongedateerde remonstrantie aan Aurangzeb (1677): NA, VOC 1330, ff. 
939v-941r.

29 NA, VOC 1328, f. 513v.
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Verburgh hier wilde doen geloven. In Batavia’s generale missive van 11 december 
1672 valt te lezen hoe Malik Qasim bij het overlijden van ‘Bolleram’ de genoem-
de som van Rs. 35.000 opeiste. Om te voorkomen dat de gouverneur er bij het 
inzien van Balrams boeken achter zou komen hoeveel tollen er door de VOC 
gedurende twintig jaar ‘geslooken’ waren, besloot Ranst om het geëiste bedrag 
te voldoen en dit uit Balrams nalatenschap te vereffenen. De bewuste papieren 
noch de financiële middelen kwamen bij nader onderzoek echter boven water. 
Hierop werden zowel Balrams oudste zoon als diens weduwe ‘in de logie sachte-
lijck getortureerd om alsoo agter de waerheyt te comen’. Niet alleen bleek dat zij 
beiden van niets wisten, tot overmaat van ramp overleed de onfortuinlijke vrouw 
enkele dagen later.30 Als reactie liet Malik Qasim haar lichaam in zijn durbar of 
audiëntieplaats opbaren om een ieder te tonen hoe zij door de Nederlanders 
was ‘dootgepijnicht’. Of de marteling inderdaad de doodsoorzaak was, valt te 
betwijfelen. Wel is duidelijk dat de Compagnie met haar onzachtzinnig optreden 
schuld droeg aan het overlijden van de vrouw. Volgens Maetsuyckers lezing had 
Balrams weduwe de opium namelijk ingenomen nadat zij onder dwang door 
de Nederlanders uit huis was gehaald, een actie die onder de Hindoes ‘voor een 
groote schande ende verlies van hare caste wert gehouden’.31 Ook al bevestigt 
dit incident nogmaals hoezeer het dagelijkse leven in de factorij verankerd was 
in de lokale context, het geeft tegelijkertijd – door het gebrek aan begrip voor 
culturele gevoeligheden – de grenzen van de VOC’s interactie met de Aziatische 
wereld aan.

Aen’t Mogolse Hof in Dillij

Zoals bij de VOC gebruikelijk, hield Bacherus tijdens zijn hofreis een dagregister 
bij waarvan hij kopieën aan zijn meerderen zond.32 Omdat van deze officiële 
dagboeken slechts een fractie bewaard is gebleven, zijn we voor informatie over 
het verloop van Bacherus missie echter vooral aangewezen op briefwisselin-
gen. Het toeval wil dat de route die de koopman tijdens zijn heenreis volgde 
wél volledig kan worden nagegaan, omdat Pieter van Dam deze opnam in zijn 
Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Hieruit blijkt dat Bacherus drie dagen 
na ontvangst van zijn instructie, op 21 januari 1677, uit Surat vertrok. Hij volg-
de de weg over Ahmedabad en Ajmer in de richting van Delhi, maar boog op 
driekwart van zijn reis af naar Agra waar hij op 14 maart arriveerde. Onderweg 
verbleef de gezant enkele dagen in het leger van Muhammad Amin Khan in 
verband met de gewenste aanbevelingsbrief aan Asad Khan. Deze kreeg hij op 3 
februari in handen.33 

30 Generale Missiven III, 925.
31 Ibid., 826.
32 NA, VOC 1330, ff. 861r-862r: Register van geschriften vanuit Delhi naar Batavia gezonden, 24 

november 1677. Vanuit Surat, 15 November 1677 (VOC 1330 , f. 948r); 19 april 1678 (VOC 1340 
ff. 1507r-1508r); 31 mei 1678 (VOC 1340, f. 522v). Vanuit Hugli, 24 December 1677 (VOC 1330, 
ff. 831v-832v).

33 Beschryvinge II.2, 54-55. Van Dam geeft alleen de route weer zonder Bacherus te noemen. De data 
en de verwijzing naar Amin Khans brief bieden echter uitsluitsel.
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Pas na een verblijf van drie maanden in Agra ontving Bacherus de vanuit 
Bengalen toegezonden documenten, waarna het tot 24 juli duurde voordat hij in 
Delhi arriveerde.34 Eenmaal in de keizerlijke residentie begon voor de gezant een 
periode van diplomatiek aftasten en vooral lang wachten. De voortekenen voor 
een succesvolle missie waren aanvankelijk niet gunstig. Niet alleen was Shaista 
Khan – tegen wie de Nederlandse aanklacht zich richtte – één van de rijkste 
en machtigste Mughal-edelen en bovendien een oom van Aurangzeb, maar de 
nawab had onlangs ook de banden aangehaald met Asad Khan door het huwelijk 
van zijn zoon met de wazir’s oudste dochter.35 Tegen deze achtergrond verscheen 
Bacherus op 5 september in de Am-Khas, de openbare audiëntieplaats in het 
keizerlijke fort, om tijdens een publieke zitting zijn verzoekschrift in te dienen. 

Omdat er geen erekleed (khil’at of sarapa) voorhanden was van dezelfde gra-
datie als het gewaad dat Van Adrichem in 1662 had ontvangen, werd de gebrui-
kelijke eerbetuiging nog een week uitgesteld.36 Het enig overgebleven dagboek-
fragment van het gezantschap – getiteld ‘Extract uijt het Daghregister gehouden 

34 NA, VOC 1330, ff. 862v-863r: Johannes Bacherus aan Batavia, Delhi, 24 november 1677; NA, VOC 
1340, f. 1514r: Sijbrand Abbema en Raden aan Batavia, Surat, 19 april 1678; Generale Missiven IV, 223.

35 Shaista Khan was de broer van Aurangzeb’s moeder Mumtaz Mahal.
36 NA, VOC 1330, ff. 863r-v; Generale Missiven IV, 223.

‘’t Hof van den grooten Mogol’, prent in Olfert Dapper, Asia, of Naukeurige Beschryving 
van Het Rijk des Grooten Mogols, En een groot gedeelte van Indiën. Amsterdam: Jacob 
van Meurs 1672, deel I, ná p. 178. Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, OTM 
OM 63-115. De prent toont een contemporaine, grotendeels fantasierijke Nederlandse verbeel-
ding van het hof in Agra.
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bij den Coopman Joannes Bacherus aent Mogolse Hof in Dillij’ – beschrijft dit 
ceremoniële hoogtepunt tot in detail. Met behulp van thick description is het mo-
gelijk ons op basis van dit extract een nauwkeurige voorstelling te vormen van 
de plaats van de VOC in de Indiase diplomatieke wereld.37

Op zondag 12 september 1677 maakte Bacherus voor de tweede maal zijn op-
wachting in het keizerlijk paleis. Hij beschreef hoe hij plaatsnam in de ‘amchas’, 
waar Aurangzeb na iets meer dan een ‘gerrij’ (ghari: een Indiase tijdseenheid die 
gelijkstaat aan 24 minuten) op de troon verscheen en door de ‘ammerouwen’ 
(umara: hoge edelen) begroet werd.38 Zowel hier als elders wijst Bacherus’ rou-
tineuze gebruik van Indiase termen erop dat deze begrippen voor de gezant en 
zijn beoogde lezers genoegzaam bekend waren en geen verdere toelichting ver-
eisten. Ook dit wijst erop dat Compagniesdienaren in India ingeburgerd waren 
geraakt in de gastcultuur. Enerzijds kwam dit door aanpassing aan en overname 
van lokale praktijken, anderzijds door incorporatie door de Mughals. Het laatste 
kwam meest treffend tot uiting in the khil’at ceremonie. Bacherus noteerde hoe 
zijn aanwezigheid door Sarbuland Khan, de Mir Bakhshi (hoofd van de keizerlij-
ke salarisadministratie), aan Aurangzeb werd bekendgemaakt. Vervolgens leidde 
de darogha (opzichter) van de sarapas (Perzisch: sar-a-pa: van hoofd tot voet) de 
Nederlander naar een bijvertrek: ‘daar ick mij den toock (tulband) om de hoet 
doen binden, den rock (jama) om’t lijff, en d’Commerbant (kamarband: sjerp) om 
den hals laten hangen hebbende’.39 Van top tot teen gekleed keerde de gezant 
terug in de Am-Khas, waar de genoemde functionaris hem in het zicht van 
Aurangzeb liet plaatsnemen:

‘…daar ick na’t stadigh staan soodanigh van wel over een gerrij [ghari], door dien 
de maij[esteij]t met ’t resumeren van papieren sigh g’occupeert hielt, als hij ’t gesight 
seer vrindelijck op mij sloegh viermael met tesselimmen [taslims] mijne beleefde 
danckbaerheijt aff gedaen hebbende wees sijn maij[esteij]t selver, met ’t oplighten 
van sijn reghter handt mij boven op, in’t silver heck te stellen daar ick door de 
voorsz[eijde] cerpaeuws droga [sarapas darogha] aen de slinckerh[an]t op te gaan 
begeleijt, ende in de derde rij achter de amerouwen [umara] tusschen die van eeck 
asarij [yek hazari], oft een duijsent paarden gestelt wierde…’ 40

Voor een goed begrip van deze gebeurtenis behoeven vier aspecten verde-
re uitleg. Ten eerste de khil’at ceremonie zelf. Dit gebruik, waarbij heersers of 
andere machtige personen erekleden schonken aan hun gunstelingen, had ver-
moedelijk haar oorsprong in China en breidde zich in het eerste millennium na 
Christus uit over andere delen van Azië en daarbuiten.41 De plechtigheid draaide 
om het wederzijds aangaan of bevestigen van patronagebanden tussen donor 
en ontvanger, waarbij de laatste publiekelijk zijn verplichting tot dienstbaarheid 
betuigde. Aan de andere kant werkte de gunst en bescherming die deze gift sym-

37 Zie: Clifford Geertz, ‘Thick Description: Toward an lnterpretive Theory of Culture’, in Clifford 
Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books 1973, 3-30.

38 NA, VOC 1323, ff. 630r-v: Extract dagregister door Johannes Bacherus, Delhi, 12 september 1677.
39 Ibid., f. 630v.
40 Ibid.
41 Stewart Gordon (red.), Robes of Honour: Khil’at in Pre-Colonial and Colonial India. New Delhi: 

Oxford University Press 2003, 1-2. 
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boliseerde statusverhogend voor de ontvanger. Een door de heerser gedragen of 
aangeraakte khil’at zou namelijk iets van zijn ‘essentie’ (baraka) bevatten en door 
het dragen van zo’n gewaad werd de begunstigde fysiek deelgenoot van het we-
zen van zijn of haar vorst. Voor een precieze ordening van hiërarchische relaties 
kende Mughal India een uiterst verfijnde gradering van de finesse en waarde 
van erekleden.42 De aan Bacherus verschonken sarapa had de relatief bescheiden 
waarde van Rs. 170.43 Het betrof dan ook de standaard driedelige uitvoering en 
niet de exclusievere vijfdelige of zelfs zevendelige set.

Naast het type erekleed was ook Bacherus’ positionering in de Am-Khas een 
indicatie van de rang die hij kreeg toebedeeld. Evenals de khil’at ceremonie was 
zijn rangschikking tussen de Mughal-edelen een uiting van de wijze waarop 
het keizerlijk gezag buitenlandse afgevaardigden symbolisch incorporeerde in 
de eigen machtsorde. In het Mughal-bestuurssysteem hadden ambtsdragers een 
mansab (militaire rang) die hun positie in de imperiale hiërarchie aangaf. Deze 
bestond uit de dubbele aanduiding van zat en sawar. De eerste stond voor de 
persoonlijke rang van de functionaris en bepaalde zijn status en salaris; de tweede 
specificeerde het aantal ruiters onder zijn gezag en het bedrag dat hij jaarlijks 
ontving tot onderhoud van zijn troepen. Mansabdars met een zat van 1000 of 
hoger werden gerekend tot de adel.44 De ruimtelijke indeling van de Am-Khas 
gaf visueel uitdrukking aan deze rangschikking. In het paleis in Delhi zat de kei-
zer aan het uiteinde van de audiëntieplaats op een verhoogd balkon. Onder hem 
was een kleine door een gouden hek afgescheiden sectie gereserveerd voor de 
prinsen, met daarbuiten een groter door een zilveren hek omlijnde ruimte waar 
hoge edellieden met een zat vanaf 2000 naar gelang hun status plaatsnamen. De 
rest van de door pilaren omgeven hal was bestemd voor mansabdars met rangen 
tussen de 200 en 2000 zat, en was afgescheiden door een rood houten hek. Op 
de grote binnenplaats buiten de hal zelf stonden verder nog de mindere ambts-
dragers in het binnenste gedeelte, en buiten een rode zandstenen afscheiding 
hun voetvolk en ander personeel.45 Zoals Bacherus aangaf werd hij binnen het 
zilveren hek geleid, waar hij op gepaste afstand van de umara op de derde rij 
tussen bevelhebbers over 1000 ruiters zijn aangewezen plek vond.46 Voor deze 
bijzondere gelegenheid werd de Nederlandse gezant dus ingeschaald onder het 
lagere kader van de inheemse adel.

De derde toelichting betreft Bacherus’ participatie in Mughal-ritueel. De 
VOC-dienaar noteerde hoe hij na ontvangst van zijn sarapa ‘viermael met tes-
selimmen’ zijn dankbaarheid betuigde. Hoewel de gezant hiermee deed wat van 
hem werd verwacht, is de vanzelfsprekendheid waarmee hij deelnam aan het 
hofritueel veelzeggend. De taslim, zo noteert de zestiende-eeuwse kroniekschrij-
ver Abu’l Fazl, bestond uit het plaatsen van de rug van de rechterhand op de 

42 Stewart Gordon, ‘Robes of honour: A ‘transactional’ kingly ceremony’, The Indian Economic and 
Social History Review 33.3 (1996), 225-242.

43 NA, VOC 1323, f. 631r.
44 Prakash, The Dutch East India Company, 32, n. 14.
45 Stephen P. Blake, Shahjahanabad: The Sovereign City in Mughal India, 1639-1739. Cambridge: 

Cambridge University Press 1991, 92.
46 Bacherus doelde hier waarschijnlijk op de sawar rang, wat het verschil met Blake’s indeling zou 

verklaren.
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grond, waarna de persoon voorzichtig overeind kwam tot hij rechtop stond, om 
vervolgens de palm van zijn hand op zijn kruin te plaatsen. Met dit eerbetoon, 
zo legde hij uit, toonde een ondergeschikte aan dat hij bereid was zichzelf op 
te offeren.47 Ogenschijnlijk probleemloos voerde Bacherus deze betekenisvolle 
handeling viermaal achtereen uit. Zijn houding was kenmerkend voor VOC-
diplomatie in Mughal India. Vijftien jaar eerder noteerde Van Adrichem op 
vergelijkbare wijze hoe hij ‘vier malen salam offte eerbiedenis naar de Moorse 
wyse’ deed bij het in ontvangst nemen van de keizerlijke farmans, terwijl Ketelaar 
in 1712 eveneens meermaals sprak van het doen van ‘keyserlyke salammen of 
complimenten naar deser landen coustume’ als dank voor ontvangen geschen-
ken.48 Waar de Mughal-overheid door middel van rituele handelingen uiting gaf 
aan haar claim van gezag over de vreemde handelsnatie verblijvend binnen haar 
landsgrenzen, schikten de Nederlandse vertegenwoordigers zich zonder enig be-
zwaar in hun rol van vazal.

Ten vierde demonstreert de geciteerde passage in hoeverre een gezant als 
Bacherus zijn eigen positie afmat aan de criteria van zijn gastheren. De koopman 
toonde een bijzonder scherp oog voor de betekenis van non-verbale signalen. Zo 
noteerde hij hoe Aurangzeb ‘’t gesight seer vrindelijck op mij sloegh’ en hoe de 
keizer hem iets later persoonlijk met een handgebaar gebood om binnen het zil-
veren hek plaats te nemen. Even verderop meldde Bacherus met trots dat de vorst 
‘noch soo verscheijde mael mij verwaardighde d’oogen na mij toe te slaan’.49 
Het belang van dergelijke signalen ontging ook Batavia niet. De Hoge Regering 
informeerde de Heren XVII hoe Bacherus tijdens zijn tweede audiëntie ‘niet 
alleene voor ’t gemelte silvere heck, maer selfs daarbinnen’ was toegelaten en dat 
hij al staande voor de troon was vereerd ‘met een vrundelijcke toeknickinge van 
den Coninck selve’.50 Volgens de gezant zelf was zijn onthaal ‘de grootste eere die 
d’E[dele]: Comp[agnie] can wenschen dat van dese monarch haar affgesondene, 
moght aangedaan worden’. Tekenend voor zijn reactie is dat hij benadrukte hoe 
zeer deze plechtigheid de Compagnie verhief in de ogen van de Indiase aanwe-
zigen: ‘[het] deedt ijder met admiratie om, en op ons sien, van wegen de achtinge 
die mij van sijn maij[esteij]t gebeurde’.51 VOC-gezanten in Mughal India golden 
niet als volwaardige diplomatieke partners van de keizer, maar zij slaagden er wel 
in om als zijn gunstelingen commerciële voorrechten te verwerven. In deze rol 
wedijverden zij met andere cliënten en vazallen, in het bijzonder met provinciale 
en lokale bestuurders. Logischerwijs woog de status die de Nederlandse hande-
laren genoten in de optiek van deze mansabdars voor Bacherus en zijn collega’s 
dan ook zwaar. Naast kijken, was dus vooral bekeken worden van cruciaal belang 
tijdens een ceremoniële ontvangst aan het hof.

47 H. Blochmann (red.) en H.S. Jarrett (vert.), The Ain i Akbari by Abul Fazl ‘Allami, translated from the 
original Persian. 2 dln. Calcutta: Baptist Mission Press 1873-1891, dl. I, 158.

48 Bernet Kempers, Journaal, 191; Vogel, Journaal, 145. Farman: door de keizer uitgevaardigd gebod-
schrift dat Mughal-onderdanen opdroeg zich naar de daarin genoemde stipuleringen te gedragen. 
Hier: keizerlijk bevel dat de Nederlandse kooplieden toestond om in het Mughal-rijk handel te 
drijven en Mughal-functionarissen gebood hen dit recht ongehinderd te laten uitoefenen.

49 NA, VOC 1323, f. 630v.
50 Generale Missiven IV, 223.
51 NA, VOC 1323, f. 630v.
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De langh aen mij betoonde gunste

Om inzicht te verkrijgen in wederzijdse percepties en onderlinge verhoudingen 
tussen Compagniesdienaren en Indiase hoogwaardigheidsbekleders, biedt brief-
verkeer uitkomst. Behalve dienstbaarheid en gunstverlening spreekt hier ook de 
betekenis van gedeelde en tegenstrijdige belangen uit. Neem bijvoorbeeld de 
correspondentie tussen Willem Volger en de eerder genoemde Muhammad Amin 
Khan. Deze gouverneur van Gujarat was de zoon van Mir Jumla, de bekende 
veldheer in Golkondase dienst die in 1656 overging naar de Mughals en van 
1660 tot zijn dood in 1663 als subahdar van Bengalen optrad. Muhammad Amin 
Khan verzocht Volger al in 1673 tot teruggave van de ruim tweehonderd duizend 
gulden die de VOC van zijn vader had geleend. Drie jaar later was van terugbe-
taling nog altijd geen sprake, en omdat hij hoorde van Volgers naderende vertrek 
naar Batavia besloot hij de directeur aan eerder gedane beloften te herinneren. 
De Hoge Regering op haar beurt claimde nog f. 61.000 van Mir Jumla vanwege 
kosten gemaakt bij het leveren van militaire steun tijdens diens campagne tegen 
prins Shah Shuja.52 Beide aanspraken wijzen op belangenverstrengeling op lokaal 
niveau: de Compagnie was voor haar handel deels afhankelijk van politieke steun 
en kredietverstrekking door particulieren en Mughal-overheden, laatstgenoem-
den hadden belang bij belastinginkomsten uit de Nederlandse handel en deden 
graag een beroep op de VOC’s militaire capaciteit en expertise.

Na Volger te hebben opgeroepen om zijn ‘oprechte & oude vruntschap’ altijd 
te doen blijken, verzocht de subahdar hem om bij aankomst in Batavia persoonlijk 
zijn brief aan Joan Maetsuycker te overhandigen en zijn zaak te helpen bespoedi-
gen.53 De directeur bedankte Muhammad Amin Khan omstandig en verzekerde 
hem in gloedvolle bewoordingen van zijn assistentie: ‘Van over lange heb ick 
mij met U[w] Ed[elheij]ts dienst te doen verheerlyckt g’aght & noch steets st-
reckt myne genegentheyt oock, om U Ed[edelheij]t daarinne alle vernoeginge 
toe te brengen’.54 Hij zou de subahdar’s ‘commandement’ met liefde volbrengen 
en dit ook in de toekomst blijven doen ‘indien der op Batavia iets tot U[w] 
Ed[ele] dienst wyder te verrichten is’. Bovendien wenste hij de gouverneur een 
lang leven en voorspoedige regering toe en bad dat ‘de langh aen mij betoonde 
gunste’ ook aan zijn opvolger, Sijbrand Abbema, mocht worden bewezen.55 Uit 
deze woorden blijkt duidelijk dat het Nederlandse opperhoofd in Surat zich 
presenteerde als een ondergeschikte van de provinciale bestuurder. Volger zond 
twee Nederlandse konstabels naar Ahmedabad om in het leger van de subahdar te 
dienen en Batavia stelde niet veel later voor om Muhammad Amin Khan twee 
olifanten cadeau te doen als blijk van erkenning. De openstaande schuld inclusief 
rente werd uiteindelijk in oktober 1678 door de Compagnie voldaan.56

52 NA, VOC 1329, f. 1454r: Muhammad Amin Khan aan Willem Volger, Ahmedabad, 28 november 
1676; Generale Missiven IV, 73.

53 NA, VOC 1329, f. 1454v: Muhammad Amin Khan aan Willem Volger, Ahmedabad, [..] december 1676.
54 Ibid., f. 1455v: Willem Volger aan Muhammad Amin Khan, Surat, 4 december 1676.
55 Ibid., ff. 1455v-1456r: Willem Volger aan Muhammad Amin Khan, Surat, 19 december 1676.
56 Ibid., f. 1455v; Generale Missiven IV, 298.
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De hiërarchische verhoudingen op provinciaal niveau komen nog sterker 
tot uitdrukking in de relatie tussen Shaista Khan en Jacob Verburgh. Op 22 
februari 1677 meldde de laatste hoe hij van de Bengaalse subahdar een sarapa 
had ontvangen en daarmee ‘door zijn voorsz[eijde] hoogh[eij]t op zijn manie-
re tot absoluijt oppergesachebber wert verkoren’.57 Eenmaal geïncorporeerd als 
Mughal-commandant werd van Verburgh verwacht dat hij ook daadwerkelijk 
militair zou bijdragen. De gouverneur had namelijk behoefte aan vaartuigen om 
Malik Qasim te ondersteunen in diens veldtocht tegen rebellerende zamindars 
(landheren) in Orissa. Gezien het belang van Shaista Khans protectie voor de 
Nederlandse handel, besloten Verburgh en zijn raad inderdaad om de sloep Tulp 
en het schip Ganges beschikbaar te stellen voor de geplande campagne. Omdat 
bij aankomst bleek dat Malik Qasims strijdkrachten nog verre van in gereedheid 
waren, keerden de Tulp en Ganges na enkele maanden echter onverrichter zake 
terug.58 Bij Verburghs besluit over de gevraagde assistentie speelde een onder-
schepte brief van Shaista Khan aan Asad Khan een belangrijke rol. In dit schrij-
ven van 1 januari 1677 maakte de subahdar kenbaar hoe zeer hij zich stoorde aan 
het Nederlandse optreden. Hoewel we zijn aangewezen op de vertaalde versie 
en bovendien geen zekerheid hebben over de authenticiteit van het origineel, is 
het interessant om de brief te beschouwen als een zeldzame getuigenis van een 
Mughal-vertegenwoordiger over de VOC.

Om de Nederlanders ‘weder tot redelijckheijt te brengen’, zo valt in vertaling 
te lezen, stelde Shaista Khan voor om de Compagnie voor twee jaar de handel in 
het Mughal-rijk te ontzeggen. Hij betoogde dat de VOC het niet zonder Indiase 
producten kon stellen en dat zij bovendien voor haar oorlogvoering afhankelijk 
was van Bengaalse salpeter. De Compagnie kocht goedkoop in en verkocht el-
ders voor veel hogere prijzen, vooral daar waar zij tolvrijheden genoot. Als ge-
volg van deze concurrentie, zo schreef de nawab, leden Indiase kooplieden grote 
schade. Indien het handelsverbod inderdaad van kracht werd, moest de overheid 
ook de lokale kooplui verbieden ter zee te gaan, omdat zij anders een makkelijke 
prooi voor Nederlandse agressie zouden zijn. Shaista Khan vroeg de wazir om 
deze overwegingen aan Aurangzeb voor te leggen en diens bevelen aangaande 
dit vraagstuk te verzoeken.59 Met zijn opvattingen over de Nederlanders zat de 
subahdar op één lijn met zijn diwan. Volgens Verburgh had Rai Nandalal namelijk 
gezegd dat de VOC in India ‘allerwegen den baas wilde speelen en dede wat haar 
behaagde’. De Compagnie schroomde bovendien niet om ‘de mosselmans off de 
gelovige mooren, uijt het lant te steelen’, ongetwijfeld een verwijzing naar haar 
rol in de intra-Aziatische slavenhandel. Indien Aurangzeb deze feiten ter ore zou 
komen, zo dreigde de diwan, zou hij ‘ongetwijffelt last geven, al de Nederlanders 
den hals te breecken’.60 Aan Nederlandse zijde was dreigen met gewapend optre-
den eveneens gebruikelijk. In november 1677, bijvoorbeeld, stelde Volger dat het 

57 NA, VOC 1328, ff. 485v-486r: Dagregister Bengalen, Hugli, 22 februari 1677.
58 Ibid., f. 487v: Dagregister Bengalen, Hugli, 1 maart 1677; Ibid., f. 519r. Deze situatie doet denken 

aan Shaista Khans verzoek om militaire steun tegen Chittagong in 1665, zij het dat de twee door 
de Compagnie geleverde schepen destijds zo laat arriveerden dat de stad al lang en breed was 
ingenomen: Prakash, The Dutch East India Company, 48-49.

59 NA, VOC 1328, ff. 486v-487r: Shaista Khan aan Asad Khan, 1 januari 1677.
60 Ibid., ff. 508r-v.
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hoog tijd was voor de VOC om eens ‘met ernst de tanden te laten zien’, omdat 
hij meende dat het niet langer draaglijk was om ‘onder dese vervloecte beesten 
(de naam van redelijcke menschen zijn se onwaardigh) langer te verkeeren’.61 
Naast de eerder besproken uitingen van vriendschap en wederzijdse dienstver-
lening, laten de hier geciteerde uitingen van animositeit de andere zijde van de 
Nederlands-Indiase betrekkingen zien. Uiteindelijk rustte de Nederlandse aan-
wezigheid in Mughal India namelijk evenzeer op wederzijds belang als op een 
‘balance of blackmail’.62

De parallel tussen Shaista Khans verzoek aan Asad Khan en Volgers door 
Bacherus overhandigde smeekschrift (arz-dasht) aan dezelfde persoon is treffend. 
Het onderstreept dat de Compagnie voor het bevorderen van haar belangen bij 
de keizer dezelfde bestuurlijke weg bewandelde als Mughal-functionarissen.63 
De rol van geprivilegieerde onderdanen die Nederlandse vertegenwoordigers 
zich aanmaten, kwam meest expliciet tot uitdrukking wanneer zij zich direct 
tot de keizer wendden. ‘[O]nse herten sijn altoos vol nedrige danckbaerheeden, 
van wegen uwer maijesteijts goedertierentheijt’, zo schreef de Suratse directeur 
Sijbrand Abbema aan Aurangzeb. Hij verklaarde hoe problemen met lagere func-
tionarissen in Bengalen de Compagnie ertoe noopte om Bacherus naar het hof 
te zenden, om daar ‘in alle de[e]moedige nedrigheijt, aen UE[dele] maijesteijts 
voeten, onse Rechtvaerdige klachten te brengen’. Abbema smeekte de vorst om 
‘de oogen van genegenth[ey]t en van vrundelijckheyt’ op de gezant te zullen 
slaan, en de Nederlanders als voorheen te vergunnen om met een gerust hart 
handel te drijven in zijn rijk. Zij zouden op hun beurt niet nalaten om dagelijks 
voor zijn welstand te bidden.64 

Ook Bacherus zelf deed een uiterst ‘de[e]moedigh’ beroep op de ‘mildadig-
heijt’ van ‘den coninck en beschermer van de werelt’. Toch kan de nederige toon 
waarop zijn smeekschrift is gesteld de ambitieuze inhoud ervan niet verhullen. 
Verpakt als een verzoek om regenten in Bengalen op te dragen zich aan keizerlij-
ke bevelen te houden, had Bacherus petitie veel weg van een serie instructies. Het 
bevatte de oproep aan Aurangzeb om zijn dienaren te gelasten de Nederlandse 
handel niet langer te dwarsbomen; om een ieder die zich hier niet aan hield door 
gouverneurs of faujdars (legercommandanten) te laten straffen, en om bestuurders 
die zich aan hinder schuldig maakten, kennis te laten maken met de keizerlijke 
toorn: ‘want des sijn conincklijcke wille moge sijn, dat de hollanders in sijn rijcq 
alomme genoegen, rust, en vredige negotie genieten sullen’.65 Afgaande op de 
bevelschriften die Asad Khan op last van de keizer verleende, kon Aurangzeb 
zich wel vinden in deze rol van nobele beschermheer. In de parwana die hij 
naar aanleiding van Bacherus petitie richtte aan zijn zoon Azam Shah, op dat 
moment actief in Bengalen, gelastte de keizer dat de som van Rs. 196,000 diende 
te worden vergoed indien afpersing kon worden bewezen. Tot slot stelde hij, in 

61 NA, VOC 1330, f. 846r: Willem Volger en Raden aan Heren XVII, Hugli, 27 november 1677.
62 Ashin Das Gupta, ‘Indian Merchants and the Western Indian Ocean: The Early Seventeenth 

Century’, Modern Asian Studies 19,3 (1985), 481-499, aldaar 494.
63 NA, VOC 1324, ff. 461r-v: Willem Volger to Asad Khan, Hugli, 24 oktober 1677.
64 NA, VOC 1330, ff. 939r-v. De kopie van deze remonstrantie werd op 22 oktober 1677 vanuit Surat 

naar Batavia gezonden.
65 NA, VOC 1323, ff. 629r-630r: Extract dagregister door Johannes Bacherus, Delhi, 11 september 1677.
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bewoordingen die sterk doen denken aan de Nederlandse verzoekschriften, dat 
niemand de vreemde kooplieden op enige wijze zou mogen belemmeren: ‘alsdan 
sal met geruster herten op voriger manier de negotie voortgaen, en dese altijd 
voor de prosperiteyt des conincx bidden connen.’ 66

Tot besluit

Johannes Bacherus verbleef tot eind april 1678 aan het hof in Delhi, waarna hij 
via Agra naar Surat terugkeerde. Een jaar later werd hij naar Batavia opgeroepen 
om zich te verdedigen tegen aantijgingen van malversaties. Eenmaal vrijgespro-
ken repatrieerde de koopman in het najaar van 1679.67 Tijdens zijn negen maan-
den durende verblijf in Delhi spraken verschillende collega’s hun onvrede uit 
over de trage voortgang van Bacherus’ missie. Volger betwijfelde ernstig of het 
gezantschap kans van slagen had, en ook de gezant zelf moest in november 1677 
erkennen dat hij na vier maanden lobbyen slechts de mondelinge toezegging 
had gekregen dat Aurangzeb een parwana zou doen zenden aan Azam Shah.68 
In het voorjaar van 1678 kon Abbema echter concluderen dat de Compagnie 
haar doelstelling zo goed als had bereikt. De problemen in Patna waren opgelost 
en in Hugli waren volgens bericht verschillende ambtenaren vervangen naar 
aanleiding van de Nederlandse klachten. Daarnaast was Shaista Khan eind 1677 
opgeroepen naar de Deccan, al is het niet aannemelijk dat Bacherus’ missie hierin 
een rol speelde, zoals Abbema beweerde.69 In 1680 keerde de nawab bovendien 
terug op zijn oude post, om daar tot 1688 te blijven. De Compagnie slaagde er 
gedurende deze periode niet in om de gewenste restitutie voor de afgedwongen 
som van Rs. 196.000 te verkrijgen, en tijdens Bacherus’ volgende hofreis ver-
scheen dit punt opnieuw op de agenda.70

Op de keper beschouwd was het diplomatieke gewicht van Bacherus’ mis-
sie naar Delhi in 1677-1678 gering. Dit is ongetwijfeld de voornaamste reden 
dat historici er tot dusver nauwelijks aandacht aan besteed hebben. Toch is het 
essentieel te beseffen dat dit type kleinschalige gezantschap veruit de meest gang-
bare vorm van VOC-diplomatie in Mughal India was. Nog belangrijker is dat 
Bacherus’ hofreis bij uitstek inzicht biedt in de Nederlandse positionering in de 
Indiase wereld. Bestudering van de alledaagse politieke interactie laat zien dat 
VOC-dienaren in Mughal India de keizer niet benaderden als vertegenwoor-
digers van een soevereine macht, maar als supplianten die hem verzochten zijn 
ambtenaren op te dragen de aan de Compagnie verleende privileges te respecte-
ren. Door deelname aan Mughal-ritueel werden Nederlandse gezanten symbo-
lisch geïncorporeerd in het patronagenetwerk van de keizer en zijn hoge edelen. 
Dit kwam meest sprekend tot uiting in de investituur met erekleden. De VOC’s 

66 Corpus Diplomaticum III, 114-116.
67 NA, VOC 1340, f. 1524v: Sijbrand Abbema en Raden aan Batavia, 31 mei 1678; Dagh-Register 1678, 

347; Dagh-Register 1679, 340, 386, 464.
68 NA, VOC 1330, f. 849r; ibid., f. 863v. Zie ook: ibid., f. 844v: Willem Volger en Raden aan Batavia, 

Hugli, 24 december 1677.
69 NA, VOC 1340, ff. 1513r-v; Generale Missiven IV, 255.
70 NA, VOC 1463, f. 328v: Instructie voor Johannes Bacherus, Pulicat, 22 september 1688. Ik dank 

Archisman Chaudhuri voor deze verwijzing.
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rol als vazal bestond uit meer dan het doen van lippendienst. De Compagnie 
vereerde haar beschermheren volgens Indo-Perzisch gebruik met geschenken 
en verleende van tijd tot tijd ook daadwerkelijk militaire steun, zij het slechts 
mondjesmaat. Daar tegenover stond dat de Nederlandse handelaren in Mughal 
India doorgaans op ruime overheidsbescherming konden rekenen en vaak meer 
privileges en tolvrijheden genoten dan lokale kooplui. Deze bijzondere verhou-
ding was het gevolg van wederzijdse commerciële belangen en afhankelijkheid, 
waarbij beide partijen elkaar bekeken met een mix van argwaan en ontzag.
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Onbekend en onbemind
Over de ‘anonimiteit’ van lokale medewerkers in 
zeventiende-eeuws India

Carolien Stolte

Inleiding

In 1658 gaf Philip Angel, een Leidse schilder en koopman bij de VOC, een ma-
nuscript over de tien avataras van Vishnu ten geschenke aan gouverneur-generaal 
Carel Hartsinck.1 Het manuscript droeg de titel ‘Deex-Autaers’ en wilde inzicht 
geven in de ‘dwalingen’ en ‘duystere wegen’ van het hindoeïsme. Het was bestemd 
voor Hartsincks zoon, ‘tot meerder aenleydinge van UEdele jonge spruyt in de 
vorderinge van syn Goddelycke studie’.2 Angel had de illustraties bijeengebracht 
in Surat, waar hij ook de tekst van het manuscript schreef. Hij was toen onder-
weg van Gamron (Bandar Abbas) naar Batavia. Volgens zijn introductie ging het 
om een directe vertaling van een traditionele Indiase tekst naar het Nederlands. 

Eerder onderzoek wees al op de circulatie van niet één, maar twee versies van 
het manuscript.3 Eén versie bleef bij Carel Hartsinck, via wie het waarschijnlijk 
onder ogen kwam van Philippus Baldaeus, die tutor was van de kinderen van 
Hartsincks zwager. Baldaeus verwerkte het leeuwendeel van Angels manuscript 
in zijn Afgoderye der Oost-Indische Heydenen.4 Een kopie van het manuscript, 
bestaande uit een woord-voor-woord overschrijving van Angels tekst, verge-
zeld van tien gelijkende maar niet identieke illustraties, maakte eveneens de reis 
naar Europa en kwam terecht in de omvangrijke collectie van Nicolaas Witsen. 
Daar maakte Olfert Dapper, op zijn beurt tutor van de kinderen van de familie 

1 Diakritische tekens zijn tot een minimum beperkt (Vishnu, niet Viṣṇu). Geografische namen wor-
den zoveel mogelijk weergegeven in de vorm die courant was in de betreffende periode, dus 
Gamron in plaats van Bandar Abbas, Ceylon in plaats van Sri Lanka, etc.

2 C. Stolte, Philip Angel’s Deex-Autaers: Vaisnava Mythology from Manuscript to Book Market in the 
Context of the Dutch East India Company, c. 1600-1672. New Delhi: Manohar 2012, 221.

3 P. Mitter, Much Maligned Monsters: a History of European reactions to Indian Art. Chicago: Clarendon 
Press 1977, 57-58; P.H. Pott, Naar Wijder Horizon: Kaleidoscoop op ons beeld van de Buitenwereld. Den 
Haag: Mouton 1962, 58-59; J. Charpentier, ‘The Brit. Mus. Ms. Sloane 3290, the Common Source 
of Baldaeus and Dapper’, in Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London, 3, 3 
(1924), 413-420.

4 P. Baldaeus, Afgoderye der Oost-Indische Heydenen, zijnde een ware en nauwkeurige verhandelinge van den 
godtsdienst der Indostansche, Choromandelse, Malabarsche en Cheylonsche heydenen, hoe dezelve af-gebeelt 
en geëert werden (Amsterdam: Waesberge en van Someren 1672).
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Witsen, er dankbaar gebruik van voor zijn Asia.5 Op deze manier vond Angels 
manuscript een weg naar de zeventiende-eeuwse Nederlandse boekenmarkt als 
onderdeel van de nieuwe publicaties over Azië. Ieder spoor van Angel als auteur 
ontbreekt echter in deze nieuwe incarnaties van de tekst. 

Er bestaat echter nog een derde versie van het manuscript: getiteld ‘t Leven 
der Heydense Benjanen’.6 Zorgvuldige lezing van dit exemplaar leert ons meer 
over de ontstaansgeschiedenis van Angels tekst. In het bijzonder toont deze versie 
aan dat er mettertijd meer verdween dan alleen Angels naam. Dit derde manus-
cript, het vroegste van de drie, geeft meer inzicht in de lokale context waarin 
het tot stand kwam. Zo had Angel ten minste één Indiase medewerker, maakte 
hij excursies naar tempels in de regio en voerde hij gesprekken met gelovigen.7 
Deze nieuwe informatie vraagt om een bredere beschouwing van de lokale con-
tacten van Nederlanders als Philip Angel bij het vergaren van informatie. Ook 
voor andere auteurs die in het midden van de zeventiende eeuw in India actief 
waren, waren lokale contacten onontbeerlijk. Toch weten wij vrijwel niets over 
hen: hun bestaan werd om verschillende redenen lange tijd genegeerd in de 
historiografie. Gedurende de koloniale periode althans hechtten onderzoekers 
veel meer belang aan tekstuele dan aan orale overlevering, en werd gezocht naar 
een achterliggende ‘zuiverheid’ van taal en traditie die vooral niet moest worden 
‘vervuild’ met lokale interpretaties.8 

Veel historici zijn er dan ook van overtuigd dat de stem van lokale medewer-
kers simpelweg verloren is gegaan.9 Maar, zoals Nicholas Dirks opmerkt, telde 
deze stem zwaarder in tijden dat de historiografie nog niet verweven was met 
Europese dominantie.10 Dit artikel gaat in op samenwerkingsverbanden in zo’n 
vroegere periode: het midden van de zeventiende eeuw. Uitgangspunt daarbij is 
dat dit een periode was van groot epistemologisch optimisme met betrekking 
tot Indiase religies, tradities en talen. En omdat deze tijd gekenmerkt werd door 
creatieve dialoog, kan het niet anders of er moet informatie te vinden zijn over 

5 O. Dapper, Asia, of een Naukeurige Beschijving van het Rijk des Grooten Mogols en een groot gedeelte van 
Indien. Amsterdam: Jacob Meurs 1672.

6 Universiteitsbibliotheek Leiden, Bibliotheca Publica Latina, manuscript 2881, ‘t Leven der 
Heydense Benjanen’. De implicaties van deze vondst worden eveneens uiteengezet in de boven-
genoemde bronnenpublicatie van Angels werk in de serie Dutch Sources on South Asia. Dit artikel 
verkent enkele aspecten die daar niet aan bod zijn gekomen.

7 ‘Medewerker’ wordt hier gebruikt omdat deze term – meer dan ‘informant’ of ‘bemiddelaar’ – een 
breed pallet aan samenwerkingsverbanden uitdrukt en ruimte laat voor verschillende hiërarchieën. 
De hieronder beschreven relaties waren asymmetrisch, maar vielen zeker niet onder de ‘theoreti-
sche onmogelijkheid’ van dialoog die Gayatri Spivak e.a. aanhangen. Zie ook H. Staten, ‘Tracking 
the “Native Informant”: Cultural Translation as the Horizon of Literary Translation’, in S. Bermann 
en M. Wood (red.), Nation, Language and the Ethics of Translation. Princeton NJ: Princeton University 
Press 2005, 111-126. 

8 J. van der Putten, ‘Taalvorsers en hun informanten in Indië in de 19e eeuw:  Von der Wall als poli-
tiek agent in Riau?’, Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde 151, 1 (1995), 44-75, aldaar 50-55.

9 N. Dirks, ‘Colonial Histories and Native Informants: Biography of an Archive’, in C.A. Breckenridge 
and P. van der Veer (red.), Orientalism and the Postcolonial Predicament. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press 1993, 279-313, aldaar 280.

10 Ibidem.
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beide kanten van deze Nederlands-Indiase samenwerking.11 Wie waren deze lo-
kale medewerkers en welke bijdrage leverden zij? Wanneer en waarom werden 
sporen van lokaal onderzoek, etnografische excursies en de hulp van individuen 
vervolgens verwijderd of geanonimiseerd op de boekenmarkt van de Republiek? 
En wat kunnen wij desondanks over deze anonieme bijdragen ter plaatse te 
weten komen?

Philip Angels Indiase verblijf: tussen ontslag en 
rehabilitatie

Bezien vanuit Batavia, waar zijn carrière in zeer korte tijd een hoge vlucht nam 
én een diepe duikeling maakte, was Philip Angel niet de meest waarschijnlijke 
kandidaat om met een kostbaar manuscript voor de gouverneur-generaal te ver-
schijnen. Om deze stelling toe te lichten, is meer informatie nodig over Angels 
opmerkelijke levensloop. Philip Angel werd geboren rond 1618 in Leiden en 
ontwikkelde zich tot een heel behoorlijke schilder. Hij stond aan het hoofd 
van het Sint Lucas Gilde en publiceerde in 1642 de Lof der Schilder-konst, een 
gedurfd en flamboyant traktaat dat de kunst van het schilderen boven de andere 
kunstvormen plaatste.12 Angel had echter een belangrijke zwakte: zijn levensstijl 
was even ambitieus en extravagant als zijn schrijfsels, maar zijn verdiensten liepen 
daarbij uit de pas. Hij raakte dusdanig in de schulden dat hij zich genoodzaakt 
zag om aan te monsteren bij de VOC.13

Eenmaal in Batavia zien wij Angel in een nieuwe incarnatie: die van een 
hardwerkend en gewaardeerd lid van de Nederlandse gemeenschap aldaar. Zijn 
nieuwe werkgever was in ieder geval zó onder de indruk van zijn werk, dat hij 
amper een paar jaar later geselecteerd werd als tweede man op een belangrijke 
handelsmissie naar Perzië onder Johan Cunaeus.14 Onderweg naar Perzië raakte 
Angel bevriend met Cornelis Speelman, die als secretaris van de missie toen nog 
aan het begin van zijn lange carrière stond. Speelmans missieverslag leert ons dat 
Angel onderweg met veel plezier Perzische oudheden schetste. Angels tekening 
van Persepolis is via dit missieverslag bewaard gebleven.15

11 Voor aansprekende voorbeelden van dit optimisme, zie H. Cook, Matters of Exchange: commerce, 
medicine, and science in the Dutch Golden Age. New Haven: Yale University Press 2007; J. Gommans, 
‘Nederlandse Schilders in de Oost: een hypothese’, in J.T. Lindblad en A.C. Schrikker (red.), Het 
Verre Gezicht: politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika: opstellen aange-
boden aan prof. dr. Leonard Blussé. Franeker: Uitgeverij van Wijnen 2011; S. Subrahmanyam, Courtly 
Encounters: Translating Courtliness and Violence in Early Modern Eurasia. Cambridge MA: Harvard 
University Press 2012, 154-210.

12 P. Angel, Philips Angel’s Lof der Schilderkonst, tot Leyden, Gedruckt by Willem Christiaens woonende by de 
Academie. Leiden: Willem Christiaens 1642.

13 Zie voor dienstnemen van schilders bij de VOC: Marten Jan Bok, ‘European artists in the service 
of the Dutch East India Company’, in Thomas DaCosta Kaufmann and Michael North (red.), 
Mediating Netherlandish Art and Matrerial Culture in Asia. Amsterdam: Amsterdam University Press 
2014, 177-204; ook appendix 192. 

14 Nationaal Archief (NA), Den Haag, toegang 1.04.02, VOC, inv. nr. 1166, f. 749v: Batavia aan Perzië, 
12 september 1647. Zie ook het artikel in deze bundel van Martine Gosselink, ‘ “In alle de weerelt 
en vindt men de zijtwormen niet zo vele” - de VOC in Perzië.’

15 Deze tekening is door François Valentijn overgenomen in zijn Oud en Nieuw Oost-Indiën (1724), 
die deze toeschrijft aan Herbert de Jager. Om deze reden is de tekening nooit onderdeel geworden 
van het bekende oeuvre van Angel.
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Angel had in Batavia reeds enkele van zijn uitstaande schulden kunnen aflos-
sen en het lijkt erop dat hij in deze handelsmissie een mogelijkheid zag om ook 
het resterende bedrag te voldoen. Zijn bagage naar Perzië bevatte achtenvijftig 
grote stukken tin en acht zakken radix chinae, die hij in Perzië wilde verkopen. 
Toen het schip in april 1652 in Gamron werd uitgeladen, kwam de inhoud van 
zijn persoonlijke bagage echter bij toeval aan het licht.16 Dit bracht de mis-
sie in een lastig parket. Privéhandel werd weliswaar soms oogluikend toestaan, 
maar ditmaal kon men het niet door de vingers zien. Het Perzisch comptoir 
was jarenlang geplaagd door corrupt leiderschap, wat de handel veel schade had 
toegebracht, en deze missie was juist bedoeld om de goede relaties met Isfahan te 
herstellen.17 Angel werd op staande voet ontslagen en kreeg de opdracht om in 
september naar Batavia terug te keren om zich daar te verantwoorden voor zijn 
‘schadelijk gedoente’.18

September was echter nog ver weg en Angel reisde ondertussen mee met de 
missie naar Isfahan. Zijn ontslag lijkt weinig directe consequenties te hebben 
gehad, want hij was aanwezig bij alle officiële gelegenheden. Dat wierp zijn 
vruchten af, want vlak voor vertrek ontving de missie een brief van het hof van 
sjah Abbas II, waarin werd verzocht om Angel door te laten reizen naar Isfahan 
opdat ‘den Conink, die daartoe genegen is, van sijn werk sien mach’.19 De mis-
sie, die immers de opdracht had om de goede relaties met het hof te herstellen, 
stond Angel toe dit aanbod aan te nemen en in november trad Angel in dienst 
als hofschilder. De Safavieden stonden bekend om hun liefde voor Europese 
schilderkunst en door in hun dienst te treden, plaatste Angel zichzelf in een lange 
traditie van Nederlandse schilders in Isfahan.20 Helaas zijn er geen schilderijen 
uit Angels tijd in Isfahan bewaard gebleven, maar wij weten dat hij ten minste 
vijf schilderijen vervaardigde en muurschilderingen aanbracht in het paleis en de 
nabijgelegen hofwoningen.21

Angel werd dusdanig populair aan het hof dat de VOC zich uiteindelijk ge-
noodzaakt zag om gevoelige zaken door Angel te laten regelen, zoals het verkrij-
gen van een ontheffing om wijn te mogen produceren.22 Dit laatste geschiedde 
tot ongenoegen van Dirc Sarcerius, de VOC-directeur in Gamron, die Angel 
zijn poging tot onderhandse handel nooit had vergeven.23 Uiteindelijk slaagde 
Sarcerius erin om de sjah ervan te overtuigen dat Angels aanwezigheid in Batavia 

16 A. Hotz (red.), Journaal der Reis van den Gezant der O.I. Compagnie Joan Cunaeus naar Perzië in 1651-
1652 door Cornelis Speelman. Amsterdam: Johannes Müller 1908, 199. Radix chinae is een wortel die 
voornamelijk werd gebruikt voor de behandeling van huidzieken, later vervangen door sarsaparilla.

17 Over de problemen van het Perzisch comptoir, zie R.P. Matthee, The Politics of Trade in Safavid 
Iran: Silk for Silver, 1600-1730. Cambridge: Cambridge University Press 2000, i.h.b. 105-115; H. 
Dunlop (red.), Bronnen tot de Geschiedenis der Oost-Indische Compagnie in Perzie. Den Haag: Rijks 
Geschiedkundige Publicatiën 72, 1930, lx-lxxxvi; M.A. Meilink-Roelofsz, ‘The Earliest Relations 
between Persia and the Netherlands’, Persica, 6 (1974), 1-50, aldaar 28-38.

18 Ibidem, 207.
19 Hotz, Journaal, 369.
20 Floor, ‘Dutch Painters in Iran’, Persica: Jaarboek van het Genootschap Nederland-Iran, 8 (1979), 145-

161; Gommans, ‘Nederlandse schilders in de Oost’; Subrahmanyam, Courtly Encounters, 156-174; 
Gary Schwartz, ‘Terms of Reception. Europeans and Persians and Each Other’s Art’, in Thomas DaCosta 
Kaufmann and Michael North (red.), Mediating Netherlandish Art and Material Culture in Asia, 25-63.

21 NA, VOC 1203, f. 787r: Gamron aan Batavia, 21 maart 1654.
22 Ibidem, f. 787v.
23 Herhaaldelijke aanvaringen met Sarcerius blijken uit NA, VOC 1203, f. 787.
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noodzakelijk was. De sjah ging met tegenzin akkoord met Angels vertrek en op 
20 september 1655 verliet Angel Gamron.

Bezien vanuit het perspectief van de VOC verdwijnt Angel hier enige tijd 
uit beeld. De opdracht aan Carel Hartsinck in het manuscript is gedateerd op 
26 maart 1658.24 Dat laat een spanne van twee en een half jaar onverklaard. Hoe 
verging het hem in die tijd? Angels belangrijkste tussenhaven op de lange reis 
van Gamron naar Batavia was Surat. Deze belangrijke haven was een noodzake-
lijke stop op de weg van en naar Perzië. Met gunstige wind – september was de 
beste tijd voor de terugreis – zal de reis ongeveer zes weken hebben geduurd, 
zodat Angel in december kan zijn aangekomen. Gegeven de afstand van Surat 
naar Batavia, moet Angel eind 1657 zijn reis naar Batavia zijn begonnen. In Angels 
manuscript wordt bovendien de mythologische hindoekalender omgerekend naar 
het jaar 1657, in welk jaar het werk tot voltooiing kwam.25 Zoals hieronder aan de 
orde zal komen, bracht Angel waarschijnlijk het grootste deel van de tussenliggen-
de tijd in Surat door. 

Anders dan de teksten die door Angel zelf zijn nagelaten – het manuscript 
dat hij cadeau gaf aan Carel Hartsink, de kopie die uiteindelijk zijn weg vond 
naar Olfert Dapper, en het anonieme BPL 2881 manuscript dat zich thans in de 
Leidse universiteitsbibliotheek bevindt –, zijn er geen schriftelijke bronnen be-
waard gebleven met betrekking tot Angels tijd in India. Maar met de informatie 
die Angel zelf heeft gegeven in de opdrachten van deze manuscripten, en aan de 
hand van de inhoud van de hoofdtekst en de gelokaliseerde namen en termen 
die daarin worden gebruikt, kunnen wij toch het een en ander achterhalen over 
Angels tijd in Surat en een blik krijgen, hoe gefragmenteerd ook, op zijn Gujarati 
medewerker. 

Intermezzo in Surat 

Wat maakt het waarschijnlijk dat Angel zijn manuscript in en rond Surat samen-
stelde en niet, bijvoorbeeld, in Malabar of elders op de lange weg tussen Gamron 
en Batavia? Dat dit het geval is, wordt nergens expliciet in de tekst vermeld, maar 
de verschillende versies van het manuscript geven ieder hun eigen aanwijzingen. 
De meest concrete is dat er in alle versies van het manuscript gesproken wordt 
van ‘Benjanen’ of ‘Benjaenen’ (Banias). Afgeleid van het Sanskriet vāṇijya (han-
del) verwijst dit naar de kaste van de handelaren. De term werd in de zeventiende 
eeuw gebruikt als pars pro toto voor Indiase handelaren in het westelijke Indiase 
Oceaangebied, onder wie de Gujaratis een dominante plaats innamen. 

De taal waarin de tekst is gesteld, wijst evenzeer op een lokale, Gujarati versie 
van de purana’s en niet op een in het Sanskriet gesteld origineel.26 De namen 
van goden, koningen en helden verschijnen veelal als vernederlandste woorden 
uit het oorspronkelijke Sanskriet. Voor de namen van meer dagelijkse dingen 
zoals flora en fauna, maar ook van specerijen en wapens, geldt dit echter niet. Zo 
wordt Sita door de demon Ravana gevangen gehouden onder een ‘Sisem’ boom 
(f. 95). Het is waarschijnlijker dat dit woord is afgeleid van sisam (Gujarati) dan 

24 Bijzondere Collecties, Universiteit Leiden, [KITLV] H771, Deex-Autaers, f. 10.
25 Idem, f. 14.
26 Voor een uitgebreidere behandeling hiervan, zie Stolte, Philip Angel’s Deex-Autaers, 79-82.
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simsapa (Sanskriet). De flora en fauna van de vallei waar Krishna de bevolking van 
Gokula doorheen leidt, biedt vergelijkbare voorbeelden, zoals tulsi (basilicum) en 
koyal (koekoek). Ter vergelijking: het Sanskriet voor koekoek, kokila, heeft een 
extra ‘k’. Het manuscript is niet minder hybride waar het de Nederlandse verta-
ling betreft. Woorden als pinang, piesangh, clapus en siambok worden probleemloos 
gebruikt. Deze termen behoorden tot het reguliere VOC-vocabulaire zowel als  
dat van het handelsverkeer in de Indiase Oceaan, en waren ook aan wal in Surat 
in zwang.

Wat de inhoud van het manuscript betreft, kunnen wij het een en ander 
afleiden uit de Krishna-avatara. Deze avatara is disproportioneel lang: hoewel 
het leven van Krishna ook in de purana’s het langste verhaal is, beslaat het hier 
bijna de helft van het manuscript. Het is bovendien in de Krishna-avatara dat het 
gebruik van Gujarati termen het meeste voorkomt. Dit maakt het waarschijn-
lijker dat dit deel van de tekst meer lokale bemiddeling heeft ondervonden dan 
de rest. Dat is niet verwonderlijk wanneer men zich realiseert dat Gujarat een 
sterke literaire traditie kende: vanaf de vijftiende eeuw was de productie van ver-
talingen van het Sanskriet naar het Gujarati gestaag toegenomen.27 Krishna was 
bovendien bijzonder populair in Gujarat omdat Dvaraka, één van de kuststeden, 
door Krishna zou zijn gesticht als zijn hoofdstad. In de meeste Krishnateksten 
wordt geen grote nadruk gelegd op Krishna’s tijd in Dvaraka. Wel, daarentegen, 
in Angels tekst: Dvaraka wordt uitgebreid gesitueerd in de lokale geografie en 
wordt maar liefst 23 keer genoemd.

Tot zo ver lopen Hartsincks manuscript en het exemplaar in de Sloane col-
lectie in de pas. De hoofdtekst is identiek. Het Sloane-manuscript heeft echter 
een passage die niet voorkomt in Hartsincks versie: het ‘bijvoegsel door den 
Brahman Kieka’. Deze passage is geen onderdeel van een religieuze tekst, maar 
een korte uitleg van de karmische merite die men zich verwerft met het lezen, 
of horen lezen, van de avataras. Deze merite wordt tot uitdrukking gebracht door 
een vergelijking met het maken van bekende en minder bekende pelgrimages: 
‘wie die kisnas historie beschrijft, leest ofte hoort lesen, verdient so veel, als 
iemand die in de Pagood Wisseweser ende in de Bannariese velden reijst’.28 Tot 
zover niets nieuws: bedoeld wordt hier de beroemde Visvesvara (Wisseweser) 
tempel in Benares (Bannariese) aan de Ganges, tegenwoordig als belangrijke 
pelgrimsplaats beter bekend onder de naam Varanasi. Maar vervolgens wordt het 
interessant, want men ‘verdient oock even soo veel, als ofse na het dorp Kingualy, 
gelegen boven aen de Broderaetsche rivier reijsde ende aldaer inde pagood van 
den heyligen Sommaer den gehele maent Weijssack dagelijcs gebeden en haer 
in de rivier gewassen hadde.’ Dit is opmerkelijker, aangezien het hier een strikt 
regionale pelgrimsplaats betreft. ‘Kingualy’ aan de ‘Broderaetsche rivier’ is waar-
schijnlijk Karnali, in het Baroda district van Gujarat. Deze tempel ligt aan de 
rivier Narmada en is het best bereikbaar per boot (afb. 1). Het is een regionale 
pelgrimsplaats waar inderdaad in de heilige rivier wordt gebaad (afb. 2), maar de 
tempel heeft verder geen nationale uitstraling. 

27 S. Yashaschandra, ‘Gujarati Literary Culture’, in S. Pollock (red.), Literary Cultures in History: 
Reconstructions from South Asia. Los Angeles: University of California Press 2003, 567-611.

28 C. Stolte, Philip Angel’s Deex-Autaers, 319.
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De tempel van Karnali. Foto 
auteur, april 2012.

Pelgrims baden bij Karnali. Foto auteur, april 2012.
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Surat past als plaats van vervaardiging evenzeer bij de illustraties die het ma-
nuscript vergezellen. Deze werden in de regel niet voor de markt geproduceerd 
en waren moeilijk te verkrijgen. Maar voor zeventiende-eeuwse begrippen was 
Surat een metropool: ‘een stad zo groot als een heel koninkrijk’.29 Ook voor de 
Mughals was de stad van grote betekenis. Het was de belangrijkste haven in India 
voor de Arabische handel, en een belangrijke vertrekhaven voor schepen die 
voeren onder de Mughalvlag. Met 100.000 inwoners was het regelmatig nodig 
om met harde hand in te grijpen om rampen te voorkomen. In Surat zetelde 
daarom een Mughal-gouverneur, die onder meer actie ondernam om graanspe-
culatie (en de daarmee gepaard gaande rellen) te voorkomen en die een gratis te 
bezoeken badhuis bouwde in een poging epidemieën te bestrijden.30 

De aanwezigheid van de Mughals maakte Surat tot één van de plaatsen waar 
het wél mogelijk was om aan miniaturen te komen. Provinciale hoven hadden 
vaak hun eigen scriptoria, terwijl in de zestiende en zeventiende eeuw verta-
lingen en tekeningen van Indiase mythologische verhalen bij de Mughals zeer 
populair waren.31 In Surat kwamen illustraties nog wel eens op de markt als 
nevenproducten van de scriptoria van het hof.32 Vooral albums met series van 
portretten of afbeeldingen waren populair en het lijkt erop dat daarvan ook hier 
sprake is, zowel voor de illustraties in het aan Hartsinck gepresenteerde manus-
cript, als voor het album dat het exemplaar in de Sloane collectie begeleidde. 

Dat de illustraties de tekenen dragen van de bemiddeling van provinciale 
Mughalstudio’s, is eveneens duidelijk. Zij corresponderen niet met de meer tra-
ditionele afbeeldingen uit de hindoescholen van de zeventiende eeuw. Bij de 
afgebeelde goden verschijnen de extra armen uit de ellenbogen in plaats van de 
schouders, terwijl de achtergronden voller en drukker zijn dan traditioneel het 
geval is. Hierbij moet overigens worden vermeld dat de illustraties in de versies 
van Hartsinck en Sloane veelal gelijk zijn in compositie, maar dat het album bij het 
Sloane-manuscript meer een ‘Mughal’ voorkomen heeft dan dat in het Hartsinck-
manuscript. Bij de avatara van Rama komt dit duidelijk naar voren (zie afb. 3 en 4).

Tekst en illustraties lijken dus te wijzen op een hybride manuscript, het re-
sultaat van een ontmoeting tussen de wereld van de VOC en de wereld van het 
Sanskriet, bemiddeld door en in Gujarat. Het manuscript draagt daarmee duide-
lijk het stempel van het kosmopolitische Surat van het midden van de zeventien-
de eeuw: Indiase, Perzische, Europese en Maleise invloeden wisselen elkaar af. 

29 R.J. Barendse, The Arabian Seas: the Indian Ocean world of the seventeenth century. Armonk, NY: M.E. 
Sharpe 2002, 52.

30 Idem, The Arabian Seas, 53-54.
31 Zie onder andere J.M. Rogers, Mughal Miniatures. London: British Museum Press 1993; S. Stronge, 

Painting for the Mughal Emperor: The Art of the Book, 1560-1660. London:  V&A Publications 2002; E. 
Koch, Mughal Art and Imperial Ideology: Collected Essays. New Delhi: Oxford University Press 2001; 
M. Athar Ali, ‘Translations of Sanskrit Works at Akbar’s Court’, in I. Alam Khan (red.), Akbar and his 
Age. New Delhi: Northern Book Center 1999, 171-180.

32 Voor Surat, zie P. Lunsingh-Scheurleer, ‘De Maharana van Udaipur ontvangt de VOC gezant J.J. 
Ketelaar in het voorjaar van 1711, India, Udaipur, ca. 1711’ in Rijksmuseum Bulletin 37 (1989), 
242-245. Slatkes suggereert dat Angel zelf een kanaal was voor zulk verkeer: Slatkes, Rembrandt and 
Persia. New York: Abaris 1983, 52-53. Over albums die hun weg naar Nederland vonden in het 
algemeen, zie P. Lunsingh-Scheurleer, ‘Het Witsenalbum: Zeventiende-eeuwse Indiase portretten 
op bestelling’, in Rijksmuseum Bulletin 44 (1996), 167-254.
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Rama avatara, zeventiende-eeuwse 
illustratie in het Hartsinck manuscript. 
Universiteitsbibibliotheek, Leiden, 
KITLV H771.

Rama avatara, zeventien-
de-eeuwse illustratie in het 
Sloane manuscript. British 
Museum, Londen, Oriental 
Ms. 5452, nr. 64.
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Wij kennen nu de plaats van vervaardiging en het eindproduct. Maar valt er iets 
te zeggen over het proces van vervaardiging?

Verslag uit Surat: BPL manuscript 2881

Wat voor nieuws leert ons de vondst van een derde exemplaar van het manus-
cript in de Leidse Bibliotheca Publica Latina en hoe moeten wij dit manuscript 
plaatsen in de chronologie van vervaardiging? Het manuscript draagt helaas geen 
datum of jaartal. Het bevat echter alle passages, inclusief bijvoegsels die voorheen 
uniek waren aan Hartsincks manuscript en het Sloane-exemplaar. De uitleg van 
de titelprent van Hartsincks manuscript zien wij hier voor het eerst, inclusief 
enige doorhalingen en verbeteringen die in Hartsincks exemplaar zijn overge-
nomen. Het manuscript bevat ook een eerste schets van de titelprent zelf. Maar 
de appendix van de ‘Braman Kieka’ uit het Sloane-manuscript, met diens com-
mentaar op de spirituele merites van het lezen van de avataras, is eveneens op-
genomen. Tot slot bevat de hoofdtekst doorhalingen en verbeteringen die zowel 
in Hartsincks als Sloanes versies zijn doorgevoerd. Op basis daarvan moeten wij 
concluderen dat het BPL-manuscript het vroegste van de drie is en waarschijn-
lijk als ‘klad’ heeft gediend voor de andere twee. 

Het BPL-manuscript bevat echter ook twee passages die in geen van beide 
latere manuscripten zijn overgenomen. De eerste is een korte geschiedenis en 
iconografie van Ganesh en de andere van Vishnu (‘Mahadeuw’). Het is niet ver-
wonderlijk dat juist deze passages mettertijd zijn geëlimineerd: voor een manus-
cript dat pretendeert een vertaling te zijn van de originele religieuze teksten van 
de ‘Benjanen’, behandelen deze passages teveel de zeventiende-eeuwse praktijk 
en te weinig de schriftelijke overlevering. De passage over ‘Gunees’ (Ganesh) lijkt 
bijvoorbeeld meer op een etnografisch verslag dan op een religieus traktaat. Na 
een korte beschouwing over de achterliggende mythologie (2 ff.), verschuift het 
perspectief van de doctrine naar de praktijk zoals Angel die observeerde: ‘Sijn 
spijse is swarte suijcker, meel ende botter onder een gemenght waer van ronde 
bollekens maect ende nutticht. Als rijd so sit hij op goesen gelijk ander te paerde, 
is met vier armen geboren waer van twe[e] gebruijct tot spijse ende twee tot den 
oorloch.’33 Angel beschrijft zelfs de iconografie zoals hij die aantrof: ‘Wert in haer 
pagode geschildert in eenen hant met bloemen, d’ander met spijsen, inde derde 
een bijl, ende de vierde beusich om eten aen sijn goesen uijt te delen’.34

Het belangrijkste is echter dat wij in de laatste alinea van deze passage iets 
nieuws aantreffen: een contemporaine stem. ‘Wie hem hertelijk voor een sijner 
beeltenissen aanbidt dien verschijnt hij (so sij seggen) lichamelijk. Hem is een tem-
pel ofte Pagode van Ram gegeven om daer als een heijlich van de Benjaennen 
g’eert te werden, welcke hem daer aenbid gegeven werd ’t geen sij begeeren’.35 
Dit is het moment waarop Angel het woord neemt als auteur en de lezer uitlegt 
waarom deze passage voorin het boek staat: ‘Hij is nu so geert ende geacht onder 
de heijdense Benjaennen dat sijn monstrueuse gedaente meest in alle haer pago-

33 C. Stolte, Philip Angel’s Deex-Autaers, 313.
34 Ibidem.
35 Ibidem. Nadruk in het cursief toegevoegd.
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den ofte tempels uit gebeelt staet. Doch ’t meerendeel in ende boven ofte voor 
alle poorten als portier ende deurwaerder om welcke rede wij hem hier voore in 
dese boeck plaets gegeven hebbe’.36 ‘Ik’ maakt plaats voor ‘wij’, en afstandelijke 
vertaling maakt plaats voor een geëngageerd verslag van een tempelexcursie. In 
de passage over ‘Mahadeuw’ vindt een vergelijkbare perspectiefwisseling plaats. 
Ook deze passage begint met een bespreking van de mythe, wederom ongeveer 
twee folio’s in omvang, maar wordt dan iconografisch: ‘om deze reden werd 
Mahadeuw met het hooft van Ganga int haijr bewonden boven sijn hooft uijt 
gebeeldt. Hij voert de maen tot cieraet voor op t hooft werd met drie oogen ge-
schildert een dwers int voor hooft ende d’andere twe als een ander menschen’.37 
Angel legt zelfs uit welke gedachte hierachter schuilgaat: ‘door t ooge int voor-
hooft beelden sij het vier uijt het rechter de son ende door het slinker de maen. 
Hij werdt swart van verwe afgemaelt met assen bestroijt als haer vakiers’.38 De 
iconografische beschrijving benoemt voorts nog de objecten in zijn tien armen, 
het hertenvel en de ketting van schedels (‘overledenen menschen hoofden’). 
Maar de oplettende lezer zal reeds hebben gemerkt dat dit geen iconografie van 
Vishnu is, maar van Shiva Chandrashekhara. De bedoeling is echter wel degelijk 
om Vishnu te beschrijven, want ‘dese gedaente heef hij seggen sij als hem belieft, 
want hij is het wesen selfs van alle dingen, want als blijckt in de volgende thien 
autaers daer hij sijn cracht ende vermogen ofte meesten eijgenschappe van godt-
heijt vertoont heeft in so menichderhanden gedaente als selfs begeert’.39 

De opmerkelijke persoonsverwisseling met Shiva is waarschijnlijk het resul-
taat van Angels lokale tempelbezoeken en van zijn pogingen om de vertaalde 
tekst over de tien avataras van het manuscript in wording te koppelen aan zijn ei-
gen ervaringen. Dit doet de vraag rijzen, wie Angel assisteerde in het maken van 
de vertaling. De lokale stemmen klinken door op twee niveaus: informatie die 
Angel ter ore kwam en niet gebaseerd was op een tekst (‘sij seggen’) en de on-
dubbelzinnige en veel krachtiger ‘wij’ die op twee plekken voorkomt, te weten in 
de passage over Ganesh en in de opdracht aan Hartsinck, waarin hij aangeeft dat 
hij de vertaling ‘niet sonder mede maeker en hebben connen doen’.40 Dit alles 
plaatst het manuscript als eerste vertaling van een Indiase religieuze tekst naar het 
Nederlands in context. Het suggereert dat wij het resultaat niet zozeer moeten 
zien als de omzetting van een vaste tekst uit het Sanskriet naar het Nederlands, 
maar veeleer als een contemporain, hybride, zeventiende-eeuws product. Het 
was het resultaat van een tijdelijk Gujarati-Nederlands samenwerkingsverband 
dat zeker zoveel zegt over Surat en omgeving in 1656-1657, als over de purana’s 
die aan de tekst ten grondslag liggen. 

Maar wie tolkte tussen Angel en degenen die hem over hun tempels vertel-
den? Wie assisteerde hem bij de vertaling uit het Gujarati? De ‘mede-maeker’ 
wordt in de inleiding niet bij naam genoemd. De enige naam die wij hebben is 
die van Kieka, de brahman die in de BPL- en Sloane-manuscripten uitleg geeft 

36 Ibidem. Nadruk toegevoegd.
37 Idem, 317.
38 Ibidem.
39 Idem, 318.
40 Idem, 221.
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over het lezen van de avataras. Wij kunnen niet met zekerheid zeggen dat Kieka 
en de medewerker één en dezelfde persoon zijn, maar wij kunnen wel vaststellen 
dat zij beide uit Hartsincks manuscript zijn weggeschreven, bij het verwijderen 
van alle contemporaine en etnografische passages. Dit wegschrijven was een be-
wuste keuze van Angel als redacteur van het manuscript, en het was er een met 
verregaande consequenties. Wanneer bij de overname van Angels tekst in de edi-
ties van Baldeaus en Dapper vervolgens ook Angels naam en reis verdwijnt, zijn 
de Gujarati stem en de kleurrijke wereld van zeventiende-eeuws Surat definitief 
verdwenen.

Gefragmenteerde stemmen 

De glimp die wij opvangen van ‘Kieka’ en de bijzondere ontstaansgeschiedenis 
van het manuscript staan niet op zichzelf. In de korte tijd tussen 1632 en 1665 
zijn er nog twee andere auteurs van wie enige informatie over hun medewerkers 
is overgeleverd: Abraham Rogerius (in India 1632-1642) en Philippus Baldaeus 
(in India en Ceylon 1657-1665). Er is veel geschreven over hun respectieve 
bijdragen aan de Oriëntalistiek en gespeculeerd over de bronnen die zij tot hun 
beschikking hadden. Veel minder aandacht is echter uitgegaan naar hun mede-
werkers van vlees en bloed.

Wat lokale medewerkers betreft, bekleedt Rogerius een uitzonderingspositie 
in de zeventiende-eeuwse literatuur over India. Wij hebben hier niet één naam, 
maar zelfs twee, en deze komen reeds voor in de originele tekst uit 1651.41 Het 
gaat om twee brahmanen, ‘Padmanaba’ en ‘Damersa’. De informatie over hen is 
summier. Over Padmanaba (Padmanābhā, lotus-navel, een naam die verwijst naar 
Vishnu) weten we het een en ander via Jacobus Scheperus, een Goudse predi-
kant en bekende van Rogerius, die na diens overlijden de druk van Open-deure 
begeleidde ten behoeve van Rogerius’ weduwe. Padmanaba had, waarschijnlijk 
in een vlaag van woede, het hoofdhaar van één van zijn concubines afgesneden. 
Het was een vrouw van goeden huize met veel aanzien in de gemeenschap, waar-
door Padmanaba de toorn van haar verwanten en van de lokale heerser over zich 
afriep. Hij vluchtte en vroeg asiel aan in het VOC-fort te Paliacatta (Pulicat). Hij 
was enig Portugees machtig en vroeg Rogerius, die daar inmiddels predikte in 
het Nederlands en Portugees, om voor hem te spreken. Padmanaba werd toege-
laten tot het fort en lijkt vriendschap te hebben gesloten met Rogerius (‘groote 
kennisse en gemeynsame ommeganck’).42

Rogerius kreeg hiermee toegang tot een schat aan informatie over het hin-
doeïsme, wat een grote rol zal hebben gespeeld in zijn beslissing om te beginnen 
aan Open-deure. Evenals Angel, wilde Rogerius zo authentiek mogelijk verslag 

41 A. Rogerius, De open-deure tot het verborgen heydendom ofte waerachtigh vertoogh van het leven ende ze-
den; mitsgaders de religie, ende godsdienst der Bramines, op de cust Chormandel, ende de landen daar ontrent. 
Leiden: Fransiscus Hackius 1651.

42 A. Rogerius, De Open-deure tot het Verborgen Heydendom door Abraham Rogerius, red. W. Caland. Den 
Haag: Martinus Nijhoff 1915, xxxvi.
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leggen van het ‘hindoeïsme’43 en zijn bevindingen staven met oorspronkelijke 
termen en namen. Het door hem gekozen perspectief verschilt echter: het werk 
wordt niet gepresenteerd als vertaling van een heilige tekst, maar als onderzoek 
naar kennis en praktijk. En hoewel de tekst zelf niets loslaat over Rogerius’ on-
derzoek in Pulicat, laat dit perspectief meer mogelijkheden open om de bijdrage 
van anderen te erkennen. Het feit dat Rogerius dit daadwerkelijk doet, is echter 
zeldzaam en een reden te meer om hem een uitzonderingspositie toe te kennen 
onder zijn tijdgenoten. 

Evenals bij Angel doemt hier het probleem van taal en vertaling op. Volgens 
Scheperus was het Portugees van Padmanaba ‘redelijk’, maar maakten ingewik-
kelde theologische discussies enige assistentie noodzakelijk. Gelukkig was die 
voorhanden. Padmanaba bracht ‘menighmalen’ andere brahmanen mee naar het 
huis van Rogerius. Hier leren wij een tweede naam: ‘Dammersa’.44 Damersa 
was vaardiger in het Portugees dan zijn vriend en hielp ‘sijne meeninghe over 
vele saken bequamer te doen uyt drucken’.45 Maar hoewel het Portugees duide-
lijk de voertaal van de gesprekken was, is dit minder duidelijk bij de weergave 
van religieuze termen. Padmanaba en zijn collega’s hadden enige kennis van 
het Sanskriet en dicteerden enkele passages verbatim aan Rogerius. Het betreft 
vaste formules die ook in het zuiden van India altijd in het Sanskriet gereciteerd 
worden. Bij het navertellen van verhalen en mythes echter, wijzen de namen en 
termen eerder op Dravidische mediatie.46 Door ‘vlijtigh na vragen, ondersoec-
ken, en ’t samen-spreken van der Indianen Religie’, kwamen zij echter tot een 
gebalanceerd eindresultaat.47 

Terwijl de secundaire literatuur met verwondering spreekt over Padmanaba 
en er opmerkelijk veel informatie over hem bekend is dankzij Scheperus, blijft 
‘Damersa’ een grote onbekende. Hij wordt kort genoemd door Lach en Van 
Kley; Arasaratnam suggereert dat zijn naam wellicht een verbastering is van 
Thimmarasa.48 Dit laatste is plausibel: Thimmarasa is een Dravidische naam, en 
Thimma verwijst naar Veṅkaṭēśvara, een verschijningsvorm van Vishnu. Evenals 
Padmanaba, zal Damersa dus afkomstig zijn geweest uit een Vaisnava-sekte. Maar 
Rogerius zelf geeft ons de volgende passage: ‘De Ramanouja seggen, dat sy beter 
van Secte zijn dan de Tadwadi, en dat om dese redenen, dat sy haer met gheen 
Koopmanschap en bemoeyen(?), als oock om dat sy in geen Hoer-huysen en 
gaen, of indien ’t mocht geschieden van yemandt vande hare, dat sy daer over 
hart ende ernstich van haer Over-hooft werden bestraft. ’t Is oock den Tadwadi 

43 Rogerius had als oogmerk de religie als geheel te beschrijven, en daarom is de term ‘hindoeïsme’ 
hier geoorloofd . Voor de valkuilen die het gebruik van deze term omgeven, zie verder D. Lorenzen, 
‘Who Invented Hinduism?’, Comparative Studies in Society and History, 41, 4 (1999), 630-659.

44 Caland spreekt van ‘Damersa’, Scheperus van ‘Dammersa’. Rogerius gebruikt ‘Damersa’ in de 
hoofdtekst, de spelling die hierna gevolgd wordt. Rogerius, Open-deure, red. Caland, xxi; xxxvi.

45 Idem, xxxvi.
46 Waarschijnlijk Tamil of Telugu. Caland suggereert Tamil: Caland, op. cit., xxv; Arasaratnam houdt 

de mogelijkheid open dat Padmanaba van oorsprong een Telugu-spreker was: S. Arasaratnam, 
‘Protestant Christianity and South Indian Hinduism, 1630-1730: Some Confrontations in Society 
and Belief ’, Indian Church History Review 15, 1 (1981), 7-33, aldaar 12-13.

47 Rogerius, Open-deure, red. Caland, xxxvi.
48 D.F. Lach en E.J. van Kley, Asia in the Making of Europe: A Century of Advance, vols. 2-3. Chicago: 

University of Chicago Press, 1998, 1029-1030; Arasaratnam, ‘Protestant Christianity’, 12-13.



230 aan de overkant

niet gheoorloft in soodanighe huysen te gaen, doch evenwel als sy ’t doen, soo 
en werden sy daer over niet aenghesproken noch bestraft, ghelijck onder de 
Ramanouja gheschiedt, gelijck selfs den Bramine Damersa, zijnde vande Secte 
Tadwadi, bekende.’ 49

Deze passage geeft een opmerkelijk inzicht in de tafelgesprekken van 
Rogerius.Wij leren hier meer dan slechts het feit dat Damersa bij de Zuid-
Indiase Tadwadi (tattvavādi) gemeenschap hoorde. Damersa treedt hier ten tonele 
in een belangrijker rol dan Scheperus hem toedicht als vertaal-assistent: hij drukt 
zijn eigen stempel op het gesprek. Er is sprake van enige competitie tussen ge-
meenschappen, die meteen het perspectief van Damersa verraadt (‘zij zeggen 
dat zij beter zijn’). Het vervolg is opmerkelijk, evenals het gekozen voorbeeld: 
het is mannen van beide sektes verboden om bordelen te bezoeken, maar, zo 
meldt Damersa, in zijn eigen gemeenschap althans kijkt men er niet echt van 
op. Dit vooronderstelt een hoge mate van openheid tussen Damersa en zijn 
gesprekspartners.

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de etnografische elementen die 
Angel zo zorgvuldig uit zijn geschenk aan Hartsinck verwijderde, hier promi-
nent aanwezig zijn. Rogerius beschrijft tempels, iconografie, en rituelen, maar 
ook de zeden en gewoontes rondom verschillende levensfasen, van huwelijken 
tot crematies. Padmanaba wordt hierbij erkend als ‘uyt wiens mont ick hebbe alle 
de verborgentheden van ’t heydendom die in dit Boeck ontdeckt werden’, maar 
Damersa heeft duidelijk ook een bijdrage geleverd aan Rogerius’ vergaring van 
kennis.50

Philippus Baldaeus: pen-vijanden en veld-vrienden

Conceptueel ligt het werk van Baldaeus tussen dat van Rogerius en Angel in. 
Evenals Rogerius, geeft Baldaeus een breder beeld van de regio waarin hij werk-
zaam was; in de eerste twee delen van het werk komen lokale gebruiken, tradities, 
talen, en andere zaken aan bod. Maar het derde deel, Afgoderye, was net als Angels 
tekst expliciet bedoeld als weerlegging van het ‘heydense’ geloof dat hij had 
bestudeerd.51 En voor een beargumenteerde weerlegging was een sterke tekstu-
ele basis belangrijker dan etnografische informatie. Afgoderye bevat dan ook de 
sporen van verschillende manuscripten die Baldaeus onder ogen waren gekomen. 
Voor de avataras had hij twee belangrijke schriftelijke bronnen: het manuscript 
van de Jezuïet Jacomo Fenicio, die actief was aan de kust van Malabar, en het 

49 A. Rogerius, Open-deure, red. 1651, 16-17.
50 Idem, 1. Padmanaba wordt onder meer genoemd op pp. 9, 30, 46, 57, en 70.
51 In zijn geheel verschenen als Ph. Baldaeus, Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel, 

der zelver aangrenzende ryken, en het machtige eyland Ceylon; Nevens een omstandige en grondigh door-
zochte ontdekking en wederlegginge van de afgoderye der Oost-Indische heydenen. Amsterdam: J.J. van 
Waesberge 1672. Het werk bestaat uit drie delen met ieder hun eigen paginering; bij citaten uit 
de druk van 1672 worden hierna de individuele delen aangehaald. Het eerste deel wordt ook 
wel aangehaald als ‘Beschrijvinge der Oost-Indische kusten Malabar en Choromandel, der selver 
aangrensende koninckrijcken’.
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Hartsinck-manuscript van Angel.52 Deze bronnen nam hij vrijwel woordelijk 
over, aangevuld met andere auteurs. Baldaeus’ werk bevat zelfs zoveel sporen van 
het werk van anderen, dat het hem postuum in diskrediet heeft gebracht. Zo 
noemt Jarl Charpentier hem een oneerlijke en onbetrouwbare auteur,53 terwijl 
Partha Mitter de Afgoderye weliswaar een uitstekend werk noemt, maar zich af-
vraagt wie wij nu als de echte auteur moeten zien.54

De taalkwestie maakt dit probleem niet kleiner. Volgens De Jong, die in 
1917 een heruitgave van Afgoderye publiceerde, sprak Baldaeus bij aankomst op 
Ceylon in 1658 al Portugees.55 Fenicio-specialist Jarl Charpentier trekt dat echter 
met recht in twijfel.56 Een paar opmerkelijke vertaalfouten in Afgoderye lijken 
Charpentier gelijk te geven: de vertaalde passages uit Fenicio zijn niet alleen 
houterig, maar bevatten ook evidente fouten. Zo verandert diens mar de leite 
(melkzee) in een zee van suiker (zuyker-zee).57 Bovendien spreekt Baldaeus zelf 
van een tolk die hem hielp om vaardiger in het Portugees te worden.58 Niettemin 
zal het Portugees toch Baldaeus’ voornaamste spreektaal zijn geweest op Ceylon. 
Hij was zelf van mening dat het niet wenselijk was om de lokale bevolking te 
dwingen Nederlands te leren. Naar zijn eigen zeggen was zijn kennis van het 
Tamil (‘Malabaarsch’) summier: hij was slechts ‘een Jongelingh in de kennisse 
van die tale’.59 Zijn werk bevat echter wel een uitgebreid Tamil-alfabet, een korte 
grammatica, de geloofsbelijdenis en het Onze Vader vertaald naar het Tamil.60 
Zonder twijfel heeft Baldaeus aanzienlijke assistentie gehad bij deze vertalingen, 
en op Ceylon in het algemeen. 

Deze hulp blijft aanvankelijk anoniem. Baldaeus spreekt van ‘canacappels’, 
een term die ook door de Portugezen werd gebruikt. 61 Dit is een verbastering 
van kanakku pillai: een term uit het Tamil voor boekhouders of klerken. In dit 
geval werden er inlandse catechiseermeesters mee bedoeld, die jonge mannen de 
eerste beginselen van het christendom moesten bijbrengen omdat zij ‘na het be-
grijp ende natuure van de Landaart waren aangeleydt.’62 Met één van deze leraren 
bouwde Baldaeus een hechte band op en daarom kennen wij ook zijn naam: 
François. Over François leren wij dat hij Tamilsprekend was, maar eveneens uit-
stekend Portugees sprak. Hij was geletterd (‘met de penne vaardigh af-gericht’) 
en zeer godvruchtig (‘waarlijk een vroom ende Godzaligh man’).63 Hij had acht 
jaar ter plaatse gediend en zal daarom voor Baldaeus een belangrijke bron van 

52 Over Fenicio, zie I.G. Županov, Missionary tropics: the Catholic frontier in India, 16th-17th centuries. 
Ann Arbor: University of Michigan Press 2005, 175-192. Voor een uitgebreidere beschouwing van 
de bronnen voor Baldaeus’ werk, zie Stolte, Philip Angel’s Deex-Autaers’, 84-91.

53 J. Charpentier, The Livro da Seita dos Indios Orientais (Brit. Mus. Ms. Sloane 1820) of Father Jacobo 
Fenicio, S.J. Uppsala: Almqvist & Wiksells 1933, lxxxv. 

54 Mitter, Much Maligned Monsters, 56.
55 Baldaeus, Afgoderye, red. de Jong, xlix.
56 Charpentier, The Livro da Seita, lxxxiv.
57 Baldaeus, Afgoderye, red. de Jong, 41-43; British Library, Sloane Manuscript Collection, Manuscript 

1820, ‘Livro da Seita dos Orientais’, ff. 104-147.
58 Baldaeus, Naauwkeurige Beschryvinge der Kusten Malabar en Coromandel, 192.
59 Idem, 193.
60 Idem, 191-192.
61 Baldaeus, Beschryvinge van het Machtige Eyland Ceylon, 151. Zie ook Baldaeus, Afgoderye, red. de Jong, xlix. 
62 Baldaeus, Beschryvinge van het Machtige Eyland Ceylon, 151. 
63 Baldaeus, Naauwkeurige Beschryvinge der Kusten Malabar en Coromandel, 192.
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lokale kennis zijn geweest. Baldaeus had weinig scrupules met het anonimiseren 
of geheel weglaten van zijn bronnen, maar in het geval van François ging hem dat 
te ver: ‘waarom zoude ik hem verzwijgen, hy is my geweest een trouw medegezel 
in ’t werk des Heeren’.64 François krijgt zelfs krediet voor een specifieke bijdrage. 
Samen stelden zij een traktaat op met de ‘gronden der waarheit’ van het christen-
dom, voorzichtig geformuleerd om ‘geen aanstoot te geven’, in het Portugees en 
Tamil.65 Het boekje werd in 1671 gedrukt door Johannes Borstius in Rotterdam. 

Baldaeus ging ook zelf naar school, overtuigd als hij was van het belang van 
beheersing van de lokale taal om effectief zendingswerk te kunnen verrichten 
(‘het beste middel om de Godtsdienst voort te zetten hier in bestaat, niet dat 
men het Volk laat leeren de Nederlandse tale, maar dat de Leeraars hare talen 
leeren’).66 Hoewel de letters hem voorkwamen als ‘nieuwe monsters’, legde hij 
zich er op toe om het alfabet te leren schrijven. Hij deed dit samen met kinde-
ren; zij oefenden door letters in het zand te schrijven en later met ‘yzere griffie’. 
Dit was een schrijftechniek waarbij letters werden uitgekrast in een blad en 
vervolgens zichtbaar werden gemaakt met zwarte kleurstof. Baldaeus toont beide 
methodes op afb. 5. Dit is een opmerkelijke plaat, omdat hier zowel zijn leraren 
als Baldaeus’ jonge medestudenten worden afgebeeld. De tweede man van links 

64 Ibidem.
65 Ibidem.
66 Baldaeus, Beschryvinge van het Machtige Eyland Ceylon, 152.

Schrijfles. Prent in het hoofdstuk ‘Malabaarse spraak-konst’, in Philippus Baldaeus, naauw-
keurige Beschryvinge der Kusten Malabar en Coromandel... en het machtige eyland Ceylon 
(1672), 193.
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heeft op zijn heup een houder met een opgerolde ola en een kleinere houder 
voor zijn schrijfstaafje; hij is afgebeeld terwijl hij iets op een tweede ola noteert. 
Centraal in de achtergrond is een figuur met baard zichtbaar. Hij gaat in hemd 
en broek gekleed en heeft een Europees voorkomen – zou het de bedoeling van 
de graveur zijn geweest om hier Baldaeus af te beelden?

Hoewel het niet onmogelijk is dat één van de afgebeelde leraren François is, 
blijven alle figuren op deze prent naamloos. Maar dankzij het werk van Mieke 
Beumer hebben wij toch een afbeelding van een individuele medewerker die wij 
bij naam kennen: Gerrit Mosopatam, een Tamil bekeerling tot het christendom.67 
Gerrit Mosopatam wordt nergens in Baldaeus’ geschreven werk genoemd, maar 
verschijnt wel op een schilderij uit 1668 van Johan de la Rocquette, thans in het 
Rijksmuseum (afb. 6). Het feit dat wij hier niet alleen een naam, maar zelfs een 
afbeelding hebben van een lokale medewerker, geeft letterlijk kleur aan Baldaeus’ 
werkzaamheden op Ceylon.

Rechts op de voorgrond van het schilderij is een Europese man afgebeeld 
in wat het meeste lijkt op Mughal klederdracht. In het midden staat een twee-
de man met een Indiaas of Ceylonees uiterlijk, gekleed in een heupkleed, met 
daarin enige schrijfbenodigdheden gestoken. Achter beide figuren staat een kerk, 
geïdentificeerd als ‘Paneteripou’ (Pandattarippu) in Baldaeus’ werk, waarvan op 

67 M. Beumer, ‘Philippus Baldaeus en Gerrit Mosopatam: een buitengewoon portret’, Bulletin van het 
Rijksmuseum 47, 2-3 (1999), 144-173.

Philippus Baldaeus en zijn assistent Gerrit Mosopatam bij de kerk van Paneteripou, 
Noord Ceylon. Doek door Johan de la Rocquette, 1668. Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nr. 
SK-A-1299.
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het moment van schilderen nog geen afbeelding was gepubliceerd.68 Baldaeus 
beschrijft het als ‘een net ende kunstig gebouw van Coraal-steen, met een cierlijk 
ende zeer vermakelijk Huys, staande op Boogen, hebbende een lustige Galderye, 
ende twee groote Kamers, met een wellustige ende vermakelijke Tuyn, daar bij 
zijnde een schoone waterplaats, daar men het Vee uyt drenkt.’69 Dit maakt het 
zeer waarschijnlijk dat de afgebeelde Europeaan Baldaeus zelf is. Zoals Beumer 
opmerkt, is de Aziatische man even levendig afgebeeld, wat het waarschijnlijk 
maakt dat ook hij voor Rocquette model heeft gestaan.70 En dankzij een notari-
eel archief is bekend dat Gerrit Mosopatam deel uitmaakte van het huishouden 
van Baldaeus na diens terugkeer in Nederland en dat hij zijn handtekening in het 
Tamil zette als getuige bij het passeren van een notariële akte.71 

Beumer concludeert dat Gerrit Mosopatam een belangrijke rol moet hebben 
gespeeld bij het controleren van het Tamil voor de publicatie van Naauwkeurige 
Beschryvinge en het traktaat gepubliceerd door Borstius. Zijn centrale positie op 
het schilderij versterkt die conclusie. Beumer ziet hem dan ook als een opvolger 
van François, die diens werk tot voltooiing bracht.72 Daarmee hebben wij één 
medewerker die omslachtig wordt bedankt maar niet afgebeeld, en één mede-
werker die wordt afgebeeld, maar niet genoemd. Het feit echter dat Baldaeus de 
één een metgezel en vriend noemt, en de ander laat portretteren, zegt veel over 
de belangrijke rol die zij speelden in de totstandkoming van zijn werk.

Nachleben

Bezien vanuit de zeventiende-eeuwse boekenmarkt van de Nederlandse 
Republiek, hebben wij te maken met het voortschrijdend verdwijnen van al deze 
lokale medewerkers. Vooral bij het werk van Philip Angel is dat duidelijk. De 
eerste versie van zijn manuscript, ’t Leven der Heydense Benjanen in de Bibliotheca 
Publica Latina, bevat de neerslag van minimaal twee tempelbezoeken, iconogra-
fische beschrijvingen en een echo, hoe zwak ook, van gesprekken met Gujarati 
hindoes in het algemeen en met één medewerker in het bijzonder, die dusdanig 
belangrijk was dat Angel van ‘wij’ sprak. Over ‘Kieka’ is weinig meer bekend dan 
dat hij een brahmaan was en met enige autoriteit sprak, maar de inhoud van zijn 
appendix helpt om Angels manuscript geografisch te situeren. Bij de kopie van 
Angels manuscript in de Sloane collectie zijn alle lokale elementen verdwenen, 
behalve de appendix van Kieka. Omdat dit de kopie was die Olfert Dapper tot 
zijn beschikking had bij het schrijven van Asia, heeft Kieka het bij uitzondering 
tot de boekenmarkt gebracht: Dapper neemt de appendix bijna letterlijk over. 
Maar voor het overige is ieder spoor van het kosmopolitische Surat verdwenen. 
Alleen de tekst zelf wordt autoriteit toegewezen: het manuscript verhaalt de 
mythes immers ‘gelijk het getrocken is uyt der heidenen wetboek zelf ’.73 

68 Baldaeus’ eigen werk was in 1668 ook nog niet in productie.
69 Baldaeus, Beschryvinge van het Machtige Eyland Ceylon, 164.
70 Beumer, ‘Philippus Baldaeus en Gerrit Mosopatam’, 155-156.
71 Idem, 155.
72 Idem, 160.
73 Dapper, Asia, 84.
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Bij ‘Deex-Autaers’, de versie voor Carel Hartsinck, is ook Kieka verdwenen. 
Nog meer dan in het Sloane-manuscript en later bij Dapper, wordt dit manus-
cript gepresenteerd als een vertaling van een religieuze doctrine, equivalent aan 
de Talmoed of de Koran.74 En voor het geval zulks niet duidelijk genoeg was, 
voegt Angel eraan toe dat het bij deze tekst gaat om ‘den rechten toegangh 
ende vasten grondslach van de Benjaenen, waer op sy haer geloof onweder-
spreeckelyck vesten’.75 Baldaeus, die deze versie van het manuscript onder ogen 
kreeg, kende Angels naam, en zal ook wel het een en ander over Angel en zijn 
wederwaardigheden hebben gehoord. Maar zoals hij met meer van zijn bronnen 
deed, anonimiseerde Baldaeus de inhoud van het manuscript volledig en wiste 
daarmee ook de context uit waarin het manuscript ontstond.

In dit laatste geval is bovendien sprake geweest van zelfcensuur. Angel had alle 
materialen tot zijn beschikking en koos zelf hoeveel hij opnam in de versie voor 
Hartsinck. Het manuscript moest Hartsincks zoon in zijn theologische studies 
stimuleren, zodat hij de ‘bysondere duystere dwalinge’ van de Benjanen zou leren 
kennen, ‘om ’t waere licht des te beter te openbaren’.76 In dit licht was Angels 
eigen ervaring in Gujarat een nadeel. De suggestie van Indiase vriendschappen 
en contacten, of van uitgebreide bezoeken aan tempels, zou kunnen overkomen 
als een overmaat aan participatie in lokale religie en cultuur. De vondst om te 
openen met Ganesh als ‘poortwachter’ van het boek, in overeenstemming met 
diens positie in tempels, heeft hij daarbij misschien als te gewaagd beoordeeld 
voor het Hartsinck-manuscript.

Rogerius maakte andere keuzes bij het voorbereiden van Open-deure en 
noemde Padmanaba en Damersa bij naam. Met name Padmanaba wordt meer-
maals ingezet als ‘authentieke stem’ om Rogerius’ verhaal kracht bij te zetten. 
Maar Rogerius heeft zijn eigen tekst niet in druk gezien en zou zich waarschijn-
lijk niet hebben verheugd over de keuzes van de uitgever. Rogerius’ tekst bevatte 
uiteindelijk zoveel etnografische beschouwing en zo weinig weerlegging van 
‘heidense’ religie, dat deze polemiek alsnog werd toegevoegd in voetnoten door 
de theoloog Andreas Wissowatius (1608-1678). Aldus aangevuld met de meer 
gebruikelijke weerleggingen en bekende vergelijkingen met Griekse, Egyptische 
en Joodse filosofie, zal de Open-deure niet het boek zijn geweest dat Rogerius 
zelf voor ogen stond.

Baldaeus is in dit opzicht een complex auteur. Er is veel bekend over Baldaeus’ 
leven op Ceylon en over de schriftelijke bronnen die hij gebruikte voor de 
Naauwkeurige Beschryvinge. Dankzij deze schriftelijke bronnen weten wij dat hij 
weinig moeite had met plagiaat, zelfs volgens de conventies van de zeventien-
de-eeuwse boekenmarkt met betrekking tot bronvermelding. Dat hij expliciet 
vermeldt dat hij François niet zal verzwijgen, suggereert bovendien het verzwij-
gen van andere bronnen. Toch kennen wij twee van zijn Tamil medewerkers bij 
naam en weten wij dat er verschillende anderen waren. Als mogelijke reden hier-
voor is aan te voeren dat juist zijn tijd op Ceylon een belangrijk onderdeel was 
van zijn legitimiteit, als auteur en als autoriteit op het gebied van Zuid-India en 

74 Opdracht van Angel aan Hartsinck. C. Stolte, Philip Angel’s Deex-Autaers, 220.
75 Idem, 220-221.
76 Idem, 221.



236 aan de overkant

Ceylon. Bewijs van lokale kennis was in dit opzicht een voordeel en de omgang 
met lokale geletterden was belangrijk om te vermelden. 

In ieder van deze drie gevallen geeft een focus op lokale context en loka-
le medewerkers inzicht in de wereld waarin deze teksten ontstonden. In Surat 
konden de opvarenden van inkomende schepen betekenisvolle ontmoetingen 
hebben met het Gujarati achterland. In Pulicat was de atmosfeer voldoende open 
voor groepsdiscussies ten huize van Rogerius. Baldaeus was niet slechts plagiaat-
pleger, maar ook iemand die plezier beleefde aan onderwijs en aan de interactie 
met studenten en docenten. Alle drie deze werken waren het product van lokale 
interactie. Meer dan het bieden van kennis van heilige teksten, zeggen zij iets 
over de intellectuele uitwisseling tussen Europeanen en hun lokale gesprekspart-
ners in de kustprovincies van India en Ceylon in het midden van de zeventiende 
eeuw.
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Het schip dat van niemand was
De privéhandel van Jacob Mossel, directeur-
generaal van de VOC te Batavia

Arend de Roever

De gebeurtenis

Op 26 augustus 1747 werd voor de westkust van India, bij het verlaten van de ha-
ven van Bombay, het rijk geladen vrachtschip Fakiera Mirachib prijs gemaakt door 
Gervais de la Mabonnaye, commandant van een Frans eskader.1 Hij was er van 
overtuigd in zijn recht te staan. Tegen de achtergrond van de in 1740 uitgebroken 
Oostenrijkse successieoorlog, behoorde het tot zijn mandaat Engelse schepen 
te confisqueren, omdat Engeland de directe vijand was. Maar was het wel een 
vijandelijk schip? Het bleek om een schip te gaan waarvoor Jacob Mossel, lid van 
de Raad van Indië van de VOC in Batavia, opdracht had gegeven het te kopen. 
Het stond echter op naam van de Moorse koopman Mulna Fakiera Din en voer 
onder gezag van de Engelse kapitein Thomas Purnell. Deze beschikte over een 
pas van VOC-gouverneur-generaal Gustaaf van Imhoff en een vrachtbrief van de 
Nederlandse burger Johan Andreas Paravicini. De lading was geconsigneerd aan 
zowel de Engelse gouverneur van Bombay, William Wake, als aan de ‘secunde’ van 
de VOC-factorij in Surat, Jan Pecock, met aan beiden het verzoek de lading te 
verkopen, daar waar deze het meeste opbracht.

De Fransen brachten het schip op naar het bevriende Goa, waar zij het ach-
ter lieten in de handen van hun gezant en de vice-rey Don Pedro Miguel de 
Almeida. Toen het stof was opgetrokken, ontspon zich een jarenlang diplomatiek 
offensief om schip en lading terug te vorderen, dan wel genoegdoening te ver-
krijgen. Iedereen, van hoog tot laag, bemoeide zich er mee.

De bronnen 

Om ergens, bij wie dan ook, een schip te claimen moest eerst vaststaan wie nu 
precies de eigenaar was, van zowel schip als lading. Dat bleek nog niet zo gemak-
kelijk te zijn. De initiator van de hele expeditie was wel bekend: Jacob Mossel in 

1 Er zijn zestien verschillende spellingen van de scheepsnaam in de documenten te vinden, maar 
voor de uniformiteit wordt deze hier aangehouden. Over het type schip is niets bekend.
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Batavia. Maar die hield zich afzijdig. Na veel heen en weer geschrijf tussen alle 
partijen, werd vanuit Surat de onbekende Charles Anton de Schoning met een 
delegatie naar Goa afgevaardigd, om genoegdoening te verkrijgen.   

‘Met beide benen stevig in de bronnen’ is het uitgangspunt van deze bundel. 
Zo’n bron is hier aanwezig. De Schoning deed in het Frans gedetailleerd verslag, 
waaraan een Nederlandse vertaling werd toegevoegd. Beide zijn terug te vinden 
in het meer dan 300 folio’s tellende dossier van Paravicini, waarin alle brieven en 
andere relevante stukken over de Fakiera Mirachib zijn samengebracht. Dat is de 
basis voor dit artikel.2

De Amerikaanse historicus Holden Furber (1903-1993) heeft, meer dan zes-
tig jaar geleden, in Bombay een lezing gehouden over de kaping van de Fakiera 
Mirachib en heeft de gegevens later gebruikt in zijn onderzoek naar de Engelse 
country trade in de achttiende eeuw, maar hij ging voorbij aan de essentie van het 
verhaal.3 Historici die later summier melding hebben gemaakt van het incident 
namen alleen de informatie van Furber over. In algemene zin werd deze gebruikt 
als voorbeeld van vermeende betrokkenheid bij al dan niet illegale zelfverrij-
kingspraktijken, maar ook om aan te tonen dat de Indiase handel uit Surat niet 
alleen een monopolie van lokale handelshuizen was.4

Privéhandel en de aardverschuiving na 1744

De discussie over het grijze gebied van de privéhandel is recent aangezwen-
geld door de verschijning van het proefschrift van Chris Nierstrasz in 2012, 
‘In the Shadow of the Company The Dutch East India Company and its Servants in 
the Period of its Decline,1740-1796’, dat gedetailleerd in gaat op het eigenbelang 
van de VOC-dienaren, nadat gouverneur-generaal Gustaaf van Imhoff in 1744 
toestemming had gekregen de regels te veranderen om zijn idee over handel 
voor eigen rekening toe te staan.5 Daar werden overigens wel veel voorwaarden 

2 Nationaal Archief (NA), Den Haag, toegang 1.04.02, VOC 2753, ff.978-1153: ‘Request rakende 
de neming van ‘t schip Fakiero Mirachib aan de hoge Indiase regering door Paravicini ingedient 
op het berigt dat zijn schip genomen was; resolutie daarop (14 november 1747), de volvoeringe 
van die resolutie door een brief aan de Fransche regering te schrijven (20 november 1747) en 
desselfs antwoord (30 mei 1749); ff. 1022-1093: ‘De gantsche proceduren wegens de neming van 
het schip de Fackiero Mirachib door de Hollandsche regering te Souratta gemoveerd, met dies 
bijlagen et cetera’. Bijlagen horende tot het request van Paravicini rakende de neming van zijn 
schip Fakiero Mirachib, zie register op folio 984. Het betreft een compleet dossier dat werd sa-
mengesteld door J.A. Paravicini als pleitnota voor genoegdoening. Het is samengesteld uit kopieën 
van alle correspondentie die in Batavia voor akkoord grotendeels ondertekend is door de secretaris 
Louis Taillefert. In tegenstelling tot de jaartallen in de inhoud van de ’Overgekomen Brieven en 
Papieren’ is het dossier in 1752 overgekomen.

3 Holden Furber, Bombay Presidency in the Mid-Eighteenth Century. Text of the three ‘Heras Memorial 
Lectures’, given in 1962 at St. Xavier’s College, Bombay (1. Bombay and the Malabar Coast in the 
1720’s; 2. The Country Trade of Bombay and Surat in the 1730’s; 3. Bombay Presidency in War 
Time, 1740-1750). New York: Asia Publishing House 1965, 54; H. Furber, Rival Empires of Trade in 
the Orient, 1600-1800. Minneapolis: University of Minnesota Press 1976, 281 e.v.

4 C.R. Boxer, Jan Compagnie in oorlog en vrede. Bussum: De Boer Maritien 1977, 76; J. Gommans en 
J. Kuiper, ‘The Surat Castle revolutions: Myth of an Anglo-Bania Order and Dutch Neutrality c. 
1740-1770’, in Journal of the Early Modern History 10 (2006), 387, noot 84; René Barendse, Arabian 
Seas 1700-1763. 4 delen. Leiden: Brill 2009, 1703.

5 C. Nierstrasz, In the Shadow of the Company The Dutch East India Company and its Servants in the 
Period of its Decline, 1740-1796. Leiden/Boston: Brill 2012, 73 e.v.
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aan verbonden. Tot de verschijning van Nierstrasz’ boek was er over dit actuele 
onderwerp niet zoveel geschreven. Furber probeerde de particuliere handels-
netwerken te doorgronden en daarin het aandeel aan te tonen van leden van de 
Hoge Regering in Batavia en van gouverneur-generaal Mossel. Die betrokken-
heid klopte inderdaad, maar deze vond al eerder plaats toen Mossel nog Raad 
van Indië was.6

Toen Mossel in 1720 als 15-jarige Enkhuizen verliet als scheepsjongen tegen 
8 gulden per maand bezat hij niets, toen hij in 1761 overleed in Batavia liet hij 
3.200.000 guldens na – in huidige guldens 225 miljoen of zo’n 100 miljoen 
euro.7 Hij was niet de enige die slinks geld verdiende, maar van anderen is het 
niet of minder bekend. Na een lange carrière in Coromandel, was hij in 1745 in 
Batavia aangekomen, waar hij achtereenvolgens in de Raad van Indië zitting nam 
en directeur en Eerste Raad werd. In 1750 volgde hij als gouverneur-generaal 
Van Imhoff op. Wanneer hij in publicaties over de VOC genoemd wordt, krijgt 
hij steevast het predicaat ‘zakkenvuller’ mee.

Wat echter weinig aandacht heeft gekregen, is het feit dat na 1744 alles fun-
damenteel anders werd. Wij kunnen er gerust van uitgaan dat de nieuwe regels 
van Van Imhoff een aardverschuiving hebben teweeggebracht. Voor velen was de 
reden om een dienstverband met de VOC aan te gaan immers het maken van 
fortuin. Particuliere handel was vóór 1744 meestal een clandestiene activiteit, 
hoewel velen juist naar Indië gingen vanwege de mogelijkheden van illegale 
handel. Daar was het hen allemaal om te doen geweest en nu was het toegestaan!

Een hoger doel van de nieuwe regels was de ontwikkeling van Batavia als 
welvarend regionaal centrum te bevorderen. Er werd zelfs een complete infra-
structuur in het leven geroepen om de vrije handel te faciliteren, want nu het 
mocht, was het ook gewenst, omdat zo op de producten tol kon worden geheven 
– meestal 5%. Zo werd in 1746 de Commissie van Zee- en Commerciezaken 
opgericht, die privéhandel moest controleren maar vooral ook faciliteren. De 
commissieleden vormden tevens de directie van de eveneens nieuw opgerichte 
Bank van Lening, die de particuliere handel moest financieren. De directeur van 
de VOC in Surat, Jan Schreuder, stelde zelfs een zeer lijvig boekwerk samen, 
bestaande uit liefst 425 paragrafen, als een soort handleiding over wat wel en wat 
niet was toegestaan onder de nieuwe regels. Daarin legde hij ook nog eens zeer 
helder uit hoe men in de achttiende eeuw tegen de privéhandel aankeek:

6 F.S. Gaastra,  De Geschiedenis van de VOC. 3de druk. Zutphen: Walburg Pers 1991, 97.
7 Bedragen in historische bronnen hebben weinig zeggingskracht, tenzij ze omgerekend worden 

naar hedendaagse koopkracht. Er zijn meerdere omrekentabellen te vinden op internet, gemaakt 
aan de hand van inflatiecijfers en andere variabelen. De consensus ligt ongeveer op ca. 1 gulden 
rond 1750 = 70 gulden hedendaags = ca. 32 euro. Op basis van feitelijk koopkracht is de ver-
menigvuldigingfactor waarschijnlijk nog veel hoger. Vergelijk bijvoorbeeld  een modaal loon van 
heden ca. 25.000 Euro per jaar met ca. 250 guldens (120 Euro) in 1750. Dan zou de factor 100 x 
moeten zijn, er van uitgaande dat de koopkracht van een sterke gulden van 2001, het laatste jaar 
van bestaan, ongeveer dezelfde is als die van een met inflatie vermeerderde euro in 2014.
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‘De vrije handel is zekerlijk de natuurlijke van alle manieren, waarna hedendaags 
de koophandel gedreven word, en als die opengesteld of toegelaten is kan men 
daaromtrent wijnig aanmerkingen maken, die niet een ieder voor zig zelfs zeer ligt 
vinden en bedenken zoude; dewijl de vrijheid geene als de natuurlijke onderworpen 
is, en deze aan alle menschen toestaan, Ja! Zelfs verpligten, dat te doen wat hun 
welvaart bevorderen en te laten wat dezelve hinderen kan. Zo dat de opengestelde 
vrije handel aan eenen iegelijk vrijheid geven zoude, zijne eijgene zinlijkheid te 
volgen, en te doen het gene hij voor zig het beste oordelen.’ 8

Het leest als een soort vrijbrief om je gang te gaan, nota bene opgesteld door 
een hoge ambtenaar die zelf voordeel bij de regelingen zou krijgen. Om het alle-
maal in goede banen te leiden, wilde de Hoge Regering wel een vinger in de pap 
hebben om ook de Compagnie hiervan voldoende te laten profiteren, vandaar de 
samenstelling van het spelregelboek. Halverwege de jaren 1750 liep het particuliere 
succes dusdanig de spuigaten uit dat Mossel zich genoodzaakt zag de verordenin-
gen weer terug te draaien en was het feestje, althans in theorie, voorbij.

Mossels nieuw opgezette privé handelslijn met de Fakiera Mirachib, tussen 
Surat en Batavia, is een goed voorbeeld van het keurig toepassen van de net 
door Van Imhoff geïmplementeerde regels. Dat hij het imago kreeg zaken te 
doen die het VOC-daglicht niet konden velen, is dus niet helemaal terecht. Wij 
moeten overigens niet vergeten dat in de toenmalige maatschappelijke verhou-
dingen ook in patria zelfverrijking door leden van de stedelijke oligarchieën die 

8 NA, toegangsnummer 1.10.46, Archief Hope, 66, ‘Consideratiën van den directeur Jan Schreuder 
over de vrije vaart en handel te Souratta, overgegeven aan de Raad van Politie aldaar’, 2 maart 1746. 
Cursivering auteur.

Jan Schreuder, Consideratiën over de 
opengestelde vrije vaart en handel hoedanig 
die in Souratta zal kunnen gereguleerd wer-
den.., den 2. maart anno 1746. Nationaal 
Archief, Den Haag, toegang 1.10.46 
(Archief Hope), 66.
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de dienst uitmaakten, de normaalste zaak van de wereld was. Uit deze families 
kwamen ook de meeste hooggeplaatste bestuurders in VOC-Azië. Wat in de Oost 
gebeurde was dus niet veel meer dan copy-paste. De Heren XVII zouden anders 
de pot in het Westen zijn, die de ketel in het Oosten verwijten maakten.

Het weerhield hen er in ieder geval niet van om Mossel in 1750 als gouver-
neur-generaal aan te stellen – zelfverrijking stond kennelijk de benoeming tot 
het hoogste ambt niet in de weg.

Morele verontwaardiging lijkt meestal alleen aanwezig te zijn bij historici 
uit recente tijd, die weinig oog hebben voor het feit dat de samenleving in de 
achttiende eeuw fundamenteel anders functioneerde.9 Overigens was er ook wel 
eigentijdse kritiek, maar die werd meestal anoniem geuit.10 Mossel investeerde 
in rederijen, onroerend goed, privéhandel en in de Amfioen Sociëteit. Over deze 
sociëteit – een goudmijn voor de aandeelhouders, onder wie stadhouder Willem 
IV – is al veel geschreven en het is hier niet de plaats om daarop uitgebreid in 
te gaan, maar wij kunnen er vanuit gaan dat de aandeelhouders zonder uitzon-

9 H. Derks, History of the Opium Problem, The Assault on the East ca. 1600-1950. Leiden: Brill 2012, 
239 e.v.; de schrijver schetst een negatief beeld van Mossel, ingegeven door hedendaagse moraliteit. 
Hij gaat voorbij aan de toen geldende legaliteit van veel van Mossels activiteiten en onderzocht 
geen nieuwe bronnen die zijn mening met feiten onderschrijft. Corruptie is van alle tijden. Vele 
honderden corruptiezaken  hebben heden te dage de oppervlakte van het publieke domein ge-
haald; variërend van openlijke omkoping door bedrijven, oneigenlijke subsidies, belangenverstren-
gelingen bij Kamerleden, corruptie en cliëntelisme bij politieke partijen en lagere overheden, 
uitkeringsfraudes, onderhandse betalingen bij aanbestedingen (nota bene: de helft van inkopers bij 
de overheid ziet fraude bij aanbestedingen, NRC 15 november 2014), fraude bij bouwfondsen en 
woningcorporaties etc.; google op ‘corruptie in Nederland’ en de beerput is dieper dan in 1750.

10 NA, Archief Hope 26, anoniem document, ‘Een aanmerkenswaardige droom etc.‘ uit ca. 1775, met 
nogal ongenuanceerde kritiek op alles en iedereen in Batavia.

Voorbeeld van corruptie in de achttiende eeuw in de serie Van nul tot nu, een geschiedenis 
van Nederland in stripboekvorm. In: Thom Roep en Co Loerakker, Van nul tot nu. Deel 2: De 
vaderlandse geschiedenis van 1648-1815. Heemstede: Uitgeverij Big Balloon BV, 31.  
© Uitgeverij Big Balloon BV/ Thom Roep en Co Loerakker. 
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dering in hedendaagse termen multimiljonair zijn geworden, zowel door het 
dividend als de waardestijging van hun aandelen.11

In Batavia had Mossel zich voor zijn privéhandel verzekerd van de dien-
sten van een burger, de beëdigde makelaar en vrachtagent Johannes Andreas 
Paravicini. Mossel had hem ook direct laten benoemen in de voorgenoemde 
Commissie van Zee- en Commerciezaken en in de directie van de Bank van 
Lening, zodat hij zelf op de achtergrond via deze stroman stevig aan de touw-
tjes kon blijven trekken. Tussen 1745 en 1760 lopen de carrières van Mossel en 
Paravicini dan ook volledig parallel. De samenwerking beviel kennelijk zo goed 
dat de vertrouweling van de latere gouverneur-generaal zij-instromer van de 
VOC werd en achtereenvolgens benoemd werd tot shabandar of havenmeester 
van de christenen in Batavia – een uiterst lucratief ambt – en tenslotte zelfs tot 
opperkoopman en commissaris voor speciale missies naar de buitengewesten.12

Het briefje van Mossel

Mits men de door de Compagnie als monopolie bestempelde goederen als spe-
cerijen, koper, tin, peper, kleden, lijnwaden en opium links liet liggen, was pri-
véhandel voortaan toegestaan. Mossel besloot een eigen rederij te beginnen met 
de inzet van, in eerste instantie, één schip. Wegens gebrek aan geschikte schepen 
in Batavia besloot hij daartoe bij de Engelse gouverneur van Bombay, ‘old pal’ 
William Wake, die hij kende uit zijn tijd in Coromandel, een schip te bestellen:13

‘Ik onderges[chreven] Jacob Mossel raad ordinaris van Nederlands India qualificeere 
bij desen de heer William Wake esq. President en gouverneur van Bombay, of de 
heer Josias Holmes voor mijn reeck[ening]: in te kopen en herwaartste te senden een 
bequaam schip voor het welke sijn Ed. van de heer Directeur wegens de Nederlandse 
Compagnie te Souratta gelieven te vorderen een pas na herwaarts, om ons onder de 

11 De Amfioen Sociëteit was een systeem van gelegaliseerde handel in opium, waarbij de VOC een 
vast bedrag kreeg van een speciaal voor dat doel in 1745 opgericht bedrijf, waarvan hoge func-
tionarissen en burgers in Batavia de aandeelhouders waren (er werden 300 aandelen uitgegeven).  
De A. S. verkocht de uit Bengalen afkomstige opium idealiter voor hogere prijzen, maar liep ook 
de risico’s en van de winst werden jaarlijks hoge dividenden uitgekeerd. Mossel ontving over zijn 
40 aandelen gemiddeld per jaar ongeveer 36.000 guldens (hedendaags 2.500.000 guldens) dividend 
en als directeur van de sociëteit genoot hij ook nog een jaarsalaris van 7000 guldens (500.000 
hedendaags). Geen wonder dat hij rijk werd en met hem vele anderen. Stadhouder Willem IV had 
van Van Imhoff in 1747 30 aandelen gekregen (om hem gunstig te stemmen voor toekomstige 
octrooiverleningen) en ons koningshuis verdiende aan de drugshandel t/m 1794 al ca. 1.187.280 
aan dividend (bijna 100 miljoen hedendaagse guldens). De sociëteit werd in 1794 opgeheven. F. 
S. Gaastra, ‘De Amfioen Sociëteit’, in M. Ebben en F.P. Wagenaar (red.), De cirkel doorbroken: Met 
nieuwe ideeën terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek (Leidse historische studiën, 10). Leiden: 
Instituut voor Geschiedenis Leiden 2006, 10; H. Derks, History of the Opium Problem, 239 e.v.

12 De shabandar was de eerste controleur van alle in- en uitgaande scheepvaart. Hij stond direct onder 
de gouverneur-generaal en viel niet onder de directeur-generaal en de Raad van Indië.

13 William Wake was in de jaren 1720 koopman in Bombay en kwam in 1732 in dienst van de EIC, als 
hoofd van hun vestiging in Anjengo in Zuid India, waar hij Mossel leerde kennen. In 1742 werd hij 
gouverneur van de EIC in Bombay, waar hij fortuin maakte. Alleen al als huwelijkscadeau schonk 
hij zijn dochter in 1757 30.000 Pond Sterling (1 pond was toen 11 guldens, ca. 23 miljoen heden-
daagse guldens).  Zijn testament is te vinden in de National Archives, Kew, PROB 11/788/95. 
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Hollandse vlag reijs te vorderen verbindende desentwegen mijn persoon en goede-
ren als na regten: onderstont: Batavia den 1e maij anno 1745, was getekend, Jb 
Mossel.’ 14

Een goed verstaander had blijkbaar aan een half woord genoeg, want over 
details werd niet gerept. Wake wist kennelijk wat hem te doen stond. Maar het 
is zeker dat er nog meer papieren waren, die niet zijn overgeleverd. Want De 
la Mabonnaye had al gezien dat voor de aanhouding van het schip de papieren 
overboord werden gekieperd: ’schoon wij haar een groote meenigte van Papieren 
hebben zien in Zee werpen’, zoals hij schreef.15

Wilde Mossel eigenlijk wel een schip kopen? Daar gingen de meeste betrok-
kenen bij de daarop volgende gebeurtenissen inderdaad van uit. In het register 
van alle stukken dat naar patria gestuurd werd, is de brief ook als zodanig op-
genomen: ‘(..) een procuratie op den heer Bombaaijs gouverneur William Wake 
voor zijn hoog edelhijd den heer gouverneur generaal Jacob Mossel als toen 
raad van Indien zijnde, gepasseert om een schip te koopen’.16 Mossel gaf zijn 
brief mee aan de eveneens genoemde Engelse kapitein, Josias Holmes, die in 
1745 op de terugreis uit China de haven van Batavia aandeed, op weg naar zijn 
bestemming Bombay. In een samenvatting van de gebeurtenissen wordt melding 
gemaakt van het feit dat Mossel niet alleen een schip had willen huren of kopen 
maar ook met Holmes ‘een goed capitaal in contant overgesonden [had] om de 
retouren voor die bodem te laaten inkopen’.17 

Maar met Mossels’ briefje zou misschien iets heel anders bedoeld kunnen 
zijn, want het bovenstaande ’voor mijn reeck: in te kopen en herwaarts te sturen 
een bekwaam schip’ kan ook gelezen worden als: voor mijn rekening (handels-
waar) in te kopen (daartoe was immers een grote som geld meegegeven aan 
Holmes) en die lading met een geschikt schip naar Batavia te sturen. Als iemand 
een schip wilde kopen had hij de woorden dan niet logischerwijze omgedraaid? 
Bijvoorbeeld: ‘voor mijn reeck: in te kopen een bequaam schip en herwaarts 
te sturen’? Inkopen (goederen, handelswaar) is bovendien iets anders dan ko-
pen (stukgoed). Dat Mossel het schip uiteindelijk niet had gekocht bevestigde 
Paravicini, toen hij later aan Van Imhoff schreef dat Mossel het gehuurd had.18

Hoe dan ook, conform de opdracht van Mossel arriveerde in maart 1747 de 
Fakiera Mirachib uit Bombay, afgeladen met Suratse waren, waaronder indigo, ba-
len katoen en textielsoorten, die niet onder het VOC-embargo vielen. Makelaar 
Paravicini kon de goederen snel verkopen en van de winst werd 35% bijgeschre-
ven op het conto van Wake. Het eerste deel van de reis zat er op en was succesvol 
geweest.

Paravicini handelde heel voorzichtig en kocht voor de retourlading naar Surat 
louter producten die onder de nieuwe regels vrij verhandelbaar waren: arak, poe-
dersuiker, candysuiker, olifantstanden, radix China, kopjes van Chinees porcelein, 
sapanhout en ijzer, in totaal een vracht van ca. 82 ton. In de begeleidende factuur 

14 NA, VOC 2753, f. 985. Met ‘herwaarts’ wordt Batavia bedoeld.
15 NA, VOC 2753, f. 1034.
16 NA, VOC 2753, f. 984.
17 NA, VOC 2753, f. 1072.
18 NA, VOC 2753, f. 985.
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die werd aangegeven bij de fiscaal werd voor de vracht een waarde gespecificeerd 
van 44.319 rijksdaalders. In hedendaags geld was dit een affaire van ca. 8 miljoen 
gulden voor een enkele reis, voorwaar, voor een privéonderneming geen klein bier. 

Het schip voer onder gezag van een Engelse kapitein, Thomas Purnell, die 
een ’verhollandste’ inwoner van Batavia was en daar al lang woonde. Maar het 
stond op naam van de Indiase koopman Mulna Fakiera Din en was mede naar 
hem vernoemd. Vermoedelijk was deze niet de rechtmatige eigenaar, maar een 
katvanger om de lokale zeeën neutraal te kunnen bevaren. In die tijd was er een 
strijd gaande tussen de lokale handelshuizen en de Engelsen die zich van hen 
los wilden maken om zelf direct in schepen en lading te investeren. Deze geres-
pecteerde reder en makelaar uit een oud maar verarmd handelshuis, was onder-
daan van Nesam Al-Mulk, de stichter van de staat Hyderabad, aan wiens hof hij 
woonde.19 Het varen onder gezag van een Engelsman was niet helemaal zonder 
risico. In Europa woedde de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), waarin 
de Republiek aanvankelijk neutraal was. Frankrijk stond echter lijnrecht tegen-
over Engeland. Hoewel de kooplieden in India deze oorlog aanvankelijk als een 
Europese ruzie beschouwden die de bestaande handelsrelaties niet mocht versto-
ren, gooide de komst van Engelse en Franse oorlogsschepen roet in het eten. Juist 
deze oorlog bracht Wake en Mossel bij elkaar, omdat de Engelsman een façade 
nodig had om de handel te continueren. Maar naast risico’s zag Jan Compagnie 
ook kansen want ‘(..) zoo men nu in het water, dat die Franse en Engelse getrou-
bleerd hebben, niet en vist, zoo zal men ’t naar ’t sluyten van de vrede agter het 
net doen’ schreef Paravicini aan zijn ‘G’achten Heer en Dierbaaren Vriend’ Jan 
Pecock in Surat.20

19 NA, VOC 2753, f. 1071, ook wel gespeld Mulla Fakhruddin.
20 NA, VOC 2753, f. 988.

Factuur van de Fakiera Mirachib (detail), met opgave van producten die vrij verhandelbaar 
waren. Nationaal Archief, Den Haag, VOC 2753, f. 993.
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De kaping en de gevolgen

De Fakiera Mirachib vertrok 12 juli 1747 uit Batavia en kwam op 21 augustus in 
Bombay aan. Daar nam Wake de lading in ontvangst maar hij kon geen kopers 
vinden die bereid waren een goede prijs te betalen. Daaruit bleek dat de koop-
waar van Paravicini dan wel volgens de nieuwe regels privé verhandeld mocht 
worden, maar dat het niet de meest lucratieve waren. Conform de vrachtbrief 
besloot hij daarop kapitein Purnell door te sturen naar de op geringe afstand 
gelegen Nederlandse loge in Surat, om het daar opnieuw te proberen. Op 26 au-
gustus, een dag na het vertrek uit Bombay, werd het schip op zee voor Surat door 
de Fransen aangehouden, die het als een vijandelijk schip opbrachten.21 Omdat 
Wake geweten moet hebben dat er twee vijandelijke schepen in de wateren voor 
de kust van Malabar aan het patrouilleren waren – Paravicini schreef dat die er al 
drie jaar rondzwierven zonder ooit een schip prijs te hebben gemaakt – verkeer-
de hij kennelijk in de veronderstelling dat het schip nooit als Engels aangemerkt 
zou worden. Of speelde Wake een dubbelspel?

Nadat het slechte nieuws in de loge in Surat was doorgedrongen waren het 
ongeloof en de verontwaardiging groot. Waar waren die Fransen nu mee bezig? 
De directeur ter plaatse, Jan Schreuder, hield zich afzijdig en liet de hele regie 
over aan zijn secunde Jan Pecock, die immers ook de geadresseerde in de vracht-
brief was. Deze ging voortvarend te werk. Hij moest op korte termijn maatre-
gelen nemen om schip en lading terug te vorderen en brieven schrijven om de 
betrokkenen te informeren. De tijdsduur van correspondentie naar Batavia en 
terug bedroeg toch al gauw zo’n vier maanden, inclusief tijd voor besluitvor-
ming, dus uit die hoek kon hij voorlopig geen steun verwachten.

De Raad van Surat diende op 18 september 1747 direct een protest in bij 
de commandant van het Franse eskader, De la Mabonnaye, waarvoor de klerk 
George Kien naar Goa afreisde om het persoonlijk te overhandigen. In gro-
te lijnen stelde de Raad daarin dat het ten enenmale onduidelijk was waar de 
Fransen de rechtvaardiging vandaan haalden om het schip op te brengen. Het 
behoorde aan Paravicini en het was volgens de pas, nota bene getekend door 
gouverneur-generaal Van Imhoff, een Nederlands schip, onder Nederlandse vlag, 
met een Nederlandse lading, af te leveren in consignatie aan Pecock in Surat, dan 
wel aan Wake in Bombay. Daarbij constateerde de Raad dat de Republiek niet 
met Frankrijk in oorlog was en verzocht hij daarom lading en schip, inclusief de 
bemanning, vrij te geven.

Jan Pecock bracht met een brief van 27 september Paravicini op de hoogte 
van de gebeurtenissen. Hij schreef dat hij van Wake de originele factuur van het 
schip had ontvangen en dat hij daarin had gelezen dat hij de lading in consignatie 
moest nemen om te verkopen, omdat het in Bombay niet gelukt was, maar dat 
het allemaal niet meer nodig was omdat het schip door de Fransen was genomen. 
Met enige verontwaardiging meldde hij ook verbaasd te zijn dat deze cargo mede 
aan hem was gericht en vroeg daar opheldering over.

21 In de Nederlandse bronnen is ook sprake van 10 september 1747, maar we houden de datum aan 
uit de Bombay Consultations; zie Furber, Bombay Presidency, 57.
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Na vier dagen wachten in Goa kreeg George Kien op 3 oktober schrif-
telijk een antwoord van de Franse officier mee naar huis. Hierin stelde De la 
Mabonnaye in de eerste plaats dat hij slechts de koning van Frankrijk verant-
woording schuldig was; voorts liet hij weten niet onder de indruk te zijn van 
de Nederlandse verontwaardiging en zich daarentegen boos te maken over de 
hypocrisie en de vele tegenstrijdigheden in de Nederlandse protestbrief. In 
Malabar wist iedereen, zo schreef hij, dat het schip Engels was, ook al voer het 
met een zeebrief ondertekend door Van Imhoff, droeg het een Nederlandse vlag 
en werd Paravicini als eigenaar opgevoerd. Dat was volgens de commandant van 
het Franse eskader allemaal lariekoek. Volgens hem had de Moor Mulna, inwoner 
van Bombay, het schip aan Wake verhuurd, die het vervolgens voor 50.000 rupia 
had laten verzekeren; bovendien waren de eerste drie officieren aan boord allen 
Engels. Hij schreef dat kapitein Purnell zo eerlijk was geweest te bekennen dat 
hij naast Batavia ook domicilie hield in Bombay; daarnaast had hij 40.000 rupia 
aan de Fransen geboden als losgeld om het schip vrij te krijgen en als het een 
Nederlands schip zou zijn, was dat toch helemaal niet nodig geweest? De la 
Mabonnaye schreef dat iedereen wist dat de lading van Mossel was en zeker niet 
van Paravicini. Daarom verzocht hij de Nederlanders in Surat op te houden met 
spelletjes te spelen en verwees hij tenslotte de claim naar de prullenbak. 

De correspondentie over de zaak nam nu grote vormen aan. Na ontvangst 
van dit slechte nieuws onthulde Paravicini in een brief aan gouverneur-generaal 
Van Imhoff dat Mossel het schip had gehuurd, zoals eerder vermeld. Voor de 
tijd van 10 maanden, tegen een prijs van 10.000 rupia met de verplichting 1000 
rupia per maand extra te betalen indien de aanvankelijke contracttermijn werd 
overschreden, kon Mossel zijn gang gaan.22

De werkwijze van Pecock, de secunde van Surat, bestond er uit alle stuk-
ken over de kwestie aan elkaar te rijgen en ook eerder verstuurde brieven en 
antwoorden daarop weer over te schrijven, zodat de attesten en claims die hij 
indiende steeds omvangrijker werden. Hierdoor bleef iedereen van alles op de 
hoogte. Er ontstond een goed beeld van hoor en wederhoor, argumentatie en te-
genargumentatie, wat uiteindelijk leidde tot een document van 10 januari 1748. 
Twee leden van de Raad van Surat, Cornelis de la Haye en Christiaan Lodewijk 
Senff, gingen naar de Franse gezant Verrieux om de Nederlandse claim aan te 
bieden – zij hoefden daarvoor niet ver te gaan, want ze hielden in dezelfde stad 
kantoor.

Diplomatiek spervuur

Verrieux ging al meteen in de verdediging door te melden dat hij nergens van 
op de hoogte was en dat de zaak iets was tussen de Franse marine en zijn koning. 
De afgevaardigden presenteerden hem toch het hele dossier, met alle eerder ge-
noemde argumentatie. In niet mis te verstane woorden lieten de afgezanten we-
ten dat men in Surat woedend was over het antwoord van de De La Mabonnaye 
dat zij in niet mis te verstane termen infaam noemden:

22 NA, VOC 2753, f. 985. 1 rupia = ca. anderhalf gulden of 30 stuivers.
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‘(..) een geschrift te samen geraapt uijt de straat taal van eenen onvoorst… hoop 
waanwijse weetnieter vol van schandelijke lasteringen, onverdragelijke injurien, 
openbare leugenen en impertinente uijtdrukkingen, geensints passend nog gebruike-
lijk bij menschen die in de wereld eenig aansien en eere hebben.’ 23 

Deze woorden waren niet bepaald vlijend en dat was nog niet eens alles, want 
zo ging het nog een tijdje door, de rapportage aan Batavia over het onderhoud 
met de Franse gezant wijdt er een aantal alinea’s aan.  

In het door de twee raadsleden aangeboden stuk van Pecock fileert de se-
cunde de eerder door de Franse commandant De la Mabonnaye geformuleerde 
tegenargumenten één voor één. Pecock schreef het schandalig te vinden dat ie-
mand die slechts het commando had over één Frans schip, de gouverneur-gene-
raal van Nederlands Indië beledigde door deze te beschuldigen van het afgeven 
van valse passen. Bovendien was het juist deze Fransman die zichzelf tegensprak 
door te beweren dat het om een Engels schip ging, terwijl hij in dezelfde brief 
zelf nota bene de Moor Mulna als eigenaar noemde. Pecock stelde dat iedereen 
op de hoogte was van het feit dat Mulna nooit onderdaan van de Engelsen 
was geweest, dat ook nooit zou worden en dat deze niet in Bombay woonde, 
maar gevestigd was aan het hof van Hyderabad. Het was inderdaad waar, schreef 
Pecock, dat Wake het schip gebruikte, maar dat was slechts in commissie van 
Mossel. De woorden van kapitein Purnell deed hij af als verklaringen die door 
ontoelaatbare methodes waren afgedwongen, en daardoor konden ze niet als 
bewijs worden toegelaten. De kapitein was niet als krijgsgevangene behandeld, 
maar was als crimineel in het kleinst mogelijk cachot opgesloten zonder pen 
en papier te krijgen – daar hadden zelfs gewone misdadigers recht op, schreef 
Pecock. Het feit dat Purnell op meerdere plaatsen woonde was niets bijzonders, 
dat kwam wel vaker voor. Op schepen van veel landen, waren zeelieden aan 
boord van verschillende nationaliteiten, dat was bij Franse schepen ook het geval 
en dat was dus heel gewoon. Pecock noemde verder het feit dat de lading niet 
aan Paravicini maar aan Mossel zou hebben toebehoord niet relevant, want als 
inwoners van Batavia waren beiden geen vijand van Frankrijk, daarnaast was het 
gebruikelijk dat hooggeplaatste heren zich in zaken lieten vertegenwoordigen 
door een agent en dat argument was derhalve ook niet ter zake doende, aldus het 
lijvige stuk dat de Franse gezant overhandigd werd.24

Omdat de raad in Surat er volledig van overtuigd was dat De La Mabonnaye 
zijn boekje ver te buiten was gegaan, verzocht men Verrieux een beroep te doen 
op de redelijkheid van de koning van Frankrijk, die dergelijke onrechtvaardige 
geweldplegingen natuurlijk nooit zou tolereren. Schip en lading dienden ter-
stond te worden teruggegeven en de Fransen werden aansprakelijk gesteld voor 
alle onkosten en schades die mogelijkerwijze nog gemaakt zouden worden. De 
enige toezegging die de gezanten echter van Verrieux verkregen, was dat hij be-
reid was aan zijn meerdere Joseph Dupleix in Pondichery te schrijven om deze 
van het standpunt van de Nederlanders op de hoogte te brengen.

23 NA, VOC 2753, f. 1061.
24 NA, VOC 2753, f. 1059 e.v.
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Van het complete pak correspondentie over deze affaire stuurde Pecock aan 
Wake in Bombay afschriften met de vraag hoe nu verder te handelen. Die ant-
woordde 28 januari 1748 dat hij geschrokken was van de omvang van het dossier 
en dat er veel tijd nodig was geweest om alles in het Engels te vertalen, maar 
hij hield zich verder op de vlakte, zonder zijn visie op de zaak te geven. Wel 
suggereerde hij iemand naar Goa af te vaardigen, die natuurlijk geen Engelsman 
kon zijn, met het verzoek deze dan eerst naar Bombay te sturen, zodat hij de 
zaak vanuit zijn perspectief nog eens kon toelichten. Op zijn beurt stuurde Wake 
in maart een kopie van het hele dossier naar Jacob Mossel in Batavia, via de in 
Cochin gevestigde Joodse zakenman en bankier Ezechiel Rabi, die voor snelle en 
veilige bezorging kon zorgen.25 Mossel werd blijkbaar ook via de achterdeur op 
de hoogte gehouden van alle gebeurtenissen, zonder dat ze dat in Surat wisten.

Gezantschap naar Goa

Er waren inmiddels meer dan vier maanden voorbij gegaan zonder dat er schot 
in de zaak kwam. Uit Batavia was nog geen antwoord ontvangen. Pecock volgde 
de suggestie van Wake en richtte zijn pijlen op de Portugese onderkoning in 
Goa. Daar lag het schip, daar was de kostbare lading, dus daar moest ook de op-
lossing gezocht worden. Hij vroeg in een uitgebreide brief van 18 januari 1748 
toestemming aan zijn directeur, Jan Schreuder, of hij kon overgaan tot het zenden 
van een delegatie naar Goa. Hij refereerde daarbij aan de vredesbepalingen tussen 
Portugal en de Republiek uit 1662. Hierin was onder andere vastgelegd dat men 
elkaars schepen niet zou aanvallen en 

‘geenszins toelaten dat de scheepen koopmanschappen en goederen van d’een of 
d’andere parthije door vijanden, zeerovers, off te iemant anders genoomen ende 
in een haven ofte eenig plaats van wederzeijds gebied aan ende opgebragt zijnde, 
zullen werden vervreemd, maar zullen deselve ofte aan de eygenaars selfs ofte 
derselver gemagtigde restitueeren, mits dat zij alvoorens, dat de waren uyt de schee-
pen ontlaaden ofte verkocht zijn, verklaart hebben ofte laaten verklaren dat deselve 
... in Europa ende in andere gedeelte van de weereld ... weder te refundeeren ... de 
betaalde kosten.’ 26

Ter versterking van zijn claim refereerde hij ook aan het vredesverdrag van 
de Republiek met Frankrijk uit 1731, waarin soortgelijke artikelen waren vast-
gelegd. De interpretatie van de verdragen in dit specifieke geval was echter een 
moeilijke zaak, omdat nog steeds niet vast stond van wie het schip nu precies was 
en het in Goa was binnengebracht onder de Franse vlag. Zowel de vredesbepa-
lingen als het toepasselijke zeerecht waren zeer ingewikkelde juridische zaken, 
die bij een werkelijke confrontatie voor een rechtbank, mocht het ooit zover 
komen, toch echt een zaak voor juristen vormden. 

25 NA, VOC 2753, f. 1095. De Joodse koopman Moses Tobias onderhield met twee schepen verbin-
dingen tussen Malabar met Zuidoost Azië. 

26 NA, VOC 2753, f. 982, de genoemde tekst komt uit een ongedateerde brief van Paravicini aan Mossel.
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Lang duurde het verkrijgen van die toestemming niet, want nog geen week 
na het verzoek van Pecock aan Jan Schreuder, werd ‘Jan George van Scheun’ 
aangewezen om als gezant naar Goa te reizen. In een instructie van 23 januari 
werd hem opgedragen hoe daar te handelen.27

Wie was deze ‘Van Scheun’? Op advies van Wake had Pecock iemand gezocht 
die voldoende kwalificaties had, maar geen VOC-employee was. Hij had ech-
ter geen ’blanco persoon’ kunnen vinden, waarop hij gevraagd had iemand van 
Bombay te sturen. Wake had echter niemand beschikbaar, of wilde er zijn vingers 
niet aan branden. Enigszins plompverloren schreef Pecock, ‘Ik maakte toen uyt 
de nood een deugt en de verkiezing tot dese commissie viel op Van Schoning…
dog hij was mij onbekent’.28. Welke nood en deugd hij bedoelt, wordt niet duide-
lijk. In heel Surat woonden maar weinig Nederlandse burgers, van wie de mees-
ten zeeman waren; dat hij de man niet kende, wekt dus wel enige verbazing.29 
George Kien werd ook aan de delegatie toegevoegd, ‘tot gemak om het Hollands 
te verduijtschen’, wat er op wijst dat de man die dus ook Van Schoning genoemd 
wordt, moeite met het Nederlands had, vandaar misschien ook zijn verslag in het 
Frans. Wederom werd een document gemaakt waarin de hele gang van zaken, 
van voren af aan, met alle voornoemde argumentatie werd samengevat. Intussen 
schreef Pecock op 20 januari ook een brief naar de vice-rey in Goa, waarin hij 
om opheldering vroeg.

Gedurende de maand februari werd de reis voorbereid. Van Schoning zou 
in eerste instantie naar Bombay reizen, om de zaak op het politieke vlak met 
William Wake af te stemmen, zoals deze had gevraagd. Reizen was op dat mo-
ment overigens niet zonder gevaar. Het was in het omliggende land erg onrustig, 
omdat er een opvolgingsstrijd gaande was, waardoor een burgeroorlog dreigde 
uit te breken. Maar net toen de reis dan toch kon beginnen gebeurde er iets 
onverwachts: Pecock ontving in Surat het bericht dat schip en lading inmiddels 
in Goa via een openbare veiling verkocht waren. Dat veranderde de claim en aan 
de ‘Memorie’ aan Van Schoning voegde de Raad een ’Ampliatie‘ toe, gedateerd 
12 maart 1748, waarin het accent verlegd werd naar genoegdoening. Met deze 
stapel papier vertrok de delegatie naar Bombay en Goa.

Van Schoning’s verslag roept het beeld op van een typisch rechtlijnige man, 
onbuigzaam, direct, enigszins lomp maar wel met een nuchtere kijk op de zaak, 
wat nogal contrasteerde met de beleefde maar gewiekste Engelsman Wake. Wij 
volgen nu het verslag zo dicht mogelijk bij de tekst die verrassend genoeg on-
dertekend is door Charles Anthon de Schoning – de namen ‘Van Scheun’ en ‘Van 
Schoning’ blijven hierna ook buiten beeld, ervan uitgaande dat het bij deze drie 
naam varianten om één en dezelfde persoon gaat.  

27 NA, VOC 2753, f. 1068: ‘Memorie tot narigt voorgeschreeven aan de Heer Jan George van Scheun 
omme als gematigde te representeeren aan het Hoff van Goa ten eijnde aldaar uijt naam en van 
weegend den ondergetekenden te reclameren en des noods te protesteeren teegens de onbillijke 
neming van ’t schip Fackiera Mierakiep genaamt’. 

28 NA, VOC 2753, f. 1149.
29 Memorie van overgave van Schreuder aan Pecock, september 1750, NA, VOC 2785, in Furber, 

1965, 62. Er is in dat jaar sprake van zestien Nederlandse burgers, onder wie twaalf zeelieden. 
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Ruzie met de vice-rey

Op 15 maart 1748 kon de delegatie dan eindelijk vertrekken. Op de 23ste kwa-
men zij in Bombay aan, waar zij door William Wake met grote gastvrijheid wer-
den ontvangen. Het mocht hen aan niets ontbreken. Na een verblijf van ruim 
twee weken en voortdurend overleg met de Engelsen, vertrok De Schoning naar 
Goa met het Engelse schip Galwet, maar niet voor Wake hem gevraagd had of 
hij wel voldoende geld bij zich had. Hij antwoordde geen geld nodig te hebben, 
maar dat vond Wake nogal naïef en hij gaf hem voor de zekerheid een wissel mee 
op de procureur-generaal der jezuïeten in Goa, pater Jean Alexandre, van wie hij 
krediet kon krijgen. 

Wake had geen erg hoge pet op van de geachte afgevaardigden en schreef aan 
Mossel: ‘…Messrs. Scheun and Kien, I have sent this day to Goa…I have talked to 
them and shall only say I wish they may be equal to the seamen they go with…’.30 
Die gevoelens waren overigens wederzijds. De Schoning en Kien schreven op 
1 april vlak voordat ze uit Bombay naar Goa vertrokken dat Wake wel heel erg 
veel belangstelling voor het schip had, maar nauwelijks voor de lading. Via de 
jezuïeten in Goa, die als agent voor Wake optraden, had hij aan Purnell 40.000 
rupia beschikbaar gesteld om het schip terug te kopen, wat zij niet erg handig 
vonden, want dat kon als een schuldbekentenis worden opgevat. Dat werd later 
dan ook door Wake ontkend toen hij stelde dat de kapitein op eigen initiatief had 
gehandeld, waar hij helemaal niet toe bevoegd was. 

In Goa aangekomen bleek het Pasen te zijn en dus kon de vice-rey Don de 
Almeida de delegatie pas na zes dagen ontvangen. Hij beklaagde zich er di-
rect over dat het allemaal zo lang had geduurd, omdat kennelijk alle papieren 
eerst in Bombay met Wake waren doorgenomen en dat deze een spel met de 
Nederlanders speelde. Overigens zei hij met de hele zaak niets te maken te 
hebben, het was een affaire van de Fransen en de delegatie moest zich maar in 
Pondichery melden.31

Charles de Schoning vroeg hem daarop zijn klacht niet als staatsman maar als 
rechter te beoordelen, verwijzende naar de verdragen van vrede en commercie 
tussen de Republiek en Portugal. Tevens verwees hij naar een eerdere affaire 
waarbij de Nederlanders aan de Fransen een vergoeding van genomen schepen 
hadden moeten betalen.32 Toen zette hij Don de Almeida voor het blok; als deze 
niet mee wilde werken zou hij hem in Europa aanklagen. Deze antwoordde 
niet onder de indruk te zijn. Als de Nederlanders in staat waren zijn koning in 
Lissabon ervan te overtuigen dat hij een verdrag had geschonden, bood hij aan 

30 NA, VOC 2758, f. 1094, Wake aan Mossel, 28 maart 1748; in de Nederlandse vertaling stond het 
allemaal wat vriendelijker: ’ik heb hen gesproken en zal maar alleenlijk seggen dat ik wens dat zij 
bequaam mogen sijn tot het werk daarom gesonden sijn’.

31 In Pondichery (Puducherry), 170 km ten zuiden van Madras (Chennai), was het Franse hoofd-
kwartier gevestigd.

32 Er wordt in het hele dossier meerder malen gerefereerd aan de Engelse kaping in 1745 van drie 
Franse thee- schepen die uit Canton onderweg waren. De Hoge Regering in Batavia had een rol 
gespeeld bij het verkopen van de lading en zij had zelf twee schepen gekocht, waarvoor zij later een 
vergoeding aan de Fransen hadden moeten betalen. Het derde schip Le Dauphin was privé gekocht 
door een consortium van kooplieden, op initiatief van Van Imhoff, waarin Paravicini ook een part 
was aangeboden.
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de hele zaak uit eigen zak te vergoeden. Wederom stelde hij dat niet Pecock maar 
Wake de regie had en dat deze heer onbetrouwbaar was en dat de Nederlanders 
zich in de maling lieten nemen. Hij deed zich voor als vriend maar ‘denkt heel 
anders dan dat hij schrijft’. 

De vice-rey liet weten dat wie enigszins meetelde in de Europese vestigingen 
in Azië wist dat Wake commissionair van Mossel was en velen waren dan ook 
verbaasd dat Mossel niet voorzichtiger was geweest nu er tussen Engeland en 
Frankrijk een oorlog gaande was. Don de Almeida beschuldigde Wake ervan al 
direct geprobeerd te hebben via de jezuïeten de lading stilletjes op te kopen; 
‘ziedaar de schone vriendschap’ van de Engelsman. Voor de lading hadden de 
jezuïeten – die waren overigens ook niet te vertrouwen want ze sneden je eerder 
de hals af dan je te helpen – al direct een bod van 10 à 12.000 rupia gedaan. 
De Schoning mocht nog uitleggen dat vanuit Surat wel degelijk veel actie was 
ondernomen, maar dat zij helaas niet eerder hadden kunnen komen door de 
troebelen van de dreigende burgeroorlog; bovendien was het schip vertraagd 
door de zandbanken voor de kust. Hiermee was de eerste audiëntie afgelopen.

Twee dagen later werden de Nederlandse afgezanten opnieuw ontvangen, 
maar het bleek een herhaling van zetten en onverrichter zaken keerden zij terug 
naar hun kosthuis. De zaak zat muurvast en na vier dagen volgde een derde 
ontmoeting. De vice-rey herhaalde dat het allemaal vergeefse moeite was, dat het 
schip Engels was en hij raadde De Schoning aan zich te vervoegen bij de Franse 
gezant Monsieur Moracin, die hem de verklaring van kapitein Purnell kon laten 
zien waarin deze dat bevestigde. De Schoning ging inderdaad op bezoek bij 
de gezant en deze overhandigde hem de kopie van de brief van Purnell, al dan 
niet onder dwang geschreven, waarin deze het bod van 40.000 rupia bevestigde. 
Daarop keerde hij terug en voor de vierde keer volgde audiëntie. De Schoning 
vroeg nu om de arrestatie van Moracin, waarop Don de Almeida ‘zeer verbelgd 
was op mij’. De vice-rey had geen zin meer in de spelletjes van Wake, hij had 
er genoeg van en beval de Nederlanders binnen twee dagen te vertrekken. De 
Schoning herhaalde daarop zich alsnog het recht voor te behouden de onwillig-
heid van de vice-rey te rapporteren in Europa en wilde daartoe een document 
samenstellen. Toen kregen de heren slaande ruzie. Don de Almeida was woedend 
‘geheel in vuur en vlam uitbarstende [over] zoveel stoutheijt’. Er volgde een 
lange tirade waarbij hij De Schoning vroeg of hij eigenlijk wel wist tegen wie 
hij sprak. De taal werd ook harder. Uiteindelijk beet de vice-rey De Schoning 
toe dat, als die het lef had hem een document te overhandigen, hij er zijn reet 
mee zou afvegen. De Schoning noteerde deze ondiplomatieke uitval letterlijk in 
zijn verslag. Toen Paravicini deze notitie las, was hij verontwaardigd over deze 
onbeschaamdheid en rapporteerde over het optreden van de vice-rey in een 
memorandum aan de Heren XVII om daarmee het slechte karakter van Don de 
Almeida aan te tonen. Hij schreef over ‘irrespectabele expressien, allerfoeijlijk-
ste en voor zijn excellenties caracter gans onbetamelijke uijtdrukkingen’; het 
allerschandelijkste was natuurlijk de passage wat hij met een document van De 
Schoning zou doen, namelijk dat de vice-rey ‘[zich] alsdan daarvan soude bedie-
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nen, als zijn excellentie opt gemakhuijs moeste wesen om zijn Exellenties hoog 
ge-eerde podez mede te vegen’.33

De besprekingen waren voorbij. Toch keerde De Schoning nog een keer terug 
om afscheid te nemen en het document waarmee hij eerder had gedreigd alsnog 
te overhandigen. Hij werd echter niet meer in audiëntie ontvangen, waarop hij 
het stuk bij de secretaris achterliet. De delegatie werd vervolgens door soldaten 
naar de haven begeleid, waar men zich inscheepte naar Bombay. Daar aangeko-
men deed De Schoning verslag aan Wake. Die herhaalde nog eens zijn kritiek 
dat Pecock te lang gewacht had met actie te ondernemen, zodat ze de vice-rey 
hadden kunnen omkopen, voordat de Fransen alles hadden kunnen veilen. Toen 
De Schoning vrijwel letterlijk herhaalde wat de vice-rey gezegd had over Wake 
en zijn al dan niet vermeende dubbelspel waren de rapen gaar. De Engelsman 
barstte in woede uit, verschoot van de ene kleur in de andere en riep dat iedereen 
een leugenaar was en Don de Almeida al helemaal. 

De Schoning antwoordde – niet erg diplomatiek – dat hij toch niet kon ge-
loven dat een zo achtenswaardig man als een vice-rey van Portugal alleen maar 
leugens verkondigde, waarmee hij Wake impliciet als leugenaar neerzette. Deze 
had het dan ook helemaal gehad met de lompe Charles de Schoning en verzocht 
hem terug te keren naar Surat. De delegatie scheepte zich in en daarmee was 
de missie ten einde. ‘Dit alle het geene sijnde in mijn commission voorgeval-
len’, eindigt het verslag, waarna het slot volgt, ‘was getekent met agting Charle 
Anthon de Schoning’.34

Hoewel de onmogelijkheid van zijn opdracht eigenlijk al van te voren vast-
stond, was het De Schoning gelukt slaande ruzie te krijgen met zowel vriend 
als vijand. Het zou alleszins begrijpelijk zijn geweest wanneer men in Surat niet 
bepaald enthousiast gereageerd had op de uitkomst van zijn missie, maar dat viel 
mee. Pecock schreef op 29 juli 1748 een zeer uitgebreide brief aan Paravicini 
waarin hij de hele gang van zaken nog eens toelichtte. Daarin complimenteerde 
hij De Schoning met zijn doorzettingsvermogen. Het was vooral het gekonkel 
van Wake met de jezuïeten geweest dat de Fransen een rechtvaardiging had ge-
geven om het schip als Engels aan te merken. De terugkooppoging van Purnell 
deed de deur dicht.35 

De hele zaak was terug bij af.

De afloop

Intussen kwam de berichtenstroom uit Batavia op gang. Conform het verzoek 
van Paravicini had Van Imhoff op 20 november 1747 aan de Franse gouverneur 
in India Joseph Dupleix geschreven en in niet mis te verstane woorden gepro-
testeerd tegen de gang van zaken.36 Dupleix had geen haast en rekte de zaak. 

33 NA, VOC 2753, f. 1139 tekst van De Schoning; NA, VOC 2809, ff. 866-883: Copia schriftuur van 
den burger koopman Paravicini met een daar toe relative origineele memorie, concernerende zijn 
door de Franschen genoomen scheepje Fackiro Mirachib; aldaar ff. 875-876: tekst van Paravicini 
10 januari 1754.

34 NA, VOC 2753, ff. 1127-1132 Franse tekst en ff. 1133-1141 Nederlandse vertaling.
35 NA, VOC 2753, f. 1143 e.v.
36 NA, VOC 2753, f. 1006.
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Pas op 30 mei 1749 werd antwoord ontvangen waarin hij wel begrip toonde, 
maar zei juridisch niet te kunnen tornen aan een eenmaal in de Franse raad 
genomen besluit en dat alleen Lodewijk XV het kon terugdraaien. Pecock had 
intussen ook direct aan Dupleix geschreven en ontving een soortgelijk antwoord. 
In Pondichery viel niets te halen.

Vanaf het begin werden de Heren XVII in Nederland op de hoogte gehou-
den van de affaire, zij het ten tijde van het bewind van Van Imhoff summier. In 
de Generale Missiven van 31 december 1747 werd er voor het eerst melding 
van gemaakt. Fransen schepen hadden elders in de archipel Nederlandse schepen 
aangehouden en ladingen onderzocht, zonder verdere gevolgen, maar hier was 
een schip dan echt geconfisqueerd ‘toebehorig den Battavia’s burger Paravicinie’; 
aan de pogingen van de ministers in Surat te ‘doleeren’ en reclameeren’ had men 
in Batavia hun zegel gehangen.37 Hierbij waren verschillende landen betrokken 
en omdat de affaire ook in patria wel eens via andere kanalen bekend kon wor-
den, was het maar beter om het te melden. Van Imhoff had er waarschijnlijk niet 
veel in gezien om zich al te veel in te spannen voor een privé zaak van Mossel. 
Daarnaast zat hij politiek midden in de affaire met de genomen Franse schepen 
door de Engelsen en het naspel daarvan (zie noot 32). Daar kon hij niet ook nog 
een gekaapt schip bij gebruiken, al was het van een burger. Na zijn overlijden 
eind november 1750 werd Mossel als zijn opvolger geïnstalleerd en kwam er 
meer schot in de zaak. 

In 1751 deed Paravicini een nieuwe poging om genoegdoening te verkrijgen. 
Hij stuurde het complete dossier van honderden folio’s inclusief een gedocu-
menteerde inhoudsopgave aan Mossel met een lange brief, waarin hij kritiek 
uitte op zijn voorganger Van Imhoff, die zich naar zijn mening door Dupleix met 
een kluitje in het riet had laten sturen:

‘ (..) [ik] als een onderdaan van hunne Hoogmogende Heeren Staaten-Generaal 
der Vereenigde Provincien maintenu versogt, opdat hem vergoeding van zijn schip en 
lading mogte geschieden; edoch na de dood van zijn excellentie Van Imhoff H:S:M: 
tot zijn alleruijterste verwondering nadeel en smert heeft moeten verneemen, dat er 
niets in het minste in die zaak was gedaan.’ 38

Het dossier waar dit artikel op is gebaseerd, werd als bijlage van de Generale 
Missive van 8 april 1751 naar patria verstuurd.39 In deze missive was een korte 
samenvatting opgenomen, waarin Batavia de claim ondersteunde, omdat dit soort 
ongewenste vijandelijke acties de handel in de Oost schade toebracht. Uit de 
formulering blijkt dat het oorspronkelijke verzoek niet afkomstig was van de 
Compagnie, maar van de particulier Paravicini. Het ging om de kwestie van ‘sijn 
huurschip’ waarvoor ‘hij U Edele hulpe afsmeect’.40 De Heren XVII vroegen in 
hun antwoord van 29 september 1752 om een nadere toelichting, voordat ze een 
claim aan Frankrijk of Portugal wilden overwegen – zij hadden namelijk niet uit 

37 W. Ph. Coolhaas e.a. (red.), Generale Missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der 
Verenigde Oostindische Compagnie. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie. Den Haag 1960-
1997, XI, 569.

38 NA, VOC 2753, f. 978 e.v. Het antwoord werd in Batavia halverwege 1752 ontvangen.
39 NA, VOC 2753.
40 Generale Missiven X, 86-87.
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de toegestuurde documenten kunnen opmaken bij welke van de twee landen ze 
nu eigenlijk moesten reclameren. Het huiswerk moest over.41 Paravicini werd 
er moedeloos van. Dit was vragen naar de bekende weg. Maar hij had weinig 
keus, dus deed hij wat hem gevraagd werd. Met wederom onverholen kritiek 
op de hele gang van zaken gaf hij in een brief van 10 januari 1754 aan Mossel 
commentaar op de missive uit patria. Hij herhaalde zijn kritiek op Van Imhoff 
zaliger, met de constatering dat deze geweigerd had er ook maar enige tijd aan te 
besteden. Hij was er van overtuigd dat hij recht had op genoegdoening:

‘ (..) vermits de oodmoedigen ondertekenaar vermeent sulx en dikwerff in sijne 
overgegevene demonstratien aangetoond te hebben, dat de onderdanen van beyde 
deese kroonen haar schuldig hebben gemaakt aen infractien van de gesloten tractaten 
...uijt hooft van ’t welke dan ook beijde deese kroonen schuldig sijn… [hem] eene 
eclatante satisfactie te geeven.’ 42

In een ander document gaf hij opnieuw een overzicht van de hele stand van 
zaken. Het complete dossier werd voor de zoveelste keer samengevat en alle 
argumenten werden herhaald. Ook hier werd niet verbloemd dat het om privé 
handel ging:

‘ (..) het was den 10 julij 1747 dat den burgercoopman Johannes Andreas 
Paravicini als Hoofd Participant en Rheeder van het door den Wel Edelen Groot 
Agtb. Heer William Wake, Generaal Commandant van zijn Britanische Majesteijts 
Fort en stad Bombaij, een jaer van te vooren voor reekening van den Wel Edelen 
Groot achtb[are] Heer Jacob Mossel, thans onsen Hoog Edelen Hr Gouverneur 
Generaal, in Souratta gehuurd schip…,’ 43

41 Generale Missiven X, 389, 390.
42 NA, VOC 2809, f. 867 e.v.
43 NA, VOC 2809, f. 867.

Handtekening van Paravicini. Nationaal Archief, Den Haag, NA, VOC 2809, f. 883.
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schrijft hij, terugblikkend naar wat er zeven jaar eerder was gebeurd met het 
particulier gehuurde schip. Geheimzinnigheid was niet nodig, want privé handel 
was toegestaan. In 1754 gaat het verzoek opnieuw naar patria. Daarna stokt de 
berichtgeving. Het verhaal dat in 1745 begon met een briefje van Mossel van 
nog geen 1/3 velletje papier waarin sprake was van het kopen van een schip, 
eindigde 9 jaar later in 1754 waar het begon: op Mossels bureau, als dossier van 
meer dan 300 bladzijden. Zonder ook maar een steek te zijn opgeschoten. Maar 
er zat nog een addertje onder het gras…

Epiloog

‘Wenn nichts anders ist gelungen, geht man in Versicherungen’, gaf een vader 
eens het advies aan zijn beide zonen.44 Want verzekeren is simpel. Je vraagt aan 
veel mensen een kleine premie en de optelsom van alle bedragen moet hoger 
zijn dan de eventuele uitkeringen. De rest, min kosten, is winst. Lukt dat niet, dan 
verhoog je de premie. Maar één ding moet wel vast staan. Wie de rechtmatige 
eigenaar van het te verzekeren goed is.

De La Mabonnaye was er vanuit gegaan dat Wake het schip had gehuurd van 
‘Mulna, inwoner van Bombay’, maar het wel zelf ‘verassureert’ had, zoals hij in 
zijn antwoord aan de Raad van Surat had geschreven op 3 okotber 1747. Voor 
hem deed het niet ter zake wie de rechtmatige eigenaar was, maar wel dat degene 
die de verzekering had afgesloten en dus ook het risico liep, de aan te spreken 
partij was. 

Met die wetenschap is het interessant te zien wat er in Bombay was gebeurd. 
Aan de hand van een in 1745/46 bij het register van de High Court in Bombay 
ingeschreven polis, wezen de magistraten, na aanvankelijke onenigheid tussen 
enkele lokale partijen, een claim toe naar aanleiding van een verloren gegaan 
schip. Deze gaf het recht aan de houder van de overeenkomst het volle gecon-
tracteerde bedrag te innen. Het schip in kwestie was door de Franse vijand in 
beslag genomen. De risico’s van de aan zeegevaar blootgestelde belangen, lag in 
dit geval bij degenen die tegen betaling van een assurantiepremie garant stonden 
voor de uitbetaling van het schadebedrag bij verlies van het schip, zo bleek uit 
de uitspraak: 

‘it was but equitable that those who received a consideration for the risks should bear 
it.’ 45

En wie incasseerde de uitbetaling op het schip dat volgens hetzelfde record 
‘was dispatched to Surat only to be attacked and taken by the French off Surat 
harbour’? William Wake; hij kon een bedrag van 50.000 rupia bijschrijven.46

44 Uri Coronel, Uri, mijn familie, mijn leven. Meppel: Just Publishers 2014, 64.
45 De zinsnede ‘it was but equitable that those who received a consideration for the risks should bear 

it’, luidt in vertaling: ‘het was slechts billijk dat degenen die compensatie ontvingen voor de risico’s, 
deze [risico’s] ook moesten dragen’. Mayor Court Register Bombay, 132, in Lakshmi Subramanian, 
‘Seths and Sahibs’, in H.V. Bowen, E. Mancke and John G. Reid (red.), Britain’s Oceanic Empire: 
Atlantic and Indian Ocean Worlds, c. 1550-1850. Cambridge: Cambridge University Press 2012, 326.

46 Subramanian, ‘Seths and Sahibs’, 326; ook deze auteur ging er vanuit dat het schip van Wake was: 
‘money taken on a ship belonging to William Wake’.
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Had Don de Almeida in Goa dan toch gelijk gekregen met zijn opmerking 
tegen De Schoning dat hij door Wake in de maling werd genomen? Naar het 
zich laat aanzien was dat inderdaad het geval. Voor 75.000 gulden (50.000 rupia) 
was hij de lachende derde.47 Voldoende geld om Mulna Fakiero Din tevreden te 
houden en misschien ook Mossel, hoe de verhoudingen ook lagen.48 Het laat 
zich raden dat Mossel en Paravicini dat allemaal al lang wisten. De opmerking 
van De La Mabonnaye over de afgesloten verzekering zal hen niet ontgaan zijn.

Paravicini kon dan wel tot twee maal toe in patria aandringen op genoegdoe-
ning, maar dat leek met deze uitbetaling aan Wake toch nauwelijks zinvol. Bij het 
gerechtshof in Bombay lag een officieel rapport dat de Engelse gouverneur de 
uitkering had geïnd en de Fransen wisten dat. 

In ieder geval leidde de affaire niet tot verwijdering tussen Mossel en 
Paravicini. In tegendeel, ten tijde van de nasleep van de affaire met het schip, 
benoemde Mossel hem in de eerder genoemde uiterst lucratieve baantjes. Tijdens 
de feestelijke inauguratie van Mossel als gouverneur generaal was het Paravicini 
die de feestelijkheden had opgetuigd. Tot het duidelijk werd dat Mossels tijd 
voorbij was en Paravicini repatrieerde. Als een zeer gefortuneerd man. Hij strooi-
de vaak met Latijnse teksten in zijn geschriften; bij deze een bescheiden koekje 
van eigen deeg: Affirmanti incumbit probatio, Mijnheer Paravicini!49

47 75.000 gulden van toen zouden omgerekend nu zo’n 5 ½ miljoen waard zijn, ongeveer 2 ½ miljoen 
euro.

48 R. Barendse, Arabian Seas, 1703, stelt dat ‘The Honourable James Scott M.P., esq., chairman of the 
East India Co.’ in Londen, via zijn zaakwaarnemer ook een belang had in Wake’s onderneming. 

49 Affirmanti incumbit probatio: de bewijslast ligt bij hem die iets beweert.
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‘In alle de weerelt en vindt men de 
zijtwoormen niet zo vele’ – de VOC 
in Perzië

Martine Gosselink

Bij het werkgebied van de VOC zullen weinigen aan Perzië denken. Dat is niet terecht, 
aangezien de Compagnie bijna 150 jaar lang, van 1623 tot 1766, handelsbetrekkingen 
met het land onderhield. Het begon met de inkoop van zijde die met aantrekkelijke winst 
elders in het handelsgebied van de VOC kon worden afgezet. Toen de inkoop in Bengalen 
voordeliger uitviel, wilde de VOC graag van zijn inkoopverplichtingen af. De betrekkingen 
tussen de Compagnie en de sjahs van Perzië werden tijdenlang gedomineerd door kwesties 
over de levering van zijde. De twee partijen hadden duidelijk verschillende agenda’s en 
ze keken naar elkaar vanuit heel verschillend perspectief. De Nederlanders ging het in de 
eerste plaats om handelswinst. Steun aan Perzië mocht niet leiden tot problemen elders, 
bijvoorbeeld met het Ottomaanse Rijk. Dit artikel behandelt de ups and downs van de 
betrekkingen tussen de Compagnie en Perzië tot de opheffing van het laatste kantoor 
in 1766; daarbij zal vooral aandacht worden geschonken aan de VOC-dienaren die de 
leiding hadden over de hoofdvestiging en over de kleinere posten in Perzië.1

Wonen en werken in Perzië, in dienst van de Compagnie

De meeste VOC-dienaren bereikten Perzië per schip, via Kaap de Goede Hoop, 
de Indische Oceaan en de Perzische Golf. Normaalgesproken meerden zij aan 
in de havenstad Gamron (Bandar Abbas), vanwaar ze over land doortrokken naar 
Isfahan. Van het land zijn beschrijvingen bewaard gebleven van Pieter van den 
Broecke, opperkoopman en stichter van de VOC-kantoren te Gamron en Isfahan. 
De verhalen van Van den Broecke zijn te vinden in een uitgave van 1645 van de 
bundeling door Isaac Commelin van land- en reisbeschrijvingen van uiteenlo-

1 Dit artikel is grotendeels gebaseerd op drie artikelen uit: M. Gosselink en Dirk Tang (red.), Iran and 
the Netherlands. Interwoven through the Ages. Gronsveld & Rotterdam: Barjesteh L.A. van Waalwijk 
van Doorn, 2009. Deze publicatie is in opdracht van de Nederlandse ambassade in Teheran tot 
stand gekomen en verschenen in een beperkte, niet voor de handel bestemde oplage. De artikelen 
waarnaar in deze noot wordt verwezen zijn: Willem Floor, ‘Dutch-Persian relations 1608 to date’; 
Mark Sluymers, ‘Chief factors, directors and residents: Dutch men in Persia’; Martine Gosselink, 
‘Kniphausen and Khark, the remarkable story of a nobleman who landed on a Persian island...’.
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pende VOC-dienaren.2 Van den Broecke was een van de eersten die zou ervaren 
hoe anders het er in Perzië aan toe ging dan in andere gebieden waar hij voor de 
VOC had gewerkt. Hier oefende de Compagnie immers geen territoriaal gezag 
uit. Over medewerkers die de VOC aan het hoofd van de Perzische vestigingen 
wilden aanstellen, werden eerst inlichtingen ingewonnen vóór de Perzische au-
toriteiten hun aanstelling goedkeurden. Successen konden slechts worden be-
haald op basis van onderhandelingen en contracten. Vanzelfsprekend had de VOC 
dan ook alleen met instemming van de sjah een kantoor kunnen openen.

Opvallend is dat in Perzië, in tegenstelling tot andere gebieden waar de VOC 
werkzaam was, ook in het binnenland handelskantoren werden gesticht, die be-
reikbaar waren via de traditionele karavaanroutes. Gedurende de zeventiende en 
achttiende eeuw zijn er op het toenmalige Perzische grondgebied in totaal elf 
VOC-vestigingen geweest: Isfahan (ook Spahan, Ispahan of Esfahan); Gamron 
(Bandar Abbas); Sjiraas (Shiraz); Kareek (Kharg); Basra (nu in Irak); Boucher 
(Bushehr, Bushire); Hormus (Ormuz, Hormuz); Kirman (Kerman); Lar; Kismus 
(Qeshm); Congo (Band-e Kong). 

De gezagvoerders van het hoofdkantoor werden tot 1632 aangeduid als op-
perhoofd. Daarna deed de titel directeur zijn intrede – dezelfde functie maar hoger 
in rang –, dankzij de toenemende betekenis van de commercie in Perzië. Toen 
de handel na 1722 instortte, werden de gezagvoerders vanzelf weer met titels 
aangeduid die lagere rangen voorstelden, die van gezaghebbers en residenten. 

Zijde was niet het enige product waar de handelsrelatie tussen Perzië en 
Nederland op stoelde. Zo was er een levendige handel in sitsen uit Golkonda. 
De in deze Indiase stad geproduceerde sitsen werden daar aanvankelijk inge-
kocht door Perzische handelaren, die onder de indruk waren van de kwaliteit 
en de schilderingen. Met de toenemende vraag uit Perzië nam ook de Perzische 
invloed op de versieringen van de sitsen toe. Als gevolg hiervan verschenen er 
in Isfahan en in andere Perzische steden bedrijfjes die zelf overgingen tot de 
productie van sitsen. Toen de VOC zich vervolgens ook met de handel in sitsen 
ging bemoeien, gebeurde dat eerst nog schoorvoetend. Na een poosje kreeg de 
Compagnie echter een aardige vinger in de pap en slaagde zij er uiteindelijk in 
de meeste sitsen in Perzië te slijten. 

Uit Gamron (Bandar Abbas) betrok de Compagnie ook wol en rozenolie, uit 
Shiraz wijn en het postje op Congo zorgde voor de aanvoer van parels. De VOC 
had nadrukkelijk van de sjah het recht verkregen om in Shiraz wijn te maken en 
te exporteren. Ook al is productie en consumptie van wijn voor moslims ver-
boden, in diverse streken van Perzië werd dit joden en christenen probleemloos 
toegestaan, en bij tijd en wijle werd evenmin opgetreden tegen het drinken van 
wijn door moslims. 

2 Andere zeventiende-eeuwse literatuur over Perzië: Jan Janszoon Struys, Drie aanmerkelijke en seer 
rampspoedige reysen door Italien, Griekenlandt, Lijflandt, Moscovien, Tartarijen, Meden, Persien, Oost-
Indien, Japan en verscheyden andere gewesten […], 1676 en Olfert Dapper, Beschrijving des koningrycks 
van Persie’ opgenomen in ‘Asia, of Naukeurige beschryving van het rijk des grooten Mogols […], 1672. 
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Chronologisch zullen we hier ingaan op enkele van de meest in het oog 
springende opperhoofden, directeuren, gezaghebbers en residenten, vanaf de op-
richting van de eerste kantoren tot aan het jaar waarin de Compagnie besloot 
haar handelsactiviteiten te staken. 

Visnich en Sjah Abbas I

Rond 1623 arriveerden de eerste schepen van de VOC voor de Perzische kus-
ten. De kapiteins hadden nog geen Nederlandse zeekaarten van de Perzische 
Golf. Met eenvoudige reproducties van oude kaarten van Europese concurrenten 
moesten zij hun weg zien te vinden in de toen nog onbekende wateren van de 
Golf. Met de uitgelekte informatie op die krakkemikkige kaarten lukte het toch 
redelijk goed om de weg naar Bandar Abbas aan de ingang van de Golf te vinden, 
al was het soms met hulp van plaatselijke loodsen. 

Huijbert Visnich fungeerde van 1623 tot 1630 als eerste opperhoofd van deze 
stad. In Bandar Abbas vond de daadwerkelijke handel plaats, evenals de admi-
nistratie ervan. Visnich opende ook een post in het binnenland, in Isfahan, de 
hoofdstad waar het hof van sjah Abbas I (r.1586-1629) was gevestigd. Hier moest 
hij contact leggen met de hofgroten om toegang te krijgen tot de zijdehandel, 
want daar was het de VOC vooral om te doen. Visnich besefte dat de vestiging in 
Isfahan permanent moest zijn. Dat zou inderdaad blijken, de relatie met het hof 
moest continu worden gevoed; er werden voortdurend onderhandelingen met de 

‘t’Koninklyke Hof van Persien in Ispahan’. Prent in J.J. Struys, Drie aanmerkelyke reizen, door 
Italien, Griekenland, Lyfland, Moscovien. Amsterdam 1742. Bijzondere Collecties, Universiteit 
van Amsterdam, inv. nr. O 78 138 deel I, na 337.
De eerste druk verscheen in 1676 bij Jacob van Meurs in Amsterdam. De reis van Struys duur-
de van 1647-1673. De prent is waarschijnlijk vervaardigd voor de tweede druk (1686) door 
Johannes Kip, werkzaam in Amsterdam ca. 1680-1685. 
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sjah gevoerd over transacties en concessies. De vorst bood de VOC een kantoor 
aan met aangrenzende tuinen. De Nederlanders mochten het gebruiken zolang 
zij in Perzië zaken zouden doen.

Het kantoor van de VOC-dienaren in Isfahan moet er indrukwekkend heb-
ben uitgezien. Het terrein was omheind met hoge muren, bezat aangrenzende 
tuinen en lag in de directe omgeving van de bazaar. Het kon dienen als vertrek- 
en eindpunt van karavanen. Kamelen werden daar bepakt of juist ontdaan van 
balen stof en pakketten. Voorraden en benodigdheden werden aangevoerd voor-
afgaand aan de reis, bij aankomst werden de bepakkingen gekeurd en opgeslagen. 

De VOC-dienaren ter plaatse staken zich in luxe Perzische kledij en ook 
het interieur was op weelderige, Perzische wijze ingericht: er waren tapijten, 
ligkussens, schilderijen, en de inrichting werd gecompleteerd door het houden 
van Perzische katten. Evenals in andere VOC-loges, was men er hier van over-
tuigd dat deze exorbitante levensstijl functioneel was. Zonder luxe, uiterlijk ver-
toon en de mogelijkheid geschenken aan te bieden, genoten de dienaren van 
de Compagnie geen enkel aanzien; en zonder aanzien was men niet in staat 
succesvol te onderhandelen, was de gedachte. 

Het VOC-kantoor met belendende tuin is in het begin van de achttiende 
eeuw uitvoerig beschreven door Cornelis de Bruijn, die in 1703 met een han-
delskaravaan was aangekomen in Isfahan, de toenmalige hoofdstad van Perzië:

‘Het huis is omtrokken met eenen hoogen muur van aerde. De voorpoort is ruim 
en groot. Als men eenige schreden tusschen twee muren doorgegaen is heeft men het 
gezigt op den stal, langs welken buiten heen de paerden dikwyls gestelt worden, 
zynde hier toe krebben gemaekt voor hun voeder. Als men dezen stal nevens den 
tuin aen de slinke hant laet leggen, komt men aen de woonplaetsen, in welker 
middelwegh een groote waterleiding haren loop heeft voorby de voornaemste zitplae-
ts. Hier agter is een schoon binnenvertreck met tapyten, kleeden, en kussens daer 
omheen, om volgens de wyze des lants te kunnen zitten. Hier aen zyn kantooren 
en woningen, zoo voor den tweeden persoon, als mindere beampten. Dan komt men 
vervolgens door eenen kleenen gang tot de wooninge des Opperhoofts, die in drie 
of vier vertrekken bestaet: buiten welke de gewoonlyke eetplaets is, die daer haer 
uitzicht op heeft. De tekening, die ik daer van gemaekt heb, vertoont het getal 107. 
In’t midden des tuins is een houte Talael geftelt, waer in men het vermaek heeft van 
eene springende fontein te zien; loopende dit zelve water door kanael waer van de 
tuin dagelyx besproeit wort door middelen, die men gebruikt om het water te leiden 
daer men wil. Men vint hier een tamelyk getal van hooge Zenaerboomen, ook eeni-
ge andere boomen die vruchten dragen, nevens bloemen en andere gewassen, die op 
No. 108 verbeelt worden. Hier vermaekte ik my dikwyls met vangen van kapellen, 
vliegen, byen, en andere dusdanige diertjes, om ze op te zetten en te bewaren. De 
byen zyn vry groot en hebben eenen angel, waer mede men geftoken zynde, groote 
pyn gevoelt.’ 3

Terug naar Huijbert Visnich, het eerste opperhoofd. Visnichs Perzische car-
rière begon veelbelovend. Vanwege zijn kennis van de zijde en zijn ervaring in 
de zijdehandel lukte het hem aantrekkelijke handelsafspraken te maken met de 

3 Cornelis de Bruins Reizen over Moskovie, Persie en Indie... Amsterdam: Rudolf en Gerard Wetstein, Joannes 
Oosterwyjk en Hendrik van de Graete 1714, 197.
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sjah. Hij had eerder in de Levant gewerkt en wist als geen ander hoe belangrijk 
het was het hof te allen tijde tevreden te stellen, en dat gebeurde vanzelfsprekend 
grotendeels door het geven van geschenken. Daarnaast sprak hij zijn talen: Turks, 
Arabisch en Italiaans. Het Turks was in zijn voordeel: de Perzische hoftaal was 
immers Azerbeidjaans Turks. De sjah verwelkomde Visnich meer dan hartelijk. 
Hij had daar ook reden toe, want hij wilde naast betrekkingen met de Engelsen 
ook relaties met andere Europese naties aangaan. Visnich zal verrukt zijn geweest 
toen op 17 november 1623 een handelsovereenkomst die gelijkwaardig was aan 
die van de Engelsen, een feit was. De Compagnie kreeg toestemming om, in ruil 
voor tolvrije handel, ruwe zijde voor een vaste prijs (hoger dan de marktprijs) af 
te nemen van de sjah. De zijde zou betaald worden met Aziatische ruilgoederen 
en met geld. De positieve berichten over hun man in Isfahan zullen de Heren 
XVII gunstig hebben gestemd. 

De relatie tussen de twee landen bestond niet louter uit eenrichtingsverkeer. 
Sjah Abbas, in zijn nopjes met de nieuwe handelspartner, deed enkele pogingen 
om ook een politieke relatie met Nederland aan te gaan. Hij aasde op Europese 
militaire steun in zijn conflicten met het Ottomaanse rijk. In 1608 stuurde hij 
een ambassadeur naar de Republiek en zestien jaar later, in 1624, benoemde Sjah 
Abbas de hofkoopman Mousa Beg om als gezant naar Den Haag te reizen. Op 
10 februari 1625 vertrok deze in gezelschap van enkele zijdehandelaren naar 
Nederland. Zij hadden een brief van de sjah bij zich voor de Staten-Generaal, 
alsmede een partij zijde voor de verkoop. Het gezelschap ging aan boord van 

Sjah Abbas I (r. 1586-1628), 
postuum portret van onbekende 
kunstenaar, waarschijnlijk 18de-
19de eeuw. Musée de la Castre, 
Cannes.
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een VOC-schip dat via Batavia zou varen. Het verblijf in Den Haag werd een 
kostbare aangelegenheid: de rekening die door de Staten-Generaal aan de VOC 
werd gepresenteerd bedroeg zo’n honderdduizend gulden. De ambassadeur gold 
als onhandelbaar, hij had excessieve drinkgewoonten en was wel erg in vrou-
wen geïnteresseerd. De Staten-Generaal waren niet van zins hun relatie met de 
Ottomanen in gevaar te brengen, en het gezantschap keerde onverrichter zake 
terug. Bij aankomst in 1629 moest hij rapporteren aan Sjah Safi (r. 1629-1642), 
zijn voorganger, Sjah Abbas ‘de Grote’ was eind januari overleden.4 

Visnich, die aan het begin stond van het VOC-tijdperk in Perzie, voelde zich 
thuis in het land. Hij vond er naast werk ook zijn grote liefde, een Armeense 
vrouw met wie hij twee zonen kreeg. Ook zijn relatie met Sjah Abbas was goed. 
Toch zou zijn geluk niet oneindig zijn. De Heren XVII kregen al een paar jaar na 
de eerste successen minder gunstige verhalen over Visnich te horen. Zijn collega 
in Surat Pieter van den Broecke, mogelijk azend op Visnichs functie, klikte bij 
de VOC-directie over Visnichs privéhandel.5 De invloedrijke schilder Jan van 
Hasselt, werkzaam aan het hof van de sjah, liet zich voor het karretje van Van den 
Broecke spannen waardoor de positie van Visnich onhoudbaar werd.6 Sjah Abbas 
had hem steeds in bescherming genomen, maar na diens dood in januari 1629 
vluchtte het opperhoofd het land uit, bevreesd voor represailles. Over de grens 
viel hij in handen van Ottomanen die hem op verdenking van spionage – zoals 
gezegd, Perzië was in oorlog met het Ottomaanse rijk – gevangen namen en 
uiteindelijk executeerden door middel van wurging.

Conflicten over de afname van Perzische zijde

Met de aanstelling van Anthonie del Court in Visnichs plaats, kochten de Heren 
XVII een kat in de zak. Meer nog dan zijn voorganger maakte Del Court zich 
schuldig aan particuliere handel, daarnaast had hij in drie jaar twee keer zo veel 
gespendeerd als zijn voorganger, bleek uit een rapport van Hendrik Brouwer, 
die de boekhouding onder de loep had genomen. Batavia riep Del Court op 
het matje. Met zijn verweer wist hij zich niet te redden en hij moest zijn plek 
afstaan aan Nicolaes Jacobsz Overschie, die in 1633 werd gepromoveerd tot op-
perkoopman en de titel directeur mocht voeren.7 Geen sluikhandel dit keer, maar 
een conflict met de grootvizier Mirza Taqi deed de nieuwe directeur de das om. 
De grootvizier, een functie vergelijkbaar met die van eerste minister, interpre-

4 Rudolph P. Matthee, The Politics of Trade in Safavid Iran: Silk for Silver 1600–1730. By Rudolph P. 
Mathee. Cambridge: Cambridge University Press 1999, 113; U. Vermeulen, ‘L’ambassade persane de 
Musa Beg aux Province-Unies (1625-1628)’. Persica: Jaarboek van het Genootschap Nederland-
Iran, 7 (1975-1978), 145-154.

5 In 1632 schreef Batavia aan de directie in Nederland dat mensen als Visnich niet meer naar Indië 
moesten worden gestuurd: hun malversaties en zelfverrijking hadden ‘sware wonde ende schadelijcke 
opstaeckelen in ‘t lichaem van de Comp.ie veroorsaeckt’. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal 
en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, 13 dln. Bewerkt door W.Ph. Coolhaas, 
J. van Goor, J.E. Schooneveld-Oosterling en H.K. s’ Jacob. Den Haag, 1960-2007, deel I, 311.

6 Over Jan van Hasselt en andere Nederlandse schilders aan het hof in Isfahan, zie Gary Schwartz, 
‘Terms of Reception. Europeans and Persians and Each Other’s Art’, in Thomas DaCosta Kaufmann 
and Michael North (red.), Mediating Netherlandish Art and Material Culture in Asia. Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2014, 25-63.

7 Rudolph P. Matthee, The Politics of Trade, 126; Generale Missiven I, 562, noot 2.
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teerde de met Abbas’ opvolger Safi I (r. 1629-1642) gemaakte nieuwe afspraken 
over de zijdehandel heel anders, en wel heel sterk in het nadeel van de VOC. 
Omdat de sjah niet de gewenste hoeveelheid zijde had kunnen leveren, was de 
Compagnie gedwongen geweest zijde aan te kopen van particuliere handelaren. 
Daarover moest tol betaald worden, stelde de grootvizier. Overschie sputterde 
eerst nog wat tegen, maar gaf uiteindelijk toe en betaalde een immense geldsom. 
Daarop eiste Batavia uitleg, en Overschie verliet in 1636 zijn post om niet meer 
terug te keren. Drie dienaren namen de zaak waar tot de aankomst van de nieu-
we directeur, Adam Westerwolt. Deze voormalig admiraal van de VOC-vloot en 
extraordinaris raad van Indië zou nauwelijks de kans krijgen om zijn succesvolle 
Aziatische loopbaan in Perzië voort te zetten. Niet lang na zijn eerste bezoek aan 
de sjah, dat vanzelfsprekend als doel had de handelsbelangen te verbeteren en het 
door de grootvizier afgedwongen bedrag terug te eisen, overleed hij.8

De secunde van de Perzische hoofdvestiging was inmiddels ook gestorven 
en zo was de post een tijdje zonder leidinggevende. Pas in 1641 zou de func-
tie van directeur door Wollebrant Geleijnsen de Jongh weer opgevuld worden, 
zij het als interim. Blijkbaar had de VOC nog steeds fiducie in een bloeiende 
handel met het land, ondanks de eerdere mislukkingen vanwege de ‘ongetrou-
we handeling van Huibert Visnicht, de traagheijd en hoofze pracht van Anthoni 
Delcourt, mitsgaders de ongestadigheijd, ’t slecht overleg, en de prodigaliteijt 
van Nicolaas Jacobssoon Overschie.’9 Maar ook Geleijnsen kreeg het aan de stok 
met de Perzische autoriteiten. Hij hield zich keurig aan de opdracht van zijn 
broodheren om alleen via de sjah zijde in te kopen, maar dat bood geen soelaas: 
de grootvizier eiste dat hij veel meer zou inkopen dan waarvoor hij opdracht had 
gekregen. Ernstig was dat hij zonder instemming van de plaatselijke autoriteiten 
per schip paarden uit Perzië had laten exporteren. De gouverneur van Bandar 
Abbas liet hem voor deze misstap met stokslagen straffen, waarover Geleijnsen 
zich later bij de sjah zou beklagen. Gelijnsen verliet Perzië al weer in februari 
1643.10

Touwtrekken om tol

De moeizame relatie met opeenvolgende de sjahs leidde er toe dat de directeuren 
voortdurend op eieren moesten lopen. Ook Geleijnsens opvolger Carel Constant 
zag zich gedwongen meer in te kopen dan nodig was. Hem lukte het evenmin 
een gunstig handelsprivilege los te peuteren. Grootvizier Mirza Taqi eiste nog 
steeds tol als er via derden zijde aangekocht werd en wilde niet ingaan op het 
verzoek van de VOC om het in 1638 door Overschie betaalde bedrag terug te 

8 Adam Westerwolt werd in 1639 begraven op de Armeense begraafplaats nabij Isfahan. Westerwolt 
is bekend geworden door het verdrag (23 mei 1639) dat hij in naam van de Compagnie sloot met 
de koning van Kandy, Raja Sinha II (1629-1687); daarin beloofde de VOC de koning te helpen de 
Portugezen van het eiland te verdrijven. Voor zijn portret, zie: Anoniem, Adam Westerwolt, 1636, 
Rijksmuseum Amsterdam, SK-A-2665.

9 Mark Sluymers, ‘Chief factors, directors and residents: Dutch men in Persia’, in Gosselink en Tang, 
Iran and the Netherlands, 75,

10 Voor zijn portret, zie: Caesar Pietersz. van Everdingen, Wollebrand Geleynssen de Jongh voor de 
retourvloot van 1648, Stedelijk Museum Alkmaar.
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betalen. Batavia had er genoeg van. Gouverneur-generaal Antonio van Diemen 
besloot in 1644 zijn tanden te laten zien en stuurde Geleijnsen terug naar Perzië, 
maar nu met zeven gewapende VOC-schepen onder leiding van commandeur 
Cornelis Blocq. In mei 1645 blokkeerde deze de haven van Bandar Abbas om 
in- en uitvoer stil te leggen. Dat machtsvertoon sorteerde effect. Sjah Abbas II 
(r. 1642-1666) nodigde Blocq uit om in Isfahan te komen praten. Blocq echter 
stierf onderweg en Geleijnsen was te ziek om zijn plaats in te nemen en wei-
gerde te vertrekken. Ondertussen pleegden enkele hovelingen een moordaanslag 
op Mirza Taqi. Na al dit tumult volgden verschillende ontmoetingen tussen de 
directeuren van de Compagnie en de nieuwe grootvizier, Khalifah Soltan. Die 
deed uiteindelijk een klein beetje water bij de wijn: de VOC mocht voorlopig 
tolvrij handelen. Een blijvende oplossing met heldere afspraken bleef echter nog 
even uit.

Joan Cunaeus herstelt de relatie 

Het bleef aanrommelen op de Nederlandse kantoren in Perzië. Om daar veran-
dering in te brengen stuurde Batavia in 1651 een ambassade onder leiding van 
Joan Cunaeus naar de sjah. Cunaeus, lid van de Raad van Indië, moest nu ein-
delijk definitieve afspraken zien te maken over de zijdehandel en alles wat erbij 
kwam kijken. Cunaeus’ medereiziger, Cornelis Speelman, maakte een verslag 
van deze missie. Het was een spectaculaire trip voor beide heren. Talloze festi-

Gezicht op het fort Kismis, ca.1645. Tekening door Hendrick Martsen Bloem, inzet in de 
‘Pascaart vande Parsiaense kust...’, ca. 1665-1668. Atlas Blaeu-Van der Hem, Österreichische 
Nationalbibliothek, Wenen, inv. nr. Van der Hem 38:12. Dit exemplaar is een kopie naar het 
origineel uit 1645-1646, Badische Landesbibliothek.
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viteiten en uitstapjes naar plekken uit de oudheid werden voor het gezelschap 
georganiseerd en om de stemming goed te houden bood men elkaar de meest 
exclusieve geschenken aan: zo kreeg Cunaeus een geel zijden gewaad, een kha-
lad, ceremonieel ten geschenke. Philips Angel, de schilder die deze ambassade 
vergezelde als senior koopman, tekende tijdens deze uitstapjes de ruïnes van 
Persepolis. Ook maakte hij enkele schilderijen voor de sjah. Het schilderij dat de 
ambassade zelf laat zien, geeft ons een heel kleurrijk beeld van deze gebeurtenis. 
Vanzelfsprekend is de hoofdrolspeler van het doek ambassadeur Joan Cunaeus, de 
ruiter in het gele gewaad op een witte arabier. Hij wordt vergezeld door Cornelis 
Speelman, achter hem. Aan zijn andere zijde zien we waarschijnlijk de sultan van 
Bandar Abbas. Tot zover klopt de scene. Het gezelschap dansende vrouwen en 
kinderen dat hen verwelkomt is echter aan de fantasie van de schilder ontsproten, 
Perzische vrouwen waren immers gesluierd. De mogelijkheid dat hier onge-
sluierde zigeuninnen worden weergegeven moet echter niet helemaal worden 
uitgesloten. Het blijft dan wel de vraag of hun aanwezigheid op het schilderij 
slechts ter verfraaiing is bedoeld, of dat zij daadwerkelijk deel hebben uitgemaakt 
van deze scene. We gaan toch maar uit van die eerste gedachte. De voorstelling 
van dit schilderij kon worden achterhaald door de topografie op de achtergrond: 
de gebouwen aan de kustlijn verraden de contouren van Bandar Abbas11 en zijn 
nagetekend van een gezicht op Bandar Abbas uit een prent in Isaac Commelins 
Begin ende Voortgangh, uit 1646.12 

Cunaeus’ wist zijn taak tot een goed einde te brengen. Hij slaagde erin con-
crete afspraken over tolvrije handel te maken in ruil voor afname van zijde van 
de sjah zelf en tegen een vaste prijs. Helaas was Batavia nog niet tevreden, de 

11 De havenplaats aan de Straat van Hormuz werd in 1612 door Portugezen ingenomen. In 1615 ver-
overde Sjah Abbas I de havenstad en veranderde de naam Gamrom in Bandar-e Abbas (Bandar Abbas). 

12 Het gezicht op Bandar Abbas hoort bij het journaal van Pieter van den Broecke, 1629, die naar 
Perzië zeilde met het schip Utrecht. Het wapen van Utrecht zien we op het schilderij terug op de 
spiegel van het afgebeelde schip.

De Nederlandse ambassadeur Johannes Cunaeus op weg naar Isfahan, 1653-1659. Doek door 
Jan Baptist Weenix (1621-1663). Rijksmuseum Amsterdam, inv. nr. SK-A-3879.
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vaste prijs was in de ogen van zijn superieuren te hoog en Cunaeus had ook de 
restitutie van het ten onrechte opgeëiste tolgeld er uit moeten slepen, zo vond 
men daar. Hoe dan ook, de bereikte resultaten van de ambassade van Cunaeus 
zorgden in ieder geval een paar decennia voor stabiliteit en rust.

Nieuwe problemen over de afname van zijde, 1680-1687

De bereikte overeenkomst zou min of meer een halve eeuw standhouden, al bleef 
de VOC ontevreden over de te hoge vaste inkoopsprijs. Ook viel de praktijk van 
het tolvrije handelen haar tegen. In deze periode was er dan ook bij tijd en wijle 
sprake van hevige strubbelingen, veroorzaakt door steeds maar dezelfde bron van 
ergernis aan beide zijden. De sjah stond erop dat de VOC de afgesproken hoe-
veelheid zijde zou afnemen terwijl de VOC aan die hoeveelheid geen behoefte 
aan had en aan de afspraken onderuit probeerde te komen. Perzië verkeerde in 
economisch zware tijden en daarom probeerde de grootvizier, sjeik Ali Khan, 
steeds meer zijde te slijten aan de VOC, die juist minder wilde inkopen. De sjeik 
ging van ‘proberen’ over op ‘eisen’, waarop de VOC overging op het aanbieden 
van smeergeld en dreigde met vertrek uit het land. De sjeik gaf niet toe. In 1680 
zou hij woedend tegen een tolk van de VOC gezegd hebben dat de Nederlanders 
moesten beseffen dat ze niet zomaar met de eerste de beste handelaar te maken 
hadden, maar met een vorst, en dat ze maar moesten vertrekken als ze daar niet 
mee konden leven. Om de daad bij het woord te voegen, bestelde hij 600 balen 
zijde om die vervolgens te bezorgen bij de VOC-loge, waar de levering botweg 
werd geweigerd. De agent van de factorij werd in elkaar geslagen en gedwongen 
de balen te accepteren. 

De VOC reageerde opnieuw met een blokkade van de haven van Bandar 
Abbas. De actie met de vijf schepen onder leiding van Reijnier Casembroot 
leverde deze keer echter weinig op, want de sjah liet zich niet dwingen tot een 
gesprek. Een woedende Casembroot besloot toen het voor Bandar Abbas gelegen 
eiland Qeshm in te nemen, dat op 4 augustus 1684 in Nederlandse handen viel. 
Nu was de sjah wél bereid Casembroot naar het hof in Isfahan te laten komen om 
het conflict op te lossen, op voorwaarde dat de bezetting van Qeshm zou worden 
opgeheven. In Batavia werd op 15 november 1685 vernomen

‘dat d’onse het fort Kismis nevens d’ g’arresteerde goederen aen den Persiaender 
hadden gerestitueert en daerentegen haer weder was toegestaen Comp.s coopmansz. 
vrij en ongemoeyt aen land tot Gamron in onse logie te brengen, voorts de negotie 
wedersijds te drijven, als in vorige tijden wij gewoon sijn geweest onder conditie dae-
rvoor sodanige recognitie te betalen, als met Syn Mayesteyt souden veraccorderen.’ 13

De grootvizier kwam na de ontruiming de gemaakte afspraken niet na, en 
de gesprekken daarover waren even onaangenaam als zinloos. De grootvizier gaf 
de Nederlanders de keuze: of de contractueel afgesproken lading zijde afnemen 
of tolgelden betalen. Ze kwamen er niet uit. De gezanten mochten terugkeren 
naar Bandar Abbas, onder toezegging dat een nieuwe gezantschap zou komen 
om verder te praten over een oplossing. In 1687, twee jaar na de ontruiming van 

13 Generale Missiven IV, 826, missive aan de directie in Nederland van 11 december 1686.
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Qeshm, werd de handel weer opgestart. Opnieuw werden ambassades naar het 
hof gestuurd om over het geschil te spreken. Het waren zinloze exercities, maar 
de partijen wilden blijkbaar nog niet van elkaar af. 

Johan van Leene en Pieter Macaré Jr., 1691-1713

Het bezoek aan sjah Safi II door Johan van Leene bracht in 1691 een kleine 
wending teweeg. De gemaakte afspraken hielden in dat er opnieuw tolvrijheid 
werd gegarandeerd. De Compagnie kreeg daarnaast voor elkaar dat ook buiten 
Isfahan handelstransacties gesloten konden worden. Het kantoor in de hoofdstad 
zou meer een ceremoniële functie krijgen. Eind jaren negentig bouwde de VOC 
een nieuwe factorij in Bandar Abbas, met een grote binnenplaats en talloze ruim-
tes voor de opslag van aangevoerde goederen. Het gezicht op de stad Gamron 
hierna toont in de verte het kantoor van de VOC, duidelijk te herkennen aan de 
Nederlandse vlag. Dit gebouw stond er in de jaren zestig van de twintigste eeuw 
nog steeds, en was toen in gebruik als stadhuis. In het nabijgelegen Essin konden 
de Nederlanders gebruik maken van een aangename tuin, waar zij vertoefden als 
het hete klimaat het verblijf in Bandar Abbas ondraaglijk maakte. In de omgeving 
bevonden zich geneeskrachtige zwavelbronnen waarin zij konden baden.

Opperkooplieden en opperhoofden kwamen en gingen. Soms werkten zij 
zich op door verbintenissen aan te gaan met de dochters van de zittende direc-
teur. Dat was ook het geval met pakhuismeester Pieter Macaré Jr., die trouwde 
met de dochter van directeur Frans Casteleijn.

Macaré werd in 1712 aangesteld als opperhoofd van het kantoor in Isfahan. 
Daar kreeg hij bonje met zijn meerdere, Willem Backer Jacobsz., over beider pri-
vébelangen in de export van goud en zilver. Macaré, die zich gesteund wist door 
de sjah, liet de plaatselijke autoriteiten weten te vrezen voor een aanslag op zijn 
leven. In juli 1712 beschuldigde hij de tolk van de VOC, Francois Sahid, er van 
hem en zijn familie te hebben willen vergiftigen. Macaré wist zijn beschermheer, 
de Attumah Dauleth (de grootvizier of eerste minister van de sjah) zelfs zo ver 
te krijgen dat deze de hele staf van het VOC-kantoor arresteerde; na verhoor 
door de gerechtsdienaren werden ze weer vrijgelaten. Zijn vrees was hoogst-
waarschijnlijk het gevolg van pathalogisch waandenkbeelden. De directeur van 
de vestiging in Gamron had dat goed in de gaten en stuurde negotieboekhouder 
Jan Oets naar Isfahan om de dienst over te nemen van de krankzinnig geworden 
Macaré. 

Macaré kreeg de bescherming van de sjah niet zomaar. Hij had de bescher-
ming gekocht door in november 1712 het enorme bedrag van 14.000 toman (ca. 
595.000 gulden) op tafel te leggen, formeel als lening aan de sjah. Dat geld was 
natuurlijk niet van hemzelf, maar van de Compagnie. Het was bij deze misstap 
niet gebleven. Nog steeds ervan overtuigd dat personeelsleden van het kantoor 
tegen hem conspireerden, had Macaré de negotieboeken aan de grootvizier ter 
inzage gegeven om aan te tonen dat zijn medewerkers bedrog hadden gepleegd. 
Dit had tot resultaat dat de Perzen meer tol van de VOC gingen eisen vanwege 
illegale export van goud en zilver. Batavia weigerde hieraan gehoor te geven. De 
boeken werden opgevraagd en ook Macaré zelf moest overkomen om verant-
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woording af te leggen. Na zijn aankomst in Batavia op 4 april 1715 wachtte hem 
daar een langdurig proces. Op 26 juni 1717 werd Macaré ‘gecondemneerdt om 
ter ordinaire geregtplaats met het swaard over het hoofd te worden geslagen’.14 
De symbolische doodstraf werd echter niet uitgevoerd, omdat de Hoge Regering 
in Batavia bang was dat deze openbare vernedering niet goed door het Perzische 
hof zou worden opgenomen, hij was immers jaren lang de gunsteling van de sjah 
geweest. Na twaalf jaar gevangenschap werd Macaré op 15 juli 1727 vrijgelaten. 
Hij stierf zeven jaar later in 1743.

Joan Josua Ketelaar, 1715-1718

Latere directeuren en ambassadeurs probeerden het door Macaré aan de sjah 
geleende geld terug te vorderen. Een van hen was de door de wol geverfde Joan 
Josua Ketelaar. Hij begon zijn loopbaan als adelborst in dienst van de VOC; 
later bereikte hij de rang van koopman en hoofd van de factorij Agra in noord-
west India. Vervolgens werd hij aangesteld als opperhoofd van de post Mocha 
in Jemen. In 1711 vertrok hij als hoofd van een ambassade naar Lahore waar de 
Grootmogol zetelde. Ketelaar wist als geen ander dat je in een land als Perzië in-
druk moest maken om iets gedaan te krijgen. De aankomst van zijn ambassade in 
1717 was dan ook spectaculair. Zes goed getrainde olifanten werden ontscheept 
voor een speciaal optreden aan het hof. En inderdaad, Ketelaar oogstte lof en 
succes met deze parade: oude afspraken werden herbevestigd, de periode Macaré 
was afgedaan. Toch was Batavia niet tevreden, omdat Ketelaar veel had moeten 
toegeven. 

Afghaanse inval en bezetting, 1722-1730

Hoe Batavia ook naar het onderhandelingsresultaat keek, het zou allemaal weinig 
baten omdat de situatie in Perzië na de Afghaanse inval van 1722 heel penibel 
werd. Verschillende steden werden ‘door diverse sortementen van inlandse rebel-

14 Generale Missiven VII, 164, missive van 13 september 1715.

Gezicht op de stad Gamron (Bandar Abbas), ca. 1695. Ingekleurde tekening door Isaac de 
Graaff (1690-1743). Nationaal Archief, VEL0864. 
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len en rovers gantsch verwoest’, ‘de Agwaanse rovers [waren] na ‘t plunderen van 
Kirman en daaromher leggende plaatsen ten getalle van 16000 man reets tot digt 
bij Spahan (..) genaderd’, en verder werd bericht dat

‘de Boloedse rovers met een gedeelte van haar troupen, ongevaar 3000 man sterk, 
op den 26e december anno passato de stad Gamron hadden ingenomen, verbrand 
en onder ‘t vermoorden der inwoonders, die niet konden vlugten, alles, wat draaglijk 
en voordelig was, weggevoert, sonder dat bij de Persianen eenige de minste resistentie 
tegens die geweldenarijen is gedaan.’ 15

De Savafidische dynastie waarmee de VOC zo lang vertrouwd was geweest, 
moest het veld ruimen en Sjah Soltan Hossein werd na de val van Isfahan afgezet. 
Daardoor verloor het kantoor in de hoofdstad het enorme bedrag van 17.000 toman 
(ca. 725.000 gulden) dat kort voor de Afghaanse inval aan de sjah was uitgeleend.

De handel sukkelde nog voort in Kerman (Kirman) en Basra. Isfahan werd zeven 
maanden lang belegerd; de dagboeken van het VOC-personeel over deze periode 
staan vol van de ontberingen van de Perzische stedelingen. In Batavia ontving 
men op 8 juli 1724 brieven uit Gamron, geschreven op 1 november 1723 en 31 
maart 1724. De sombere berichten luidden dat:

‘niet alleen de zwervende Boloeds, digt bij en omtrent Gamron med het devasteren 
enberoven van steden en dorpen bleven continueeren, maar [ook dat] principaal 
partij Agwanen off troupen van den usurpateur Mhamoet Chan na de benedenlan-
den waren afgesakt en destad Chiraas ingenomen hadden. (..) Ondertusschen was 
het binnen de hoffstad Spahan en de omherleggende dorpen ellendig gesteld door de 
wreedheden en geweldenarijen van den usurpateur Mhamoet Chan en zijn minis-
ters. (..) Het beroven en vermoorden der inwoonderen bleef nogal continueeren.’ 16

De Compagniesdienaren zelf hadden het evenmin makkelijk. De machts-
wisseling maakte dat zij opgesloten zaten in hun kantoren. Ze werden regelmatig 
bestookt door Afghanen op zoek naar geld. Als die niets vonden, dreigden ze met 
marteling en mishandeling totdat er iets kostbaars te voorschijn kwam. De jaren van 
Afghaanse bezetting waren voor de Perzen dramatisch. Het land was geruïneerd en 
handel was nauwelijks meer mogelijk. 

Fiscaal Pieter ’t Lam maakte het allemaal mee. In 1724 was hij net bevorderd tot 
koopman en vervolgens tot opperkoopman. Uit veiligheidsoverwegingen overwoog 
hij alle activiteiten van Bandar Abbas over te brengen naar het eilandje Hormuz 
in de nabije omgeving. Toen het nieuwe Afghaanse bewind in 1728 van dit plan 
hoorde, nam het de opperkoopman en zijn medewerker Hendrik Molengraaff me-
teen in arrest. Ze werden in januari 1729 opgesloten in het huis van de gouverneur 
van Bandar Abbas. Bij een poging van enkele collega’s om de twee mannen uit het 
huis te bevrijden, probeerden ’t Lam en Molengraaff te vluchten. Zij werden in de 
rug geschoten en stierven niet veel later. De overige VOC-dienaren wisten weer 
naar de factorij terug te keren, maar de Afghanen bleken er beslag op te hebben ge-
legd. Enkele dagen later sloot de VOC een akkoord met de Afghanen een akkoord 
dat het uithield tot het vertrek van de Afghanen in 1730.

15 Generale Missiven VII, 630. Agwaanse rovers: indringers uit Afghanistan; Spahan: Isfahan.
16 Generale Missiven VII, 735-735, missive van 30 november 1724.
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‘Boomschors, vodden en fruit’

Het land was in een ravage achtergelaten. De staatskas was leeg. Des te meer 
reden voor de nieuwe sjah om de VOC als melkkoe te gebruiken. Met dat oog-
merk bekeek hij de oude afspraken van Ketelaar uit 1717 nog eens. Nicolaas 
van Leijpsigh, directeur te Isfahan, betichtte de sjah ervan alles in zijn voordeel 
uit te leggen en geen oog te hebben voor de voordelen die de Compagnie aan 
Perzië bracht. Volgens de Nederlanders probeerden medewerkers van de sjah hen 
op allerlei wijzen geld af te troggelen; ze verzonnen ter plekke problemen die 
alleen met betalingen opgelost konden worden. De VOC-dienaren uitten hierop 
hun ongenoegen, waarop een Perzische ambtenaar repliceerde: ‘Die Europeanen 
komen hier enkel boomschors, vodden en fruit brengen, wie heeft hen nodig?’.17 
Zo werd de verstandhouding er niet beter op, en de handel evenmin. 

Perzië zakte verder weg in een recessie, Nader Sjah vroeg de bevolking steeds 
meer belasting te betalen om zijn oorlogen te kunnen bekostigen. En zo gebeur-
de het dat de VOC-posten in Perzië verlies begonnen te leiden. Loonde het nog 
wel om te blijven? Die vraag zal geregeld de revue zijn gepasseerd, zeker toen 
de VOC aan de sjah de nodige bedragen uitleende ter financiering van diens 
militaire acties tegen Mogol-India, de Ottomanen en de Afghanen. Ook toen 
Nader Sjah besloot Oman aan te vallen, deed hij een beroep op zijn Nederlandse 
handelspartner, maar nu vanwege hun maritieme macht. De Perzen zelf hadden 
geen vloot, en Nader Sjahs troepen moesten overzee naar Oman getransporteerd 
worden. Voor de directie van Bandar Abbas was het duidelijk, zij adviseerde de 
handel te beëindigen. De Heeren XVII wilden het nog even aanzien, misschien 
zou alles anders worden na de dood van Nader Sjah.

Maar de moord op de sjah in 1747 bracht geen oplossing. Toen Jacob van 
Schoonderwoerd op 24 juni 1748 resident van het kantoor in Bandar Abbas 
werd, schrok hij zó van de boeken, dat hij besloot dat het kantoor beter kon 
worden opgeheven. Zonder enig overleg voer hij aan boord van een Engels 
schip naar Batavia. Daar werd hem te verstaan gegeven dat het onbestaanbaar 
en onverantwoord was het kantoor en de mensen zomaar in de steek te laten. 
Terug in Bandar Abbas zou hij het nog een paar jaar uitzingen. In 1755 ontsloeg 
Batavia hem alsnog en werd het beheer van het kantoor overgedragen aan de 
resident van fort Mosselstein op het eiland Kharg. Deze zou in dit nieuw inge-
richte handelskantoor dienst doen als gezagdrager van de handel in Perzië. Van 
Schoonderwoerd zou gelijk krijgen. Bandar Abbas diende alleen nog maar voor 
de inkoop van wol en zwavel; het ooit zo belangrijke karavaanknooppunt was 
zijn handelspositie kwijt. Het had enige tijd geduurd voor Batavia zich realiseer-
de dat de situatie drastisch veranderd was, maar in september 1759 werd besloten 
het kantoor te sluiten.

17 NA, VOC 2322, Batavia’s Ingekomen Brievenboek, deel XI Perzië, ff. 312v-332v: Mattheus van 
Leipsigh uit Isfahan aan Leendert de Cleen in Gamron, 12 september 1732, en appendix van 28 
oktober 1732. Met het woord ‘boomschors’ werd spottend verwezen naar kaneel; met ‘vodden’ naar 
Indiase textiel; het woord ‘fruit’ zou kunnen slaan op de geïmporteerde medicinale China wortel 
(radix China).
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Een baron in de Perzische Golf: Tido Frederik van Inn 
und Kniphausen

Enkele decennia daarvoor, in 1724, had de VOC in Basra (in het huidige Irak) 
een handelskantoor geopend. Waar in de zeventiende eeuw de nadruk van de 
handel in de Perzische Golf had gelegen op zuidelijker plaatsen als Bandar Abbas 
en Muscat, in de loop van de achttiende eeuw werd Basra het centrum. In de 
jaren veertig had de Compagnie haar greep op Basra zelfs zodanig versterkt dat 
haar kantoor in die plaats haar belangrijkste handelsbolwerk in de hele Golf 
werd. In 1750 arriveerde Tido Frederik van Inn und Kniphausen in Basra. Met 
de rang van koopman werd hij de agent van dit kantoor. Al in datzelfde jaar 
ontstonden er problemen. De Ottomaanse gouverneur van de stad, Hasan Agha, 
vroeg Van Kniphausen om hulp. Met behulp van de schepen die Van Kniphausen 
ter beschikking stonden, zou de gouverneur kunnen voorkomen dat een rebelle-
rende tegenstander Basra via de zee kon ontvluchten. In het belang van de goede 
relatie achtte Van Kniphausen het verstandig aan dit verzoek te voldoen. Dat 
werd gewaardeerd en de VOC werd beloond met vrijstelling van de tol die daar 
betaald moest worden. Ondanks dit succesje kreeg Van Kniphausen het later toch 
aan de stok met de Ottomaanse gouverneurs van de stad. In 1753 werd hij zelfs 
gevangen genomen. De baron had nogal wat vijanden, Engelse concurrenten 
en ook plaatselijke handelaren die zakelijke problemen met hem hadden gehad. 
Maar dat was niet het enige. De opvolger van Hasan Agha, gouverneur Ali Agha, 
had Van Kniphausen gevangen genomen vanwege zijn seksuele escapades en zijn 
bemoeienis met de binnenlandse politiek. De baron was relaties aangegaan met 
verschillende vrouwen uit de stad. Ali Agha dreigde met executie, maar voerde 
dit niet uit. Pas na betaling van een fikse boete kwam Van Kniphausen weer vrij. 

Na zijn vrijlating verliet hij onmiddellijk de stad. Op weg naar Batavia reisde 
hij via het eiland Kharg. Daar ontmoette hij Mir Nasser Vaghai, het hoofd van het 
eiland en het naburig gelegen Bandar-e Rig. Mir Nasser vroeg Van Kniphausen 
een factorij en een fort te bouwen om het eiland, zijn inwoners en de haven 
te beschermen tegen piraten en andere gevaarlijke schepen. De baron zei zijn 
verzoek graag te willen overwegen, maar liet weten dat hij eerst naar Batavia 
moest om zijn superieuren te overtuigen van het nut van een factorij met fort 
op Kharg. In Batavia aangekomen vertelde hij over ‘desselfs favorable situatie, 
gesonde lugtstreek, goede ankergrond, versch water, overvloed van brandhoud en 
vrugtbaar terrein’, een ideale situatie voor de Compagnie, te meer doordat het 
eiland zou kunnen functioneren als een vrijhaven waar geen tol betaald hoefde 
te worden.18 Daar zouden veel Arabische, Perzische en Turkse kooplui op af ko-
men. Kortom, Kharg zou een fantastische kans voor de Compagnie zijn voor een 
herstart in de Golf. 

Gouverneur-generaal Jacob Mossel ging akkoord. Hij hoopte via Kharg grote 
hoeveelheden Javaanse suiker te kunnen verkopen op de Perzische en Turkse 
markt. In november 1753 arriveerde Van Kniphausen weer op het eiland en het 
eerdere aanbod werd door Mir Nasser gestand gedaan: hij schonk de VOC het 
eiland Kharg. Van Kniphausen begon dadelijk met de bouw van fort en facto-

18 Generale Missiven XII, 365, missive van 31 december 1753.
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rij, maar vóór hij daadwerkelijk verder kon met zijn handelsplannen moest er 
eerst nog een oude kwestie opgelost worden met de gouverneur van Basra. Van 
Kniphausen dreigde de Shatt al-Arab, de toegang tot de haven van Basra, te zul-
len versperren als de gouverneur de hoge boete voor zijn vrijlating niet zou te-
rugbetalen. Het was geen loos dreigement: het volgende handelsseizoen werden 
Compagniesschepen naar de haven van Basra gedirigeerd om een blokkade uit 
te voeren. Dat had eind 1754 het gewenste succes: het Ottomaanse stadsbestuur 
loste de eis van Van Kniphausen volledig in. Met goud en dadels werd het bedrag 
van de boete terugbetaald. 

Ondertussen was op het eiland een stenen fort verrezen met vier bastions, 
Mosselstein geheten, genoemd naar gouverneur-generaal Mossel. Het fort kon 
onderdak bieden aan zeven tot acht officieren en het had barakken voor soldaten, 
zeelui en zo’n 100 Afrikaanse slaven. Er was een klein administratiekantoor, een 
bescheiden hospitaal, werkplaatsen en een vijftal opslagplaatsen voor de suiker. 
Volgens een Engels verslag uit 1755 behandelde Van Kniphausen de slaven zeer 
goed (naar de maatstaven van die tijd). Wel trad hij streng op bij overtreding van 
de huisregels. Met behulp van Afrikaanse soldaten werd het eiland in staat van 
verdediging gebracht. Van Kniphausen ontplooide vervolgens diverse activiteiten. 
Hij vroeg aan Arabische stammen om naar ‘zijn’ eiland te komen om er naar 
parels te duiken. Tegelijkertijd ontwikkelde hij plannen om met het naburige 
Koeweit handelsrelaties aan te knopen om zwavel te kunnen kopen. Hij onder-
hield goede contacten met de plaatselijke hoofden, naburige sjeiks en imams. De 
zaken gingen een tijdje zeer naar wens en Van Kniphausen verdiende een vermo-
gen. Maar met het Perzische rijk zelf ging het helemaal niet goed, gouverneurs 
van verschillende provincies beoorloogden elkaar. De Hoge Regering in Batavia 
was daar van op de hoogte en rapporteerde de directie in Nederland als volgt 
over ‘de constitutie van ‘t Persiaansche rijk’: 

‘dat hetselve door de onophoudelijke oorloogen van de regenten aldaar teegens malk-
anderen, derselve onmenschelijke bedrijven en aaneenschakelingen van contributies 
in sulken desolaten en confusen toestand gebragt was dat den armen inwoonder, van 
alles uytgeput, thans d’ uyterste timarije en wreedheid van haar moeste ondervin-
den.’ 19

Zeker, de zaken gingen voor, maar de Compagnie besefte terdege wat de ge-
volgen van de troebelen voor de gewone man waren, want uiteindelijk vertaalde 
dat zich ook in de resultaten van de handel.

Mir Nasser, de schenker van het eiland, was ondertussen vermoord door zijn 
zoon Mir Mohanna. Volgens – onbetrouwbare – bronnen had dat te maken met 
het feit dat Mir Nasser Van Kniphausen niet alleen het eiland Kharg, maar ook 
een Georgische slavin cadeau had gedaan op wie zijn zoon Mir Nasser zeer 
gesteld was. Deze zou hierdoor zo gegriefd zijn geweest, dat hij wraak wilde ne-
men door zijn vader om te brengen. Het ligt waarschijnlijk iets gecompliceerder, 

19 Generale Missiven XIII, 199, brief van 8 september 1756 uit Gamron aan de Hoge Regering in 
Batavia, verwerkt in de generale missive van 31 december 1757.
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omdat Mir Mohanna ook zijn moeder, zussen en andere familieleden doodde.20 
Deze getormenteerde man werd de schrik van de Perzische Golf. Bij tijd en 
wijle hadden zijn acties tot gevolg dat de handel in het gebied geheel tot stilstand 
kwam. Als gevolg daarvan zag de Perzische sjah, Karim Khan (r. 1760-1799), 
zich genoodzaakt Mir Mohanna voor eens en altijd uit te schakelen. Hij vroeg 
de Nederlanders hun schepen tegen Mir Mohanna in te zetten, aangezien hij 
zelf geen vloot tot zijn beschikking had. Van Kniphausen moest opnieuw partij 
kiezen in een geschil waar hij niet op zat te wachten. Mir Mohanna reageerde 
met de verovering van het eiland in 1766. Van Kniphausen reisde terug naar 
Europa en vestigde zich in Parijs. Daar verbraste hij zijn vermogen binnen de 
kortste keren en stierf zo arm als een kerkrat – en Kharg werd weer het rustige 
visserseiland van weleer.21

20 B.J. Slot, The Arabs of the Gulf, 1602-1784. An alternative approach to the early history of the Arab 
Gulf States and the Arab peoples of the Gulf, mainly based on sources of the Dutch East India Company. 
Leidschendam 1993, hoofdstuk 8, noot 117.

21 Willem Floor, The Persian Gulf. The Rise of the Gulf Arabs. Politics of Trade on the Persian Littoral 1747-
1792, Washington 2007, 189-204.

De eilanden Groot en Klein Karreek (Kharg), tweede helft 18de eeuw. Manuscriptkaart door Tido Frederik van 
Kniphausen (1719-1780), tweede helft 18de eeuw. Particuliere verzameling.*
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De laatste residenten in Kharg: Van der Hulst, 
Buschmann en Houtingh

Jan van der Hulst, in 1759 aangesteld als koopman en resident van Kharg, moest 
ondanks dappere pogingen om voor de VOC winst te maken steeds de boe-
ken met een negatief saldo afsluiten. Drie jaar na zijn aanstelling werd hij naar 
Batavia geroepen om zich te verantwoorden voor de financiële malaise op Kharg. 
Daar had Van der Hulst weinig zin in en deserteerde. Erger nog in de ogen van 
de VOC, hij dook onder bij de concurrent: in 1762 huisvestte hij zich in het 
Engelse Bombay. 

Wilhelmus Johannes Buschmann was na het vertrek van Van der Hulst alleen 
als plaatsvervangend resident op Kharg achtergebleven. In die onzekere tijden 
ging daar nog maar weinig om en het kantoor werd daarom in 1766 definitief 
opgeheven. De vers aangekomen resident Pieter Houtingh moest de opheffing 
verder afwikkelen. De Heren XVII wilden fort Mosselsteyn verkopen de regent 
van het noordelijk gelegen Bandar-Rig, maar Mir Mohanna strooide roet in het 
eten door het verzwakte en slecht bemande fort aan te vallen. Houtingh hield 
echter vast aan de opdracht Kharg te verkopen en probeerde met het garnizoen 
van zeventig Europese en 120 Arabische soldaten de vestiging te verdedigen.22 
Na een beleg van tien dagen nam Mir Mohanna het fort in. Hoeveel soldaten om 
het leven kwamen of gevangen werden genomen is niet bekend. De bezittingen 
van de Compagnie en van de resterende personeelsleden werden geannexeerd, 
maar Pieter Houtingh wist het vege lijf te redden en kwam via omwegen op 
Ceylon terecht. Na twaalf jaar was de Compagnie het bezit van het eiland Kharg 
kwijt en met het verlies in hetzelfde jaar van Bandar Abbas kwam in 1766 een 
einde aan de bijna 150 jaar durende aanwezigheid van de VOC in Perzië.

22 John Perry, ‘Mir Muhanna and the Dutch: Patterns of Piracy in the Persian Gulf ’. Studia Iranica 2 
(1973), 79-95.
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‘Omdat ik een Uijtlander ben’
WIC-dienaar Willem Huydecopers clash met zijn 
confraters

Natalie Everts

In maart 1788, toen hij in het centrum van de slavenhandel, Fort Sint George 
d’Elmina, de boedel opmaakte van een overleden secretaris, stuitte Willem 
Huydecoper, boekhouder bij de West-Indische Compagnie (WIC), op een ‘ano-
nieme conceptmissive’. Tot zijn verbijstering zag hij dat hij zelf één van de acht 
ambtenaren van gemengd Europees-Afrikaanse komaf was die daarin op een 
‘verregaande wijze’ werden ‘geblameerd.’1 

Door middel van die aanklacht, waarvan het afschrift al onderweg was naar 
de Amsterdamse WIC-bewindhebbers, ventileerde een handjevol Europese be-
ambten uit het lagere middenkader hun grieven tegen hun in Afrika geboren 
confraters. Zij waarschuwden hun superieuren geen vertrouwen te stellen in die 
‘basterd menschen’, van wie de ‘Neegerconstitutie’ eiste dat ‘ze’ zich in de eerste 
plaats om hun familieleden in het ‘krom’ (Fante kurow: stad) van Elmina bekom-
merden. Bovendien waren ‘ze’ niet loyaal aan hun werkgever, want ‘ze’ hadden 
het veel te druk met hun particuliere handel waarmee ‘ze’, dankzij hun inheemse 
kongsies, hun Europese collegae aftroefden.2

Was dit een bedenkelijke impliciete uiting van othering – ingegeven door 
broodnijd – Huydecoper trok het zich persoonlijk aan. Als gouverneurszoon 
had hij een opvoeding in patria genoten maar als vrijgeboren Elminese jon-
gen hoorde hij ontegenzeglijk bij zijn moeders abusua (haar matrilineaire ver-
wantschapsgroep). Wat was de strekking van die negatieve beeldvorming over de 
Euro-Afrikaanse WIC-dienaren, wat stak Huydecoper zo, hoe verweerde hij zich 
ertegen en in welke mate werd hij er de dupe van?

1 Nationaal Archief (NA), Den Haag, Verspreide West-Indische Stukken (VWIS), toegang 1.05.06, 
inv. nr. 723, Kopie bijlagen bij de resoluties van directeur-generaal en raden ter Kuste van Guinea, 
1785-1788, 28 april 1788: Rekwest W.P.C.C. Huydecoper en J. Ruhle aan L. van Bergen van der 
Grijp en raden, Elmina, 25 maart 1788; NA, Archief Tweede West Indische Compagnie, toegang 
1.05.01.02 (WIC), inv.nr. 500, ff. 1327-36, Brieven en Papieren van de Kust van Guinea aan Kamer 
Amsterdam (B&PA), Anonieme conceptmissive, Elmina, [1788] (Kopie in VWIS 728). Voor genea-
logische en biografische details over Willem Huydecoper en zijn verwanten zie: M.R. Doortmont, 
N.C. Everts & J.J. Vrij, ‘Tussen de Goudkust, Nederland en Suriname. De Euro-Afrikaanse families 
Van Bakergem, Woortman, Rühle, en Huydecoper’, De Nederlandse Leeuw 117 (2000) I-V, 170-212, 
310-344, 490-577 (V, 561-72).

2 NA, WIC 500, B&PA, ff. 1327-1328.
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Willem nam terstond zijn verdediging ter hand waarbij hij zich eerst richtte 
tot interim president en voorzitter van de raad, L. van Bergen van der Grijp, 
zijn directe superieur ter Kuste. Toen hij geen gehoor vond en doorkreeg dat 
de gefrustreerde kritiekasters zich gesteund wisten door de hoogste WIC-
vertegenwoordiger op het ‘hoofdkasteel’ en zelfs onder één hoedje speelden 
met de meeste raadsleden, zocht hij het hogerop.3 In een openhartig verweer-
schrift wendde hij zich tot zijn hoogste bazen, de bewindhebbers van de Kamer 
Amsterdam, en trachtte hen ervan te overtuigen dat de in de anonieme missive 
geuite kritiek op het functioneren van Euro-Afrikanen in WIC-verband, onge-
grond was.4 

Alvorens in te zoomen op de dialoog zoals die zich ontspon tussen onze 
hoofdpersoon en zijn aanklagers en op de respons van de toplaag van de WIC-
bestuurders in Nederland, zal eerst de haatbrief zelf getoetst worden. Wat beoog-
den de schrijvers nu precies, hoe reageerde Willem op de ‘lasteringen’, en wat 
was het waarheidsgehalte daarvan?

3 De directeur-generaal, fiscaal, oppercommiezen, equipagemeester en fortcommandanten had-
den zitting in de raad: J.M. Postma, The Dutch in the Atlantic Slave Trade, 1600-1815. Cambridge: 
Cambridge University Press 1990, 62-63. Willem Huydecoper was op dat moment boekhou-
der-generaal met de rang van commies.

4 NA, WIC 500, B&PA ff. 1310-1325.W.P.C.C. Huydecoper aan Kamer Amsterdam, Elmina, 5 mei 
1788. Voor de organisatiestructuur van de WIC in de Republiek zie: Postma, The Dutch, 22-24.

Het slavenhandelcentrum Fort Sint George d’Elmina, de hoofdvestiging van de West-Indische 
Compagnie aan de West-Afrikaanse Goudkust – gezien vanaf de landzijde. Pentekening 
door WIC-assistent Hendrik Mazijn, 1777. Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam, inv. nr. 
A.2002(02)1.
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Haatzaaien

Vrijmoedig verklaarden de anonieme schrijvers dat hun klachten werden inge-
geven door het ‘verval der sources voor ons fortuijn’. De Heren Bewindhebbers 
wisten wel dat niemand koos voor een bestaan in Afrika zonder hoop daar 
‘een stuyver geld te gewinnen’. Bij wijze van compensatie voor een risico-
volle carrière op de kust, die bekend stond als White Man’s Grave, genoot het 
Compagniespersoneel vanouds het voorrecht om bovenop de gage uit hun offi-
ciële betrekking wat extra inkomsten te genereren uit ‘geoorloofde’ particuliere 
handel. Ze verruilden daar niet alleen importgoederen voor goud, maar lieten 
zich ook in met mensenhandel. Was het voor eigen rekening verhandelen van 
tot slaaf gemaakten ooit voorbehouden geweest aan de directeuren-generaal en 
de commandanten van de buitenforten, naderhand was dat ook toegestaan aan 
de ‘gekwalificeerde’ rangen, die van commies en hoger, en aan de magazijn- en 
equipagemeester op het kasteel. Voorwaarde was wel dat ze een recognitie van 
8 engels goud5 (circa twintig gulden) in de Compagnies’ kas deponeerden voor 
elke slaaf die ze verhandelden.6

Dat het hen nu ten ene male onmogelijk werd gemaakt iets te verdienen in de 
particuliere handel, weten de schrijvers aan de ‘gunst’ die de Bewindhebbers re-
centelijk hadden verleend aan ‘de Tapoeyers’. Met die mysterieuze verzamelterm, 
afkomstig uit het Kust Portugees, de lokale lingua franca, die het Europese perso-
neel doorgaans voor alle Euro-Afrikanen bezigde, doelden ze op degenen met 
een ambtenaren-aanstelling.7 Vanouds had de Compagnie ongeletterde Tapoeyers 
gerekruteerd als soldaten voor het garnizoen op het kasteel en de buitenforten. 
Was er voorheen maar een heel enkele ‘Tapoeyer’ door zijn ‘ouders’ voor een 
opvoeding naar Europa gezonden, om daarna als assistent naar zijn geboorteplek 
terug te keren, nu signaleerden zij een ‘zwerm’ van dat ‘volkje’. Ze smeekten 
hun superieuren om geen ‘Tapoeyers’ meer in dienst te nemen in de adminis-
tratieve rangen hoger dan die van assistent, en al helemaal niet meer op zulke 

5 Goud werd gewogen in mark-engels-peso; een trooise mark goud (van 246,084 gram) was onder-
verdeeld in 8 ons of 160 engels van ieder 32 pesos.

6 Op de Goudkust maakte men onderscheid tussen donco’s (Fante ndonkofo: vreemdelingen), afkom-
stig uit het achterland van Asante, en geboren huisslaven (nkoa), die tot een familienetwerk behoor-
den. Verreweg de meeste mensen die op de slavenschepen belandden waren donco’s: Akusua Adoma 
Perbi, A History of Indigenous Slavery in Ghana, from the 15th to the 19th century. Accra, Ghana: Sub-
Saharan Publishers 2004, 1-12, 111-132; Kwabena Adu-Boahen, ‘The impact of European presence 
on slavery in the sixteenth to eighteenth-century Gold Coast’, Transactions of the Historical Society of 
Ghana (THSG), New Series No.14 (2012) 165-199, (177-90); Natalie Everts ‘Als je geen meester 
hebt, zal een roofdier je pakken: Inheemse slavernij in de Akan samenleving aan de Goudkust in 
de achttiende eeuw’, in R. Daalder, D.J. Tang en L. Balai (red.), Slaven en Schepen in het Atlantisch 
Gebied. Leiden, Amsterdam: Primavera Press 2013) 90-97; NA, WIC 500, B&PA f. 1327. Na de 
opheffing van het WIC monopolie en het openstellen van de vaart op West-Afrika voor particuliere 
schippers uit de Republiek in 1734, behield de WIC het beheer over de handelsforten langs de 
kust. Het personeel op de vestigingen vervulde steeds meer een makelaarsrol tussen inheemse 
leveranciers en Nederlandse schippers. Postma, The Dutch in the Atlantic Slave Trade, 138-39.

7 Die term, voor het eerst op schrift gesteld door Bosman, had een negatieve connotatie. Willem 
Bosman, Nauwkeurige Beschrijving van de Guinese Goud-, Tand- en Slavekust. Amsterdam: J. Verheijde 
1737[1703]), I, 53, 132-134; II, 6. Huydecoper zelf sprak doorgaans van ‘inboorlingen’. Euro-
Afrikanen is een moderne verzamelterm, zie: George E. Brooks, Eurafricans in Western Africa: 
Commerce, Social Status, Gender, and Religious Observance from the Sixteenth to the Eighteenth Century. 
Athens: Ohio University Press and Oxford: James Currey 2003, xxi.
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verantwoordelijke posten als boekhouder, eerste klerk, of magazijnmeester.8 Van 
de ‘Tapoeyers’ die op dat moment in een ‘qualiteit’ dienden – dat waren er trou-
wens maar acht, die met naam en toenaam werden genoemd, volgde een korte 
omschrijving van hun ondeugden. Huydecoper beschikte volgens de schrijvers 
over een ‘ordentlijck verstand’ en was ‘wel begaefd’, maar ook vreselijk ‘opge-
blaasen’. Daarenboven liet hij zich steeds leiden door zijn ‘driften’ en verwaar-
loosde hij zijn werk op het ‘comptoir’ omdat hij altijd gepreoccupeerd was met 
zijn eigen ‘negotie’. Na hem volgden ondercommies Jan Willem van Kesteren, 
die het van eerste klerk tot commandant van een buitenfort had gebracht – 
‘waarvan geen voorbeeld’, en provisioneel magazijnmeester Jacob Ruhle die – zo 
gaven de schrijvers ruiterlijk toe – wel vriendelijk was. Hoewel hij wel met zijn 
‘mede broeders’ omging en net als Huydecoper en Van Kesteren niet in staat was 
‘zonder spelfouten’ te schrijven, hadden ze geen hekel aan hem. Kwamen zij 
er relatief genadig vanaf, dat gold niet voor de halfbroers Isaac en Hendrik van 
Bakergem die respectievelijk ondercommies en assistent waren, zonen van wijlen 
Nicolaas van Bakergem, de enige Euro-Afrikaan uit de vorige generatie die het 
tot boekhouder had gebracht. Ook de assistenten Hermanus Ulzen en Frederik 
Plange, en ondercommies Louis Reeder, die overigens niet in Afrika maar in 
Berbice geboren was, werd een scala aan negatieve eigenschappen toegedicht.9

De ambtenaren gaven te kennen zich benadeeld te voelen door het ‘even-
redige’ aanstellingsbeleid dat de Bewindhebbers sinds kort hanteerden ten aan-
zien van zowel ‘Tapoeyers’ als Europeanen. Was het niet schromelijk overdreven, 
zouden de Bewindhebbers zich hebben kunnen afvragen, dat zo’n klein groepje 
debet was aan de tegenvallende opbrengsten uit particuliere handel en emolu-
menten van hun collega-ambtenaren? De schrijvers anticipeerden op die vraag 
door meteen met hun grootste grief voor de dag te komen: de ‘natuurlijke ver-
knochtheid’ die ze meenden te ontwaren tussen de genoemde WIC-dienaren 
en ‘hunne broederen’ de ‘Vrijtapoeyers’ in het krom. Hoewel die ongeletterde 
jongens uit Elmina in eerste instantie weinig gemeen leken te hebben met dege-
nen die in de Republiek naar school waren gegaan, slaagden zij er de laatste tijd 
opvallend goed in voor zichzelf kwaliteitsgoederen te bestellen die rechtstreeks 
uit Europa werden aangeleverd.10 Hoe kregen ze dat voor elkaar?

Bloedbanden

Vrijtapoeyers waren zonen of nazaten van WIC-dienaren die waren opgegroeid 
in hun moeders abusua, zonder dat ze hun vader hadden gekend of veel van diens 
cultuur hadden meegekregen.11 Dat laatste hoefde helemaal geen handicap te 

8 NA, WIC 500, B & PA, ff. 1327-36: 1327, 1329, 1332-1333.
9 Ibidem, ff. 1333-1336; De ‘Tapoeyers’ vormden een kliekje, gedroegen zich onaardig en arrogant 

tegen Europese ondergeschikten. Daarenboven werden ze als onbeschoft, brutaal, opvliegend en 
als aanbidders van Bachus en Venus bestempeld. Ulzen en Hendrik van Bakergem kregen zelfs de 
racistische kaart toegespeeld: ff. 1330-31.

10 De schrijvers positioneerden zichzelf in een slachtofferrol want zelfs voor de zieken onder hen 
viel er niet meer aan medicijnen te komen omdat ‘de Tapoeyers’ die allemaal ‘in hun nest’ sleepten. 
Ibidem, ff. 1327-1328.

11 Voor Europeanen waren ze uiterlijk herkenbaar aan de Europese kledingstukken die ze droegen. 
Ibidem, f. 1327.
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zijn in de kustsamenlevingen van Akan-sprekers, want net als iedere Elminese 
zoon of dochter maakten ze deel uit van zo’n abusua, die uit tal van huishoudens 
was opgebouwd. De heersende principes van het gewoonterecht dicteerden dat 
kinderen van vrijgeboren moeders met haar status ook haar gunstige positie in 
het familienetwerk erfden, terwijl het merendeel van hun verwanten als onder-
geschikte huisslaven daartoe behoorden.12 Onder de vrijtapoeyers waren er die 
zich, evenals vrijgeboren ‘naturellen’, tot succesvolle kooplieden en slavenhande-
laren ontwikkelden.

Volgens de schrijvers kwam het erop neer dat er over en weer familiebe-
trekkingen werden benut tussen ‘de Tapoeyers’ onderling. Nooit eerder hadden 
zoveel ‘vrijtapoeyers’ een neef, broer of oom in WIC-dienst die geletterd was, aan 
wie ze vroegen brieven te schrijven aan vertegenwoordigers van handelsfirma’s 
in de Republiek. Zo zou er druk worden gecorrespondeerd namens hen en 
waren ze steeds in staat de courante handelsgoederen te bestellen. Op die manier 
werden ze bovendien geïnformeerd of er schepen van Hollandse of Zeeuwse 
rederijen in aantocht waren. Arriveerde er één op de rede van Axim, de meest 
westelijke punt van de Goudkust, dan stuurden ze er vliegensvlug hun ‘jongens’ 
in snelle kano’s op af om deals met de schippers te sluiten, zonder dat er nog één 
Europese WIC-beambte aan te pas kwam. Die hulpjes handelden dan eveneens 
in commissie voor de Euro-Afrikaanse ambtenaren, die niet zomaar hun post 
konden verlaten. Schippers van Hollandse en Zeeuwse slavenschepen waren ge-
wend de kust af te zakken en op goed geluk Nederlandse forten – dat waren er 
ruim een dozijn – aan te doen, in de hoop dat de plaatselijke WIC-commandant 
enkele slaven voor hen beschikbaar had. Gebaat als ze waren bij een zo voor-
spoedig mogelijk verloop van hun reis, deden ze graag zaken met lokale tussen-
handelaren. Voorheen gebeurde dat illegaal maar nu deden ze dat openlijk met de 
vrijtapoeyers. De Euro-Afrikaanse WIC-dienaren speelden met die vrijgeboren 
Tapoeyers uit het krom onder één hoedje door onderling goud in te zamelen 
waarvoor ze ook nog eens de goederen van de beste kwaliteit wegkaapten. Die 
verhandelden ze dan vervolgens door aan Afrikaanse connecties ‘als waren ze 
Europese Compagniesdienaren’.13

De derde grief die ze aanvoerden tegen de ‘Tapoeyers’ met een betrekking bij 
de WIC was dat ze ‘zeer met de neegers waren verknocht’, wat hen de nodige 
voordelen opleverde boven hun Europese collega’s. Beseften de Bewindhebbers 
wel hoe kwalijk het was dat ze gouvernementszaken doorbrieften aan hun fami-
lieleden en dat ze bovendien ook nog eens hoorden bij het ‘kwartier’ in de stad 
Elmina waar hun ‘neeger familiën’ woonden. Dat betekende dat ook degenen 
met een gemengde afstammingslijn werden ingedeeld bij de strijdersgroep van 
de wijk waartoe hun familie behoorde. Daarmee impliceerden de schrijvers dat 
de WIC in tijden van nood niet op hen zou kunnen bouwen, omdat hun werke-

12 Natalie Everts, ‘Incorporating Euro-Africans in Akan Lineages and A Modest Development 
Towards A Euro-African Identity in Eighteenth Century Elmina’ in THSG, New Series 14 (2012), 
79-104.

13 NA, WIC 500, B & PA, ff. 1327-1329. Voor een kaart van de West Afrikaanse WIC-vestigingen zie: 
Postma, The Dutch in the Atlantic Slave Trade, 64.
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lijke loyaliteit hun kwartier betrof.14 Zagen ze dat wel goed? Hoewel je als kind 
van een Akan-moeder in eerste plaats tot haar familie gerekend werd, werden 
jongens juist weer door hun vader gerekruteerd voor de strijdersorganisatie van 
zijn kwartier. Daardoor lijkt de stelling dat er daar geen ‘Tapoeyer’ was in dienst 
van de ‘Edele Compagnie’ of hij nu van hoge rang was of gewoon soldaat, die niet 
bij het kwartier van zijn ‘neeger familie’ was ingedeeld, gechargeerd. Theoretisch 
zou het echter wel van toepassing kunnen zijn op die Euro-Afrikaanse jongens 
die van slavenkomaf waren. Iemand die als huisslaaf toebehoorde aan de familie 
van de eigenaar van zijn moeder kon in principe door zijn familiehoofd geclaimd 
worden voor dienst in diens kwartier.15

Gezien de flexibiliteit van het verwantschapsysteem was het eveneens moge-
lijk dat een vrijgeboren Euro-Afrikaan door een familiehoofd, bijvoorbeeld een 
broer van hun moeder, werd geadopteerd om samen met hem in zijn kwartier 
te dienen en hem in zijn rang op te volgen. De klagers noemden Nicolaas van 
Bakergem als voorbeeld. Hij had het zelf tot ‘oppervaandrig’ van een kwartier 
gebracht.16

Tegenover hun Europese collegae verzwegen de Euro-Afrikaanse ambtenaren 
hun banden met inheemse familieleden het liefst. Eén van de ‘ondertekenaren’ 
had dat zelf ervaren toen hij samen met collega Huydecoper de begrafenisplech-
tigheid van een Britse gouverneur op het verderop gelegen Cape Coast Castle 
bijwoonde. De boekhouder zou daar met de nodige ‘airs’ door de zalen hebben 
gewandeld tot op het moment dat een ‘niet onaanzienlijke neeger’, die navraag 
had gedaan naar zijn moeder, Huydecoper de hand had geschud met de woorden: 
‘Ik hoor gij zijt Pette, dan zijt gij van mijne familie’. Ook de Engelse heren was 
het niet ontgaan dat die ‘nieuw bekende bloedverwant’ Huydecoper zeer in ver-
legenheid had gebracht, waarover zij hem achter zijn rug hadden uitgelachen.17

Geschonden eer

‘Kan iemand die met eenige ambitie bezield is, zulke lasteringen verdragen? Ik 
geloove Neen! Ik voor mij, offschoon een inboorling, hebbe een al te teeder hart, 
om zulx onverschillig te kunnen aanmerken.’18 Ruim een maand na de vondst 
van het concept vol ‘onaangenaamheedens tegen inboorlingen’ luchtte Willem 
zijn hart aan de Amsterdamse bewindhebbers. De emotionele bewoordingen 
waarvan hij zich bediende, getuigen ervan hoezeer hij zich gekrenkt voelde. Uit 
zijn op 5 mei geschreven bezwaarschrift valt op te maken dat hij weinig steun 

14 De kwartieren waren zowel politieke als militaire organisaties en vervulden een belangrijk maat-
schappelijke rol in de Akan-kustgemeenschappen: Harvey M. Feinberg, Africans and Europeans in 
West Africa: Elminians and Dutchmen on the Gold Coast during the Eighteenth Century. Philadelphia: 
The American Philosophical Society 1989, 104-07.

15 NA, WIC 500, B & PA, f. 1331.
16 John Mensah Sarbah, Fanti Customary Laws. London: Frank Cass & Co. Ltd 1968 [1897], 34. 

Doortmont, Everts & Vrij, ‘Tussen de Goudkust, Nederland en Suriname’, II, 196-206. Nicolaas 
van Bakergem was ‘oppervaandrig’ van het kwartier (strijdersgroep) Enyampa, volgens de overleve-
ring de wijk van de stichter van Elmina: NA, WIC 500, B & PA, f. 1331.

17 Ibidem, f. 1332.
18 NA, WIC 500, B & PA f. 1324, W.P.C.C. Huydecoper aan Kamer Amsterdam, Elmina, 5 mei 1788.



283everts

van President en Raden had ondervonden. Integendeel, naast hun lauwe reactie 
op de aanklacht zelf namen ze hem kwalijk dat hij de Engelse gouverneur inzage 
in de haatbrief had gegeven. 

Op 25 maart, direct nadat hij de conceptmissive had aangetroffen tussen de 
papieren van de kort tevoren overleden provisioneel secretaris Van Ree, had hij 
die aan de raadsleden voorgelegd. Samen met magazijnmeester Jacob Ruhle had 
hij namens de ‘inboorlingen in ’s Edele Compagnies dienst’ satisfactie geëist en 
de raad om genoegdoening gevraagd.19 Tegelijkertijd had Willem het anonieme 
concept aan zijn eigen ‘Europeesche’ vrienden laten lezen, die over de inhoud 
niet minder verontwaardigd waren geweest dan hij zelf. Het was op hun aanraden 
dat hij contact had opgenomen met Thomas Norris, die hij kende uit de tijd dat 
ze beiden het commando voerden over naburige buitenforten maar die inmid-
dels de hoogste rang bekleedde bij de Britse buren, voor een ‘goede referentie’. 
Norris voldeed graag aan dat verzoek waarin hij Huydecoper prees om zijn 
kundigheid – zo had hij met goed gevolg bemiddeld in een recent conflict tussen 
Engelse fortbewoners en lokale Fante. Dat er zich ooit zoiets had voorgedaan 
als het ‘gepasseerde’ tijdens de begrafenis van zijn voorganger, ontkende hij ten 
stelligste. 20

Tot Willems verbazing vatten President en Raden die zet – het openbaren van 
een interne aangelegenheid aan een buitenstaander zonder hen daarin te kennen 
– op als regelrecht verraad. Gevolg was dat de redelijke verstandhouding die hij 
voordien met president Van Bergen van der Grijp had gekend, danig verstoord 
raakte. Erger was het gesteld met de ‘vooringenomenheid’ van de raadsleden die 
hem, door zijn hulpvraag aan Norris als verraad aan te rekenen, verder verdacht 
probeerden te maken bij de bewindhebbers. Een welbewuste afleidingsmanoeu-
vre van hun kant, zo lijkt het, want inmiddels was er iets over de identiteit van 
de anonieme schrijvers uitgelekt. Afgezien van wijlen secretaris Van Ree zelf 
en een eveneens overleden officier, gonsde het kasteel van de geruchten dat de 
raadsleden Van Stuijvesant en Volkmar erbij betrokken waren. Huydecoper stelde 
verbitterd vast dat hij die altijd tot zijn vrienden had gerekend.21 Ontkende Van 
Stuijvesant iets met de aanklacht te maken te hebben gehad, iedereen wist dat 
Volkmar samen met Huydecoper de begrafenis op Cape Coast Castle bezocht 
had. Hij maakte zich dan ook maar snel uit de voeten naar zijn afgelegen post op 
fort De Goede Hoop te Beraku, waar zijn aanwezigheid dringend werd vereist.22

19 NA, VWIS 723, Kopie bijlagen bij de resoluties van Directeur-generaal en Raden, 28 april 1788, 
Rekwest W.P.C.C. Huydecoper en J. Ruhle aan L. van Bergen van der Grijp en raden, Elmina, 25 
maart 1788; VWIS 724, Kopie resoluties van Directeur-generaal en Raden ter Kuste van Guinea, , 
Elmina, 28 april 1788.

20 NA, WIC 500, B & PA, ff. 1310, 1314-15.
21 Ibidem, ff. 1314-15, 1321, 1324; NA, WIC 939, Brieven en Papieren van de Kuste van Guinea aan 

Kamer Zeeland (B & PZ) 1787-1792, f. 100, L. van Bergen van der Grijp aan Kamer Amsterdam, 
Elmina 15 mei 1788; Provisioneel secretaris M. van Ree en kapitein luitenant Wespe waren kort na 
elkaar overleden.

22 NA, WIC 500, B & PA, f. 1415, J. van Stuijvesant aan Kamer Amsterdam, Elmina, 16 mei 1788; WIC 
939, B & PZ, L. van Bergen van der Grijp aan Kamer Amsterdam, Elmina 15 mei 1788, f. 101. J.W. 
Volkmar was een zoon van de in 1784 plotseling overleden directeur-generaal P. Volkmar: WIC 
994, B & PZ, dagregister, Elmina 12 maart 1784.
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Toen in de raadsvergadering van 28 april besloten werd noch Huydecoper 
noch iemand van zijn Euro-Afrikaanse collegae eerherstel te verlenen, besefte hij 
dat het klimaat op kasteel Elmina voor hem volkomen verziekt was. Aanblijven 
leek geen optie, want daarmee zou hij zijn ‘geschondene eere’ niet herstellen; 
daarom zag hij zich ‘tot zijn grievenste leedweesen’ genoodzaakt zijn ontslag in 
te dienen bij de president. Aan de Bewindhebbers lichte hij zijn persoonlijke 
gevoelens toe, én die van zijn collegae ambtenaren: ‘Niet tegenstaande alle aange-
wende vlijt, en exactitude door mij en meer andere inboorlingen, men nogthans 
alhier nimmer kan voldoen’. Namens hen verzocht hij om een gedegen onder-
zoek naar hun functioneren. Mocht dat uitwijzen dat de Heren Tien ‘de mulatten 
onwaerdig achten, voor derselver dienst’ dan was hun smeekbede of ze zich als 
ex-Compagniesdienaren voortaan vrij mochten vestigen in het ‘land onzer ge-
boorte’.23 Dit was ook zijn eigen persoonlijke intentie. Alleen uit loyaliteit aan de 
Bewindhebbers was het dat hij het ‘verre van aangenaam en geruste leeven’ van 
een WIC-dienaar zolang had volgehouden. Hij was in het bezit van een huis en 
erf in het krom van Elmina. Nu het hem zo tegenzat, overwoog hij daar te gaan 
wonen en zichzelf en zijn gezin met de ‘negotie’ te onderhouden.24 

Mismoedigheid & chagrijn

Toen president Van Bergen van der Grijp, die uit hoofde van zijn functie inzage 
had in alle uitgaande rekwesten aan de Bewindhebbers, dat slot van Huydecopers 
verweer onder ogen kreeg, zal er bij hem een alarmbel hebben gerinkeld. 
Huydecoper wenste zich dus als zelfstandig koopman buiten WIC-dienst – als 
vrijburger – in het krom te vestigen. Bovenop de activiteiten van de vrijgeboren 
Euro-Afrikanen uit Elmina – de vrijtapoeyers uit de aanklacht – die zijn belan-
gen al zo schaadden, zou hij er in dat geval nog een geduchte concurrent bij krij-
gen. In de brieven die hij in het voorjaar van 1788 aan de Bewindhebbers deed 
uitgaan, repte de president vanzelfsprekend met geen woord over de aanklacht. 
Hoewel hij wist dat zijn superieuren van de Kamer Amsterdam een afschrift 
onder ogen zouden krijgen, of misschien al hadden, was het niet aan hem om dat 
op te rakelen. Het betrof immers een anoniem concept, opgesteld door een on-
bekend aantal van zijn niet nader geïdentificeerde ondergeschikten. Daarenboven 
was het onwederrechtelijk door de boekhouder uit een boedel gelicht. Van 
Huydecopers persoonlijke intenties sprak hij evenmin maar hij informeerde wel 
naar de regelgeving omtrent het vrijburgerschap, want het was hem niet duidelijk 
wie zich nu wel en niet zelfstandig mochten vestigen. Had tevoren niemand dat 
overwogen, nu was hij geconfronteerd met een zekere Carel Ruhle, magazijn-

23 NA, VWIS 724, Kopie resoluties, Elmina, 28 april 1788; WIC 500, B & PA f. 1324, W.P.C.C. 
Huydecoper aan Kamer Amsterdam, Elmina, 5 mei 1788. Formeel was iedere WIC-ambtenaar na 
het uitdienen van een vierjarig dienstverband, of verlenging daarvan, verplicht de Kust verlaten.

24 Ibidem, ff. 1323-1325. Huydecoper had trouwens al op 10 maart 1788, kennelijk net voor het 
bekend worden van de aanklacht, aangegeven tijdelijk naar Europa te willen reizen om particuliere 
zaken te regelen. Verlof krijgen op de Kust was niet mogelijk, dus moest hij wel ontslag aanvragen. 
Eenmaal in Amsterdam, kon hij bij de bewindhebbers opnieuw solliciteren voor een post op de 
Goudkust, of verzoeken om een vrijhandelspas. De raad had hem toen permissie gegeven, mits hij 
eerst zijn ‘comptoiren’ ordelijk kon overdragen aan zijn opvolgers. Ibidem, f. 1339.
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meester Jacobs jongere broer, die als supercarga op een Amsterdams slavenschip 
in april Elmina aandeed. Carel had hem brutaal gezegd dat hij mocht handelen 
waar en met wie hij maar wilde in het krom ‘uijt hoovde hij een inboorling was’. 
De president vroeg zich af of ‘Uweledel Agtbaarheedens’ Carel werkelijk ‘permit’ 
daartoe hadden gegeven.25

Belangrijker voor dit verhaal is dat ook in Van Bergen van der Grijps klaag-
brieven, die doorspekt waren van eigenbelang, het in de aanklacht geuite 
kernthema centraal stond. Daarmee kan hij ons als contextuele informant die-
nen. Hij refereerde aan zijn missive van september 1787 waarin hij protest had 
aangetekend tegen een rapport met hervormingsvoorstellen voor de noodleiden-
de WIC, dat in maart van dat jaar in naam van de Heren Tien (de gezamenlijke 
bewindhebbers) bij de Staten-Generaal was ingediend.26 Toen had hij hen er al 
op gewezen hoe nadelig het voorgestelde project om ‘vrije lieden op deeze kust 
te permitteeren’ zou uitpakken voor het Compagniespersoneel op de Goudkust. 
Ditmaal herhaalde hij zijn boodschap van toen: dit zou resulteren in een ‘reëel 
verval van negotie en slavenhandel’ van de ‘bediendens’. Als ze geen middelen 
van bestaan meer hadden dan zou ‘mismoedigheid’ hun deel zijn. In het rapport 
was bepaald dat zowel ‘de vrijtapoeyers en naturellen’ als ‘de vrijlieden’ oftewel 
vrijburgers overal langs de kust met ‘Vaderlandsche’ schepen mochten handelen, 
mits ze voor ieder als slaaf verhandeld individu de gangbare belasting opbrachten. 
Het ‘opperhoofd’ voorzag dat al deze vrije lieden die recognitie massaal zouden 
proberen te ontduiken door in het geniep aan Nederlandse schippers te leveren, 
of uit te wijken naar de rondom de Britse vestigingen gesitueerde centra waar 
ze belastingvrij hun menselijke koopwaar aan schippers van ‘vreemde vlaggen’ 

25 NA, WIC 939, B & PZ, f. 109, L. van Bergen van der Grijp aan Kamer Amsterdam, Elmina 15 mei 
1788. Carel Ruhle beschikte inderdaad over een door de Kamer Amsterdam in 1783 verstrekte pas 
om zich als vrijburger in zijn geboorteland te mogen vestigen. Vanaf 1790 ontpopte hij zich, samen 
met de eveneens op de kust geboren Jan Nieser, die enige tijd als gerechtsdienaar op het kasteel 
had gediend, tot één van de belangrijkste slavenhandelaren van Elmina. Beide geletterde vrijburgers 
waren in een voortdurende concurrentiestrijd met elkaar verwikkeld. Zie: Doortmont, Everts & 
Vrij, ‘Tussen de Goudkust, Nederland en Suriname’, IV, 553-54. Carel was o.a. correspondent van de 
firma Weduwe Ameshoff en Zonen te Amsterdam: NA, WIC 22, Register resoluties Vergadering van 
Tienen 1790-1791, f. 246, Amsterdam, 7 december 1790, terwijl Nieser met de firma Louissen uit 
Middelburg zaken deed. Nieser werd niet genoemd in de aanklacht maar de president klaagde wel 
over de ‘industrie’ van ‘mulat’ Jan Nieser, die zich in augustus 1786 met een door de Kamer Zeeland 
afgegeven vrijburgerspas had mogen vestigen in zijn geboorteplaats: NA, WIC 42, Vergadering van 
Tienen, ‘contenta’ repertorium op de brieven ingekomen bij de Kamer Zeeland en op de resoluties 
gediend hebbende bij de Vergadering van Tienen 1786-1790, f. 93, Middelburg, 23 juni 1788; NA, 
WIC 443, Registers van resoluties Kamer Amsterdam, f. 87, Minuten, L. Van Bergen van der Grijp en 
raden aan Kamer Zeeland, Elmina, 24 september 1787. Zie: J.T. Lever ‘Mulatto influence on the Gold 
Coast in the early nineteenth century: Jan Nieser of Elmina’ in African Historical Studies III, 2 (1970), 
253-61.

26 NA, WIC 443, Resoluties Kamer Amsterdam, Minuten f. 87, L. Van Bergen van der Grijp en raden 
aan Kamer Zeeland, Elmina, 24 september 1787; NA, Archief Staten Generaal, toegang 1.01.02, inv.
nr. 9424, Rapporten en ingekomen stukken betreffende het beleid van de WIC, ff. 94-101, Rapport 
van gedeputeerden Van Wijn e.a. over de financiële toestand van de WIC, ’s Gravenhage, 19 maart 
1787; idem in WIC 916.
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konden slijten. De Compagniesbedienden bleven dan met hun veel duurdere 
slaven zitten.27

Ongetwijfeld zal de inhoud van het genoemde rapport, dat in het najaar van 
1787 op het kasteel bekend werd, in het achterhoofd van de klagers hebben 
meegespeeld toen ze hun grieven over ‘de Tapoeyers’ op papier zetten. Niet in 
het minst omdat de President en Raden geprobeerd hadden de aan hen vergunde 
vrijhandel stil te houden. Dat dit voorstel uiteindelijk toch was uitgelekt weet 
de president aan bepaalde Hollandse en Zeeuwse schippers die ‘individu’s’ op 
de Kust ervan hadden verwittigd. Concurrentie onder de leveranciers was in 
hun belang want dat zou de prijs van slaven niet verder doen stijgen. Hoe meer 
aanbieders hoe beter want des te sneller konden ze met een voltallig armazoen 
(menselijke lading) in hun ruim de trans-Atlantische oversteek aanvangen.28

Dachten de klagers in hun rol van ervaringsdeskundigen voor wat betreft de 
interne aangelegenheden op het kasteel met hun aanklacht Van Bergen van der 
Grijps formele protestbrieven kracht bij te zetten? Feitelijk keerden ze zich tegen 
dezelfde door hun bazen gedicteerde directieven. Alleen maakten ze hun protest 
kenbaar middels een ongeremde uiting van frustratie waarin vooral hun Euro-
Afrikaanse collega-ambtenaren het moesten ontgelden. De auteurs claimden 
recht van spreken te hebben omdat zij degenen waren die op het hoofdkasteel 
dagelijks met die ‘onverdragelijke menschen’ van doen hadden. Welbeschouwd 
zijn de praatjes die ze over Huydecoper en zijn collega’s verkochten inhoudelijk 
dan ook minder relevant. Hij werd daarin niet direct als dader – handelscon-
current – aangemerkt maar eerder als een vervelende, arrogante collega op de 
werkvloer. Middels hun schimpschrift dat bol stond van ongefundeerde kritiek 
waren ze er bewust op uit een wig te drijven tussen henzelf en de ander. Gingen 
ze tekeer tegen een tamelijk abstracte categorie van mensen ‘de Tapoeyers’, an-
derzijds maakten ze wel degelijk het onderscheid tussen de Tapoeyer ambtenaren, 
soldaten en vrijgeboren handelaren uit het krom maar eerst genoemden waren 
de enigen die als individuen enigszins uit de verf kwamen. Wat ze met elkaar 
gemeen hadden was de verbondenheid met hun inheemse verwanten. Die bood-
schap werd dan weer tamelijk vaag omschreven, ook voor de ambtenaren, zonder 
in te gaan op hoe hun lijntjes met de ingezetenen van Elmina daadwerkelijk 
liepen. Dat was dan ook niet het eigenlijke doel van het tegenstrijdige geschrift, 
louter verdacht maken was kennelijk voldoende.

Angst voor het verlies van hun monopoliepositie en bijbehorende emolu-
menten was de werkelijke, onderliggende, motivatie voor de klacht. Zowel het 
opperhoofd als de schrijvers deelden datzelfde schrikbeeld. Nu het vrijburgers 
van hogerhand vergund was ook als tussenhandelaren te gaan optreden was het 
onherroepelijk gedaan met het aloude privilege van de WIC-ambtenaren op de 
Goudkust. Alle negatieve stemmingmakerij was ingegeven door angst buitenspel 
gezet te worden door zowel de vrijlieden als de vrijtapoeyers.

27 NA, WIC 939 B & PZ f. 79, L. van Bergen van der Grijp aan Vergadering van Tienen, Elmina 2 april 
1788: Verwijzing naar WIC 443, Resoluties Kamer Amsterdam, Minuten, f. 87, Idem aan Kamer 
Zeeland, Elmina, 24 september 1787.

28 NA, WIC 939 B & PZ, ff. 468-69, Jacobus de Veer aan Kamer Zeeland, Elmina 24 april 1790.
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Guineese vrienden

Sinds de gedwongen openstelling van haar monopolie, in de jaren 1730, bevond 
de WIC zich in zwaar weer. Desondanks waren haar ambtenaren op de kust, al-
thans de weinigen die het gegeven was in leven te blijven en op te klimmen in de 
rangen, in staat eigen handeltjes op te zetten. Degenen die successen boekten als 
specialistische makelaars in de complexe interculturele goederen-, goud-, en sla-
venhandel, beschikten over een breed assortiment kwaliteitsgoederen én over een 
goed netwerk aan Afrikaanse connecties. In zijn uit 1704 daterende bestseller De 
Guineesche Goudt-, Tand-, en Slavenkust meldde voormalig oppercommies Bosman 
zijn lezers dat vooral dat laatste – Afrikaanse connecties – essentieel was. Iedere 
Hollandse koopman die op een fort gestationeerd was, diende vriendschappen te 
cultiveren met zijn lokale handelspartners, want alleen vanuit een vertrouwens-
relatie kon hij hen ervan overtuigen hun kostbare slaven bij hem te brengen, in 
plaats van bij de Engelsen.29

Zoals gezien, redeneerden de schrijvers van de klacht dat de Euro-Afrikaanse 
ambtenaren dankzij hun familiebetrekkingen over betere lokale contacten be-
schikten. Dat gegeven was al vaker geventileerd in de series met overgekomen 
brieven van de kust, waar Tapoeyer-bashing een zekere traditie kende.30 Willems 
eigen vader, Jan Huydecoper, die in zijn tijd als directeur-generaal zeer actief was 
als particulier slavenhandelaar, werd geconfronteerd met een groeiende concurrentie 
van zijn ondergeschikte ambtenaren, die dankzij verdere versoepeling van de WIC-
regelgeving in 1760 voor het eerst ook activiteiten voor zichzelf mochten ontplooien. 
Dat was nog tot daaraan toe, maar degene van wie hij het meest te lijden had was 
boekhouder Nicolaas van Bakergem, de zoon van één van zijn directe voorgangers 
en een aristocratische Elminese moeder, de eerste Euro-Afrikaan die zo’n hoge 
rang bekleedde. In september 1766 verzuchtte Jan dat Van Bakergem hem meer 
‘afbreuck’ deed dan alle ‘blanken gequalificeerdens’ bij elkaar. Zijn succes had 
hij mede te danken aan zijn ‘vrienden’ (hier in de betekenis van verwanten van 
moeders kant), die overal langs de kust, met name in het Nzema-gebied in de 
omgeving van Axim, van binnenlandse partijen slaven betrokken. Tot verdriet 
van de WIC-commandant van het fort te Axim had Van Bakergem jongens op de 
uitkijk staan die, zodra er een schip gespot werd, er als eersten naartoe peddelden. 
Schippers gingen maar wat graag in op hun aanbod hen snel ‘af te slaeven’. Door 
Van Bakergems activiteiten slaagde de directeur-generaal er niet in aan slaven te 
komen om, mocht er nog één schip de rede van Elmina aandoen, dat ook van 
slaven te voorzien.31

Jan Huydecoper zelf was slim genoeg om te beseffen dat aanpassing aan zijn 
Elminese omgeving onmisbaar was, wilde hij profijt hebben van zijn beoogde 
tijdelijk verblijf. Daartoe leerde hij de taal en verdiepte hij zich in het gewoon-

29 Bosman, Nauwkeurige Beschrijving, I, 53, De Engelsen op Cape Coast Castle beseften dat ze als 
nieuwkomers nooit zoveel kennis van zaken hadden als bijvoorbeeld de ’Tapoeyer’ Eduard Barter. 
Hij was in Engeland naar school gegaan, trad op als makelaar van Cape Coast en was zo in staat een 
machtspositie voor zichzelf te creëren.

30 Ibidem, I, 132-34.
31 NA, WIC 929 B & PZ f. 182, J.P.Th. Huydecoper aan Vergadering van Tienen, Elmina 16 septem-

ber 1766.
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terecht. De ware sleutel tot zijn succesvol opereren lag echter verscholen in zijn 
persoonlijk leven. Legio Europeanen in WIC-dienst gingen één of meerdere re-
laties aan met inheemse vrouwen, zowel van vrije status als van slavenkomaf. De 
meer formele verbintenis, in de lingua franca aangeduid als casar (Portugees voor 
huwen) – Nederlanders spraken van calisaren – werd gesloten volgens de normen 
van het op de Kust gehanteerde gewoonterecht. Jan was zelf in de gelukkige 
omstandigheid geweest de gefortuneerde Euro-Afrikaanse handelaarster Penni 
Raems te calisaren, Willems moeder. Jans ‘Afrikaans huwelijk’ zal hem niet direct 
materieel voordeel hebben opgeleverd want volgens het heersende familiesys-
teem bleven de door een vrouw verworven bezittingen collectief eigendom van 
haar bloedverwanten langs de vrouwelijke lijn. Wel verleende het Jan toegang tot 
een invloedrijk Elminees circuit. Penni had op haar beurt via haar relatie met de 
directeur-generaal weer een ingang in zijn kring op het kasteel. Ook haar broer, 
de ‘inboorling’ Anthonie Raems, die ooit door zijn koopman-vader enkele jaren 
voor scholing naar Amsterdam was gestuurd, diende daar als assistent onder zijn 
zwager. Tevens beheerde hij diens particuliere pakhuis.32

Na Penni’s dood, in augustus 1765, ging het ook met haar partner minder 
voor de wind. Was Jans uitbarsting over Van Bakergem in 1766 een uiting van 
onmacht? Het moment om de vruchten van zijn ondernemingen te plukken en 
zich als eerzaam burger met een kapitaaltje als rentenier in Amsterdam te vesti-
gen was hem niet gegeven. In juli 1767 was hij één van de velen op het kasteel 
die aan dysenterie bezweken.

Hun zoontje Willem was op zijn vierde wees en met zijn oom Anthonie mede 
erfgenaam van Penni’s nalatenschap.33 Toen zijn oom twee jaren later ook stierf, 
ontfermden zijn twee Europese peetvaders naar wie hij vernoemd was, fiscaal 
Willem Sulyard van Leefdael en zijn vaders opvolger directeur-generaal Pieter 
Woortman, zich over het jongetje. Zij namen hem in WIC-dienst als cadet, en 
beheerden zijn moeders erfdeel dat hem volgens Akan-principes na de dood van 
zijn oom toekwam. In februari 1771 reisde de zevenjarige Willem Huydecoper 
in het gezelschap van Jan Willem van Kesteren, een voorkind van één van Van 
Leefdaels vrouwen, en Frederik Plange een zoontje van Woortman uit diens 
Afrikaans huwelijk met Aphodewa aan boord van het slavenschip De Guineesche 
Vrienden over Suriname naar Nederland. De kinderen werden onder de hoede 
gesteld van de Rotterdamse slavenhandelsfirma Coopstad & Rochussen en in 
Kralingen bij een schoolmeester in de leer gedaan.34

32 Voor Jan Huydecopers leven en carrière zie: Luuc Kooijmans, Vriendschap en de kunst van het over-
leven in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker 1997, 286-301; Doortmont, 
Everts & Vrij, ‘Tussen de Goudkust, Nederland en Suriname,’ V, 561-570; N.C. Everts, ‘Huwelijk naar 
’s lands wijze. Relaties tussen Afrikaanse vrouwen en Europeanen aan de Goudkust (West-Afrika), 
1700-1817: Een aanpassing van de beeldvorming’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 4 (1998), 598-616.

33 Willem Pieter Cornelis Christiaan was op 19 april 1763 geboren: Doortmont, Everts & Vrij, 
‘Tussen de Goudkust, Nederland en Suriname,’ V, 567-569. Wat voor indruk heeft de trans-Atlan-
tische oversteek op Willem en de beide andere jongens gemaakt?

34 Ibidem, 567-569; NA, WIC 494, B & PA, ff. 719-720, P. Woortman aan Kamer Amsterdam, Elmina, 
12 februari 1771.
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Maken we een sprongetje in de tijd naar 1788, toen Willem, Jan Willem en 
Frederik terug in hun geboorteland werkzaam waren op het hoofdkasteel en 
met de beide jongens Van Bakergem, Hermanus Ulzen, Jacob Ruhle en Louis 
Reeder, zo stereotiep door hun naaste collega’s werden weggezet. Vanwaar die 
haat over hun familierelaties? De klagers hadden toch evengoed zelf ook kunnen 
netwerken of calisaren met Elminese meisjes? Was het niet een zwaktebod dat 
ze dat nalieten? Zoals president Van Bergen van der Grijp aangaf hadden ze het 
tij tegen voor wat hun handeltjes betrof. Werden ze daarom door nijd verteerd, 
waren ze misschien aangestoken door nieuwerwets racistisch ideeëngoed, of was 
het uit overlevingsangst? Hoe dan ook, ze gaven ‘de Tapoeyers’ de schuld voor 
hun eigen falen.

Hervormingsvoorstellen

In de hoop de vaart op West-Afrika, die ten tijde van de Vierde Engelse Oorlog 
(1780-1784) vrijwel geheel was gestremd, weer vlot te trekken, riepen de Heren 
Tien in 1786 een commissie tot herstel van de West-Indische Compagnie in 
het leven. In maart 1787 presenteerden drie gedeputeerden uit de Zeeuwse en 
Amsterdamse bewindhebbers hun rapport waarin de slavenhandel als belangrijke 
peiler van de WIC werd aangemerkt. Om die ‘commercie’ te doen herleven, be-
pleitten de samenstellers ervoor om het ‘provisioneel’, bij wijze van experiment, 
aan de ‘Nederlandsche slaafhandelaars’ toe te staan in Elmina en elders langs de 
kust te handelen met de ‘Naturellen en Tapoeyers’. In de toelichting werd gesteld 
dat de Bewindhebbers indertijd hun ‘kustbedienden’ permissie hadden gegeven 
‘den vrijen handel in slaven te exerceren’ met als doel om de Nederlandse schip-
pers van voldoende slaven te verzekeren. De uitwerking daarvan had echter ‘’s 
Compagnies bedienden’ ter plekke in staat gesteld alle handel naar zich toe te 
trekken. Vervolgens had hun ‘eigenbaat’ de ‘inboorlingen’ dusdanig afgeschrikt, 
dat zij ‘hunne slaven’ bij voorkeur aan anderen aanboden, met name aan Engelse 
of Braziliaanse slavenhalers, die hen met alle egards ontvingen. De commissaris-
sen waren ervan overtuigd dat het toelaten van eerlijke concurrentie die machts-
positie van het Kustpersoneel zou inperken.35 Het zou de Vaderlandse schippers 
daarom eveneens toegestaan moeten worden om te handelen met ‘Nederlandsche 
vrijlieden’, waarmee vrijburgers bedoeld zijn, dus voormalige WIC-ambtenaren, 
zowel Europeanen als Euro-Afrikanen, die nadat ze hun contract hadden uitge-
diend zich zelfstandig aan de Goudkust zouden willen vestigen.

Het hele gezelschap aan tussenhandelaren ter Kuste diende wel uitsluitend 
aan Hollandse en Zeeuwse schippers te leveren en niet aan ‘vreemde vlaggen’, 
laat staan aan Engelse. Alleen het WIC-personeel op de forten werd, bij wijze 
van doekje voor het bloeden, voortaan vrijgesteld van de gebruikelijke heffing 
van acht engels goud per verhandelde mens. Een opleving van ‘vrije’ handelsac-
tiviteit langs de Atlantische Afrikaanse kusten zou de ‘Vaderlandsche’ slavenhalers 
aanmoedigen opnieuw schepen uit te reden en tegelijkertijd Afrikaanse binnen-

35 NA, Staten Generaal, 9424, Rapporten en ingekomen stukken betreffende de WIC, ff. 94-101, 
Rapport van gedeputeerden Van Wijn e.a. over de financiële toestand van de WIC, ’s Gravenhage, 
19 maart 1787; Idem in WIC 916.
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landse aanbieders moeten verleiden hun menselijke koopwaar naar de WIC-
vestigingen te brengen, zo hoopten de samenstellers.36

President Van Bergen van der Grijp had het rapport in september 1787 onder 
ogen gekregen en direct protest aangetekend. Pas in de bewindhebbersvergade-
ring van 23 juni 1788 werd zijn waarschuwing dat ‘de industrie der Tapoeyers 
omtrend den handel’ reeds danig was ‘verergerd’, behandeld – en voor kennisge-
ving aangenomen.37 Precies dat wat het rapport beoogd had, zullen de bewind-
hebbers met tevredenheid geconstateerd hebben. Een dikke maand later lazen ze 
in Willem Huydecopers emotionele brief van 5 mei dat een ‘niet ondertekende 
conceptmissive’, waarvan een afschrift was bijgesloten, de reden was waarom 
hij zijn ontslag had verzocht. Boekhouder Huydecoper zou al onderweg zijn 
naar Amsterdam om zich in de vergadering te verantwoorden over ‘zekere be-
schuldigingen ten zijnen lasten en die van andere inboorlingen’. Zijn brief met 
bijlage werd tot nader orde doorgeschoven aan de ‘Heeren Commissarissen tot 
de zaaken van Africa’.38 Er werd niet meer op teruggekomen, ook niet tijdens 
de voorbereidende besprekingen voor de resolutie ‘ter aanmoediging van de 
commercie ter kuste van Guinea’, die in november 1789 door de Heren Tien 
werd uitgevaardigd. In die resolutie, die de in het rapport geopperde vrijhan-
delsvoorstellen confirmeerde, werd niet alleen het personeel op de forten van 
recognitie vrijgesteld, maar dat ook aan de vrijburgers vergund. De ‘Naturellen 
en Tapoeyers’ bleven wel verplicht die recognitie te voldoen, bovendien dienden 
de schippers onder ede op te geven van wie van hen zij precies slaven hadden in 
gehandeld.39

In dienstbaarheid gekluisterd

Zo gek was het niet dat Huydecopers brief met bijlage in de lade van de 
Bewindhebbers bleef liggen, want hij kwam nog helemaal niet naar Amsterdam. 
Nadat hij zijn ontslag had verzocht en zijn meubels en voorraadje ‘coopman-
schappen’ met verlies van de hand gedaan als voorbereiding voor zijn aanstaan-
de vertrek, bedacht hij zich. Onverwachts had Van Bergen van der Grijp hem 
het commando van fort Amsterdam te Kormantijn aangeboden, waar de vorige 
commandant door de plaatselijke Fante was weggepest. De president had veel 
vertrouwen in Huydecoper, zei hij, maar dan moest hij wel snel beslissen. Op 1 
juni 1788 accepteerde hij die post ‘in dank’. Kennelijk wilde hij, toen het erop 

36 Ibidem.
37 NA, WIC 42, f. 93 Vergadering van Tienen, ‘contenta’ repertorium op de brieven ingekomen bij de 

Kamer Zeeland en op de resoluties gediend hebbende bij de Vergadering van Tienen 1786-1790, 
Middelburg, 23 juni 1788.

38 NA, WIC 443, f. 177, Register van resoluties Kamer Amsterdam, Minuten.
39 NA, Nederlandsche Bezittingen ter Kuste van Guinea, toegang 1.05.14 (NBKG) inv.nr. 47, ff. 21-22, 

Ingekomen brieven Bewindhebbers 1788-1789, Stukken gediend hebbende bij de vergadering van 
Tienen, 24 november 1789, Missive Heren Tien aan J. de Veer,  Amsterdam, 8 december 1789. Het innen 
van recognitie van vrijtapoeyers en de andere vrijgeboren handelaren op de kust bleek ten ene male 
onmogelijk: NA, WIC 939 B & PZ, ff. 468-469, J. de Veer aan Kamer Zeeland, Elmina 24 april 1790. 
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aankwam, toch liever in een WIC-betrekking blijven. Hij had een dochtertje te 
onderhouden uit zijn eerste ‘Afrikaans huwelijk’, en Johanna Woortman, zijn 
tweede vrouw en kleindochter van wijlen zijn peetvader, was zwanger.40

Een jaar later echter verzocht hij, ziek, gedesillusioneerd en somber, President 
en Raden alsnog om ontslag uit Compagnies dienst. Hij had enorme kosten 
moeten maken ‘om rust en harmonie te onderhouden’ met de hoofden van 
Kormantijn. Al die ‘presenten’ hadden niets uitgehaald, want alle ‘negotie’ was 
gestremd ten gevolge van conflicten in het achterland. Als ergens slaven werden 
aangeleverd, dan werden die rechtstreeks naar de Engelse forten gebracht omdat 
daar geen recognities gevraagd werd. Huydecopers verzoek werd ‘finael’ afgesla-
gen. Raadslid Volkmar, nu gepromoveerd tot oppercommies, herinnerde de pre-
sident eraan dat het een ongeschreven wet was onder kustambtenaren dat, zodra 
je had getekend voor een post, je je voor vier jaren ‘engageerde’.41 Was dit een 
berekenende truc, nog altijd bedoeld Huydecoper ervan te weerhouden aan de 
Amsterdamse bewindhebbers toestemming te vragen voor het vrijburgerschap? 
Hoewel hij ieder jaar zijn demissie bleef verzoeken, had hij zich erbij neer te leg-
gen. Begin 1791 waarschuwde zelfs de nieuwbakken directeur-generaal, Jacobus 
de Veer, de Heren Tien dat het verstandig was hem niet te laten vertrekken zodat 
hij niet in de gelegenheid kwam ooit een vrijhandelspas te bemachtigen.42

Besluit

Eindelijk, op 16 mei 1792, de WIC was inmiddels ontbonden, was het zover. In 
januari 1793 meldde Huydecoper zich bij de vestiging van het Departement van 
Koloniën in de hoofdstad, om een grote som achterstallige gage te innen die hij 
van de ‘gewesene WIC’ tegoed had.43 Wilde hij niet meer terug naar de Kust, 
liet zijn gezondheid dat niet meer toe? In Amsterdam aanvaardde hij de betrek-
king van eerste pakhuismeester op het West-Indisch Buitenpakhuis én trouwde 
hij, ‘weduwnaar van Johanna Woortman’, een Leidse weduwe. Lang duurde hun 
huwelijksgeluk niet. Op 15 januari 1799 las men in de vergadering van het 
Departement van West-Indische zaken het bericht voor dat ‘burger’ Huydecoper 
de voorgaande nacht was overleden. Hij vond zijn laatste rustplaats in de Oude 
Kerk.44

40 NA, WIC 501, B & PA, 1789-1790, ff. 135-136, 37, W.P.C.C. Huydecoper aan L. van Bergen van 
der Grijp, Kormantijn, 23 juli 1789; Doortmont, Everts & Vrij, ‘Tussen de Goudkust, Nederland en 
Suriname,’ III, 327-28, V, 570-571.

41 NA, WIC 501, B & PA, f. 141, J.W. Volkmar aan L. van Bergen van der Grijp, Senya Beraku, 1 
augustus 1789.

42 NA, WIC 501, B & PA, f. 414, J. de Veer aan Kamer Amsterdam, Elmina, 16 februari 1791.
43 NA, toegang 1.05.02, Raad van Koloniën 1792-1795, 46, ff. 33-34, Ingekomen brieven van depar-

tement Amsterdam, 29 januari 1793.
44 Doortmont, Everts & Vrij, Goudkust, Nederland en Suriname,’ V, 567, 570; NA, toegang 

2.01.28.01,West Indisch Comité 200, 1795-1800, f. 317, Minuut notulen departement Amsterdam, 
15 januari 1799. Op 14 januari 1799 stierf W.P.C.C. Huydecoper ‘in den ouderdom van 35½ jaaren’ 
ten gevolge van ‘waterzugt’ (oedeem ten gevolge van een nier- of hartziekte, of ontsteking). Hij 
werd begraven in de Huiszittenmeester Kapel, grafnummer 12, Oude Kerk Amsterdam, http://
www.gravenopinternet.nl/nl/index.html.
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Europese WIC-dienaren, zoals Willems vader Jan, beschouwden hun leven 
in Afrika met een notie van tijdelijkheid. Zij kwamen daar om zo snel mogelijk 
fortuin te maken en levend naar hun vaderland terug te keren, maar zo gemak-
kelijk ging dat niet. De in de Republiek opgeleide Euro-Afrikaanse zonen van 
voorgangers die ze op het Kasteel ontmoetten, voor wie terugkomst naar hun 
geboorteplek veelal een weerzien met hun familie betekende, beschikten over 
betere kennis en vaardigheden om zich staande te houden in de Afrikaanse wer-
kelijkheid. Logisch, want als ‘inboorlingen’ vestigden zij zich daar met de intentie 
te blijven. Redenen waarom de WIC in toenemende mate gebruik maakte van 
hun diensten. Ziekte en dood, tegenvallende carrièremogelijkheden, verval van 
handel en scheepvaartverbindingen verscherpten de tegenstellingen tussen per-
soneelsleden onderling. Stress, frustratie en opgekropte onvrede vonden regelma-
tig een uitlaatklep in factiestrijd.

Willem Huydecoper was al eerder in zijn loopbaan geconfronteerd met haat-
zaaierij. Toen al had hij zich als woordvoerder van zijn benadeelde landgenoten 
ontpopt en op welhaast poëtische wijze de ironie daarvan weten te verwoorden:

‘De schimp en smaad welke veelen onzer onverdiend werd aangedaan zal een ieder 
weldenkend mensch moeten verfoeijen, indien dezelve maar gelieve na te gaan, hoe 
het met de reden overeen te brengen is, dat zulx kan worden gedaan door lieden, 
welker door derzelver verblijf hier te lande door den Bestierder van Alles, zelve met 
kinderen zijn gezegend.’ 45

Daarmee vroeg Huydecoper begrip van zijn superieuren voor de uitzonder-
lijke positie van de ‘inboorlingen’ in Compagniesdienst. Zelf had hij zich al bij 
een eerdere gelegenheid, toen hij de Amsterdamse bewindhebbers bedankte voor 
zijn ‘avancement’ van assistent naar ondercommies, als ‘uijtlander’ omschreven.46 
Hij was teruggekeerd in zijn geboorteplaats maar, omdat hij ‘berooft van ouders 
en familie’ zich daar zonder hun ‘vriendschap’ moest zien te redden, zag hij zich-
zelf eerder als een vreemdeling. Waarschijnlijk raakte hij daarmee een gevoelige 
snaar bij de bewindhebbers, die zich, zoals gezien, weinig gelegen lieten liggen 
aan de schimpscheuten, en de administratieve rangen voor Euro-Afrikaanse amb-
tenaren openhielden. In dat geval doorzagen zij de klacht als de zoveelste oppor-
tunistische poging de ‘Tapoeyers’ verdacht te maken. Door zowel ambtenaren als 
‘vrijtapoeyers’ op één hoop te gooien en hun verbondenheid met hun Afrikaanse 
verwanten te benadrukken dachten de klagers hun verschillende concurrenten 
als groep zwart te maken. Met die welbewuste simplificatie, waarin vooral hun 
eigen groepsnorm werd uitgedragen, schoten ze echter hun doel voorbij. De 
grote verschillen in opvoeding en culturele oriëntatie tussen de vrijgeboren 
handelaren uit het krom en de geletterde WIC-dienaren vielen eenvoudigweg 
niet te ontkennen. Volgens lokale Akan-maatstaven bleven ze via hun bloedband 
inderdaad voor eeuwig met hun familie en voorouders verbonden, maar dat be-
tekende in de praktijk dat ze bij even zovele verschillende verwantschapsgroepen 
werden ingedeeld. Kortom de ‘ander’ bestond niet, die was veel te divers om in 
een hokje te stoppen.

45 NA, WIC 500, B & PA f. 901, W.P.C.C. Huydecoper aan Kamer Amsterdam, Elmina, 23 juni 1785.
46 NA, WIC 494, B & PA f. 1004, W.P.C.C. Huydecoper aan Kamer Amsterdam, Elmina, 11 april 1783.
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Van kakkebaretje en letterhoutstomp
Nederlanders in de zeventiende eeuw kijken naar 
en praten met Indianen in de Guianas

Lodewijk Hulsman

Inleiding

De Guianas of het eiland van Guiana is een regio in het noorden van Zuid-
Amerika die begrensd wordt door de Atlantische oceaan en de Orinoco en 
Amazone rivieren. Het hart van deze regio wordt gevormd door een oeroud 
gebergte dat tegenwoordig vaak wordt aangeduid met de naam Guiana Shield.1 
Het is een regio die zich kenmerkt door een grote rijkdom aan planten en dieren 
die nergens anders voorkomen en die daarom is uitgeroepen tot een gebied dat 
speciale bescherming verdient.2 

Lang voor de komst van de eerste Europeanen reisden mensen in dit gebied 
van zuid naar noord en van oost naar west langs eeuwenoude routes die in veel 
gevallen nog steeds gebruikt worden door de hedendaagse inheemse bevolking. 
Deze wordt hier aangeduid als ‘Indianen’, met een hoofdletter geschreven om het 
evenwicht met de ook met een hoofdletter gespelde aanduidingen ‘Europeanen’ 
en ‘Nederlanders’ te bewaren.3 De rivieren die toen de belangrijkste verkeers-
wegen vormde, zijn tegenwoordig vaak grenzen geworden, zoals de Oyapock, 

1 D.S. Hammond (red.), Tropical Forest of the Guiana Shield. Wallingford. Wallingford (UK): CABI 
Publishing 2005; Maria Odileiz Sousa Cruz, Lodewijk Hulsman & Reginaldo Gomes de Oliveira, A 
Brief Political History of the Guianas; from Tordesillas to Vienna. Boa Vista: Editora UFRR 2014, 11-25.

2 Verschillende organisaties, waaronder de Verenigde Naties, zijn op dit vlak actief in de Guianas, zie 
bijvoorbeeld de website van de Guianashield organisatie: http://www.guianashield.org/.

3 Zie bijvoorbeeld: Bruce Albert, Alcida Rita Ramos, Pacificando o branco: cosmologias do contato no nor-
te-amazônico. São Paulo: Editora UNESP 2002; Arie Boomert, ‘The Arawak Indians of Trinidad and 
coastal Guiana’ in The Journal of Caribbean History 19, 2 (1984), 123-188; Arie Boomert, ‘Gifts of 
the Amazons: “green stone” pendants and beads as item of ceremonial exchange in Amazonia and 
the Caribbean’, Antropologica 67 (1987), 33-54; Dominique Tilkin Gallois (red.), Redes de relações 
nas Guianas, São Paulo: Associação Editorial Humanitas 2005; S. Rostain, ‘The Archaeology of the 
Guianas: An Overview’ in Helaine Silverman and William H. Isbell, Handbook of South American archae-
ology. New York 2008, 279-302; Aad H. Versteeg, Suriname voor Columbus. Libri Musei Surinamensis 1. 
Paramaribo: Stichting Surinaams Museum 2003; Denis Williams, Prehistoric Guiana. Kingston/Miami: 
Ian Randle Publishers 2003; Silvia M. Vidal, ‘Kuwé Duwákalumi: The Arawak Sacred Trade Routes of 
Migration, Trade and Resistance’in Ethnohistory 47, 3-4 (2000), 635-667.
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Marowijne en Corantijn.4 Om de geschiedenis van deze streek te begrijpen, is 
het nodig om de moderne staatkundige verdeling, die vooral in de twintigste 
eeuw tot stand kwam, even te vergeten; landen als Suriname, Brazilië, Venezuela 
en de Coöperatieve Republiek Guyana bestonden nog niet in de zeventiende 
eeuw. De Nederlandse aanwezigheid in dit gebied resulteerde aan het einde van 
die eeuw in de drie kolonies van Suriname, Berbice en Essequibo. De relaties 
van de Nederlanders met de inheemse bevolking van de Guianas waren van 
doorslaggevend belang voor deze ontwikkeling.5 

Enige tijd geleden werd ik benaderd door een leerkracht in het basisonder-
wijs die een themadag over Indianen aan het organiseren was. Ik vroeg over 
welke Indianen de themadag zou gaan, waarop ik een verbaasde blik kreeg en 
het antwoord: over gewone Indianen natuurlijk, die in tipi’s wonen en op buf-
fels jagen. Dat de gemiddelde Nederlander bij het begrip Indiaan aan Noord 
Amerika denkt, is geen modern verschijnsel. Zoals de tegenwoordige generatie 
in Nederland vertrouwd is met Pocahontas en Hiawatha van Walt Disney, zo was 
de vorige generatie dat met Winnetou van Karl May. 

4 Deze rivieren hebben meerdere namen. De Franse Oyapock is de Braziliaanse Oiapoque, de 
Surinaamse Marowijne is de Franse Maroni, de Surinaamse Corantijn heet in Guyana Courantyne. 
Hier is vooral de Nederlandse vorm aangehouden voor namen van rivieren.

5 C. Goslinga, The Dutch in the Caribbean and on the Wild-Coast (1580-1680). Groningen: Van Gorcum 
1971.

‘Nieuwe caerte van het wonderbaer ende goudrijcke landt Guiana’. Kaart gepubliceerd door Jodocus Hondius 
in 1599. Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam, kaartenzaal 104.05.04, Courtesy UBA BC.



295hulsman

Het is misschien ook niet zo vreemd dat weinig Nederlanders zich er van 
bewust zijn dat zij een geschiedenis van vier eeuwen delen met de inheemse 
bevolking van de Guianas, want in de Nederlandse geschiedschrijving is niet één 
inheemse held te vinden die te vergelijken is met Hiawatha of Winnetou. Zelfs 
als de huwelijken van Nederlanders met Indiaanse vrouwen worden besproken, 
zoals die van commandant Groenewegen in Essequibo of gouverneur Cornelis 
van Aerssen van Sommelsdijck in Suriname, dan nog worden de namen van deze 
vrouwen niet vermeld, zodat er ook al geen Pocahontassen in de Nederlandse 
geschiedschrijving te vinden zijn.6

Weinig mensen realiseren zich dat sommige Nederlandse burgers deel uit-
maakten van de inheemse bevolking van Suriname en dat ‘hangmat’ een leen-
woord is uit een Indiaanse taal.7 Wat is er gebeurd in die vier eeuwen kijken 
naar- en praten met Indianen in de Guianas dat die geschiedenis zo onbekend is? 
Dit artikel gaat over de verstandhouding tussen Nederlanders en Indianen in de 
Guianas in de zeventiende eeuw toen het allemaal begon. Het biedt geen uitput-
tend overzicht, eerder een verzameling aantekeningen die hopelijk bijdraagt aan 
een beter begrip van een onderwerp dat meer onderzoek verdient.

Het begin

Onmiddellijk nadat Columbus begin maart 1493 zijn schip op de Taag had ge-
ankerd na terugkomst van zijn eerste ontdekkingsreis,8 schreef hij aan Koning 
Ferdinand en Koningin Isabella, die zijn reis gefinancierd hadden, dat hij drie-
endertig dagen na zijn vertrek uit Cadiz de ‘Indische zee’ had bereikt waar hij 
vele eilanden had ontdekt, die door talrijke mensen bewoond werden.9 Hiermee 
schonk Columbus de wereld twee begrippen. Ten eerste het begrip ‘West-
Indisch’, dat het gevolg was van zijn opvatting dat hij de westelijke route naar 
Indië ontdekt had. Het tweede was de aanduiding ‘Indianen’ voor de bewoners 
van de nieuw ontdekte eilanden. Deze aanduiding bleef gehandhaafd nadat was 
gebleken dat de ontdekking van Columbus een nieuw continent was, dat bekend 
kwam te staan als ‘Amerika’.10

De bevolking van deze Nieuwe Wereld werd al snel een geliefd studieonder-
werp in het toenmalige Europa. De ontdekking van de Indianen bleef ook in 
de Nederlanden niet onopgemerkt. In geschriften zoals de Apologie van Willem 
de Zwijger, die de opstand tegen het Habsburgse gezag rechtvaardigden, wer-
den de Amerikaanse Indianen regelmatig opgevoerd als lijdend voorwerp van de 

6 Groenewegen: Goslinga, The Dutch in the Caribbean, 81; Sommelsdijck: Frederik Oudschans Dentz, 
Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck: een belangwekkende figuur uit de geschiedenis van Suriname. 
Amsterdam: P.N. van Kampen 1938, 84.

7 Het woord hangmat is via het Spaanse hamaca ontleend aan een woord uit het Taino, de taal van 
de Arawak Indianen op Haïti. Zie Lodewijk A.H.C. Hulsman, Nederlands Amazonia. Handel met 
indianen tussen 1580 en 1680, Ph.D. Universiteit van Amsterdam. Amsterdam 2009, 137-138 en de 
zeer uitvoerige noot 166 op p. 137.

8 Columbus voer eerst de Taag op omdat hij in Lissabon wilde spreken met koning Jan II van 
Portugal.

9 Cruz, Hulsman & Oliveira, A Brief Political History of the Guiana, 27.
10 Het continent werd vernoemd naar de Florentijnse zeevaarder Amerigo Vespucci die in 1505 pu-

bliceerde over zijn reizen, zie Goslinga, The Dutch in the Caribbean, 44-45.
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Spaanse tirannie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste contacten van 
Nederlanders met de inheemse bevolking van het Amerikaanse continent in het 
teken stonden van de strijd tegen de Spaanse overheersing.11

Het ‘eiland Guiana’ - of het gebied van de Guianas - lag in die tijd in-
geklemd tussen de Spaanse en Portugeese gebieden in Zuid-Amerika als een 
grote inheemse enclave die beide Iberische machten van elkaar gescheiden hield. 
Nederlanders volgden aan het einde van de zestiende eeuw Franse en Engelse 
zeelieden die de kust van Guiana al langer bezochten. Met name het boek van 
de Engelse ontdekkingsreiziger Sir Walter Raleigh over het goudrijk El Dorado 
maakte indruk in de Nederlanden en het is dan ook niet vreemd dat Abraham 
Cabeliau, die het eerste verslag van een reis van Holland naar Guiana schreef, 
deze Engelsman herhaaldelijk aanhaalt. Cabeliau bracht ook twee Indianen mee 
naar Nederland, die hij op 25 januari 1599 presenteerde aan de Staten-Generaal 
in Den Haag.12

Cayariwara en Arymowacca waren ongetwijfeld de eerste bezoekers uit 
Guiana aan Nederland. Ze werden door een ooggetuige beschreven als ‘twee 
manspersonen uuyt den voirsegde lande, den eenen veertich ende den anderen 
van twyntich jaeren’.13 Cabeliau had beide mannen in de rivier Kaw, dicht bij 
het eiland van Cayenne, aan boord genomen om als loods te dienen tijdens zijn 
reis langs de kust van Guiana. Het is niet duidelijk hoe zij met de Nederlanders 
communiceerden, maar waarschijnlijk spraken deze Indianen, waarvan sommi-
gen tot het volk van de Yao of Jau behoorden, Spaans en Engels. Cabeliau schreef:

‘[ze] quamen aan boort, ende riepen tot ons lieden Anglees, ende wy antworden Si, 
Si, ende quamen alzoe over, ende wy leydden die in de cayuyt, ende maecten die 
midler tyt wys dat wy vuyt Hollandt waren, ende seyden Hollandees, ende tracteer-
den die zeer wel naer ons vermoegen.’ 14

De Yao hadden al eerder contact gelegd met Engelse reizigers. Verschillende 
Engelse expedities, zoals die van Raleigh en John Ley hadden Yao loodsen in-
gehuurd en sommige Yao waren ook in Engeland geweest. Er zijn geen verdere 
berichten over Cayariwara en Arymowacca gevonden; misschien zijn ze terug 
gegaan met Cabeliau op diens tweede reis naar Guiana.15 

Al snel werden deze Indianen door anderen gevolgd, want in deze eerste pe-
riode waren het vooral de Indianen die Nederlands leerden en als tolk fungeer-
den. Willem Alberts en Kajoen legden maart 1608 een verklaring af bij notaris 
Jan Fransz Bruijningh over schipper Pieter Jacobs Geusebroeck van het schip 
de Hoope waarmee zij teruggereisd waren naar Amsterdam vanuit de rivier de 

11 Zie bijvoorbeeld Benjamin Schmidt, Innocence Abroad, the Dutch imagination and the New-World, 1570-
1670. Cambridge: Cambridge University Press 2001. Goslinga, The Dutch in the Caribbean, 43-66.

12 J. K. J. de Jonge, De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië: verzameling van onuitgegeven 
stukken uit het oud-koloniaal archief. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1862-1909, deel I, 1862, 152-
160; Hulsman, Nederlands Amazonia, 27-29.

13 N. Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, Deel 9, Rijks Geschiedkundige 
Publicatiën 62.’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1926, 807.

14 De Jonge, Opkomst I, 152-160; Goslinga, The Dutch in the Caribbean, 485-488.
15 Zie Hulsman, Nederlands Amazonia, 38-41; zie voor de bezoeken van Indianen aan Engeland bij-

voorbeeld Alden T. Vaughan, ‘Sir Walter Raleigh’s Indian Interpreters, 1584-1618’ in The William 
and Mary Quarterly 59, 2 (2002), 341-376. 
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Oyapock op de kust van Guiana. Zij hadden daar handel gedreven met de lokale 
bevolking. Zij verklaarden dat Geusebroeck: 

‘[...] een Indiaen die alhier genaempt is “Jan”, heeft aengenomen ende van hem 
ontfangen seeckere toback ende anders, doch alhier gecommen wes[halven] heeft hij 
den voorseijde Indiaen verlaten sulcx dat zij deposanten den zelve hebben moeten 
besteden voor vijendertich stuivers ter weecke.’ 16

Alberts en Kajoen waren waarschijnlijk bang dat Nederlanders die in de han-
delspost bij de Oyapock waren achtergebleven de gevolgen zouden ondervinden 
van het gedrag van Geusebroeck en zij betaalden daarom de kosten van Jan.17

Cornelis Jansz Scheur legde in 1617 een verklaring af waarin hij stelde dat 
Stoffel Alberts (een broer van de eerder genoemde Willem) in 1613 in het dorp 
Parmurbo eerst een Indiaanse jongen, die als tolk dienst deed, had verwond en 
daarna een andere Indiaanse tolk had gedood, mogelijk dezelfde Jan die in 1608 
in Amsterdam was.

‘gelijck hij oock opgerockent heeft gehad een swart indiaen, genaempt Ballemaij, 
die onder zijn getuyges volck geheeten werde Jan; ’t selve te wege gebrocht hebbende 
ende met de swart aen ’t landt in ’t dorp comende, heeft de voors. Stoffel Albertz. 
den selven swart vermoort off doodtgeslagen.’ 18

Dat de Indiaanse tolken in deze verklaringen met name vermeld worden, 
geeft aan dat zij belangrijk waren voor de communicatie tussen de Nederlanders 
die handelden op de kust van Guiana en de lokale bevolking. Het is overi-
gens opvallend dat de Indianen aangeduid worden als zwart. Blijkbaar zagen de 
Nederlanders, evenals de toenmalige Portugezen, de Indianen als ‘zwarten van 
het land’, in het Portugees Negros da Terra.19 

 Inheemse tolken waren onmisbaar want de Nederlandse handelaars kwamen 
met allerlei verschillende Indiaanse volken in aanraking. In de eerste decennia van 
de zeventiende eeuw waren Nederlanders actief langs de gehele ‘Wilde Kust’, zo-
als de kust van Guiana van de Amazone tot de Orinoco door Nederlandse zeelie-
den genoemd werd. De geografische reikwijdte van deze maritieme bestemming 
was breder dan tegenwoordig, want de westelijke oever van de Amazonedelta 
maakte een onderdeel van deze regio uit. Zo had de Guiaansche Compagnie uit 
Amsterdam in 1611 handelsposten bij de rivieren Araguari en Amapá-Grande 
in het hedendaagse Brazilië en bij de rivieren Cottica, Commewijne, Suriname 
en Saramakka in het hedendaagse Suriname.20 Tegenwoordig wordt de inheem-
se bevolking van de Guianas vaak omschreven als bestaande uit Cariben en 
Arawakken, wat een zekere eenvormigheid suggereert, maar in de zeventiende 

16 Hulsman, Nederlands Amazonia, 63.
17 Ibidem, 62-63.
18 Simon van Brakel, ‘Een Amsterdamsche Factorij te Paramaribo 1613’ in Bijdragen en Mededelingen 

van het Historisch Genootschap 35 (1914), 83-86. 
19 John Manuel Monteiro, Negros da terra : índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: 

Companhia das Letras 1995.
20 Lodewijk Hulsman, ‘De Guiaansche Compagnie; Nederlanders in Suriname; 1604-1617’ in OSO, 

tijdschrift voor Surinamistiek en het Caraïbisch gebied 29, 2 (2010), 300-314.
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eeuw werden er waarschijnlijk veel meer verschillende inheemse talen gesproken 
dan tegenwoordig het geval is.21 

De inheemse bevolking langs de kust investeerde in de relaties met de 
Nederlanders en stuurden hun kinderen naar Europa om de taal te leren of 
reisden er zelf heen. Een voorbeeld is de zoon van een Indiaans opperhoofd die 
in 1615 van Sapano naar Enkhuizen reisde met schipper Jan Swaerooch, die daar 
handel gedreven had.22 Een ander voorbeeld is te vinden in een brief geschreven 
bij de Oyapock in december 1623 waarin werd vermeld:

‘Wy hebben advys van een Capiteyn van de Wilden, die eertijts in Hollant tot 
Hoorn gewoont heeft, en goet duyts spreect, vyf mylen hooger in ’t lant, lancx dese 
revier, daer noyt Christen geweest is, wy sullen derwaerts mede gaen, verhopende 
daer wat vreemts te vinden, ’t welck u lieden mede sal ghecommuniceert werden.’ 23

Er waren meer Indianen die naar Hoorn reisden want David Pietersz de 
Vries uit Hoorn, die in 1634 het eiland van Cayenne bezocht, schreef dat hij 
de zoon van het overleden opperhoofd Arrawycarij mee had genomen om de 
Nederlanden te bezoeken.24 Er is helaas verder niets bekend over het wedervaren 
van deze Indianen in Nederland. Misschien een teken dat de interesse van de 
toenmalige Nederlanders in de Indianen niet erg groot was. Uit de geraadpleeg-
de bronnen ontstaat de indruk dat de meesten Nederland bezochten en dan weer 
terugreisden naar de Guianas; er zijn geen vermeldingen gevonden over Indianen 
die ziek werden of stierven in Nederland.

De eerste Nederlandse kolonies

De rol van tolk werd in de eerste drie decennia van de zeventiende eeuw nog 
steeds door Indianen vervuld, maar de relatie van de inheemse bevolking met 
de Nederlanders begon steeds moeizamer te worden. Dat blijkt uit het verslag 
dat Johannes de Laet publiceerde over een Zeeuwse expeditie onder leiding 
van Jan van Ryen die in 1627 een kolonie bij de Oyapock wilde stichten. De 
Nederlanders ankerden op 7 maart van dat jaar voor de rivier, maar verbaasden 
zich over het gedrag van de Indianen die blijkbaar geen contact wilden. De reden 
daarvoor werd duidelijk, weer door tussenkomst van een inheemse tolk:

21 Zie Eithne B. Carlin & Jacques Arends, Atlas of the languages of Suriname. Leiden: KITLV Press 2002.
22 Sapano of Sapno was een inheemse plaats in de westelijke Amazonedelta in de Braziliaanse staat 

Amapá, het was het rendez-vous waar schepen die verder de Amazone opvoeren, informatie in-
wonnen over de toestand van zaken. Swaerooch maakte drie reizen naar de Amazone en stierf in 
1616 toen zijn schip daar door Pedro Teixeira werd aangevallen. Zie Lodewijk A.H.C. Hulsman, 
‘Swaerooch: o comércio holandês com índios no Amapá (1600-1615)’ in Revista Estudos Amazônicos 
VI, 1 (2011),178-202.

23 De brief werd geschreven door één van de Waalse kolonisten die daar in 1623 waren afgezet. Zie 
Hulsman, Nederlands Amazonia, 103-104, 277-278.

24 David Pietersz. de Vries, Korte Historiael ende Journaels Aenteykeninge van verscheyden voyagiens in 
de vier delen des werelts-ronde, als Europa, Africa, Asia ende America gedaen. H.T. Colenbrander (red.), 
Werken Linschoten-Vereeniging, deel III. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1911, 202.
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‘Toen verscheen er een ‘Swarte’, die vertelde dat Indianen een groep Nederlanders 
hadden gedood die eerder met een bark en twee sloepen uit de Amazone waren 
gekomen. Slechts drie Nederlanders waren gespaard, één leefde in Commaribo en de 
anderen verder stroomopwaarts.’ 25

De nieuwe kolonisten dreigden de gidsen uit het naburige Indiaanse dorp 
Commaribo te doden, waarop de overlevende Nederlander daarvandaan naar hen 
toe gezonden werd. Zij konden echter geen informatie uit de man krijgen omdat 
hij bijna geen Nederlands meer sprak. Ook de andere twee overlevenden werden 
gevonden en zij vertelden dat de Indianen de kolonisten van de expeditie van 
Oudaen, die vanuit de Amazone naar de Oyapock voor de Portugezen waren 
weggevlucht, hadden omgebracht. 26 Ook de kolonie die Jan van Ryen in 1627 
bij de Oyapock stichtte werd later door Indianen aangevallen en verwoest.27

De relaties van Nederlanders met Indianen op de Wilde Kust waren al eerder 
verstoord. In de jaren 1615-1616 werden verschillende Nederlanders gedood 
door Indianen in het gebied rond de Suriname rivier. Hoewel deze frictie vaak 
worden toegeschreven aan de geweldadigheid van de inheemse bevolking, geven 
de Nederlandse bronnen uit die periode een ander beeld, zoals al eerder naar 
voren kwam in de verklaring over het geval van de inheemse tolk Jan, die in 
‘Parmerbo’ door een Nederlander vermoord werd.28 Ook andere Nederlanders 
werden in deze en andere verklaringen beschuldigd van wandaden tegen Indianen 
in de streek rond de Suriname, waaronder het verkrachten en vermoorden van 
‘een Indiaensche vroupersoon, die als slaeff ofte dienstbode van hem getuijgen 
ende ten dienste van de voorzegde Compangie werde geëmploijeert’.29 De ac-
ties van Stoffel Alberts en andere Nederlanders leidden tot vergeldingsacties van 
Indianen waarbij in 1615 en 1616 verschillende Nederlandse zeelui en leggers 
gedood werden.30

De frictie tussen de inheemse bevolking en Nederlanders had waarschijn-
lijk verschillende oorzaken. Het is in dit verband interessant dat de Indiaanse 
vrouw die vermoord werd een dienstmaagd of slaaf van de Nederlanders was. 
Een Amsterdamse compagnie stelde in 1612:

‘nu ter tijt seker getal van Nederlanders ende Indianen in hunne dienst ende 
besoldinge aldaer te lande hebben beneffens aldaer inde reviere Coretinij een sterckte 
tot noodwendige bescherminge van hun volck gebouwet hebben.’ 31

25 Johannes de Laet, Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in 
derthien boecken. 4 delen, bezorgd door S.P. L’Honoré Naber en J.C.M. Warnsinck. Werken uit-
gegeven door de Linschoten-Vereeniging, XXXIV, XXXV, XXXVII, XL. ‘s Gravenhage: Nijhoff 
1931-1937; deel 2 (boek IV-VII), ‘s Gravenhage: Nijhoff 1932, 16-18.

26 De Laet, Iaerlyck verhael, deel 2, 18. 
27 Hulsman, Nederlands Amazonia, 106-107.
28 Zie voor het mislukken van Nederlandse volksplantingen op de Wilde Kust bijvoorbeeld H.J. den 

Heijer, ‘“Over warme en koude landen”: mislukte Nederlandse volksplantingen op de Wilde Kust 
in de zeventiende eeuw’ in De Zeventiende Eeuw, 21, 1 (2005), 79-90.

29 Verklaring van Jan Jacobs Bens over het gedrag van Stoffel Albertsz (Hulsman, Nederlands Amazonia, 
276-277).

30 Hulsman, ‘De Guiaansche Compagnie’, 306-307. Een ‘legger’ is een vertegenwoordiger of com-
mies die in opdracht van een ondernemer in het buitenland handelsgoederen verzamelt die in een 
volgend seizoen worden opgehaald.

31 Hulsman, Nederlands Amazonia, 272-273.
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Waarom hadden de Nederlanders inheemse arbeidskrachten nodig? Het ant-
woord is dat Nederlanders begonnen waren met het verbouwen van tabak in 
kleine plantages langs de Wilde Kust. Een Spaanse notariële verklaring bevat 
een beschrijving van een Spaanse expeditie in 1613 naar de Corantijn om daar 
op verzoek van de inheemse bevolking Nederlanders te verdrijven die met in-
heemse arbeidskrachten tabaksplantages hadden aangelegd. De Spanjaarden wer-
den geholpen door een Indiaanse vrouw die uit de dienst van de Nederlanders 
weggevlucht was. In hetzelfde verslag wordt vermeld dat de Nederlanders een 
grote voorraad goederen hadden, zoals bijlen, messen, kapmessen en andere za-
ken waarmee ze het Caribische ras, waarvan ze de dochters huwden, dienstbaar 
hielden.32 Blijkbaar maakten de Nederlanders gebruik van inheemse arbeids-
krachten voor de tabaksplantages die in deze periode een belangrijke bron van 
inkomsten begonnen te vormen. Deze plantages, die vaak een tijdelijk karakter 
hadden, werden langs de gehele Wilde Kust aangelegd, maar de grootste concen-
tratie was te vinden in het westelijk gedeelte van de Amazonedelta. Hier waren, 
naast Nederlanders, vooral Engelsen en Ieren actief, die vaak vanuit Zeeland 
opereerden.33 

Bij de oprichting van de West-Indische Compagnie in 1621 eiste de Zeeuwse 
Kamer een vergoeding voor de kosten die gemaakt waren bij het aanleggen van 
de tabaksplantages aan de Amazone De Kamer was echter zeer terughoudend in 
het verstrekken van informatie over deze plantages aan de andere Kamers, zodat 
de zaak in 1624 nog niet geregeld was.34 Inmiddels waren de Portugezen een of-
fensief begonnen en na het verjagen van de kolonisten van de eerder genoemde 
Oudaen in 1625 werden ook de meeste kolonies op de westelijke oever van de 
Amazonedelta verwoest of verlaten.35

Er is betrekkelijk weinig bekend over de tabaksplantages in deze periode. 
De enige contemporaine Nederlandse beschrijving is van Schipper Gelein van 
Stapels die in 1629 de kolonie in Berbice bezocht.36 Deze kolonie was in 1627 
gesticht door de Zeeuwse ondernemer Abraham van Pere. Gelein schrijft dat 
hij 15 Mei 1629 bij het hoofdkwartier aankwam, maar dat de meeste kolonisten 

32 ‘In the city of San Josephe de Oruña, Island of Trinidad, on the 16th February, 1614, Don Juan 
Tostado, Lieutenant-General in this island for the Governor Sancho de Alguisa, for the King our 
Lord, declared that forasmuch as in the month of August of the year 1613 he sent to the Corentin 
River twelve soldiers under Captain Melchor’. English translation as published on http://www.
guyana.org/Western/1614-1628.html (geraadpleegd 6/1/2015).

33 Joyce Lorimer (red.), English and Irish settlement on the river Amazon, 1550-1646. London: The 
Hakluyt Society 1989, 50-53.

34 Hulsman, Nederlands Amazonia, 104; Nationaal Archief (NA), Den Haag, toegang 3.01.04.01 (Staten 
van Holland: Registers van resoluties van de Staten van Holland en Gecommitteerde Raden. Net 
en afschriften), inv. nr. 5053 (Gedrukte resoluties van de Staten van Holland, met tot 1621 ook de 
resoluties van de Gecommitteerde Raden, 1621), 38, 72.

35 Lorimer, English and Irish settlement on the river Amazon, 80-84.
36 Martin Wallenburg publiceerde in 1995 over het manuscript (Martin Wallenburg, ‘Het reisverhaal 

van Gelein van Stapels’, Zeeuws Tijdschrift 45, 1 (1995). Inmiddels wordt een uitgave van het manus-
cript voor de Linschoten-Vereeniging voorbereid door Martijn van den Bel, Martin Wallenburg, 
Alistair Bright en Lodewijk Hulsman. In de online Journal of the Hakluyt Society (http://www.
hakluyt.com/journal_index.htm) is de Engelse editie van het journaal van Gelein van Stapels 
verschenen: Martin van Wallenburg, Alistair Bright, Lodewijk Hulsman & Martijn van den Bel, The 
Voyage of Gelein van Stapels to the Amazon River, the Guianas and the Caribbean, 1629–1630.
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verspreid in inheemse dorpen leefden, vooral om tabak te planten. De kolonisten 
hadden met commandant Cornelis van Pere afgesproken dat zij individueel tabak 
zouden verbouwen en één derde van hun oogst als belasting zouden betalen.37 
Stapels zag niet veel in de tabaksteelt: 

‘en is hier in dese rivier genen bequame landen om enge plant tasij van tooback 
oft andre gewas, soo vel ick hebbe koonen merckken en selve ut de cloniers verstaen 
want het is booven de rivier al te doorren lant (..)’ 38

37 ‘ick dar den 15 maies 1629 boven gecomen dar den ginderael korneles van pere lach, ontrent 4 a 5 
miellen in de rivier alwar sij in een open savane hadden een tamelick hus van pallezaden gemackt 
met pannen gedeckt, verzien met 2 isseren sticken met 4 stensticken, dit hus war met een solder 
onder de vorem van een packhus, voorren met een gelderrij, op het hus voont ick 4 personen, 2 
mannen en 2 iongers, het ander voolck lach op verseden plasen bij de wielden, ten dele om toback 
te planten’ (Zeeuws Archief, Collectie handschriften, MS 182: Journaal van een reis van Vlissingen 
naar Guyana door Geleyn van Stapels, met kaartjes, 1629-1630; Wallenburg, ‘Het reisverhaal van 
Gelein van Stapels’; Hulsman, Nederlands Amazonia, 293-295).

38 Zeeuws Archief, MS 182, Journaal Geleyn van Stapel; Wallenburg, ‘Het reisverhaal van Gelein van 
Stapels’; Hulsman, Nederlands Amazonia, 293.

Tabaksteelt door Indianen. Prent door Moses van Uyttenbroeck (ca. 1600–1646), in Johannes 
Neander, Tabacologia [...] seu nicotianae descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica. Leiden: 
Isaac Elzevier 1626, 21. Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nr. RP-P-1883-A-6996.
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Wat opvalt in deze beschrijving is dat de Nederlanders tussen de inheemse 
bevolking leefden. Gelein schreef ‘somma, sij mogen wel wensen dat de wielden 
gen wilden sinnen krigen want sij leven onder de misercorde van de wielden’39

De Nederlandse kolonie in Berbice was met die van Essequibo, de enige 
Europese nederzetting die zich in de periode 1625-1650 op de Wilde Kust wist 
te handhaven. Dit was waarschijnlijk te danken aan het bondgenootschap tus-
sen de inheemse bevolking en de Nederlanders aan de rivier de Berbice. Deze 
bevolking werd aangeduid met de naam Arawak, tegenwoordig wordt de naam 
Lokono gebruikt.40 Terwijl in deze periode verschillende Nederlandse, Franse en 
Engelse ondernemingen om kolonies te stichten mislukten, vertoonde de twee 
Nederlandse kolonies in de westelijke Guianas een grote continuïteit. 

Er is echter bijzonder weinig bekend over de relaties met de Indianen in de 
Guianas in deze jaren. De schaarse beschrijvingen, zoals die van Lourens Lourensz 
uit 162641 en die van David Pietersz de Vries uit 1634, zijn algemeen van ka-
rakter en vertellen er weinig over. Het verslag van De Vries is bovendien gro-
tendeels overgeschreven van de beschrijving die De Laet in 1625 in de Nieuwe 
Wereld publiceerde.42 De Vries noemt de naam van Arrawicary, maar behalve de 
twee eerder genoemde Yao die Cabeliau meebracht, de tolk Jan of Ballemay en 
Balliskus, een Arawak hoofdman bij de Essequibo rivier, die Gelein van Stapels in 
zijn reisverslag uit 1629 noemt, zijn er weinig namen van Indianen te vinden in 
de beschikbare bronnen uit deze periode. Ook de informatie over de relaties met 
de Indianen is summier. Alleen in het door Wassenaer gepubliceerde verslag van 
Lourens Lourensz wordt iets gezegd over de relaties van inheemse vrouwen en 
Nederlanders, die in Spaanse bronnen, zoals die over de Corantijn, vaak vermeld 
worden. Lourens vertelde over de naburige Yao: ‘De Capiteyn aldaer heeft een 
schoon Dochterken, by een Nederlander, van sijn Vrouwe gehouden, dat t’eene-
mael in zeeden, fatsoen en alles de Zeeuwen ghelijckt.’ Hij zei ook dat de Yao een 
hekel hadden aan cannibalisme ‘alsoo het halve Duytschen zijn’.43

39 ‘(..) want dese rivier en kan nit veel volcks velen en oft imand voorwende dat dese wennich liden 
souden riseko loopen van de wielden, het selve doon sij nu ock want dar lecht nauelick 4 personen 
bij malckkandren en sien soo ver verspret dat sij qualick in 8 dagen bij den andren conen comen 
en oft sij souen bijeen waren, soo konen sij wennich wer dooen door h[et] ongesonthet, en het 
gewer dat ick dar gezien hebbe was al vergaen en gebroken. Sommes sij mogen wel wensen dat de 
wielden gen wilde sinnen krigen, want sij leven onder de misercorde van de wielden. Dit is soo 
vel ick hebbe conen vernemen en gekant van de klonij. Godt geve har sinen segen dat sij mogen 
wassen.’ (Zeeuws Archief, MS 182, Journaal Geleyn van Stapel; Wallenburg, ‘Het reisverhaal van 
Gelein van Stapels’; Hulsman, Nederlands Amazonia, 295).

40 Zie voor inheemse identiteit van de Lokono bijvoorbeeld Neil Lancelot Whitehead, ‘Ethnogenesis 
and Ethnocide in the European Occupation of Native Surinam, 1499-1681’, in Jonathan D. Hill 
(red.), History, Power and Identity: Ethogenesis in the Americas, 1492-1992. Iowa City: University of 
Iowa Press 1996, 25.

41 M. van Kempen & W. Rutgers, Noordoostpassanten; 400 jaar Nederlandse verhaalkunst over Suriname, de 
Nederlandse Antillen en Aruba, Contact, Amsterdam 2005, 38-41.

42 De Vries, Korte Historiael; Johannes de Laet, De Nieuwe Wereld, Leiden: Elzevier 1625, 470.
43 Van Kempen & Rutgers, Noordoostpassanten, 41.
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Nederlanders en Indianen in de kolonies Essequibo, 
Berbice en Suriname

Het eerste verslag waarin meer gedetailleerde informatie over de dagelijkse con-
tacten van Nederlanders met Indianen is te vinden, is de beschrijving die Adriaan 
van Berkel publiceerde van zijn verblijf in de kolonie van Berbice van 1670 tot 
1674. De situatie op de Wilde Kust was toen ingrijpend gewijzigd ten opzich-
te van de periode vóór 1650. De tabaksteelt had zich verplaatst naar nieuwe 
Engelse, Franse en Nederlandse kolonies die waren ontstaan op de kleinere ei-
landen in de Caribische zee en naar de Engelse kolonie in Virginia. De productie 
van rietsuiker op plantages waar de arbeid geleverd werd door tot slaaf gemaakte 
Afrikanen had haar intrede gedaan in het Caribisch gebied en op de Wilde Kust. 
De Engelse kolonie aan de Suriname had zich al snel tot het belangrijkste be-
volkingscentrum in de regio ontwikkeld. Misschien nog wel belangrijker was 
dat de betrekkelijke eensgezindheid van Fransen, Engelsen en Nederlanders als 
gezamenlijke vijanden van de Spanjaarden omgeslagen was in onderlinge strijd 
na het vredesverdrag van de Republiek met Spanje in 1648. De Wilde Kust werd 
nu een strijdtoneel van Europese twisten.44 

De historische literatuur over de strijd tussen Frankrijk, Engeland en 
Nederland op de Wilde Kust besteedt zelden aandacht aan de rol van de inheem-
se bevolking. Uit de schaarse berichtgeving valt op te maken dat de Indianen zich 
over het algemeen afzijdig hielden van de Europese twisten. De Nederlanders 
op het eiland van Cayenne die in 1664 door een Franse strijdmacht werden 
aangevallen, kregen geen steun van de inheemse bevolking; de Engelsen in de 
kolonie van Suriname werden niet gesteund door hun Caribische bondgenoten 
toen Crynssen de kolonie in 1667 aanviel.45 

De steun van de Arawak in Berbice aan de Nederlanders die in 1665 door 
Engelsen werden aangevallen, is daarom een uitzonderlijk geval. De Arawak in 
Berbice leverden later ook gevechten met Engelse troepen uit Suriname.46 Het 
is daarom vreemd dat de beschrijving die bij Van Berkel gevonden wordt, geheel 
gericht is op het belachelijk maken van de Arawak. Van Berkel beschrijft een 
anecdotische episode waarbij een Arawak hoofdman tijdens de Engelse aanval op 
het Nederlandse Fort Nassau aan de Berbice zo door angst overmeesterd wordt 
door het gebulder van de kanonnen, dat hij zich verstopt in een lege ton, waar 
hij na afloop van het gevecht wordt gevonden met zijn eigen poep op zijn hoofd, 
wat hem de bijnaam Kakkebaretje oplevert.47

In het boek dat Van Berkel publiceerde wordt ook de naam ‘Bokken’ of 
‘Bokjes’ voor de inheemse bevolking gebruikt, een term die vóór 1650 niet 
gevonden wordt.48 Van Berkel benadrukt in zijn beschrijving van de inheemse 
bevolking vooral lafheid en wreedheid als kenmerkende eigenschappen. Bij de 

44 Goslinga, The Dutch in the Caribbean, 418-432.
45 Whitehead, ‘Ethnogenesis and Ethnocide’, 30.
46 Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman & Lodewijk Wagenaar, De reizen van Adriaan van Berkel 

naar Guiana; Indianen en planters in de 17de eeuw. Leiden: Sidestone Press. Leiden 2014, 60-61.
47 Ibidem 99-100.
48 Vóór 1650 bijvoorbeeld: Indianen, Naturellen, Wilden, Swerten. Zie ook Hulsman, Nederlands 

Amazonia, 191.
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beschrijving van de rituele marteling van een gevangen genomen Indiaan kan hij 
nog wel bewondering opbrengen voor de moed van het ten dode opgeschreven 
slachtoffer: 

‘Ondertussen moet men zich onder alle deze pynigingen verwonderen over de 
kloekmoedigheid van de gevangenen, die zo ongemeen groot is, dat ze zich aldus 
op gruwelijkste en gevoeligste manier ter dood laten brengen, zonder de minste 
laf-hertigheid te betuigen; troostende zich daar mee, dat ze t’eeniger tijd door hunne 
Vrienden gewroken zullen worden’ 49

In zijn beschrijving van de martelingen die een toekomstig opperhoofd moet 
ondergaan is Van Berkel al minder positief: 

‘Ziet daar, waar hunne dapperheid in bestaat, te weeten, in slagen te verduuren, 
en de gruwelijkste wreedheden der wereld te verrichten. Anders zijn ze lafhertige 
guilen, die op het losbranden van Kanon, of miskettery, naauwelijks weeten waar ze 
zich zullen bergen; gelijk wy ’er hier voor ene exempel af hebben verhaald.’ 50

Van Berkel wordt tijdens zijn verblijf in Berbice begeleid door een tolk, wiens 
identiteit niet duidelijk is; het kan een Europeaan zijn geweest, maar ook ie-
mand van inheemse afkomst. De tolk is onmisbaar bij de onderhandelingen met 
Indianen die bollen orleaanverf te koop aanbieden in Fort Nassau, het toenmali-
ge centrum van de kolonie. Ook op reis was de tolk onmisbaar bij onderhande-
lingen met Indianen over de aankoop van voedsel in de dorpen langs de route. 
Het is niet duidelijk in hoeverre er tolken gebruikt worden bij contacten tussen 
de inheemse bevolking en de Europeaanse kolonisten die al langer in Berbice 
wonen. Uit het verslag van Van Berkel valt op te maken dat de Indianen een 
permanente handelsrelatie onderhielden met de naburige Europese plantages: 

‘d’Indiaanen die zich voor een kleinigheid tot den dienst der Heeren Planters laten 
gebruiken, jaagen voor hen veelerhande smaakelijk Wild: d’Anderen, welke zich 
op de naby gelegene Dorpen onthouden, voorzien hen van alles wat zy konnen 
bekomen, enz.’ 51

Van Berkel beschrijft de inheemse bevolking vooral als lui, maar merkt wel op 
dat de Indianen voortdurend diensten voor de Europeanen verrichten: 

‘Niet tegenstaande hunne overgroote luiheid, zijn ze echter zeer gewillig voor de 
Christenen, die hen stuuren werwaarts zy begeeren, en hen veelerhande diensten 
laten verrichten. Als wy een Brief na Rio de Tamerary, of Ysekepe lieten brengen, 
was het loon een Mes, ’t geen in het Vaderland anderhalve stuyver kost.’ 52

Merkwaardig genoeg besteed Van Berkel geen aandacht aan de productie van 
orleaan door de Indianen, die toch een belangrijke bron van inkomsten voor de 
kolonie vormt. Integendeel, hij kenschetst de inheemse bevolking ook hier weer 
vooral als lui:

49 Van den Bel, Hulsman & Wagenaar, De reizen van Adriaan van Berkel, 118.
50 Ibidem, 113.
51 Ibidem, 142. 
52 Ibidem, 126. Tamerary staat voor de Demerara rivier en Ysekepe voor de Essequibo rivier.
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‘Maar een Indiaan plant omtrent zijn huis niet anders als een Katoenboom, of een 
Boom die Oriane voortbrengt: want de Wijven zijn ’er zodanig van aart, dat ze 
altijd wat van deze verw in hunne Pagaal, of korfje hebben, om er de wangen mee 
te koleuren. Met andere nootzakelijkheden, daar ze meerder nut of zouden ko[n]
nen en genieten, zijn ze niet gewoon zich te bekommeren.’ 53

Toch blijkt uit de beschrijving van de bereiding van orleaan die door Hartsinck 
werd gepubliceerd, dat het bereiden van de honderd vaten kleurstof die volgens 
Van Berkel jaarlijks naar Nederland geëxporteerd werden, een aanzienlijke hoe-
veelheid arbeid moet hebben vereist.54

De tweedeling tussen Indianen en Europeanen die Van Berkel schetst in de 
termen Bokken en Christenen, komt ook naar voren in de gedetailleerde infor-
matie die bewaard is gebleven in de collectie van de ingekomen stukken betref-
fende Suriname en omliggende kwartieren, 1667-1683, die door het Zeeuws 
Archief online gepubliceerd zijn.55 Deze bronnen bevatten uitgebreide versla-
gen over de relaties tussen Nederlanders en Indianen, waarbij bijvoorbeeld veel 
namen van inheemse leiders genoemd worden. De verovering van de Engelse 
kolonie aan de Suriname door Abraham Crynssen in 1667 leidde in 1678 tot 
een oorlog tussen belangrijke delen van de inheemse bevolking en de nieuwe 
Nederlandse machthebbers in de kolonie. Heinsius die als nieuw benoemde gou-
verneur in 1679 in de kolonie aankwam, schreef over Indianen: ‘seggen t’ is soo 
een volck dat men qualijck weet wie vriend ofte vijand is, sijnde boosaerdich vals 
ende wispelturigh.’ 56

De oorlog tussen Nederlanders en Indianen in Suriname tussen 1678 en 
1686 heeft tot verschillende studies geleid. Buve bestudeerde de brieven van de 
toenmalige gouverneur Heinsius en kwam tot de conclusie dat de Nederlanders 
een verdeel-en-heers tactiek toepasten om de inheemse tegenstand te breken. 
Volgens hem probeerde Heinsius de Arawakken tegen de Cariben op te zetten.57 
Hira presenteerde de Caribische aanvoerder Priary die tegen de Nederlanders 
streed als een symbool van het verzet tegen het kolonialisme in zijn boek ‘van 
Priary tot de Kom’.58 Dragtenstein besteedde in zijn artikel over Indiaanse op-
perhoofden rond 1700 vooral aandacht aan de rol van de Caribische opperhoof-

53 Ibidem, 103.
54 Hartsinck geeft een beschrijving van de Oriaan- of Orliaanboom in zijn boek over Suriname 

(Jan Jacob Hartsinck, Beschrijving van Guiana, of de Wilde Kust, in Zuid-America. Amsterdam: Gerrit 
Tielenburg 1770, 85). De verwijzing naar orleaan bij Van Berkel: Van den Bel, Hulsman & Wagenaar, 
De reizen van Adriaan van Berkel, 142.

55 Zie www.archieven.nl: Gids Staten van Zeeland en Suriname, de ingekomen stukken betreffende 
Suriname en omliggende kwartieren, 1667-1683. De originelen van de hier beschreven en in de 
PDF-bestanden gebundelde reproducties bevinden zich in het Zeeuws Archief (ZA), toegang 2.1, 
archief van de Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden, (1574) 1578-1795 (1799), inv.nrs. 
2035.1 en 2035.2. 

56 ZA, Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden 2035, nrs. 333/334/335, f. 4: brief van Johannes 
Heinsius, 30 mei 1679.

57 R. Buve, ‘Gouverneur Johannis Heinsius’ in Nieuwe WIG 45 (1966), 14-26.
58 Sandew Hira, Van Priary tot de Kom; de geschiedenis van het verzet in Suriname 1630-1940. Rotterdam: 

Futile 1982.
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den Caygoesie, Arrabany, Araryka en de eerder genoemde Priary, die zich tegen 
de Nederlanders verzetten.59

De inheemse bondgenoten van de Nederlanders hebben in verhouding met 
de tegenstanders eigenlijk betrekkelijk weinig aandacht gekregen in de histori-
sche literatuur. Dragtenstein besteedde in zijn hierboven genoemde artikel een 
kleine alinea aan Irakaye en vermeldt dat dit de belangrijkste bondgenoot van 
de Nederlanders was en dat hij als beloning voor zijn diensten met zijn zoon 
Nederland mocht bezoeken. Hij vermeld verder nog dat berichten over reizen 
van Indianen uit Suriname naar Nederland in 1687 en 1688 eerder werden ge-
publiceerd door Gert Oostindie en Emmy Maduro en dat de daar genoemde 
Erikeja wel eens dezelfde persoon zou kunnen zijn als Irikaye (1986).60

In de correspondentie uit Suriname die in het Zeeuws Archief bewaard 
wordt, blijkt dat Irikaye of Erikeja inderdaad de belangrijkste steunpilaar van de 
Nederlanders was in de oorlog die toen in Suriname gevoerd werd. De belang-
rijkste tegenstand kwam van Indianen die in het gebied van de Coppename leef-
den, een gebied dat overigens niet bij de Engelse kolonie hoorde.61 Irikaye was 
behulpzaam bij het sluiten van een verbond met Indianen die bij de Corantijn 
leefden. Deze Indianen werden door hun erfvijanden in Berbice als Caribisch 
benoemd, maar waren blijkbaar geen bondgenoten van de opstandige Indianen 
bij de Coppename. Mede dankzij Irikaye lukte het om een verbond te sluiten 
met Annasabo, een leider van de Caribische Indianen bij de Corantijn.62

Dit bondgenootschap leidde wel tot conflicten met de 250 Arawak die in 
juli 1679 onder leiding van Waray vanuit Berbice als hulptroepen naar Suriname 
werden gezonden, toen de Arawak ontdekten dat hun erfvijanden in Paramaribo 
logeerden.63 Heinsius schreef aan Lucas Caudri, de commandant van Berbice, dat 
de Arawak niet wilden vechten en de kolonie slechts problemen opleverden.64

In de periode 1680-1685 werden de vijandige Indianen door Nederlandse 
strijdkrachten en hun inheemse bondgenoten geleidelijk teruggedrongen en in 
1686 beëindigden zij de vijandelijkheden. Hartsinck schreef dat de toenmalige 
gouverneur, Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck, een vredesverdrag met de 
inheemse bevolking had gesloten. Het jaar daarna, in juni 1687, reisde diens 
zoon François naar Holland, vergezeld door een aantal Indianen.65 Cornelis gaf 
hem een brief mee voor de Directeuren van de Sociëteit van Suriname waarin 
hij de meegereisde Indianen introduceerde. Irikaye werd beschreven als de lei-
der van de inheemse bondgenoten van de Nederlanders. Een andere Indiaan, 
Oukirke, had hem over Nederland verteld, en nu wilde hij het land met eigen 
ogen zien. Irikaye had zijn zoon meegenomen en tevens de zoon van Waray, die 
door Sommelsdijck werd beschreven als de grootste vijand van de Nederlanders. 

59 Frank Dragtenstein, ‘Indiaanse opperhoofden rond 1700’, OSO – Tijdschrift voor Surinaamse taalkun-
de, letterkunde en geschiedenis 12, 2 (1993), 188-197.

60 Dragtenstein, ‘Indiaanse opperhoofden rond 1700’, 195-196.
61 Hartsinck, Beschrijving van Guiana, 523.
62 Buve, ‘Gouverneur Johannis Heinsius’, 20.
63 F.E. baron Mulert, ‘Eene episode uit den Indianen-oorlog in Suriname in den Zeeuwsen Tijd’, 

West-Indische Gids 1,1 (1919).
64 ZA, Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden 2035, no. 354/355.
65 Hartsinck, Beschrijving van Guiana, 649.
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Blijkbaar had het bondgenootschap van de Nederlanders in Suriname met de 
Indianen van de Corantijn geleid tot vijandschap van de Arawak uit Berbice die 
dit bondgenootschap zagen als een bedreiging voor hun positie.66 Irikaye met de 
twee jongens waren niet de enige Indianen in het gevolg van François. Cornelis 
schreef dat hij ook nog vier inheemse slaven meestuurde, twee jongens en twee 
meisjes, om in Nederland geschoold te worden. Hij verzocht de Directeuren te 
beslissen of ze wilden dat hij meer indiaanse kinderen zou sturen en zo ja hoe-
veel. Er zijn geen verdere vermeldingen gevonden van inheemse kinderen die 
in Nederland opgeleid werden, zodat het waarschijnlijk is dat de directeuren het 
voorstel hebben verworpen.67

Het bezoek van deze Indianen leidde zelfs tot berichten in Amsterdamse en 
Haarlemse nieuwsbladen, die door Lodewijk Wagenaar gevonden en gepubli-
ceerd werden. In april 1687 publiceerde de Oprechte Haerlemse Courant een 
bericht over de aankomst en verblijf van twee zonen van Indiaanse hoofden 
van de Arowakken-stam in Den Haag. Eerst was gemeld dat ze uit Suriname 
afkomstig waren, maar in een tweede bericht werd dit gecorrigeerd: ‘De twee 
kleyne Koningen waervan wy op gisteren in onse voorgaende gewag gemaeckt 
hebben, zijn van de Naburige Landen van Suriname ende met onse Natie aldaer 
in Alliantie´. Dit waren ongetwijfeld de twee Indiaanse jongens die Irikaye had 
meegenomen. De twee maakten zelfs een rijtoer over het Voorhout in Den Haag 
en werden ‘nevens andere Heeren door de Vrouwe van Sommelsdijck getrac-
teert’. Na Den Haag gingen de twee naar Rotterdam, en daarvandaan naar ’t Loo, 
het jachtslot van de Oranjes bij Apeldoorn om stadhouder Willem III en zijn 

66 Het is goed mogelijk dat het bondgenootschap van de inheemse bevolking aan de Corantijn met 
de Nederlanders in Suriname leidde tot de uitbreiding van het Surinaams gebied aan de westelijke 
oever van deze rivier. In het verslag van Adriaan van Berkel wordt vermeld dat er omstreeks 1674 
een handelspost van de kolonie Berbice op de oever van de Corantijn lag (Van den Bel, Hulsman 
& Wagenaar, De reizen van Adriaan van Berkel, 121), maar in 1720 werd een post van Berbice bij een 
zijrivier van de Canje ten westen van de Corantijn door Suriname opgeëist (Lodewijk Hulsman, 
‘Routes of the Guiana’s: a voyage from Suriname to the Rio Branco in 1718’, in Reginaldo Gomes 
de Oliveira, Melissa Ifill (red.), From historical paths to the cultural processes between Brazil and Guyana. 
Boa Vista: Editora UFRR 2011, 62-63. 

67 ‘Brenger deses is mijn soon, gaende met het schip de Ruijter en vergeseltschapt van seeckere 
Indiaen en sijn soontie Iricaij genaemt, opperhooft van alle de Indianen die in tijden van oorlogh 
onse parthij hebben gehouden gehadt. Met hem gaet oock de soon van Warij die een van de voor-
naamste Capiteijns is die in de reviere van Coppename onder de gewesene vijanden was woonach-
tigh. Het schijnt dat desen Irikaij tot dese reijse is bevlogeh geworden door de groote verhaelen 
van soo een groot ende wonderlijck Landt en volck als Seeckeren Indiaen, Oukirke genaemt, hem 
heeft verhaelen gehadt daer te hebben gesien ende gevonden van welcke menschen haeren handel 
ende wandel hij soo voordeeligh heeft voorgedragen, dat onse natie hier door geconsidereert ende 
gevreest is geworden. Hij heeft mijn gesecht sijn soon mede te nemen om hem de taele te doen 
leeren, als oock het lesen en schrijven, en godt te kennen, op dat hij hier comende het de andere 
Indianen oock soude leeren. Ick hebbe mijn soon vier Indiaensche slaven mede gegeven, te weten 
twee jongens ende twee meijsjens, de meijsjes om de tael en het huijshouden en koocken te doen 
leeren ende jongens om te sien waertoe sij bequaem souden kunnen werden gemaeckt als sij de tael 
sullen hebben geleert, dese ouderdom hebbe [p] Ick daer toe bequaem [soo] geoordeelt, soo dese 
haere Ed: Gro: Achtb behaecht. Gelieve der van te disponeren en genegen sijnde eenige meer soo 
jongens als meijsies en mijn de groote latende weten, sal maecken dat sullen werden toegesonden, 
waer op naeder antwoort sal verwachten. 1687 juni 10, Paramaribo Suriname, Van Aerssen van 
Sommelsdijck’. Nationaal Archief (NA), Den Haag,  toegang 1.05.03 (Sociëteit van Suriname), inv. 
nr. 216, f. 529.
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vrouw Mary Stuart te ontmoeten, een eer die weinige niet-Europeanen zullen 
hebben gehad. Van de Veluwe voerde de reis terug naar Amsterdam.68

In mei waren de Indianen nog steeds in Amsterdam, in ieder geval Irikaye, 
want daar verscheen ´Erikeja, Jupetor van de Indianen in den Suriname´ bij 
notaris Outger om een verklaring af te leggen op verzoek van Alexander Moises 
Hamelburgh. Jan van Scherpenhuijsen trad op als tolk bij het opmaken van de 
akte waar Irikaye verklaarde over Hamelburgh dat deze

´in de Corantienen aldaer ten tijd van den H[ee]r Gouverneur Verboom gedient 
ende in die tijdt de vrede tusschen de Harwackensche ende Caribische in qualiteijt 
als tolck in presentie vande heeren Capiteijnen Emmert ende Kemming geslooten 
heeft. Als mede dat hij ten tijde van sijn Excell[entie] den H[ee]r van Sommelsdijck 
noch eenige maenden in de Corentienen als tolck gedient heeft.’ 69

Irikaye verklaarde vervolgens dat Hamelburgh hem geholpen had toen hij 
tijdens een gevecht in zijn been was geschoten. Ten slotte bevestigde Irikaye 
dat Hamelburgh door zijn diensttijd in Suriname ziekelijk was geworden: ‘Door 
welck sware fatigues ende slagen hij attestant oordeelt dat den req[uiran]t sijn 
gesontheijdt genoeghsaem verlooren heeft.’ Deze akte is een zeldzame bron voor 
de geschiedschrijving van de relaties tussen Indianen en Nederlanders, want on-
der de akte staat het merk van Irikaye.70

Uit de akte valt op te maken dat er tijdens het gouverneurschap van Laurens 
Verboom tussen 1680 en 1683 met medewerking van Hamelburgh een vrede tus-
sen de Cariben en Arawak was gesloten door de kapiteins Boudewijn Keminck 
en Everhardt van Hemert. Het document illustreert een verandering in de rela-
ties tussen Nederlanders en Indianen in de Guianas want de contacten verliepen 
nu niet langer via inheemse tolken, maar via Europeanen zoals de Amsterdammer 
Hamelburgh en Jan van Scherpenhuijsen. De rol van deze Nederlandse tolken 
wordt hieronder verder besproken, eerst volgt nu het verdere verloop van de reis 
van Irikaye.

Irikaye en de andere Indianen vertrokken waarschijnlijk niet lang na het 
opmaken van de akte op 18 mei 1688, want ze kwamen omstreeks 19 juli 1688 
in Suriname aan. Secretaris Adriaan de Graaff schreef op 10 september 1688 dat 
Irikaye met zijn zoon en de andere Indianen behouden in Suriname was terug-
gekeerd. Irikaye was zeer te spreken over zijn ontvangst en stak daar dagelijks 
de loftrompet over. De secretaris schreef dat zijn terugkeer een uitkomst was 
want de Indianen arriveerden in de week dat gouverneur Cornelis van Aerssen 
door muitende soldaten werd gedood op 19 juli. De meeste Indianen waren 
toen dronken, maar ze werden gelukkig gerustgesteld zodat de moord niet tot 

68 Van den Bel, Hulsman & Wagenaar, De reizen van Adriaan van Berkel, 30-31.
69 De verklaring van Irikaye werd 18 mei 1688 opgenomen (Stadsarchief Amsterdam, 5075 (Notarissen 

ter standplaats Amsterdam ), nr. 3295, f. 64). Gert Oostindie en Emmy Maduro publiceerden een 
facsimile van de akte (Gert Oostindie en Emy Maduro, In het land van de overheerser II: Antillianen en 
Surinamers in Nederland 1634/1667-1954. Dordrecht: Foris 1986, 10. 

70 Stadsarchief Amsterdam, 5075 (Notarissen ter standplaats Amsterdam), nr. 3295, f. 64. Voor andere 
door Indianen geschreven Nederlandse bronnen zie Lodewijk Hulsman, ‘Brazilian Indians in the 
Dutch Republic: The Remonstrances of Antonio Paraupaba to the States General in 1654 and 
1656’,  in Itinerario 29/1 (2005), 51-78.



309hulsman

geweldadige reacties van de inheemse bevolking leidde. De Graaff schreef verder 
dat gouverneur Van Aerssen aan het verlangen van Irikaye om naar Nederland te 
reizen had voldaan ‘wijle hij als de opperste van onse vrienden sijnde, seer veel 
tot de vrede heeft gecontribueert’. Uit de eerder geciteerde brief van Van Aerssen 
is duidelijk dat hij met de reis hoopte op een verdieping van de Nederlands-
Indiaanse relaties door middel bezoeken aan Nederland van inheemse jongeren. 
Wat De Graaff betreft was de missie geslaagd, want de Indianen waren nu vol-
gens hem ten volle verzekerd van de goede bedoelingen van de Nederlanders in 
Suriname.71

Conclusie

De scheiding tussen de samenleving van de inheemse bevolking en die van de 
kolonisten in Suriname lijkt in deze periode ondertussen steeds groter te wor-
den. De tolken, die de contacten met de inheemse bevolking onderhielden, wer-
den door de Nederlandse autoriteiten in Suriname met wantrouwen bekeken, 
zoals bijvoorbeeld blijkt uit de correspondentie over Stratius of Jan van Straten. 
Stratius had vijf jaar bij de Aricarisen gewoond en was in 1680 met een bark 
oostwaarts gezonden om hulp te vragen aan Jan van der Goes, het opperhoofd 

71 ‘Hiricaij is met sijn soon en den andere Indianen hier wel gearriveert seer satisfait ende voldaen 
sijnde van Uwe Groot Achtbaren onthalingh, waer van hij met grooten loff ontrent de andere 
Indianen dagelijcx is spreeckende. Hij is in die confuse weeck, wanneer aen sijn Excelentie het 
levents ongeluck is geschiet seer wel apropos gecomen [426] alsoo doen ter tijt de meeste part van 
de Indianen in allorum waeren, en te beduchten stont dat daer eenigh quaet uijt soude resulteren, 
welck echter sijn gerust gestelt. Sijn Excelentie Laet heeft hem niet kunnen weijgeren naer Hollant 
te laeten gaen alsoo hij sulcx verschijde reijse in den Indiaenschen oorlogh heeft versoght gehadt, 
om dat hij daer van soo smaeckel[icken] door eenen Okircke, welcke voor desen in het vaderlant 
geweest heeft, hadde hooren spreecken, en de wijle hij als de opperste van onse vrienden sijnde, 
seer veel tot de vrede heeft gecontribueert, als door sijn H: Exc daer toe uijt sijnde gesonden, heeft 
sijn Excelentie tot de uijterste dienst ende onderlinge goede gemeenschap met de naturellen goet 
geacht, hem met de soon van Warij welck onse ergste vijant is geweest, naer Hollant te senden, om 
haer daer door te meer verseeckeringe te doen van onse goede meeninge ende intentie, waer van 
sij nu ten vollen verseeckert sijn.’ NA, Sociëteit van Suriname, 218, ff. 425v-426r.

Merk van Irikaye, detail van een akte van 18 mei 1688. 
Stadsarchief Amsterdam, toegang 5075, Archief van de 
Notarissen ter Standplaats Amsterdam, Notaris Henrick 
Outgers, inventarisnummer 3295, f. 64.
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van de ‘Aricarisen.’ De missie mislukte door tegenwind en in de raad werd opge-
merkt dat Stratius een groot risico had genomen door meer dan veertig Indianen 
aan boord te nemen die hij trakteerde op drank, kralen en messen.72

De klachten van de Indianen bij de Marowijne over Pieter van Houten en 
Engel Clasen die door Stratius werden ingebracht, werden niet erg serieus geno-
men door de Raad, want beide mannen hadden in de oorlog tegen de Indianen 
goede diensten bewezen. Deze mannen handelden met Indianen en werden 
daarom ‘bokkenruilders’ genoemd. De bokkenruilders worden soms beschreven 
als uitbuiters van de inheemse bevolking, maar er is eigenlijk weinig bekend over 
deze Europeanen die het meest regelmatig met de inheemse bevolking in contact 
kwamen.73

Natuurlijk waren er ook planters die contacten met de inheemse bevol-
king onderhielden. Sommige planters waren met inheemse vrouwen getrouwd. 
Anderen leerden inheemse talen en onderhielden vriendschappelijke betrek-
kingen met de omringende inheemse bevolking, zoals bij voorbeeld de Joodse 
planter Samuel Nassy op de Jodensavanna, die een belangrijke rol speelde bij het 
tot stand komen van de vrede tussen de inheemse bevolking van Suriname en 
de Nederlandse kolonisten tijdens het bewind van gouverneur Van Aerssen in 
Suriname.74

Het contact tussen Nederlanders en Indianen in de kolonies van Essequibo en 
Berbice was misschien belangrijker dan in de relatief grote kolonie van Suriname, 
maar de scheiding van Nederlandse en inheemse gemeenschappen, die na de 
intieme contacten in het begin van de zeventiende eeuw geleidelijk groeide, 
leidde aan het einde van de eeuw tot een situatie waarin beide gemeenschappen 
er voor kozen om afstand te bewaren. De relatie tussen de inheemse bevolking 
van de Nederlandse Guianas en de daar aanwezige kolonisten kan misschien het 
best omschreven worden als ‘living apart together’. In de inheemse gemeen-
schappen, zoals de Kalina, werden verhalen verteld over de Letterhoutstomp, de 
mensenetende Hollander of Paira Oendepo, die rondwaarde bij de Coppename.75 
De kolonisten spraken over de inheemse bevolking als Bokken en al snel werd de 
rol van de inheemse bondgenoten tijdens de Indiaanse oorlog vergeten.

72 ‘Ende is bij het rapport van Stratius gebleecken dat hij sijn persoon beneffens die van de barck on-
der d’Indianen seer heeft gepericuliteert, ook de barck in gevaar gestelt, alsoo de meer als veertich 
Indianen seffens aen boort sijn geweest, die hij hadde beschoncken ende vereeringe van kraalen en 
messen gegeven, sustineerende dat anders doende met dat volck niet soude sijn terecht geraect’(16 
februari-10 maart 1680, Extract der daghelijckse gebeurtenisse ZA_ 2035_406/407). Zie voor de 
Áricarisen, Hulsman 2009, 213-214.

73 ZA, Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden 2035, nr._406/407.Zie ook Buve, ‘Gouverneur 
Johannis Heinsius’; voor een andere kijk op bokkenruilders zie Hulsman, ‘Routes of the Guiana’s’.

74 Jessica Roitman, ‘Portuguese Jews, Amerindians, and the frontiers of encounter in colonial 
Suriname’ in New West Indian Guide 88, 1&2 (2014), 36-38.

75 ‘Penalo ame weipiompo. Eertijds, voor nog de grootvader van mijn grootmoeder geboren was, enz. 
werd de Coppename bezocht door een wreedaard, een blanken menscheneter met een mond-ope-
ning aan de borst. Deze wederverschijning van Paira Oendepo en zijne strijders, verwekte alge-
meene ontsteltenis onder de Roodhuiden, die door hunne Piaaimannen werden gepiaaid, zoodat 
zij in de oogen der blanken onzichtbaar waren. De wreedaard moest zich dan ook tevreden stellen 
met eenige kampen te verbranden en enkele ongehoorzame Indianen te verslinden. Daarna ver-
liet hij de streek.’ (F.P. Penard & A.P. Penard De menschetende aanbidders der zonneslang. 3 delen. 
Paramaribo: H.B. Heyde 1907-1908, I, 36).
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Oog in oog met pijl en boog
David Pietersz de Vries en de Indianen van de 
Zuidrivier

Jaap Jacobs

De kolonie Swanendael platgebrand

Het was een verschrikkelijk tafereel dat de opvarenden van de sloep ontwaarden 
toen ze de kreek invoeren: het huis en de palissade eromheen waren grotendeels 
afgebrand en her en der lagen schedels en beenderen van de mensen die waren 
omgebracht. Zelfs de paarden en koeien waren niet gespaard gebleven: een enkel 
‘Paerts-Hooft’ en enkele ‘Koe-Hoofden’ lagen er nog, terwijl de moordenaars de 
eetbare delen ongetwijfeld hadden verorberd. De kleine kolonie met de lieflijke 
naam Swanendael, een jaar tevoren gevestigd met grote kosten en veel moeite, 
was door de Indianen van de kaart geveegd.1

Toen David Pietersz de Vries op 6 december 1632 aankwam bij de ‘Bloemaerts 
Kil’ aan de Zuidrivier (de Delaware) van Nieuw-Nederland, wist hij al welk lot 
Swanendael had getroffen: bericht daarvan had hem al bereikt voordat hij van 
Texel was uitgezeild. Toen was echter nog niet bekend hoe een en ander zich 
precies had afgespeeld en De Vries had de opdracht de oorzaak te ontdekken. 
Met de sloep voer hij goedbewapend de kil in om te zien of hij Indianen te spre-
ken kon krijgen. Maar in de buurt van de resten van Swanendael en zijn bewo-
ners was geen Indiaan meer te bekennen. Onverrichterzake keerde hij terug naar 
zijn schip waar hij de constapel opdracht gaf een kanon af te vuren, in de hoop 
dat de Indianen de volgende dag zouden komen kijken wat er aan de hand was.2

1 David Pietersz de Vries, Korte Historiael ende Journaels Aenteykeninge van verscheyden voyagiens in de 
vier delen des werelts-ronde, als Europa, Africa, Asia ende America gedaen. Alckmaer: Symon Cornelisz. 
Brekegeest 1655, 100.

2 De Vries, Korte Historiael, 95, 100. Algemeen wordt aangenomen dat de locatie van Swanendael 
het tegenwoordige Lewes in Delaware is. Het fortje zou gelegen zijn bij het De Vries Monument 
op Pilottown Road en ‘Bloemaerts Kil’ zou dan de tegenwoordige Lewes Creek zijn. De land-
tong (‘Strandt [..] met wat Duynen’) waar De Vries op 7 december naar verwijst komt dan over-
een met Lewes Beach. Archeologisch onderzoek in de jaren vijftig heeft echter geen uitsluitsel 
gegeven: C.A. Bonine, ‘Digging at the De Vries Site Renewed’, The Archeolog: Newsletter of the 
Sussex Archeological Association 6 (1954); C.A. Bonine, ‘Archaeological Investigation of the Dutch 
‘Swanendael’ Settlement under DeVries, 1631-1632’, The Archeolog: Publication of the Sussex Society 
of Archaeology and History, Delaware 8 (1956), 1-17.
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Dat werkte. De volgende morgen zag De Vries rook kringelen in de buurt 
van de verwoeste kolonie. Deze keer was hij wat voorzichtiger en maakte hij 
een omtrekkende beweging, daartoe ook gedwongen door laag water. De 
Bloemaertskil was van open zee gescheiden door een landtong. De Vries landde 
met zijn sloep aan de zeezijde daarvan en liep vervolgens door de duinen naar de 
andere kant waarvan hij over de kil uitkeek op de resten van het huis. Er was nu 
geen rook meer te zien en dus vroeg hij een van zijn mannen om zijn geweer af 
te schieten. Dat had resultaat: twee of drie Indianen die zich aan de overkant bij 
het vervallen huis in het kreupelhout verborgen hielden kwamen tevoorschijn. 
De Vries probeerde hen ervan te overtuigen over te steken, maar de Indianen 
antwoordden dat hij maar met zijn boot de kil moest binnenvaren. Dat zou pas 
de volgende dag kunnen, zei De Vries, want het was nu eb. Terug op het schip 
werd besloten dat ze de volgende dag met het jacht Eeckhoorn, de kil zouden 
binnenvaren en niet met de sloep, ‘souden anders prijckel loopen van haer Pijlen 
met een open Boot.’3

De volgende dag was de wederzijdse argwaan nog niet verdwenen. Het jacht 
voer de kil in, maar De Vries was op zijn hoede en ging niet onmiddellijk aan 
land. De Indianen vertoonden zich wel, maar durfden niet aan boord te komen. 
Uiteindelijk trok één van hen de stoute schoenen aan en kwam naar het jacht. 
Hij kreeg als dank een stuk lakense stof en De Vries probeerde hem duidelijk 
te maken dat hij was gekomen om vrede te sluiten. Daarop kwamen er meer 
Indianen aan boord. De Vries, die de Indianen beschouwde als simpele wezens 
met een kinderlijke natuur, meende dat de anderen eveneens op laken uitwaren. 
Hij gaf hen ‘wat Snuysteringe’ en maakte duidelijk dat hij de eerste Indiaan een 
stuk laken had gegeven omdat deze hen als eerste had vertrouwd en naar het 
jacht was gekomen. Er werd afgesproken dat de Indianen de volgende dag met 
hun sachem zouden terugkomen om vrede te sluiten.4

Van de groep Indianen bleef er één aan boord van het jacht om te overnach-
ten. De opvarenden vroegen hem waarom ze de kolonisten vermoord hadden 
en hoe het allemaal zo gekomen was. Het relaas van de Indiaan toonde aan 
dat het om een aaneenschakeling van misverstanden was gegaan. De kolonisten 
hadden een paal opgericht met daaraan een metalen plaat waarop de Hollandse 
Tuin afgebeeld stond, een heraldisch symbool dat de zeggenschap over het land 
representeerde. Voor een Indiaanse sachem betekende het echter iets heel anders. 
Bij de Indianen bestond geen conceptie van particulier bezit, zoals kolonisten die 
voorwerpen rond hun huis lieten liggen maar al te vaak merkten. Naar het idee 
van de Indianen verloor je dan het gebruiksrecht. De Indiaanse sachem die een 
paal met een metalen plaat tegenkwam, zag een mooi stuk metaal waar hij ta-
bakspijpen van kon maken en nam het dus mee. Het misbaar van commies Gilles 
Houset, de leider van Swanendael, maakte een diepe indruk op de Indianen die 
de schuldige sachem meteen ter dood brachten. Daarop bond Houset in: dit was 
niet wat hij had gewild. Maar het was al te laat: de familieleden van de vermoorde 
sachem waren wraaklustig – een karaktertrek die de Indianen, zo meende De 
Vries, met de Italianen gemeen hadden. Zij zagen dat alle kolonisten buiten het 

3 De Vries, Korte Historiael, 100.
4 De Vries, Korte Historiael, 100. Sachem: opperhoofd.
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versterkte huis aan het werk waren, op één man na die ziek in het huis lag. De 
kolonisten hadden weliswaar een grote hond, maar die lag aan de ketting. Als 
die los was geweest, dan hadden ze, zo vertelde de Indiaan aan De Vries, het niet 
gewaagd om tot de aanval over te gaan. De drie dapperste Indianen gingen naar 
commies Houset die bij het huis stond, onder het mom om bevers met hem te 
verhandelen. Ze gingen met Houset het huis in, naar de zolder waar de koop-
manschappen bewaard werden. Na gedane zaken daalde Houset weer de trap af, 
naar we mogen aannemen met zijn rug naar de Indianen toe. Een van hen pakte 
zijn bijl en sloeg Houset de schedel in. Vervolgens werd de zieke om het leven 
gebracht, alsmede de hond, waarin zij wel vijfentwintig pijlen schoten. Daarna 
werden degenen die op het land aan het werk waren afgemaakt en het huis in 
brand gestoken. En zo werd Swanendael te gronde gericht, ‘dat ons groote schade 
brachten.’5

David Pietersz de Vries en zijn Korte Historiael 

Het gesprek dat David Pietersz de Vries op die koude decemberavond voerde aan 
boord van het jacht was zijn kennismaking met de Indianen van het vasteland van 
Noord-Amerika. Hij had tegen die tijd al de nodige ervaring met inboorlingen 
opgedaan in het Caribisch gebied en in andere werelddelen. Hij werd rond 1592 
geboren in La Rochelle, maar groeide op in Hoorn waar zijn familie een promi-
nente positie bekleedde. Tussen 1618 en 1638 maakte hij als schipper en com-
mandeur diverse reizen naar de Middellandse Zee, Newfoundland, La Rochelle 
en Oost-Indië, maar de meeste bekendheid ontleent hij aan zijn drie reizen naar 
Noord-Amerika tussen 1632 en 1644. Daarna keerde hij terug naar Hoorn, waar 
hij artilleriemeester van de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier 
werd. Hij werd op 13 september 1655 in Hoorn begraven.6 

Het Korte Historiael dat De Vries in het jaar van zijn dood publiceerde, bevat 
veel informatie over de kolonie Nieuw-Nederland, die des te waardevoller is 
omdat juist voor die jaren de bronnen niet overvloedig zijn. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat de Amerikaanse delen van zijn boek diverse malen in het 

5 De Vries, Korte Historiael, 100-101. Zie over de ondergang van Swanendael ook Mark Meuwese, 
Brothers in Arms, Partners in Trade: Dutch-Indigenous Alliances in the Atlantic World, 1595-1674. Leiden: 
Brill 2012, 277; C.A. Weslager, Dutch Explorers, Traders and Settlers in the Delaware Valley 1609-1664. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1961, 94-99; Jean R. Soderlund, Lenape Country: 
Delaware Valley Society Before William Penn. Philadelphia : University of Pennsylvania Press 2015, 35-
41. Gunlög Fur, Colonialism in the Margins: Cultural Encounters in New Sweden and Lapland. Leiden: 
Brill 2006, 121-122 doet de plausibele maar bij gebrek aan bronnen onbewijsbare suggestie dat 
gebrek aan handelsgoederen de animositeit van de lokale Indianen kan hebben opgeroepen.

6 ‘De Vries, David Pietersz’ in Peter Eisenstadt (hoofdredactie), The Encyclopedia of New York State. 
Syracuse: Syracuse University Press 2005, 458.
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Engels gepubliceerd zijn.7 Evenals andere gedrukte werken uit de zeventiende 
eeuw drukte De Vries’ Korte Historiael in de negentiende eeuw al snel een schier 
onuitwisbaar stempel op de geschiedschrijving van Nieuw-Nederland, om de 
eenvoudige reden dat de meeste archivalische bronnen voor Amerikaanse his-
torici moeilijk toegankelijk waren. Dat had als resultaat dat onvoldoende on-
derkend werd hoezeer partijdigheid, vooringenomenheid, verdichting en een 
neiging om zichzelf in een positief daglicht te stellen de betrouwbaarheid van 

7 Collections of the New-York Historical Society 2e serie, deel 1. New York: New-York Historical Society 
1841, 243-280; Henry C. Murphy (red.), Voyages from Holland to America, A.D. 1632 to 1644. 
By David Peterson De Vries. Translated from the Dutch by Henry C. Murphy. New York: [s.n.] 1853; 
Collections of the New-York Historical Society, 2e serie, deel 3. New York: D. Appleton and Company 
1857, 3-129; Albert Cook Myers (red.), Narratives of Early Pennsylvania, West New Jersey and Delaware 
1630-1707. New York: Charles Scribner’s Sons 1912, 1-29; J. Franklin Jameson (red.), Narratives of 
New Netherland 1609-1664. New York: Charles Scribners Sons 1909, herdruk Barnes & Noble Inc. 
1967, 181-234. Daarnaast zijn er twee uitgaven in het Nederlands: David Pietersz. de Vries, Korte 
Historiael ende Journaels Aenteykeninge van verscheyden voyagiens in de vier delen des werelts-ronde, als 
Europa, Africa, Asia ende America gedaen. H.T. Colenbrander (red.). Werken Linschoten-Vereeniging 
deel III. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1911, en M. Visser (red.), Straat- en Bochtvaarders zijnde het 
korte historiael ende journaels aenteyckeninge van drie voyagiens.. waer in verhaelt werd wat batailjes hy te 
water gedaen heeft .. wat wilde menschen naer ‘t leven geconterfaeyt, ende van de bosschen ende ravieren met 
haer vruchten 1619-1625. Utrecht: W. de Haan 1943, waarin slechts de eerste drie reizen zijn opge-
nomen. Charles McKew Parr, The Voyages of David de Vries: Navigator and Adventurer Whose Writings 
Reveal Why the Dutch lost America to the English. New York: Thomas Y. Crowell Company 1969, is een 
fantasievolle hagiografie die veel kleurrijke en onjuiste details toevoegt, maar een kritische analyse 
achterwege laat.

Titelpagina van het Korte 
Historiael door David 
Pieterz de Vries. Library 
of Congress, Washington 
DC, sign. G460.V8 1655.
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zijn relaas aantasten. Daarbij komt dat het Korte Historiael pas geruime tijd na de 
erin beschrevengebeurtenissen werd uitgegeven. Ongetwijfeld heeft hij geput uit 
de journaals die hij gedurende zijn reizen bijhield, maar het is moeilijk vast te 
stellen welke wijzigingen hij later, met wijsheid achteraf, nog heeft aangebracht. 
Enkele stukken in het boek zijn duidelijk niet van hemzelf afkomstig, zelfs al 
doet hij zijn best de lezer van het tegendeel te overtuigen, onder meer door op 
de titelpagina te stellen dat het informatie bevat over ‘wat wilde Menschen naer 
‘t leven geconterfaeyt’. Die bewering moeten we met een korreltje zout nemen. 
De beschrijving van de Indianen die op de bovenloop van de Hudsonrivier 
woonden bijvoorbeeld, is oorspronkelijk afkomstig van predikant Johannes 
Megapolensis, maar De Vries heeft her en der wijzigingen aangebracht waarmee 
hij zich het auteurschap heeft toeeigend. Verder zijn vrijwel alle afbeeldingen 
met betrekking tot Noord-Amerika in het Korte Historiael overgenomen uit de 
reisbeschrijvingen van Samuel de Champlain, zonder bronvermelding. Kortom, 
het boek is door De Vries lustig bij elkaar geknipt en geplakt op een manier die 
tegenwoordig plagiaat genoemd zou worden en werd vervolgens op zijn eigen 
kosten gedrukt door Simon Cornelisz Brekegeest in Alkmaar.8

Het gaat natuurlijk niet aan om De Vries naar moderne maatstaven te beoor-
delen en vervolgens eenvoudigweg te veroordelen. Het is daarentegen wel zinvol 
om de context van de publicatie onder de loep te nemen en de motieven van de 
schrijver aan een onderzoek te onderwerpen, niet in de laatste plaats omdat het 
Korte Historiael maar al te vaak wordt gebruikt als een bron voor sappige, uit de 
context gerukte citaten. Juist de partijdigheid van De Vries geeft zijn teksten een 
scherpe glans die ze voor historici aantrekkelijk maakt. Mogelijk is De Vries be-
gonnen met schrijven in 1653,9 kort voordat met de Vrede van Westminster een 
einde was gekomen aan de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) en de scheepvaart 
tussen Amsterdam en Nieuw-Nederland opleefde. Op welk moment in 1655 het 
Korte Historiael precies verscheen is onbekend, maar het zal vóór september zijn 
geweest, toen De Vries overleed. De publicatie was wellicht een reactie op het 
verschijnen van Adriaen van der Doncks Beschryvinge van Nieuw-Nederlant eerder 

8 Jaap Jacobs, ‘A Troubled Man: Director Wouter van Twiller and the Affairs of New Netherland in 
1635’, New York History 85 (2004), 213-232. De beschrijving van Megapolensis werd voor het eerst 
uitgegeven in 1644 (Johannes Megapolensis Jr., Een kort ontwerp van de Mahakuase Indianen, haer Landt, 
Tale, Statuere, Dracht, Godes-Dienst ende Magistrature. Aldus beschreven ende nu kortelijck den 26. Augusti 
1644 opgesonden uyt nieuwe Nederlant. T’Alckmaer: Ysbrant Jansz van Houten [1644].) en herdrukt 
in het compilatiewerk Beschrijvinghe van Virginia, Nieuw Nederlandt, Nieuw Engelandt, en d’ Eylanden 
Bermudes, Berbados, en S. Christoffel. Dienstelijck voor elck een derwaerts handelende, en alle voort-planters 
van nieuw Colonien. Met kopere figuren verciert t’ Amsterdam: by Joost Hartgers 1651, 42-49. Zie voor 
een analyse van de verschillen tussen Megapolensis en De Vries de inleiding van Colenbrander in de 
uitgave van de Linschoten-Vereeniging, XXXVI-XXXIX. Voor een moderne uitgave, zie Kees-Jan 
Waterman, Jaap Jacobs & Charles T. Gehring (red.), Indianenverhalen: De vroegste beschrijvingen van 
Indianen langs de Hudsonrivier (1609-1680). Zutphen: Walburg Pers 2009, 101-111. De bron van een 
aantal van de illustraties in het Korte Historiael is Samuel de Champlain, Les voyages de la Nouvelle 
France occidentale ... A Paris: chez Claude Collet 1632. April Lee Hatfield, Atlantic Virginia: Intercolonial 
Relations in the Seventeenth Century Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2003, 62-69, in het 
bijzonder 63, overschat naar mijn mening de betrouwbaarheid van De Vries.

9 Op het hierna afgebeelde portret van De Vries staat ‘AETA. 60 ANNO MDCLIII’: op de leeftijd 
van 60 in het jaar 1653. Indien de prent bedoeld was voor de boekuitgave van zijn reizen, zou dit 
een aanwijzing kunnen zijn dat hij al in 1653 met schrijven was begonnen.
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dat jaar. Dat boek had grote invloed op de beeldvorming in de Republiek en 
vormde het startschot van een Amsterdamse campagne om de emigratie naar de 
kolonie te stimuleren, zoals Frans Blom heeft vastgesteld.10

De Vries, die al ruim tien jaar eerder naar de Republiek was teruggekeerd 
en rustig in Hoorn woonde, zal verbaasd zijn geweest dat Nieuw-Nederland nu 
opeens zoveel aandacht kreeg. Wellicht ergerde hij zich er ook aan dat Van der 
Donck, die hij mogelijk in Nieuw-Nederland een enkele keer had ontmoet, met 
zijn boek nu in het middelpunt van de belangstelling stond. Hoe het ook moge 
zijn, in de opdracht aan de Edelmogende heeren Gecommitteerde Raden van 
het Noorderkwartier klinkt enige afgunst door: hij stelt dat hij, na zich van jongs 
af aan op de koophandel te hebben gericht, ‘de eerste besitter en Patroon van 
de Zuydt-Ravier aen Swanendael en Staten Eylandt’ was, ‘oock mede d’eerste 
Patroon die daer sy geweest en geworden ben om het selfde te Cultiveeren [..] de 
eerste selfs die oyt uyt Hollandt ofte Zeelandt gevaren is’. Daarmee claimde De 
Vries een plaats onder de zon voor zichzelf: hij was een van de eerste patroons 
geweest, eerder dan Van der Donck, en zelfs, zo is de implicatie, de eerste patroon 
die persoonlijk naar Amerika gegaan was, zulks in tegenstelling tot Blommaert, 
De Laet, Van Rensselaer, Godijn en anderen die slechts als absentee landlords in een 
patroonschap geïnvesteerd hadden.11 

Deze insteek bracht wel een probleem met zich mee: als De Vries de eerste 
patroon was geweest, waarom was hij dan niet nog steeds in Nieuw-Nederland, 
zo kon zijn lezer zich afvragen. Wat was er misgegaan en wie was verantwoor-
delijk voor die mislukking? Er waren twee potentiële boosdoeners: de Indianen 
en de West-Indische Compagnie. Over het geheel genomen schuift De Vries de 
schuld voor het mislukken van zijn kolonisatiepogingen in de schoenen van de 
WIC. In 1655 was de Compagnie een makkelijke zondebok die door velen op 
de korrel werd genomen. Vanaf 1649 was de WIC, en in het bijzonder de Kamer 
Amsterdam, onder vuur komen te liggen vanwege het slechte beleid in Nieuw-
Nederland. De Amsterdamse Kamer had in 1650 en 1652 maar ternauwernood 
kunnen verhinderen dat directeur-generaal Stuyvesant teruggeroepen werd en 

10 Adriaen van der Donck, Beschryvinge van Nieuw-Nederlant (gelijck het tegenwoordigh in staet is). 
Aemsteldam: by Evert Nieuwenhof 1655, 2e druk 1656. Van der Donck had al in mei 1653, kort voor 
zijn terugreis naar Nieuw-Nederland, van de Staten-Generaal en de Staten van Holland een octrooi 
voor zijn boek gekregen. Publicatie zal hebben plaatsgevonden kort nadat drukker Evert Nieuwenhof 
op 25 februari 1655 daartoe toestemming van de West-Indische Compagnie had gekregen. Frans 
Blom, ‘Picturing New Netherland and New York; Dutch-Anglo Transfer of New World Information’, 
in Siegfried Huigen, Jan L. de Jong & Elmer Kolfin (red.), The Dutch Trading Companies as Knowledge 
Networks. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2010, 103-126, aldaar 103 en Frans Blom & Henk Looijesteijn, 
‘Ordinary People in the New World: The City of Amsterdam, Colonial Policy, and Initiatives from 
Below, 1656-1664’, in Margaret C. Jacob & Catherine Secretan (red.), In Praise of Ordinary People. 
Early Modern Britain and the Dutch Republic. New York/Basingtoke: Palgrave Macmillan 2013, 203-
235. In tegenstelling tot Blom & Looijesteijn, die de opdracht aan de Amsterdamse burgemeesters ten 
onrechte aan Van der Donck toeschrijven (p. 205), denk ik dat het drukker Evert Nieuwenhof was 
die, zonder medeweten of communicatie met Van der Donck in Nieuw-Nederland, de publicatie van 
diens Beschryvinge in dienst van Amsterdamse koloniale doelen stelde. 

11 De Vries, Korte Historiael, fol. *2v.
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patroons zoals Van der Donck het bestuur overnamen. Daarnaast werd het de 
Compagnie aangerekend dat het haar kolonie in Brazilië had verwaarloosd.12

Was de WIC een eenvoudig doelwit, de Indianen komen er bij De Vries 
evenmin goed vanaf. In het hiernavolgende zal ik de vroege koloniale avonturen 
van De Vries in Nieuw-Nederland nader onder de loep nemen, in het bijzonder 
de gevallen waarin hij tijdens zijn reis in 1632-1633 voor het eerst oog in oog 
kwam te staan met pijl en boog, met ‘wilden’, 13 zoals de Indianen door kolonis-
ten, inclusief De Vries, genoemd werden. Ik zal zijn ervaringen bekijken in het 
analytische kader van de circulation of ideas, een van de drie hoofdelementen van 
Atlantic History.14 Wat wist De Vries van de Indianen voordat hij ze voor het eerst 
ontmoette? Wat waren de bronnen van zijn kennis? Waardoor werd zijn oordeel 
over de Indianen bepaald? Hoe verliep de interactie en waarom handelde De 
Vries zoals hij deed? Slaagde hij erin om zijn doelstellingen te verwezenlijken? In 
welke mate onderging zijn vooropgezette visie wijzigingen door zijn persoonlij-
ke ervaringen? En op wat voor manier werd zijn ervaring met Indianen omgezet 
in informatie die vervolgens weer doorgegeven werd?

Patroon van Swanendael

In de opdracht van het Korte Historiael noemde De Vries zichzelf ‘Patroon’ en 
daarmee verwees hij naar het zogenaamde patroonschapssysteem dat de West-
Indische Compagnie vanaf het eind van de jaren twintig van de zeventiende 
eeuw invoerde. Hiermee werd de mogelijkheid geopend voor hoofdparticipan-
ten van de WIC om heerlijke rechten (zoals rechtspraak, vis-, jacht- en maal-
rechten) over een landgoed binnen het gebied van de Compagnie als leen te 
verkrijgen. Voorwaarde was wel dat de patroon er binnen vier jaar ten minste 
vijftig personen ouder dan vijftien jaar vestigde. In enkele jaren tijds waren er 
diverse patroonschappen aangevraagd, voornamelijk in Nieuw-Nederland, maar 
ook elders in gebieden onder gezag van de WIC. In veel gevallen stond het pa-
troonschap op naam van één persoon die als uitvoerend directeur optrad, maar 
werden de kosten en baten als in een partenrederij over meerdere investeerders 
verdeeld. In lang niet alle gevallen slaagde de patroon erin om binnen de gestelde 
tijd het patroonschap van voldoende kolonisten te voorzien. David Pietersz de 

12 Jaap Jacobs, Petrus Stuyvesant. Een levensschets. Amsterdam: Bert Bakker 2009, 65-78; Clazina 
Dingemanse & Marijke Meijer Drees, ‘“Praatjes” over de WIC en Brazilië: literaire aspecten van 
gesprekspamfletten uit 1649’, De Zeventiende eeuw 21 (2005), 112-127. Zie ook mijn aanstaande 
biografie van Stuyvesant. 

13 Zie over het gebruik van deze term Waterman, Jacobs & Gehring, Indianenverhalen, 10.
14 Atlantic History, inmiddels een deeldiscipline die vooral in de Verenigde Staten een hoge vlucht 

heeft genomen, bestudeert de geschiedenis van de gebieden rond de Atlantische Oceaan aan de 
hand van de circulation of people, goods, and ideas. Zie onder mee Bernard Bailyn, ‘The Idea of 
Atlantic History’, Itinerario. European Journal of Overseas History 20 (1996), 19-44, Bernard Bailyn, 
Atlantic History: Concepts and Contours. Cambridge: Harvard University Press, 2005, Bernard Bailyn 
en Patricia L. Denault (red.), Soundings in Atlantic History: Latent Structures and Intellectual Currents, 
1500-1825. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2009). Voor een kritische benadering zie 
Jack P. Greene en Philip D. Morgan (red.), Atlantic History: A Critical Appraisal. Oxford: Oxford 
University Pres 2009 en het forum in William & Mary Quarterly 3rd ser. 63 (2006).
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Vries is betrokken geweest bij drie pogingen om patroonschappen te vestigen 
in Nieuw-Nederland: Swanendael vanaf 1630, het Staten Eylandt vanaf 1639 en 
Vriessendael, eveneens vanaf 1639.15

In het geval van Swanendael was De Vries medepatroon, zo stelt hij in het 
Korte Historiael. Kort na zijn terugkomst uit de Oost in 1630 ontmoette hij in 
Amsterdam Samuel Godijn, een oude bekende. Godijn had een jaar eerder aan 
de WIC-kamer Amsterdam gemeld een patroonschap te willen beginnen op de 
Zuidrivier in Nieuw-Nederland. Samen met Samuel Blommaert had Godijn al 
land gekocht van de Indianen. De volgende stap was het daarheen verschepen 
van kolonisten en Godijn zag in De Vries een goede commandeur voor de eerste 
of tweede reis. De Vries voelde er wel wat voor, maar hij wilde op gelijke voet 
met andere participanten staan. Dat waren in eerste instantie naast Godijn en 
Blommaert, mannen als Kiliaen van Rensselaer, eveneens WIC-bewindhebber, 
en de Leidse geograaf Johannes de Laet. Later kwamen er nog andere bewindheb-
bers bij: Matthijs van Ceulen, Nicolaes van Setterich, Johan van Harinckhoeck 
en Hendrick Hamel. Godijn had geen bezwaar tegen de wens van De Vries die 
in het samenwerkingsverband werd opgenomen, naar we mogen aannemen met 
een inleg van duizend à tweeduizend gulden. Half december 1630 vertrok een 
expeditie naar de Zuidrivier, bestaande uit het schip Walvis en het jacht Salm, 
met aan boord enkele tientallen kolonisten en een aantal stuks vee. De bedoeling 
was niet alleen om een kleine landbouwkolonie op te zetten, maar ook om in de 
Zuidrivier walvisvaart te bedrijven, een bedrijfstak waarmee Godijn als partici-
pant in de Noordse Compagnie al enige ervaring had opgedaan.16 

De Vries was niet meegegaan met de eerste expeditie, waarschijnlijk omdat 
hij na zijn jaren in de Oost eerst enige tijd in het vaderland wilde doorbrengen. 
Dat had tot gevolg dat hij zich thuis zat te verbijten terwijl het slechte nieuws 
zich geleidelijk aan opstapelde. Al een dag na het uitlopen van Texel werd het 
jacht genomen door Duinkerker kapers. Dat was te wijten aan onachtzaamheid 
van schipper Pieter Heyes van Edam, die met de Walvis vooruit was gezeild en 

15 Jaap Jacobs, ‘Dutch Proprietary Manors in America: The Patroonships in New Netherland’, in Lou 
Roper & Bertrand Van Ruymbeke (red.), Constructing Early Modern Empires: Proprietary Ventures 
in the Atlantic World. Leiden: Brill Academic Publishers 2007, 301-326 en de aldaar genoemde 
literatuur. 

16 Het ligt juridisch iets ingewikkelder dan De Vries het met zijn bewering over zijn status als ‘mede-
patroon’ doet voorkomen. In het geval van Rensselaerswijck was de afbakening tussen de rechten 
toekomend aan de patroon als individu en de zeggenschap van de participanten over het beleid over 
het patroonschap onderwerp van een langlopend geschil tussen patroon en directeur Kiliaen van 
Rensselaer en de andere aandeelhouders. De uitkomst was dat de titel van patroon slechts aan één 
persoon toeviel, maar dat de rechten van het patroonschap deelbaar waren. Ook werd bepaald dat de 
directie over het patroonschap niet uitsluitend aan de patroon toekwam. Zie Jaap Jacobs, ‘Johannes 
de Laet en de Nieuwe Wereld’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 50 (1996), 109-130, aldaar 
113-116. Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam, Van Rensselaer Bowier manuscripten, brievenboek 
Kiliaen van Rensselaer, fol. 9v (19 juni 1629; A.J.F. van Laer (red.), Van Rensselaer Bowier Manuscripts, 
Being the Letters of Kiliaen van Rensselaer, 1630-1643, and Other Documents Relating to the Colony of 
Rensselaerswyck. Albany: University of the State of New York 1908 (hierna afgekort als VRBM, 155); 
De Vries, Korte Historiael, 94-95; New York State Archives, New York Colonial Manuscripts, Land 
Papers GG 2 (15 juli 1630; Charles T. Gehring (vert. en red.), Land Papers:Volumes GG, HH & II. 
New York Historical Manuscripts: Dutch. Baltimore: Genealogical Publishing Co. Inc. 1980, 2. Matthijs 
van Ceulen verkocht de helft van zijn aandeel al snel weer door: Stadsarchief Amsterdam, notarieel 
archief (5075), inv. nr. 991, reg. 2, p. 21 (17 juli 1632).



319jacobs

het jacht daarmee aan zijn lot had overgelaten. Toen Heyes in september 1631 
terugkeerde bleek dat hem nog meer aan te rekenen viel: hij had eerder wel er-
varing opgedaan met de walvisvaart op Groenland, maar dat waren slechts korte 
reizen geweest, van drie of vier maanden, zonder dat er veel gevaar van andere 
Europese zeevaarders te duchten viel. Heyes had het, hoewel de Walvis met acht-
tien stukken bewapend was, niet aangedurfd om veel eilanden in het Caribisch 
gebied aan te doen en had dan ook geen zout of verfhout kunnen innemen. Hij 
was te laat bij de Zuidrivier aangekomen, waardoor er weinig meer op walvissen 
te jagen viel. Het enige wat Heyes mee terug had genomen was een monster 
traan van een gestrande walvis, maar daarmee vielen de uitredingskosten niet 
te dekken. ‘Dit was ons een schadelijcke Reys’, mopperde De Vries niet zonder 
reden. Er klinkt in door dat hij van mening was dat hij het beter zelf had kunnen 
doen.17

Na de terugkeer van Heyes ontstond er discussie onder de participanten: 
was het zinvol om nog een keer te proberen om met een schip en een jacht in 
Nieuw-Nederland op walvissen te gaan jagen? Uiteindelijk wees Samuel Godijn 
erop dat de eerste twee reizen van de Noordsche Compagnie evenmin iets had-
den opgeleverd, maar dat het daarna een groot succes was geworden. Dat gaf 
de doorslag en op 12 februari 1632 werd door de heren een nieuw contract 

17 De Vries, Korte Historiael, 94-95.
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Martinus Nijhoff, 1911,
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gemaakt. Het was wel zaak om tijdig, bij voorkeur in december, in de Zuidrivier 
te arriveren, aangezien de walvissen in maart al weer vertrokken. Dus enige haast 
met de equipage was geboden. De Vries kreeg zijn kans om het zelf te doen en 
werd aangesteld als commandeur. Op 24 mei zeilde hij van Texel met de Walvis 
en een jachtje van twintig last, genaamd Eeckhoorn, vlak nadat het nieuws van het 
bloedbad te Swanendael de Republiek had bereikt. Het slechte resultaat van de 
eerste reis betekende dat De Vries er in ieder geval voor moest zorgen met een 
profijtelijke lading terug te keren. Als het niet walvistraan kon zijn, dan zou zout 
van de Caribische eilanden in ieder geval wat opleveren in de Republiek. Een 
ander doel was het onderzoek naar de Swanendaelse massamoord.18

 Nadat De Vries van de overnachtende Indiaan had vernomen wat zich had 
afgespeeld, moest hij besluiten hoe te reageren. De gedachte aan revanche kwam 
bij hem op, maar werd al snel verworpen. De WIC had al voor De Vries’ ver-
trek de optie van een oorlog tegen de Indianen van de hand gewezen en de 
patroons opgedragen om de vrede te handhaven. Bovendien, zo overwoog hij, 
hadden de Indianen geen vaste woonplaats en dat maakte het moeilijk hen aan 
te vallen. Hoewel hij de seizoensmigratie van de Sikonese-Indianen niet volledig 
doorgrondde, was zijn conclusie correct. Daarnaast zal hij beseft hebben dat een 
wraakactie, waarop ongetwijfeld verdere vijandelijkheden zouden volgen, het erg 
moeilijk zou maken om de walvisjacht winstgevend te maken, aangezien daarbij 
gebruik gemaakt werd van traanovens op land. Een kleine nederzetting was dus 
vereist en die zou kwetsbaar zijn voor Indiaanse tegenaanvallen. Vandaar dat De 
Vries op 9 december, toen de ‘Oversten’ van de Sikonesen naar Swanendael 
kwamen, goede vrede met hen sloot, ‘’t welck sy noemen rancontijn marenit’. 
Dit ging gepaard met een rituele geschenkenuitwisseling bestaande uit duffels, 
ammunitie, bijlen en aardewerk. De Sikonesen vertrokken ‘met groote blijd-
schap’ over het feit dat de nieuwkomers bereid waren te vergeten wat hen was 
aangedaan.19

Daarmee was de weg vrij om walvissen te gaan vangen, waartoe een traanoven 
en een tijdelijk onderkomen werden gebouwd. Dit nam enkele weken in beslag. 
Toen het werk gereed was liet De Vries het overgrote deel van zijn volk achter in 
Swanendael en zeilde met het jacht twee keer de Delaware op teneinde met de 
Indianen te handelen. Zijn doel was, zo beweert hij althans, om van de Indianen 
enige aanvulling op zijn voedselvoorraad te verkrijgen. Het verkennen van de 
Zuidrivier en het verkrijgen van bevervellen stonden eveneens op de agenda, al 
legt hij daarop in zijn boek geen nadruk. De gebeurtenissen tijdens deze expedi-
ties geven nader inzicht in zijn houding tegenover de Indianen.20

18 De Vries, Korte Historiael, 95. 
19 De Vries, Korte Historiael, 100-101, 165; Daniel S. Murphree (red.), Native America: A State-by-State 

Historical Encyclopedia. Santa Barbara, CAL: Greenwood 2012. 3 delen, deel 1, 168-171. Zie voor 
de Sikonesen (ook Ciconicin genoemd) ook Marshall Joseph Becker, ‘The Lenape and Other 
“Delawarean” Peoples at the Time of European Contact: Population Estimates Derived from 
Archaelogical and Historical Sources’, in Bulletin and Journal of Archaeology for New York State 105 
(1993), 16-25, aldaar 18-19.

20 De Vries, Korte Historiael, 101-106. 
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Eerste verkenningstocht

Op nieuwjaarsdag 1633 vertrok De Vries voor zijn eerste verkenningstocht. Op 
5 januari kwam hij met zijn jachtje aan bij Fort Nassau, een fortje van de West-
Indische Compagnie waar hoogstwaarschijnlijk alleen in de zomer een klein 
garnizoen aanwezig was. Enkele Indianen waren er wel en die wilden graag hun 
pelterijen verhandelen. De Vries bemerkte dat de Indianen ‘seer schrupuleus’ 
[schroomvallig] waren en dat gaf hem te denken. De uitnodiging van de Indianen 
om met het jacht de Timmer-Kil, de tegenwoordige Newton Creek in New 
Jersey, in te komen werd dan ook met argwaan bezien. Dat werd er niet minder 
op toen een Indiaan van de Sankikans, zoals de watervallen bij Trenton een stuk 
hogerop de rivier genoemd werden, waarschuwde dat er een valstrik dreigde: 
eerder hadden deze Indianen, zo werd na betaling van een duffel vernomen, een 
sloep met Engelsen overvallen en vermoord.21

Een voorzichtig man zou na zo’n waarschuwing wellicht zijn geluk elders 
beproefd hebben, maar De Vries koos voor een andere tactiek. De volgende mor-
gen lichtte hij het anker en koos positie vooraan in de Timmerkil, zodat hij in 
het geval van nood snel de wijde Delaware op kon varen. Al weldra kwam er een 
groot aantal Indianen met bevervellen aanmarcheren, zodat er op een gegeven 
moment meer dan veertig aan boord van het jachtje waren. De zeven opvaren-
den zullen stevig in de rats hebben gezeten, zeker toen ze zagen dat sommige 
Indianen Engelse kleding aanhadden, een detail dat erop wees dat het verhaal 
over de Engelse sloep correct was. Een aantal  Indianen begon ‘te speelen met 
Rietjes op haer wijse’,22 maar volgens De Vries was dat een afleidingstruc. Toen 
de beverhandel op zijn hoogst was, verordonneerde hij de Indianen allemaal aan 
land te gaan. Hij voegde er grimmig aan toe ‘ofte wy soudense altemael doodt 
schieten.’ De sachem probeerde nog om een armvol bevervellen als geschenk te 
geven, maar De Vries gaf hem tot antwoord dat ze weg moesten wezen, aangezien 
hij wist dat ze ‘schelmerij’ beraamden. Dat had ‘Manetoe’ hem gezegd, zo vertel-
de hij de Indianen. Voor zijn lezers in de Republiek voegde hij eraan toe: ‘dat is 
haer Duyvel die noemense Manetoe.’ In de marge benadrukte hij het nog eens: 
‘sy gaen met de Duyvel om.’ Toen alle Indianen aan land waren gegaan, kwamen 
er drie of vier terug in een poging om alsnog hun bevervellen te verhandelen. 
Dat werd door De Vries afgeslagen: hij wilde geen bevervellen maar Indiaanse 
mais. Hij was tevreden over de afloop: de schelmachtige aanslag was godzijdank 
verijdeld. Hij zag er meteen een wijze les in: als je maar een beetje op je hoede 
was, dan had je met Gods hulp geen problemen van de Indianen te verwachten. 
En dat greep hij meteen aan voor kritiek op de West-Indische Compagnie: de 

21 De Vries, Korte Historiael, 102. Over Fort Nassau: Jaap Jacobs, Colonial Fortifications in New Netherland 
1614-1674: Contribution to the Atlas of Dutch America. Amsterdam: New Holland Foundation 2015.

22 In Myers, Narratives of Early Pennsylvania, 19, wordt dit vertaald met ‘play tunes with reeds’. Het 
is echter waarschijnlijker dat het gaat om het spel Selahtikàn, een Indiaanse versie van mikado, 
of om het gokspel dat Isaac de Rasière in 1628 beschreef. Zie Stewart Culin, ‘Games of North 
American Indians’, Twenty-Fourth Annual Report of the Bureau of American Ethnology to the Smithsonian 
Institution, 1902-1903, 227-266 en Waterman, Jacobs & Gehring, Indianenverhalen, 46. Dank aan 
Paul Otto, Marshall Becker en Jim Rementer voor hun input op dit punt.
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bemanning van Compagniessloepen gaf de Indianen teveel vrijheid en dat leidde 
snel tot ongelukken.23

De volgende dag kwam er een sachem, Zee-Pentor genaamd, langs bij het 
jachtje. Hij was de leider van de Armewamem, een groep, ook wel Armewamex 
genoemd, die op de zuidoever langs de Timmerkil en de ‘verkeerde kil’ woon-
de. Hij had van het incident van de vorige dag gehoord en vroeg De Vries om 
wederom de kreek in te varen. De Vries vond het verdacht en vroeg zijn tolk 
waarom ze de mais niet naar het jacht wilde brengen. Die gaf als verklaring dat 
de plaats waar het jacht lag ongeschikt was om aan boord te komen: de Indianen 
moest dan door het slik waden en daarvoor was het te koud. Daarop zei De 
Vries tegen Zee-Pentor dat hij de volgende dag weer naar Fort Nassau zou gaan, 
waar de ondergrond hard en droog was, zodat het makkelijker zou zijn om de 
handelsgoederen aan boord te brengen. Maar de volgende dag bleek dat het hele 
fort vol zat met Indianen en er kwamen er steeds meer bij. De Vries vond het 
te gevaarlijk worden en wilde niet dichtbij komen met zijn jacht. Daarop kwam 
een kano (‘dat haer Vaertuygh is uyt een Boom uytgeholt’, zo verklaart hij voor 
zijn lezers in de Republiek) met negen sachems van de verschillende dorpen 
langszij. Onder hen bevond zich ook de sachem die De Vries twee dagen eerder 

23 De Vries, Korte Historiael, 102-103; Weslager, Dutch Explorers, 121-127. Zie voor een afwijkende in-
terpretatie Amy C. Schutt, People of the River Valleys: The Odyssey of the Delaware Indians. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press 2007, 1-2.

‘Caerte vande Svydt Rivier in Niew Nederland’, Kaart door Johannes Vingboons (1616/17-1670), ca. 1639. 
Library of Congress, Washington DC, G3291.S12 coll. H3. Vault : Harr vol. 3, map 14.
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in Engelse kleren had gezien. Nu had hij weer een dierenvel omgeslagen. ‘Nota. 
haer archlistigheyd’, noteert De Vries in de marge. Hij waarschuwde onmiddel-
lijk zijn tolk om op zijn hoede te zijn. De sachems gingen aan boord in een cirkel 
zitten. Ze zeiden tegen De Vries dat ze wel zagen dat de opvarenden bevreesd 
waren. Daarom wilden ze vrede maken: één van hen gaf de De Vries tien bever-
vellen, en maakte bij het overhandigen van elk van die vellen met een ceremonie 
duidelijk van welke sachem het geschenk afkomstig was. Deze onderhandelaar 
vroeg De Vries en zijn opvarenden om alle kwade gedachten uit te bannen, want 
dat hadden zij nu ook gedaan. Bij wijze van antwoord probeerde De Vries zijn 
tolk enkele geschenken te laten overhandigen, maar die werden door de Indianen 
geweigerd. Ze wilden slechts vrede. De Vries drong aan: de geschenken waren 
bedoeld voor de Indiaanse vrouwen. Ook dat werd afgeslagen: als de De Vries 
wat wilde geven, dan zou dat aan land moeten gebeuren. Aangezien het laat be-
gon te worden, gingen de sachems weer van boord, maar ze zouden de volgende 
dag met mais terugkomen. Om de goede intenties te onderstrepen, bleven zeven 
of acht jonge Indianen aan boord. Dat betekende ‘goede Pays’, zo legt De Vries 
uit. De dagen daarop werden mais en bevervellen verhandeld voor duffels, ketels 
en bijlen. Op een gegeven moment waren er wel vijftig Indianen aan boord, maar 
De Vries en de zijnen bleven steeds op hun hoede. Op 13 januari 1633 keerde De 
Vries behouden terug in Swanendael, na een expeditie van bijna twee weken.24

Tweede verkenningstocht

Zijn tweede verkenningstocht begon De Vries al vijf dagen later, nadat er eerst de 
nodige handelsgoederen aan boord van het jacht waren geladen. Met de eerder 
opgedane kennis van de ondiepten lukte het om op de eerste dag een goede 
afstand af te leggen, meer dan het dubbele van de eerste dag tijdens de eerdere 
tocht. ‘s Avonds ankerde hij tussen de ‘Minquaes kill [Christina River] ende het 
Rieden Eylandt [Reedy Island]’, hetgeen betekent dat hij in het brede gedeelte 
van de Delaware Bay net als eerder de westoever aanhield. De dag daarop, 19 
januari, zeilde hij tot op een mijl afstand van Chester Island,25 maar aangezien 
het begon te vriezen zocht hij zijn toevlucht aan de noordoever, in een kreek die 
hij de ‘Wijngaerts kil’ noemde, waarschijnlijk de tegenwoordige Chester Creek. 
Hier bleef De Vries bijna twee weken liggen, terwijl de Delaware dichtgevroren 
was. Om zijn schip tegen ijsschotsen te beschermen liet hij een aantal bomen 
omhakken die voor en achter het jacht in de kreekbodem gezet werden. In al 
die tijd zagen de opvarenden van de Eeckhoorn geen enkele Indiaan, maar uit de 
grote vuren die ze soms in de verte zagen, viel hun nabijheid wel af te leiden. 
Aan proviand geen gebrek: dagelijks gingen De Vries en zijn mannen aan land 
om wilde kalkoenen te schieten, ‘seer fraye van smaeck’.26

24 De Vries, Korte Historiael, 103. 
25 Mijl: in oude journalen worden mijlen van verschillende lengtes gebruikt. Soms werd de Hollandse 

mijl gebruikt, een afstand van ongeveer 5660 meter (20.000 Amsterdamse voeten); ook werd de 
geografische mijl van Snellius (1580-1626) aangehouden, een afstand van 7157 meter (1/15 van de 
door hem berekende lengtegraad).

26 De Vries, Korte Historiael, 104. 
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Toen op 3 februari de Delaware weer bevaarbaar was, verliet De Vries de 
Wijngaardskil en voer verder stroomopwaarts naar Fort Nassau. Tijdens de vorige 
tocht had hij hier Indianen aangetroffen, maar nu was er niemand te zien. Omdat 
het weer begon te vriezen besloot hij te schuilen in een kil recht tegenover Fort 
Nassau. Hoogstwaarschijnlijk was dat het riviertje dat op de Vingboonskaart van 
een aantal jaren later de ‘Schuylers kil’ genoemd wordt.27 Tegenwoordig staat 
het bekend als de Schuykill River. Schuilend voor de ijsgang bleef de Eeckhoorn 
hier acht dagen liggen. Toen verscheen plotseling een kano met daarin een oude 
Indiaan en een Indiaanse vrouw. Zij hadden wat mais bij zich, waarvan De Vries 
een deel overnam. Hij probeerde van deze Indiaan te weten te komen waarom 
er zo weinig volk te vinden was, maar het leek wel alsof hij dat niet zeggen 
wilde. De oude Indiaan gedroeg zich merkwaardig, aldus De Vries: het scheen 
dat hij ergens voor op de vlucht was, aangezien hij voortdurend het land opging 
en rondkeek. De Vries merkte wel dat er iets aan de hand was, maar het bleef 
onduidelijk wat. Na een dag voer de Indiaan met zijn kano weer weg, tussen de 
ijsschotsen en de oever door, iets waarvan De Vries opmerkte dat zulks met zijn 
jacht niet mogelijk was.

27 Library of Congress, G3291.S12 coll. H3. Vault : Harr vol. 3, map 14. Zie ook Bea Brommer et al., 
Grote atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive atlas of the Dutch West India Company. I, 
De oude WIC 1621-1674 = The old WIC 1621-1674. Asia Maior: Voorburg 2011, 62-63.

‘Caerte vande Svydt Rivier in Niew Nederland’ (detail). Kaart door Johannes Vingboons 
(1616/17-1670), ca. 1639. Library of Congress, Washington DC, G3291.S12 coll. H3. Vault : 
Harr vol. 3, map 14. 
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Op 11 februari werd de situatie duidelijker. Vanaf Fort Nassau stak een 
groep van wel vijftig Indianen met kano’s de Delaware over en kwam af op de 
Eeckhoorn. Het bleken ‘Minquasen’ te zijn, Susquehannock-Indianen, die woon-
den langs de Susquehanna, ten westen van de Delaware. Dit waren Indianen 
die een heel andere taal spraken dan de verschillende Lenapegroepen rond de 
Delaware. De Susquehannocks waren op oorlogspad en aan de overkant van de 
rivier waren er nog wel zeshonderd, zo vernam De Vries. Hij begreep nu ook 
waarom hij zo weinig Indianen was tegengekomen en waarom de oude Indiaan 
met zijn kano een dag eerder zo snel weer vertrokken was. Zijn oordeel over 
de Susquehannocks was nogal terughoudend: ‘zijn wel onse Vrienden maer men 
moetse niet vertrouwen doen veel om Buyt’. Die opmerking maakt duidelijk 
hoe precair de situatie van het jachtje en zijn opvarenden was: ze waren verzeild 
geraakt in een intra-Indiaanse oorlog, de rivier was geblokkeerd met ijsschotsen 
en ze lagen vast in een kreek, zo dicht bij de oever dat zeshonderdvijftig onbe-
trouwbare ‘vrienden’ gemakkelijk van de oever aan boord konden stappen als 
hun verlangen naar Europese handelsgoederen de overhand kreeg.28

Wegwezen, was het devies, maar dat was nog niet zo eenvoudig. De Vries 
besloot om te proberen gedurende de nacht met het jacht weg te komen, ge-
bruikmakend van het uitgaande tij. Het lukte een kort stukje in de richting van 
de monding van de kil te varen, maar daar stuitte het jacht op een bank waar het 
bij gebrek aan water niet overheen kon komen. De Vries vroeg de schipper het 
volk opdracht te geven om wat ballast overboord te gooien, maar dat stuitte op 
een weigering. Daarop wierp De Vries zijn persoonlijke overredingskracht in de 
strijd: wat wilden ze liever, afhankelijk zijn van ‘de genade van dese Barbarresse 
Menschen’ of wat ballast verwijderen? De tegenvraag van de bemanning was of 
het beter zou zijn om aan de genade van de ijsschotsen op de rivier overgeleverd 
te zijn. God zal ons wel helpen, meende De Vries, want dat had Hij tot dusver 
ook gedaan. Ook dat bleek onvoldoende en dus speelde De Vries zijn laatste 
kaart uit: hij had nog drie flessen brandewijn en zou er een ter beschikking stel-
len als de ballast gedumpt was. Dat werkte. Nadat het jacht vlot was geraakt, dreef 
het met de eb tussen de ijsschotsen de kreek af tot het tot stilstand kwam tussen 
twee hoge ijsschotsen die deels op het land geschoven waren. De boegspriet 
van het jacht stak over de oever, dus het gevaar was nog niet geweken. Toen de 
Indianen zagen dat het jacht probeerde weg te komen, maakten ze met z’n allen 
veel misbaar; de volgende morgen kwamen ze naar het jacht toe en wilden via 
de boegspriet aan boord klimmen. Een dreigende situatie, maar, zo verhaalt De 
Vries, ‘wy stonden met ons achten in ‘t Geweer’.

Met het volgende getij kwamen zowel het jacht als de twee ijsschotsen los. 
Op Gods genade dreef het jacht de kreek af, met het ijs als vijand op het water 
en de Indianen als vijand op het land. Toen de Eeckhoorn op de Delaware kwam 
dreigde het door het drijfijs op een zandplaat geschoven te worden. Maar toen 
kwam God te hulp, aldus De Vries: Hij voorzag erin dat er twee lege kano’s kwa-
men aandrijven die de opvarenden van de Eeckhoorn aan weerszijden van de boeg 
bevestigden zodat het ijs gebroken kon worden. Daarop werd de fok gehesen en 

28 De Vries, Korte Historiael, 104-105. 
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voer het jacht met de vloed stroomopwaarts, ‘tot het schooone [sic] Eylandt toe’. 

Dat was niet de route terug naar Swanendael, maar wel de snelste manier om uit 
de buurt te komen van de Susquehannocks op oorlogspad. Toen de vloed keerde, 
viel de Eeckhoorn droog vlak bij de oever. Om het jacht overeind te houden werd 
snel een kabel gespannen tussen de mast en een paar dikke bomen op de oever. 
Het gevaar was nog niet geweken en dus ‘beschansten [wy] ons voor Pijlen.’

De volgende dag, 13 februari, kwamen er drie Indianen van de Armewamex 
op het jachtje af. Zij vertelden dat ze op de vlucht waren voor de Susquehannocks 
die enkelen van hun volk hadden gedood, hun oogst hadden gestolen en hun 
huizen in brand gestoken. Ze vertelden ook dat de Susquehannocks wel ne-
gentig Indianen van de Sankikans, die verder stroomopwaarts woonden, hadden 
vermoord. De Armewamex leden nu gebrek en moesten leven van wat hun bos 
hen opleverde. De drie waren verspieders die als doel hadden te ontdekken wat 
voor route de Susquehannocks genomen hadden. Het grootste deel van hun volk 
lag, zo vertelden ze, op een uur of vijf, zes afstand. De drie verspieders wilden de 
volgende dag terugkomen om te handelen, want ze hadden inmiddels vastgesteld 
dat de Susquehannocks de aftocht hadden geblazen. Dat was ongetwijfeld de 
groep geweest met welke De Vries twee dagen eerder oog in oog had gestaan.

Gedurende de daaropvolgende nacht begon het hard te regenen en de wind 
draaide naar het zuidwesten, waardoor de temperatuur steeg en het ijs begon te 
smelten. De Vries en de zijnen besloten niet op de Armewamex te wachten, want 
die waren op de vlucht en zouden daardoor, zo dacht De Vries, niet langer in 
de gelegenheid zijn om een deel van hun oogst te verhandelen. Wat mismoedig 
concludeerde hij dat het een ‘verlooren Reys’ was. Door de vloed kwam de 
Eeckhoorn weer vlot en toen ‘s middags de eb inzette dreef het jachtje weer de 
rivier af. De Vries stopte bij de Minquaskil om stenen als ballast in te nemen. Op 
20 februari 1633 kwam de expeditie terug bij Swanendael, na bijna een maand 
weg te zijn geweest. 29

Wat wist De Vries van Nieuw-Nederland?

De avonturen van David Pietersz de Vries in 1632 en 1633 op de Delaware geven 
een micro-historisch beeld waarin de lijnen van de grotere geschiedenis van 
de Europese ontmoeting met de buiten-Europese wereld worden gereflecteerd. 
In het recursieve proces van Europese en Indiaanse gedachtenvorming over ‘de 
ander’ werden bestaande beelden keer op keer op basis van nieuwe ervaringen 
bijgesteld en vervolgens weer getoetst.30 Door in te zoomen op De Vries kun-
nen we het abstracte proces van circulation of ideas terugbrengen tot persoonlijke 
dimensies. Zijn verkenningstochten op de Delaware waren geen first encounters 
meer, noch voor hemzelf, noch voor de Indianen die hij ontmoette. In 1633 had-

29 De Vries, Korte Historiael, 105-107.
30 De literatuur daarover is zeer uitgebreid en kan hier slechts kort aangestipt worden. Goede be-

ginpunten zijn David Abulafia, The Discovery of Mankind: Atlantic Encounters in the Age of Columbus. 
New Haven: Yale University Press 2008, en Anthony Pagden, European Encounters with the New 
World: From Renaissance to Romanticism. New Haven: Yale University Press 1993, alsmede, voor de 
Nederlandse Republiek, Benjamin Schmidt, Innocence Abroad: The Dutch Imagination and the New 
World, 1570-1670. Cambridge: Cambridge University Press 2001.
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den de verschillende Indianengroepen langs de rivier al achttien jaar ervaring met 
Europeanen die op pelterijen uit waren. Nadat de eerste Europeanen in 1615 de 
rivier hadden verkend, waren er jaarlijks jachten de Delaware opgevaren, tot in 
1624 de eerste nederzetting gesticht werd, Fort Wilhelmus, op wat nu Burlington 
Island is. Twee jaar later werden alle kolonisten overgebracht naar Manhattan 
toen dat aangewezen werd als de hoofdvestiging van Nieuw-Nederland. Fort 
Nassau, opgericht omtrent 1627, was weliswaar bedoeld om de WIC-claim op 
het gebied te verdedigen, maar het was alleen tijdens de zomer van een garnizoen 
voorzien. Dat betekende dat Swanendael pas de tweede poging tot het stichten 
van een permanente nederzetting was. Ten tijde van De Vries’ verkenningstoch-
ten op de Delaware bevond de Europese kolonisatie hier zich nog in de over-
gangsfase tussen exploration/gathering en het vestigen van commercial outposts, zoals 
Donald Meinig dat in zijn geographic model of interaction beschrijft.31

Als we De Vries positioneren in deze overgangsfase, kunnen we wellicht een 
beter zicht krijgen op zijn wijze van informatievergaring en -verwerking en zijn 
rol in de circulatie van ideeën en informatie over de Atlantische Oceaan. Helaas 
bevat het Korte Historiael hierover nauwelijks concrete gegevens. Daarnaast is er 
het probleem dat er een aanzienlijk aantal jaren zit tussen De Vries’ avonturen 
en de publicatie ervan in boekvorm. In het geval van de verkenningstochten 
op de Delaware is dat meer dan twintig jaar en het is nauwelijks mogelijk om 
latere interpolaties, al dan niet beïnvloed door pas later beschikbaar gekomen 
informatie, te onderscheiden van de tekst zoals De Vries die dagelijks in zijn 
journaal zal hebben genoteerd. Voorzichtigheid is daarom geboden. Desondanks, 
waar het gaat om specifieke informatie over de Delaware en de bewoners van dat 
gebied, kan vastgesteld worden dat De Vries de beschikking had over een aantal 
bronnen die elkaar deels overlappen en die ik hier gemakshalve presenteer in drie 
categoriën: mondeling, epistolair en gedrukt. Allereerst was er de informatie die 
kolonisten en opvarenden persoonlijk hadden opgedaan en die mondeling werd 
overgedragen. Juist door het mondelinge karakter is deze vorm het lastigst te tra-
ceren. Het is waarschijnlijk dat De Vries in de havens waar hij verkeerde (Hoorn, 
Amsterdam, La Rochelle, Bordeaux, om maar enkele te noemen) herbergen fre-
quenteerde waar de teruggekeerde Amerikareizigers sterke verhalen ophingen. 
In Franse havens zullen daarin eerder de Canadese Indianen hebben gefigureerd, 
terwijl juist in Hoorn en Amsterdam de verhalen uit Nieuw-Nederland zullen 
zijn verteld. Ook in trekschuiten werd de tijd gedood met verhalen. De Vries was 
van 1627 tot halverwege 1630 zelf op reis geweest naar de Oost, dus de meest 
recente kennis zal hij van juni 1630 tot zijn vertrek naar Amerika in mei 1632 
hebben opgedaan. Waarschijnlijk heeft hij eind 1631 van de opvarenden van het 
schip Walvis, in het bijzonder van schipper Pieter Heyes, gehoord over het op-
zetten van Swanendael en hun initiële contacten met de Indianen daar. Wellicht 

31 Jaap Jacobs, ‘Early Dutch Explorations in North America’, Journal of Early American History 3 (2013) 
59-81; Charles T. Gehring, ‘New Netherland: The Formative Years, 1609-1632’, in Cornelis A. van 
Minnen, Hans Krabbendam, Giles Scott-Smith (red.), Four Centuries of Dutch-American Relations. 
Amsterdam: Boom Publishers 2009, 74-84; D.W. Meinig, The Shaping of America: A Geographical 
Perspective on 500 Years of History. Deel 1: Atlantic America, 1492-1800. New Haven: Yale University 
Press 1986, 65-66.
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heeft De Vries ook de kaart gezien die op de eerste reis gemaakt is, dan wel door 
Heyes, dan wel door iemand anders. Ook is het mogelijk dat hij gesprekken heeft 
gehad met Pieter Minuit, de directeur van Nieuw-Nederland die in de lente van 
1632 terugkeerde in Amsterdam.32

Ten tweede was er schriftelijke informatie in de vorm van brieven die vanuit 
Nieuw-Nederland naar de Republiek gestuurd werden. Er is geen reden om te 
veronderstellen dat De Vries persoonlijk met kolonisten in Amerika correspon-
deerde, maar anderen, zoals de bewindhebbers van de Kamer Amsterdam, deden 
dat wel, zowel collectief als individueel. De officiële correspondentie werd ge-
voerd tussen directeur en raden in Nieuw-Amsterdam en de WIC. Deze brieven 
werden in de vergaderingen van de Kamer in Amsterdam en in die van de Heren 
XIX voorgelezen en de inhoud was dus aan velen bekend. Aangezien een aantal 
bewindhebbers betrokken was bij het Swanendaelproject zal relevante informa-
tie uit de officiële correspondentie doorgesijpeld zijn naar De Vries. Daarnaast 
onderhielden velen in deze groep particuliere correspondenties met Nieuw-
Nederland. Kiliaen van Rensselaer bijvoorbeeld wisselde brieven met zowel 
Nieuw-Nederland-directeur Wouter van Twiller, die toevallig ook nog eens zijn 
neef was, en met diens opvolger Willem Kieft, alsmede met anderen. Ook van 
Samuel Godijn kunnen we gevoegelijk aannemen dat hij epistolaire contacten 
onderhield met kolonisten. Ook kan De Vries inzage hebben gehad in de brieven 
die de Nieuw-Amsterdamse predikant Jonas Michaëlius in 1628 stuurde aan zijn 
vriend Joannes van Foreest, WIC-bewindhebber te Hoorn en secretaris van de 
Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier, De Vries’ 
latere werkgever.33

Ten derde het gedrukte werk. Uit de beschrijvingen van de latere reizen van 
De Vries is duidelijk dat hij niet schroomde om hele passages uit het gedrukte 
werk van anderen over te schrijven. Voor de passages over de Delaware dient zich 
maar één mogelijke bron aan: Johannes de Laets Nieuwe wereldt. Het is waar-
schijnlijk dat De Vries hem ook ontmoet heeft in zijn functie van bewindhebber 
en participant van Swanendael. De Laets boek is een compilatie van informatie 
die hij had opgetekend uit de boeken van anderen, uit het archief van de WIC en 
uit de mond van schippers, opvarenden en kolonisten die uit Nieuw-Nederland 
waren teruggekeerd. Zowel de eerste druk uit 1625 als de tweede druk uit 1630 
bevat een beschrijving van de Delaware en noemt een aantal Indianengroepen die 
erlangs wonen. Enkele hiervan worden ook door De Vries genoemd. Daarnaast 
vermeldt De Laet in beide versies van de ‘diversche natien van Wilden’ dat zij ‘t’ 
landt [besayen] ende hebben veel Maiz ende oock boontiens.’ Wellicht vormde 
die opmerking de grondslag van beide verkenningstochten van De Vries, maar 

32 Jaap Jacobs, ‘The Making of the First Minister: Jonas Michaëlius’, in Leon van den Broeke, Hans 
Krabbendam & Dirk Mouw (red.), New World Clergy: Dutch Ministers in the New World. Historical Series 
of the Reformed Church in America. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company 2012, 59-78, 
aldaar 77 over de terugkeer van Minuit. Zie ook Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam, Van Rensselaer 
Bowier manuscripten, brievenboek Kiliaen van Rensselaer, fol. 12v-13 (27 juni 1632; VRBM, 197). 
Voor de kaart van Heyes: Brommer et al., Grote atlas van de West-Indische Compagnie, 62-63.

33 Jacobs, ‘The Making of the First Minister’; Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam, Van Rensselaer 
Bowier manuscripten, brievenboek Kiliaen van Rensselaer (VRBM); Waterman, Jacobs & Gehring, 
Indianenverhalen, 55-74.
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er is geen aanwijzing dat hij verder tekstueel iets aan De Laets werk ontleend 
heeft.34

De Vries was dus gewapend met enige kennis voordat hij in december 1632 
voet aan land zette in Swanendael. Daarnaast had hij ten minste één persoon bij 
zich die ervaring had met de Indianen en daardoor met hen kon communiceren. 
Helaas geeft De Vries geen naam van de tolk die hem terzijde stond – er komen 
überhaupt weinig persoonsnamen voor in zijn verhaal, Europees noch Indiaans 
–, maar het zal iemand geweest zijn die enige tijd in Nieuw-Nederland verkeerd 
had. Mogelijk was het een soldaat van de WIC die enige tijd op Fort Nassau op 
de Zuidrivier had doorgebracht en na afloop van zijn contract naar Amsterdam 
was teruggekeerd. In ieder geval moet de tolk enige kennis van het Unami heb-
ben gehad, de taal die door de meeste Indianengroepen langs de Delaware werd 
gesproken, met een aanzienlijke variëteit in dialecten. Het is waarschijnlijk dat 
de tolk gebruik maakte van een pidgin form van het Unami, het zogenaamde 
Delaware Jargon, bestaande uit een extreem klein vocabulaire, slechts geschikt 
voor het communiceren over een beperkt aantal onderwerpen. Een aanwijzing 
daarvoor is de woordenlijst die Johannes de Laet in 1633 opnam in de Latijnse 
versie van zijn beschrijving van de Nieuwe Wereld. Deze lijst bevat woorden die 
gebruikt werden door de Sankikans, maar zonder gebruik van meervoudsvormen 
waar vereist. Die grammaticale versimpeling is typerend voor pidgin-talen. De 
Vries zelf gebruikt maar in één geval woorden uit het Unami en dat is als hij 
vrede sluit met de Sikonesen die Swanendael hadden aangevallen: ‘rancontijn 
marenit’. Hij gebruikt dezelfde woorden in een iets andere spelling (‘Rancontijn 
Marinit’), als hij beschrijft hoe hij in 1643 op Long Island contact heeft met 
Indianen die afkomstig waren van de omgeving van wat nu Edgewater, New 
Jersey is.35

De enige Indiaanse woorden die De Vries in zijn Korte Historiael gebruikt, 
betreffen dan misschien het sluiten van vrede, maar tegelijkertijd is uit zijn han-
delen duidelijk dat hij zich voortdurend voorbereidde op oorlog. Zijn beslis-
singen in de omgang met de Indianen geven aan dat hij erop gericht was om 

34 Joannes de Laet, Nieuwe wereldt ofte Beschrijvinghe van West-Indien enz. Met kaerten. Leyden: In de 
druckerye van I. Elzevier, 1625, 90-91, en Joannes de Laet, Beschrijvinghe van West-Indien. Tweede 
druck: in ontallijcke plaetsen verbetert, vermeerdert, met eenige nieuwe Caerten, beelden van verscheyden 
dieren ende planten verciert. Tot Leyden, bij de Elzeviers, 1630, 108-109. Zie over De Laet verder 
Jacobs, ‘Johannes de Laet en de Nieuwe Wereld’, de artikelen in LIAS 25 (1998), Joan-Pau Rubies 
i Mirabet, ‘Hugo Grotius’ Dissertation on the Origin of the American Peoples and Comparative 
Methods’, Journal of the History of Ideas 52 (1991), 221-244. In het enige andere vóór 1632 ge-
drukte werk met informatie over Nieuw-Nederland, Nicolaes van Wassenaer, Historisch verhael 
alder gedenck-weerdigste geschiedenissen die van den beginne des jaeres 1621 ... tot 1632 voorgevallen sijn, 
21 delen. T’Amstelredam: Bij Ian Evertss. Cloppenburgh, op’t water, 1622-1635, is slechts weinig 
informatie over de Delaware opgenomen.

35 Ives Goddard, ‘The Delaware Jargon’, in Carol E. Hoffecker, Richard Waldron, Lorraine E. Williams 
& Barbara E. Benson (red.), New Sweden in America. Newark/London: University of Delaware 
Press/Associated University Presses 1995, 137-149; Ioanne de Laet, Novvs Orbis seu Descriptionis 
Indiæ Occidentalis Libri XVIII. Lvgd. Batav.: apud Elzevirios, 1633, 75-76. Het is verleidelijk om 
te veronderstellen dat de woordenlijst bij De Laet door De Vries geleverd is, maar de chronologie 
maakt het onwaarschijnlijk: het boek verscheen al terwijl De Vries nog in Amerika was. Het is 
waarschijnlijker dat de lijst teruggaat op eerdere contacten tussen kolonisten en de Sankikans in de 
jaren twintig. De Vries, Korte Historiael, 100, 181.
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een dominante positie te verwerven en hen in te peperen het niet te wagen 
om bezoekende Europeanen aan te vallen en te beroven. Het is tekenend dat 
De Vries wel de overweging om met een strafexpeditie wraak te nemen op de 
Sikonesen die Swanendael uitgemoord hebben in zijn relaas opneemt, ook al had 
de WIC zich uitgesproken tegen vergelding. Hij noemt echter alleen praktische 
redenen om ervan af te zien. Als hij tijdens de eerste verkenningstocht bij Fort 
Nassau komt is hij zeer op zijn hoede en zijn argwaan neemt alleen maar toe 
als hij verneemt van het lot van de sloep met Engelsen. De actie die hij dan 
onderneemt – het aan boord laten komen van Indianen om handel te drijven, 
maar ze vervolgens met wapens in de hand van het jacht te verwijderen – is een 
buitengewoon riskante manier om deze groep Indianen duidelijk te maken dat 
hij hun trucs doorziet aangezien ‘Manetou’ hem ingelicht heeft. Het is een van 
de zeldzame keren dat De Vries in zijn contacten met de Indianen gebruik maakt 
van zijn beperkte kennis van hun kosmologie, waarin hij de Duivel een rol ziet 
spelen. Vanuit De Vries’ optiek zal zijn waarschuwing effect hebben gehad: in de 
dagen daarop werd handel gedreven, al bleef hij op zijn hoede.

Ook tijdens de tweede verkenningstocht is grote voorzichtigheid het mot-
to. Het vriesweer en de ijsschotsen leiden enkele keren tot gevaarlijke situaties, 
vooral wanneer De Vries in een intra-Indiaanse oorlog verzeild raakt. Geen van 
beide partijen wordt door De Vries vertrouwd. Enkele keren moeten de wapens 
ter hand genomen, maar gelukkig voor De Vries is alleen het dreigen met geweld 
voldoende om erger te voorkomen. Hij voelde zich ook niet geroepen om de op 
vlucht gedreven Armewamex te hulp te komen, niet met wapens en zeker niet 
met proviand, waaraan hij zelf gebrek had. Wat dat betreft waren de twee verken-
ningstochten weinig succesvol en is De Vries’ teleurstelling begrijpelijk. Eigenlijk 
onderstreept het verhaal van zijn twee verkenningstochten op de Delaware hoe 
weinig de Europese aanwezigheid nog maar te betekenen had en hoe zeer de 
Europeanen afhankelijk waren van de welwillendheid van de Indianen. De Vries’ 
handelen is doordesemd van vrees voor zijn eigen hachje en veel van zijn hande-
lingen waren door angst ingegeven. Als er gehandeld werd, dan gebeurde dat met 
veel voorzichtigheid. In feite zoekt De Vries, zoals zoveel anderen, bevestiging 
van het beeld dat hij zich tevoren gevormd heeft, zij het dat wel nadere invul-
ling van details kan plaatsvinden. Van een open mind is geen sprake en van een 
bereidheid om Indianen op hun eigen merites te beoordelen evenmin. Dat hoeft 
niet te verwonderen: De Vries was een kind van zijn tijd en zijn verblijf op de 
Delaware duurde niet lang genoeg om zijn vooronderstellingen aan het wankelen 
te brengen. Mede daarom is het ook niet vreemd dat de informatie aangaande de 
Indianen die De Vries mee terugbracht naar de Republiek geen traceerbare im-
pact had. Uiteraard zal hij zijn ervaringen aan anderen hebben medegedeeld, zo-
wel mondeling als per brief. In gedrukte vorm gebeurde dat pas jaren later, toen 
er al veel meer over de Nieuw-Nederlandse Indianen bij een groter publiek in de 
Republiek bekend was, door de publicaties van Van der Donck en Hartgers. En 
ook toen was de impact van het Korte Historiael gering: het werd op kosten van 
de auteur gedrukt, naar alle waarschijnlijkheid in een geringe oplage. Het enige 
waarin we mogelijk informatie die terug gaat op De Vries’ reis van 1632-1633 
terugzien, is op de kaart van de Delaware die rond 1640 door Vingboons werd 
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geproduceerd. Veel namen die in het relaas van De Vries voorkomen, vinden we 
terug op die kaart, maar enkele, zoals de Wijngaardskil, juist niet. Desondanks is 
het denkbaar dat Vingboons van informatie van De Vries gebruik heeft gemaakt.

Terug naar Hoorn

Nadat De Vries in februari 1633 was teruggekeerd naar Swanendael, besloot hij 
om naar de Engelse kolonie Virginia te gaan, om te kijken of hij daar proviand 
kon inslaan. Het is typerend voor zijn eigendunk dat hij – ten onrechte – ver-
onderstelt dat hij ‘d’eerste [..] van ons natie’ was om een reis daarheen te maken. 
Vervolgens bracht hij nog een bezoek aan Nieuw-Amsterdam, waar hij uitge-
breid ruzie maakte met WIC-dienaren die probeerden zijn schip op contrabande 
te controleren. Dat was niet voor niets: terug in de Republiek kreeg De Vries 
ruzie met zijn compagnons omdat hij voor eigen rekening bevervellen had mee-
gebracht zonder die aan te geven. De Vries doet dat in zijn Korte Historiael af als 
overdreven: het zou maar om twee à vier vellen gaan. Uit verklaringen van zijn 
opvarenden blijkt echter dat het om minstens acht pakken pelterijen en honderd 
losse bevervellen ging die De Vries vanaf Texel in een lichter naar Medemblick 
liet brengen. Het is waarschijnlijk dat hij probeerde om zo zijn persoonlijke ver-
liezen in de weinig opleverende reis enigszins te dekken. In ieder geval gingen hij 
en de andere aandeelhouders van Swanendael gescheiden wegen. Een jaar later 
werden de patroonschapsrechten voor ƒ 15.600 terugverkocht aan de WIC.36

In de daaropvolgende tien jaar continueerde De Vries zijn persoonlijke ko-
lonisatiepogingen. Hij begon een patroonschap op Staten Island en een ander, 
dat hij naar zichzelf Vriessendael noemde, langs de Hudsonrivier. Beide onder-
nemingen ging ten onder door oorlogsgeweld, veroorzaakt, zo meende hij al-
thans, doordat directeur Willem Kieft onvoorzichtig was. Daarna hield De Vries 
Amerika voor gezien. Op 21 juni 1644 keerde hij terug in Hoorn en dankte hij 
God, ‘dat hy my na sulken lange verdrietige Reysen, ende naer veel perijckel van 
Wilde Heydense Menschen, weder in mijn Vaderlandt gebracht heeft’. 37

36 De Vries, Korte Historiael, 107-120; Stadsarchief Amsterdam, notarieel archief (5075), inv. nr. 
727, fol. 315 (29 juli 1633), fol. 337-337v (13 augustus 1633), fol. 356 (30 augustus 1633). Cf. 
Weslager, Dutch Explorers, 99. Jaap Jacobs, Een zegenrijk gewest. Nieuw-Nederland in de zeventiende 
eeuw. Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker 1999, 121, 125, 429. Zie ook Historical Society of 
Pennsylvania, Cadwalader Family Papers, box 50, folder 9.

37 De Vries, Korte Historiael, 190.
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‘Provenance’
Een verdwijnend fenomeen?

Gert Jan Bestebreurtje

Vintage, tweedehands en antiquarisch

Het is een overbekend feit dat Nederlanders heel wat hebben afgereisd. Maar 
ook boeken hebben vaak een lange weg afgelegd. Welke omzwervingen heeft 
een boek gemaakt ? Wie zijn voorheen eigenaars van een boek geweest, uit 
welke bibliotheek komt het? Het zijn veel gestelde vragen. Konden boeken maar 
praten! Maar nee, dat kunnen ze niet, al vertonen ze in sommige gevallen wel ei-
gendomsmerken die hun (meer of minder beroemde) herkomst zichtbaar maken. 
Deze bijdrage gaat over de provenance, dat wil zeggen de historie en kenmerken 
van boeken en hun bezitters.

Tijdens presentaties van nieuwe boeken signeren schrijvers hun boeken op 
grote schaal; daarom is een dergelijke provenance van weinig betekenis. Het zijn 
nu eenmaal overwegend antiquarische of tweedehands boeken die een belang-
rijke provenance kunnen hebben. Boeken die recent zijn verschenen en niet 
meer leverbaar zijn via de moderne boekhandel worden ‘tweedehands’ genoemd. 
‘Antiquarisch’ houdt in dat ze oud en zeldzaam zijn. Het tegenwoordig veel ge-
bruikte woord ‘vintage’ is een chique woord voor tweedehands artikelen die nu 
weer in de mode zijn. Een vintage prent of foto is een afdruk die de kunstenaar 
zelf gemaakt heeft en voorzien heeft van zijn handtekening met vermelding van 
de staat en oplage. 

Handgeschreven boeken

De eerste boeken in Europa werden door kopiisten met de hand geschreven in 
opdracht van een geestelijke of een vooraanstaande leek. Zo weten we dat de 
Bourgondische hertog Philips de Goede talloze opdrachten heeft gegeven voor 
het vervaardigen van handschriften voor zijn bibliotheek. De Brugse edelman en 
bibliofiel Lodewijk van Gruuthuse heeft aan het begin van de vijftiende eeuw 
een unieke verzameling van gedichten, gebeden en liederen bijeengebracht. 
Deze staat nu bekend onder de naam van ‘Gruuthuse-handschrift’ en maakt deel 
uit van de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. 
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Een codex kan bestaan uit een evangeliarum (de tekst van de vier evangeliën), 
een psalterium (de tekst van de honderdvijftig psalmen), een getijdenboek (een 
gebedenboek voor leken voor huiselijk gebruik) of wereldlijke literatuur zoals de 
verhalen over koning Arthur en zijn Tafelronde. 

Het vaststellen van de provenance van een handgeschreven boek kan zeer ge-
compliceerd zijn. De vermogende opdrachtgevers zijn veelal onbekend. Zij lie-
ten de handschriften van een uitvoerige versiering voorzien zoals gehistoriseerde 
initialen en miniaturen. De identiteit van de boekillustratoren en houtsnijders is 
eveneens veelal in grote anonimiteit gehuld. De toeschrijvingen moeten volstaan 
met ‘de meester van …’ of ‘de school van ...’ , ‘uit de kring van ...’, en af en toe 
een topografische aanduiding ‘vermoedelijk uit Noord-Europa’ of iets dergelijks. 
De taal en de boekband kunnen ook een indicatie zijn voor de herkomst.

Het afzetten of verluchten van kaarten en afbeeldingen in boeken kwam in 
de zeventiende eeuw tot grote bloei in Nederland. In een artikel van Truusje 
Goedings ‘Klaer lightende spiegel der verfkonst’ in De Boekenwereld (2014), lezen 
we over de ‘afzetters’: ‘Alleen al in Amsterdam konden meer dan 150 mensen van 
het ‘const- en kaartafsetten’ hun beroep maken’.1 Meestal werkten de inkleurders 
zelfstandig en anoniem, maar enkele meester-afzetters uit de zeventiende eeuw 
zijn wel met naam bekend, zoals Dirk Jansz. van Santen en David Reerigh. De 
provenance van de boeken en kaarten die zij hebben gekleurd en gehoogd met 
goud en zilver is traceerbaar door hun persoonlijke stijl.

Het gedrukte boek

Pas nadat Johannes Gutenberg omstreeks 1450 het drukken met losse metalen 
letters in Duitsland had geïntroduceerd, ontwikkelde het gedrukte boek zich 
vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw tot een volwaardige vervanger van 
het handgeschreven boek. Een efficiëntere tekstvermenigvuldiging was tot stand 
gekomen. Niet langer was men voor het reproduceren van boeken afhankelijk 
van kopiisten. Daarin voorzag nu de drukker, al snel op vele plaatsen in Europa, 
in grotere oplagen dan voorheen. Het drukken verhoogde de authenticiteit van 
teksten en verminderde het aantal tekstvarianten die voorheen in omloop waren. 
Het was één van de voornaamste wetenschappelijke verworvenheden van de 
drukkunst dat de lezers identieke exemplaren in handen kregen. Nog een aan-
zienlijk verschil was dat de middeleeuwse handschriften op bestelling geleverd 
werden en dat gedrukte boeken uit voorraad geleverd konden worden, overigens 
met alle ondernemersrisico’s van dien. In het begin kwam het gedrukte boek qua 
lay-out en lettertype nog overeen met de handschriften.

Mainz had de primeur, de stad waar Gutenberg het eerste gedrukte boek in 
Duitsland vervaardigde, de zogenoemde 42-regelige Gutenbergbijbel. Het werk 
aan deze vulgaatbijbel begon in 1452 en duurde tot 1455. Van de honderdtachtig 
gedrukte exemplaren zijn er nu nog achtenveertig bekend. 

1 Truusje Goedings, ‘Klaer lightende spiegel der verfkonst’, in De Boekenwereld 30, 3 (2014), 63. Zie 
ook Truusje Goedings, ‘Dirk Jansz. Van Santen and the colouring of the Atlas of Laurens van der 
Hem’, in Koert van der Horst (red.), The Atlas Blaeu – Van der Hem. History of the Atlas and the 
making of the facsimile. Houten: HES & De Graaf Publishers 2011, 101-154.
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De boeken die voor 1500 gedrukt zijn, worden incunabelen of wiegedrukken 
genoemd. Ze hebben geen titelpagina met imprint of impressum maar veelal 
treffen we achterin het boek wel een colofon aan met informatie over jaar van 
uitgifte, naam van de auteur, titel van het boek en naam van de drukker/uitge-
ver. Deze bibliografische vermeldingen komen daarna vrijwel standaard op alle 
titelpagina’s voor. 

Het drukkersmerk of huismerk, veelal een voorstelling met een spreuk, kwam 
ook op de titelpagina terecht. Fraaie drukkersmerken zijn de bekende afbeel-
dingen van de passer van de drukkerij van Plantijn, de vruchtboom met vallen-
de tak en mannenfiguur die gebruikt werd door uitgeverij Elzevier en nu nog 
steeds door Elsevier en het anker met de dolfijn van de Venetiaanse drukker 
Aldus Manutius. Vanaf de zestiende eeuw waren de drukkerij, de uitgeverij en de 
boekhandel vaak in één hand, pas in de loop van de tijd is daar verandering in 
gekomen. Een goed voorbeeld is de onderneming van Christoffel Plantijn die in 
1555 in Antwerpen opgericht werd. Zijn indrukwekkende drukkerij en winkel 
zijn nog altijd te bezoeken als onderdeel van het museum Plantijn-Moretus. 

Drukkers en huismerken. Collectie auteur.

Cartes porceleines. Collectie auteur.
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Het impressum zegt evenwel niets over de eigenaar van een boek. Iets meer 
vertellen de gedrukte etiketten van boekhandels en boekbinderijen die voorin 
op het schutblad werden aangebracht en die het adres vermeldden. Het is een 
topografische aanduiding waar en bij wie het boek gekocht is of gebonden. Het 
is in feite een visitekaartje van een bedrijf. Zeer fraaie kaartjes werden in het 
midden van de negentiende eeuw in België gelithografeerd, ze worden cartes 
porcelaines of porseleinkaarten genoemd. Om ze glanzend wit te krijgen werden 
ze bestreken met chinaklei vermengd met loodwit. Omdat het loodwit giftig 
was, werd deze toepassing verboden. In Nederland gebruikten de drukkers glan-
zend papier.

Ook in Nederlands-Indië maakten boekhandelaren gebruik van een boe-
klabel zoals de gerenommeerde boekhandel G. Kolff & Co. die gevestigd was in 
Batavia en Semarang en later ook in Surakarta en Surabaya. Voor verzamelaars 
is die vermelding uit tropisch Nederland aan de andere kant van de wereld een 
aardige toevoeging. 

Album amicorum en poëziealbum

Bij een album amicorum, een vriendenboek, is de herkomst altijd bekend want 
alba amicorum werden vanaf de zestiende eeuw samengesteld door één per-
soon wiens naam genoemd wordt in de bijdragen. De alba werden aangelegd 
door studenten tijdens hun bezoek aan Europese universiteiten. De onderweg 
verzamelde bijdragen van beroemde en belangrijke mensen bestonden uit een 
handtekening, een gedicht, een illustratie of een persoonlijke opdracht. In het 
midden van de negentiende eeuw veranderde het boekje van uiterlijk. De bijdra-
gen werden nu op losse bladen geschreven en bewaard in een veelal fraai versierd 
langwerpig doosje. Tekeningen of andere afbeeldingen konden eveneens toege-
voegd worden. Het gebruik werd door aristocraten, handelaren en kunstenaars 
overgenomen. Het album werd een statussymbool, het was een publieke uiting 
van iemands persoonlijk netwerk geworden. Een vriendenboek wordt nog steeds 
samengesteld bij bijvoorbeeld een jubileum of huwelijk. 

Een voortzetting van het album amicorum is het poëziealbum, beter bekend 
als poesiealbum of poesie, waarin kleine gedichten en versjes van vrienden en 
familie worden verzameld door jonge meisjes. Ook weer voorzien van veel per-
soonlijke opdrachten en allerlei versieringen. 

Het liber amicorum dat in universitaire kringen voorkomt is in een oplage 
gedrukt en daarom is er geen sprake van een uniek exemplaar zoals bij het album 
amicorum; het geeft geen informatie over de herkomst van het boek. Het bevat 
essays van vrienden en collega’s en wordt als blijk van waardering samengesteld 
ter gelegenheid van een afscheid of jubileum zoals deze bundel voor Lodewijk 
Wagenaar. Het belicht het vakgebied van de laureaat. 

Egodocumenten: dagboeken, logboeken en reisjournaals

Het zal altijd in het ongewisse blijven hoeveel egodocumenten er verloren 
zijn gegaan of nog in privébibliotheken verborgen liggen. Gelukkig zijn er tal-
loze met de hand geschreven ooggetuigenverslagen zoals logboeken en (reis)
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Titeltelblad van de Itinerario door Jan Huygen van Linschoten, Amsterdam: Cornelis Claes 1596. Collectie 
auteur.
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dagboeken wel bekend en bewaard gebleven.2 Ze zijn ook vaak in gedrukte 
vorm uitgegeven. Het vaststellen van de provenance van een origineel handge-
schreven egodocument vereist soms vindingrijkheid. Anna Geurts schrijft in het 
themanummer ‘Op reis in de negentiende eeuw’ van De Negentiende Eeuw, dat 
zij voor haar promotieonderzoek een verzameling samengesteld heeft van bijna 
2700 teksten, geschreven door meer dan 1800 Noord-Nederlandse reizigers over 
ongeveer 6000 voornamelijk buitenlandse reizen, gemaakt tussen 1500 en 1918.3 
Een respectabel aantal.

Schippers – en bij de VOC op een bepaald moment ook de chirurgijns – 
waren verplicht een logboek of journaal bij te houden tijdens hun reis zodat de 
opdrachtgever kon nalezen of zijn instructies naar behoren waren opgevolgd. Het 
reisverslag kwam na aankomst van het schip in het archief van de reder terecht 
en wat er daarna mee gebeurde is veelal onbekend. Het scheepsjournaal groeide 
echter uit van een verslag van voornamelijk meteorologische en nautische gege-
vens tot een geïndividualiseerder en subjectiever reisverslag. Vervolgens ging de 
schrijver met zijn manuscript naar een uitgever. In Nederland was de beroemde 
boekverkoper/uitgever Cornelis Claesz (ca. 1551-1609) de grondlegger van het 
maritieme boek. Zijn bedrijf op het Damrak was de grootste en belangrijkste 
boekhandel en uitgeverij in Amsterdam. Zijn indrukwekkende fonds bestond 
voor een belangrijk deel uit atlassen, navigatieboeken en reisverslagen, waaronder 
de eerste beschrijving van Indië van Van Linschoten, Itinerario, uitgegeven in 1596. 

Een dagboek of een reisverslag dat bijvoorbeeld werd bijgehouden tijdens de 
educatieve reis of Grand Tour, bleef in eerste instantie in handen van de familie en 
circuleerde in kleine kring onder bekenden. Wanneer in de loop van de tijd de 
familiearchieven opgeruimd werden, kwamen ze pas in omloop. 

Een zeer welkome aanvulling op de collectie egodocumenten zijn de scheeps-
journalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes, kwitanties, et cetera, die zich in 
Londen bevinden in het archief van de High Court of Admiralty, nu bewaard 
in National Archives te Kew. De historicus S.W.P.C. Braunius vestigde in 1980 
als één van de eersten de aandacht op deze schitterende collecte documenten 
van zeevarenden die door de Engelse oorlogs- en kaperschepen in beslag waren 
genomen, vandaar de naam ‘Prize Papers’. Vervolgens hebben andere historici 
gebruik gemaakt van deze Fundgrube die bestaat uit meer dan 38.000 zakelijke 
en persoonlijke stukken van en aan Nederlandse zeevarenden, kooplieden en 
hun familieleden uit de zeventiende, achttiende en begin negentiende eeuw. 
De levendige en indrukwekkende egodocumenten geven een unieke kijk op de 
levenswandel en het dagelijkse leven van veelal ‘gewone’ mensen. Zij maken de 
alledaagse matroos tot een springlevend mens, en geven tegelijkertijd weer hoe 
de zeemansvrouwen en hun kinderen aan de wal het hoofd boven water wisten 
te houden. 

2 Zie Gert Jan Bestebreurtje, De wereld in vogelvlucht. Reizen en reisboeken door de eeuwen heen. 
Amsterdam, De Bataafsche Leeuw 2013.

3 Anna P.H. Geurts, ‘Reizen en schrijven door Noord-Nederlanders: een overzicht’  in: ‘Op reis in 
de negentiende eeuw’, themanummer De Negentiende Eeuw, 37,4 (2013).
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Het dagboek van John Gabriel Stedman 

Bij het opsporen van drukwerken en documenten speelt een antiquaar regelma-
tig een belangrijke rol. Zo slaagden boekhandelaren erin twee onbekende waar-
devolle manuscripten van John Gabriel Stedman, officier in de Schotse Brigade 
van de Staten-Generaal, onder te brengen bij een Amerikaanse bibliotheek. Het 
betreft het dagboek dat Stedman vanaf circa 1770 heeft bijgehouden tijdens zijn 
verblijf in Suriname. Bijna tien jaar later werkte hij dit om tot zijn beroemde boek, 
Narrative, of a five years’ expedition, against the revolted negroes of Surinam, dat uitein-
delijk in 1796 in Londen zou verschijnen. Dit dagboek kwam in 1940 in Londen 
weer boven water, samen met enkele van zijn brieven. Dankzij de antiquaar John 
Maggs bevindt het zich nu in de James Ford Bell Library in de Verenigde Staten. Uit 
deze documenten is duidelijk op te maken hoe Stedman door zijn uitgever Joseph 
Johnson werd behandeld. Johnson liet het manuscript van Stedman door William 
Thomson bewerken, met als gevolg dat Stedman voortdurend in conflict was met de 
uitgever over de aangebrachte wijzigingen. Rond 1960 werd Stedman’s oorspronke-
lijke manuscript van zijn boek uit 1790 teruggevonden in Londen en via verschil-
lende antiquaren belandde het tenslotte met de hulp van antiquariaat Rosenkilde & 
Bagger uit Kopenhagen in dezelfde James Ford Bell Library. Dankzij deze trouvailles 
kon het boek voor het eerst in de originele ongekuiste versie uitgegeven worden 
door Richard en Sally Price in 1988.

Bibliotheekstempels en opdrachten

Een bibliotheekstempel toont duidelijk de herkomst van een boek. Het is tevens 
de meest lelijke en in het oog springende aanduiding. Een blindstempeling, dat 
wil zeggen een reliëfafdruk zonder gebruik van inkt, gaat er nog mee door, 
maar een inktstempel is foeilelijk. Vaak wordt over een bibliotheekstempel nog 
weer een ander stempel afgedrukt: ‘cancelled’. Een stempel komt niet alleen voor 
op een schutblad of titelpagina. Bibliothecarissen zetten in het verleden vaak 
niet-uitwisbare stempels op losse prenten en zelfs op prenten in boeken, in de 
hoop zo diefstal te voorkomen. Een vergaande maatregel, die soms het beeld 
heeft verminkt. 

Bij hoge uitzondering kan een bibliotheekstempel toch wel aardig zijn. Zo 
is in opdracht van de Dienst der Domeinen (nu Domeinen Roerende Zaken) 
in 1987 een groot gedeelte van de bibliotheek van de Tweede Kamer geveild. 
Aangeboden werden politieke traktaten en andere boeken betreffende de voor-
malige Nederlandse koloniën. Om die reden is het stempel ‘Bibliotheek van de 2e 
Kamer der Staten-Generaal’ op de titelpagina of omslag een interessante toevoe-
ging. Dat geldt ook voor exemplaren met het stempel ‘Ministerie van Koloniën’ 
of ‘Koninklijke Bibliotheek te ’s Hage’ met daarover heen ‘Verwijderd/doublet’. 
Natuurlijk moet onmiddellijk de vraag gesteld worden waarom bibliotheken op-
gedoekt worden. Hierop kom ik later terug.

Tevens komt het voor dat een privéverzamelaar een stempel met zijn naam 
erop laat maken en daar driftig mee aan de gang gaat. Veelvuldig plaatsen particu-
liere verzamelaars hun naam of handtekening met balpen op de titelpagina. Een 
volgende eigenaar stoort zich daar aan en knipt het stuk van de pagina af waar 
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dat stempel of die handtekening op staat. Zo ontstaat een lelijke mutilatie van 
het boek. Ook hier geldt dat een naam op het schut- of titelblad interessant kan 
zijn als het iets extra’s toevoegt, bijvoorbeeld de naam van een bekende persoon. 
Liefst natuurlijk nog met een aanvullende persoonlijke opdracht. We noemen dat 
een opdrachtexemplaar of ‘association copy’ 

Boekencollecties: van Boudewijn Büch tot Frans en Jos 
van der Molen

Al vanaf de zeventiende eeuw werden in Nederland boekencollecties geveild van 
beroemde en geleerde mensen. Onder redactie van Ronald Breugelmans, con-
servator van de Universiteitsbibliotheek in Leiden, verscheen de serie: Catalogi 
redivivi: a reprint series of Dutch auctions and stock catalogues from the 17th and 18th 
century. Deze herdrukte catalogi geven ons een goed inzicht in de samenstelling 
van een bibliotheek uit die tijd. Maar als er geen eigendomsmerken waren aan-
gebracht of bijzondere bibliofiele aanwijzingen waren beschreven, bijvoorbeeld 
informatie over een speciale band of kleuring, dan is helaas de afkomst van een 
boek niet meer te herleiden. Dat geldt ook voor de boeken uit de bibliotheek 

Twee bibliotheekstempels. Collectie auteur.
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van de schrijver Boudewijn Büch. Toen hij in 2002 onverwacht overleed, liet hij 
een enorme bibliotheek na van circa 100.000 boeken. Büch vertelde mij eens 
dat hij niet ambieerde dat zijn boekenbezit, de Bibliotheca Didina et Pinguina, 
na zijn overlijden in zijn geheel bewaard zou blijven. Hij gunde verzamelaars 
hetzelfde plezier van het verzamelen dat hij ook ervaren had; de boeken mochten 
dus weer in de roulatie komen. Zijn boeken, een afspiegeling van zijn grote be-
langstelling, zijn tussen 2004 en 2005 in drie veilingen, elk met een aantal eigen 
thema’s, verkocht bij Bubb Kuyper in Haarlem. Geen van de boeken hebben 
een eigendoms-kenmerk. De veilinghouder heeft daarom speciaal stroken laten 
drukken met daarop een afbeelding van een dodo en het catalogusnummer.

 In ieder boek was zo’n boekenlegger aanwezig maar op een gegeven moment 
gaat die natuurlijk verloren. Wel verscheen er een gebonden en genummerde 
uitgave van de drie veilingen in één band in 2006. Hierin wordt de fascinerende 
collectie uitvoerig beschreven en ontsloten aan de hand van Büch’s eigen citaten 
over zijn boeken en zijn verzamelingen. Het is een belangrijk naslagwerk en een 
blijvende herinnering aan zijn bibliotheek in zijn woning aan de Amsterdamse 
Keizersgracht die tijdens het leven van Büch maar weinig mensen mochten aan-
schouwen en nu dus toegankelijk is geworden. 

Lang niet altijd vallen grote bibliotheken uit elkaar na het overlijden van de 
eigenaar. Een zoektocht naar de herkomst van de basiscollecties van universitaire 
en museale bibliotheken voert ons geregeld naar de collectie van een privéverza-
melaar. Tot de belangrijke privé collecties die als legaat bij institutionele collec-
ties ondergebracht zijn behoort de omvangrijke verzameling vroege drukken van 
mr. H. Bos, houthandelaar en jurist, die in 1972 verworven werd door de afdeling 
Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit 
in Amsterdam. ‘Hendrikus Bos was één van de markantste figuren uit de wereld 
van het boek. Bijna een halve eeuw heeft hij in Nederland en ver daarbuiten in 
verbinding gestaan met bijna een ieder, die ook maar iets met boeken te maken 
had’ schreef de Amsterdamse antiquaar Nico Israël over hem na zijn overlijden. 
Bos was iemand met een verfijnde smaak en zijn universele humaniora biblio-

Boekenlegger 
(detail) met 
afbeelding van een 
dodo, afkomstig 
van de veiling 
van de boeken-
verzameling van 
Boudewijn Büch 
bij Bubb Kuyper, 
Haarlem 2004-
2005. Collectie 
auteur.
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theek bestond voor een groot deel uit werken met betrekking tot de geschie-
denis van het recht en de kerkhistorie, maar ook oude reisbeschrijvingen en 
atlassen hadden zijn grote belangstelling. 

Een andere belangrijke verzamelaar op het gebied van geografie en zeevaart-
kunde was Willem Anton Engelbrecht. Zijn collectie werd in 1966 aangekocht 
door de Gemeente Rotterdam voor het Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’. Het 
musem stelde in datzelfde jaar uit Engelbrechts verzameling de tentoonstelling ‘ 
Lof der zeevaart’ samen. 

De verzameling reisboeken en atlassen van antiquaar en kunsthandelaar Anton 
W.M. Mensing, eigenaar van het antiquariaat en veilinghuis Frederik Muller & 
Cie te Amsterdam, ging naar het Scheepvaart Museum in Amsterdam. Zij legde 
de grondslag voor de bibliotheek van dat museum. Mensing zelf voorzag in een 
beschrijving van zijn collectie in twee catalogi, die verschenen in 1923 en 1925.

In 1975 werd de bibliotheek van Ernst Crone, de ‘bibliofiele zeezeiler’ even-
eens gelegateerd aan het Scheepvaart Museum. Zijn verzameling bestond uit 
boeken over stuurmanskunst. Over de samenstelling van zijn collectie zijn we 
voortreffelijk ingelicht door de gedrukte catalogus die Hubert Peters in 1989 
publiceerde. 

In december 2009 is het eerste deel van de omvangrijke collectie populair 
drukwerk van de Amsterdamse verzamelaar Arie van den Berg overgedragen aan 
de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De collec-
tie bevat centsprenten, almanakken en volksboeken die in grote aantallen werden 
gedrukt op goedkoop papier en in trek waren bij vele lezers, maar waarvan heel 
weinig exemplaren de eeuwen hebben getrotseerd. Het zijn nu uiterst zeldzame 
drukwerken. De rest van de collectie van Van den Berg zal uiteindelijk ook bij 
de UVA terecht komen.

Recent nog is een andere verzameling in zijn geheel ondergebracht bij de-
zelfde bibliotheek. Het betreft de indrukwekkende collectie van ruim vijfduizend 
fotoboeken die Frans en Jos van der Molen in dertig jaar hadden opgebouwd. 
De boeken bevatten voornamelijk werk van Nederlandse fotografen zoals Ed 
van der Elsken, Sanne Sannes, Erwin Olaf en Rineke Dijkstra. Ze geven een zeer 
gedetailleerd beeld van Nederland van 1935 tot heden. Op deze manier blijven 
belangrijke collecties behouden voor een volgende generatie, is men geneigd te 
denken. Verderop lezen we dat dat helaas lang niet altijd het geval is. 

Familienamen in bijbels en gekalligrafeerde namen

Voorin een Bijbel treffen we regelmatig met de hand geschreven namen aan. Vanaf 
1637 was de Statenvertaling of Statenbijbel, de eerste officiële Nederlandstalige 
Bijbelvertaling, in vele protestantse gezinnen aanwezig. De familie Keur in 
Dordrecht heeft deze Bijbel gedurende meer dan een eeuw gedrukt. Het was een 
pronkstuk, gedrukt op groot formaat, gebonden in leer over houten platten met 
koperen sloten en hoekstukken. Geboorte- en sterfdatum van familieleden wer-
den meermaals met de hand op het schutblad bijgehouden. Voor de nabestaanden 
is zo’n familiebijbel een kostbaar bezit maar ook voor genealogisch onderzoek 
kunnen deze aantekeningen waardevol zijn. 
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Een geschreven naam in een boek kan een doorslaggevende bibliografische 
waarde vertegenwoordigen, zoals bij de allereerste gedrukte boeken in Nederland. 
Het eerste gedateerde gedrukte boek in ons land, de Historia scholastica van Petrus 
Comestor werd gedrukt in Utrecht door Nicolaus Ketelaer en Gerardus de 
Leempt in 1473. Voor die tijd werden er al boeken gedrukt in Nederland, maar 
die vermelden geen plaatsnaam of naam van de drukker. Lang werd beweerd dat 
deze boeken uit de beginperiode van de boekdrukkunst door Laurens Janszoon 
Coster in Haarlem zijn gedrukt, maar daar gelooft niemand meer in. Het blijft 
een legende dat hij de boekdrukkunst in Nederland heeft uitgevonden. Dankzij 
de kalligrafische inscripties van de eerste eigenaars kunnen deze voormalige 
‘Costeriana’ gedateerd worden. 

Bijzondere aanwijzingen: supralibros, ex libris en 
boekband

Een belangrijke aanwijzing betreffende de herkomst van een boek is het suprali-
bros en het exlibris. Zowel particulieren als instellingen benutten het om kenbaar 
te maken dat de boeken hun eigendom zijn; tevens drukken ze iets uit van de 
aard en de persoonlijkheid van de eigenaar. 4

Het supralibros bestaat uit een wapenschild of monogram en wordt met goud- 
of blindstempeling veelal alleen op de voorzijde van het boek aangebracht. Het 
exlibris, een in klein formaat gedrukt eigendomsbewijs, wordt aan de binnenkant 
van het boek op het schutblad geplakt. Beide getuigen van een trotse bezitter. 
Het supralibros diende ook als bandversiering. Om de stempeldecoratie of exli-
bris te kunnen toeschrijven aan een bepaalde familie is kennis van de heraldiek 
noodzakelijk. Het supralibros ontstond in de Renaissance, toen in religieuze en 
adellijke kringen voor het eerst grote privébibliotheken werden aangelegd. Na 
de achttiende eeuw verdween de wapenband geleidelijk. In Frankrijk is de heral-
dische band nog steeds een geliefd verzamelobject. Ze werden in Frankrijk ver-
vaardigd tussen 1600 en 1800. Deze banden, veelal gebonden in rood marokijn 
(geverfd geitenleer), hebben een blind- of goudstempeling met een afbeelding 
van een familiewapen.

We zien het gebruik van het stempel weer terug bij de prijsbanden in 
Nederland, maar ook daarbuiten komt het voor. De boeken, doorgaans met 
klassieke teksten, werden gebonden in perkament of kalfsleer en op de platten 
voorzien van een stadswapen in goudstempeling. Zij werden van de zeventiende 
tot in de negentiende eeuw als schoolprijs aan uitmuntende leerlingen uitgereikt 
door een gemeente of een Latijnse school. Helaas is regelmatig de gedrukte of 
handgeschreven prijsopdracht die voorin het boek werd aangebracht, verwijderd 
door een latere bezitter. Als deze nog wel aanwezig is, komen we zo de personalia 
van de begunstigde te weten.

4 Zie Piet Buijnsters, Het verzamelen van boeken. Een handleiding. Utrecht: HES 1992; Johan Schwencke, 
Het exlibris in Nederland. Een studie voor vrienden van boek en prent. Amsterdam: Wereldbibliotheek 
1956.
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De opkomst van de boekdrukkunst heeft er niet alleen voor gezorgd dat de 
oplagen vele malen groter konden worden, maar ook dat de opdrachtgever, de 
koper, niet meer de lay-out kon bepalen, dat deed nu de drukker. Het stond de 
koper vrij de door de drukker geleverde losse vellen of ingenaaide katernen, in 
een voorlopig omslag of kartonnage, naar een boekbinder te brengen. Het boek-
bindersvak is ouder dan het drukkersvak, omdat middeleeuwse manuscripten 
ook voorzien moesten worden van een boekband. Naar keuze en draagkracht 
kon gekozen worden voor een gewone of luxe band in perkament of leer. De 
eigenaar van een boek was zo in staat zich te onderscheiden door zijn voorkeur 
voor een bepaalde uitvoering van de boekband. Rond 1830 ontstond de mo-
derne uitgeversband maar het handgebonden boek verdween niet. Dat wordt 
nog steeds voor een speciale gelegenheid of in opdracht van een verzamelaar 
gemaakt. De luxe uitgevoerde boekbanden, veelal unica met opdracht, kunnen 
dienen als presentatie-exemplaren. Onder de vele geschenken die aan leden van 
het Koninklijk Huis worden aangeboden, bevinden zich ook boeken die speciaal 
voor hen gebonden zijn in een bijzondere boekband. Als deze exemplaren op de 
markt komen, is de provenance duidelijk. 

Bij verzamelaars van boekbanden is het geen uitzondering als de inhoud 
van een boek met een bijzondere band van ondergeschikt belang is. Is dat jam-
mer? Bij boeken gaat het primair om de inhoud maar de ‘verpakking’ is voor 
een bibliofiel eveneens belangrijk en het bestuderen waard. Met dat doel is het 
Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap opgericht om de studie van de 
boekband te bevorderen.

Prijsband van de Latijnse 
School in Utrecht, 1843: 
I.J.G. Scheller, Lexicon 
Latino Belgicum Auctorum 
Classicorum, curante 
Davide Ruhnkenio. Leiden, 
Amsterdam en Den Haag: 
S. en J. Luchtmans, A. en 
J. Honcoop, P. den Hengst, 
J. van Cleef 1799. Collectie 
L.J. Wagenaar, Amsterdam 
(voorheen van L.J. Hijmans 
van den Bergh (1901-1974), 
curator van het Utrechts 
Stedelijk Gymnasium).
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Exlibris, betekent ‘uit de bibliotheek van ..’; het aanbrengen van een exlibris 
komt al snel na de uitvinding van de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw in 
gebruik. Zeer bijzonder is het ruim 500 jaar oude exlibris van Albrecht Dürer, 
die nog steeds als meester van de prentdrukkunst wordt beschouwd. Het oudste 
gedateerde Nederlandse exlibris is een houtgravure uit 1597 die gemaakt is voor 
Anna van der Aa. Er is slechts één exemplaar van bekend en dat bevindt zich in 
het British Museum. 

De toegepaste grafische werkwijze voor de vervaardiging van het exlibris 
varieerde in de loop der tijd. Eerst was er de houtsnede, daarna de hout- en 
kopergravure en vervolgens de litho; ambachtsliede en kunstenaars maken tegen-
woordig ook van andere grafische procedés gebruik. De voorstelling is meestal 
allegorisch of symbolisch van aard maar kan ook een typografisch ontwerp zijn. 
De veel voorkomende, in de jaren veertig van de twintigste eeuw ontworpen 
serie ‘plakplaatjes’ van Anton Pieck is fantasieloos; kunstzinniger zijn de exem-
plaren van verschillende kunstenaars van naam die zich met deze kleingrafiek 
bezig hielden, zoals Charles Eyck, Maurits Cornelis Escher en Hendrik Nicolaas 
Werkman, om slechts een paar kunstenaars uit de twintigste eeuw te noemen. 
Soms zijn de ontwerpers beroemder dan de eigenaren van het boek. Aangezien 
bij exlibris-verzamelaars de boekhistorische betekenis van een exlibris geen rol 
speelt, worden exlibris probleemloos verwijderd uit boeken omdat er alleen spra-
ke is van een esthetische belangstelling, waardoor het exlibris zijn oorspronke-
lijke functie verliest. Het Museum Meermanno in Den Haag bezit met ruim 
350.000 bladen de grootste collectie exlibris ter wereld.

De aanwezigheid van een exlibris in een boek kan een grote meerwaarde be-
tekenen als het een beroemde bibliotheek betreft, zoals die van de Rotterdamse 
verzamelaar Ferdinand Casper Koch (1873-1957). Zijn bibliotheek bestond uit 
een grote verzameling uniformboeken en een schitterende collectie atlassen en 

Exlibris van Anna van der Aa, 1597. Afbeelding naar het origineel in het British Museum, 
Londen, in Johan Schwencke, Het exlibris in Nederland, Amsterdam 1946, 7.
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reisboeken, bij voorkeur exemplaren op groot papier en oudgekleurd. Na zijn 
overlijden werd het belangrijkste deel van zijn bibliotheek geveild door de firma 
Hauswedell & Nolte in Hamburg in 1974. Het was een zeer succesvolle veiling, 
de boeken vonden hun weg over de hele wereld. Ze zijn nog steeds herkenbaar 
aan het exlibris met de afbeelding van een uil. Kom je zo’n exemplaar tegen dan 
weet je dat het goed is, want Koch had een uitstekend gevoel voor kwaliteit.

Verzamelen in stilte

Verzamelaars van boeken gaan veelal in stilte te werk en schuwen de open-
baarheid. Hun bibliotheek is doorgaans niet toegankelijk voor bezoekers. Een 
uitzondering is de privébibliotheek Bibliotheca Philosophica Hermetica van 
ondernemer Joost Ritman. Zijn indrukwekkende collectie esoterische boeken 
en manuscripten kunnen door onderzoekers geraadpleegd worden. Boudewijn 
Büch liet niemand toe tot zijn bibliotheek maar in het televisieprogramma van 
Barend & Van Dorp toonde hij wekelijks zijn aanwinsten en wist hij de kijker 
te boeien met zijn verhalen over antiquarische boeken uit eigen bezit. Daarom 
wordt hij wel de grootste twintigste-eeuwse propagandist van het antiquarische 
boek genoemd. 

Over de herkomst van aankopen wordt weinig gepraat en antiquaren zijn 
zo discreet om hun mond daarover dicht te houden. Ik zal zelf ook niet uit de 
school klappen, maar toch kan ik zonder namen te noemen wel iets over een 
aardige rondreis van een boek vertellen. 

Exlibris van de Rotterdamse ver-
zamelaar Ferdinand Casper Koch. 
Collectie auteur.
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In 1993 kocht ik een omvangrijke bibliotheek van een particulier in 
Hilversum met daarin het achtdelige werk in folio van François Valentijn Oud en 
nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands 
mogentheyd., Dordrecht 1724-1726. Het was een exemplaar gebonden in negentien-
de-eeuws rood marokijn. Dit boekwerk werd verkocht aan een Australische collega, 
die het op zijn beurt weer verkocht aan een verzamelaar in Wassenaar die regelmatig 
ook bij mij koopt. Toen ik bij hem op bezoek was liet de nieuwe eigenaar vol trots 
zijn exemplaar van de Valentijn in negentiende-eeuws rood marokijn aan mij zien. Ik 
heb toen maar niets over de herkomst verteld.

Sluiting van bibliotheken, digitalisering en nieuw beleid

Door grootschalige digitalisering van boeken en bezuinigingen op de cultuur-
begroting hebben er de laatste tijd ingrijpende veranderingen plaats gevonden 
in de bibliotheekwereld. Wordt het internet de ‘provenance’ in de 21ste eeuw? 
Nederlandse drukkers, uitgevers, boekhandelaren, verzamelaars en bibliotheken 
kunnen bogen op een lange traditie, maar tegenwoordig verdwijnt het drukwerk 
naar de achtergrond en rukt de digitale bibliotheek op. Een parafrase van de titel 
van een roman van Louis Couperus, Van oude boeken, de dingen die voorbij gaan, 
gaat niet op, omdat oude boeken nu digitaal worden aangeboden? Met andere 
woorden, de inhoud van een boek blijft beschikbaar maar de verpakking wordt 
weggegooid. Het is een realiteit dat het directe contact met boeken steeds meer 
afneemt en zodoende zijn de bibliofiele aspecten van een boek in de verdrukking 
gekomen. Google Books is al jaren bezig, in samenwerking met grote bibliothe-
ken, boeken te scannen en beschikbaar te stellen via een webdienst. Inmiddels 
zijn miljoenen titels online voor iedereen beschikbaar. Hoe zal de boekweten-
schap en handschriftenkunde zich (kunnen) ontwikkelen als er voornamelijk 
nog digitale boeken bestaan? 

Hoe zal de Dr. P.A. Tiele-Stichting, die zich ten doel stelt om alle aspecten 
van het boek wetenschappelijk te bestuderen, zich ontwikkelen in de toekomst? 
Onderzoek naar het omvangrijke materiaal dat de boekenwereld tot nu toe heeft 
nagelaten zal hopelijk voortgezet worden, maar gezocht zal moeten worden naar 
een visie over de digitaal aangeboden boeken.

Brieven worden nauwelijks meer met de hand geschreven omdat de huidige 
generatie grotendeels communiceert via het internet. Hoeveel mensen zullen 
hun e-mails afdrukken of opslaan? Het verschijnen van mooie brievenboeken 
kun je in de toekomst wel vergeten. 

Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), een voortzetting van het 
Koloniaal Museum in Haarlem, dat in 1864 werd geopend, heeft door middel 
van aankopen en schenkingen een zeer omvangrijke bibliotheek bijeen weten 
te brengen. Helaas moest deze vermaarde KIT-bibliotheek haar deuren sluiten 
in augustus 2013. Alle boeken gedrukt vóór 1950, de erfgoedcollectie, zijn naar 
de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL) verhuisd, en kleinere deelcollecties 
zijn overgebracht naar verschillende instituten in Nederland. Het grootste ge-
deelte van de collectie, 400.000 boeken en 20.000 tijdschriften, vertrokken naar 
de Bibliotheca Alexandrina in Egypte. Uit het overgebleven restant mocht het 
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publiek nog een keuze maken. Zo werd een respectabele bibliotheek opgedoekt. 
Hans van Hartevelt, oud-directeur van het KIT, heeft in zijn onlangs verschenen 
roman ‘De verkwanseling van een kroonjuweel’ de hele gang van zaken rond de 
sluiting van de bibliotheek uit de doeken gedaan. Het is een aanklacht tegen het 
‘verkwanselen’ van het nationale erfgoed in Nederland.

Eveneens is de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde (KITLV) sinds 1 juli 2014 ondergebracht bij de UBL. Het instituut, 
opgericht in 1851 en gespecialiseerd in Zuidoost-Azië en de Caraïben, wordt in 
sterk afgeslankte vorm voortgezet, zonder een zelfstandige bibliotheek. Volgens 
nieuwsberichten gaat waarschijnlijk ruim de helft van de banen bij collectiebe-
heer en ondersteuning verloren. De UBL neemt het beheer van de omvangrijke 
verzameling boeken, foto’s en prenten over, terwijl het KITLV een instituut van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) blijft. De 
verwachting is dat er een gering aantal specialisten overblijft dat de collectie goed 
kent en dat de verzameling minder verfijnd zal worden ontsloten. Het is treurig 
dat ook deze bibliotheek met een eerbiedwaardige leeftijd haar eigen karakter 
heeft verloren. 

Door de ontmanteling van bibliotheken die jarenlang met veel toewijding 
zijn opgebouwd, wordt de omgang met het gedrukte boek steeds beperkter.

Ook het beleid van de Koninklijke Bibliotheek (KB) stimuleert het fysieke 
contact met gedrukte boeken niet. De KB beheert sinds 1874 het Depot van 
Nederlandse publicaties, een onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed. 
Hierin worden in principe alle publicaties die door Nederlandse uitgevers uit-
gebracht worden, opgenomen. Directeur Bas Savenije heeft kenbaar gemaakt dat 
hij geen nieuwe gedrukte werken meer van uitgevers wil ontvangen maar alleen 
de digitale versie. Boekbandontwerpen, lay-out, typografie et cetera van nieuwe 
boeken spelen geen rol meer en informatie hierover is voor komende generaties 
dus niet langer beschikbaar bij de nationale bibliotheek van Nederland. Dankzij 
een samenwerkingsovereenkomst met Google heeft de KB nu ruim 200.000 
boeken uit de eigen collectie online. De komende jaren zullen de boeken die 
gedrukt zijn voor 1874 uit de Bijzondere Collecties van de UvA ook gedi-
gitaliseerd worden. Op deze wijze voldoen de bibliotheken aan hun kerntaak, 
namelijk het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van informatie ter on-
dersteuning van onderwijs en onderzoek maar zij veronachtzamen de bibliofiele 
aspecten van het boek.

Recent heeft de KB, in samenwerking met het Meertens Instituut, vrijwilli-
gers gevraagd mee te helpen met het overtikken van artikelen uit gedigitaliseerde 
historische kranten omdat de meeste oude kranten, vanaf 1618, zijn gezet in het 
gotische schrift en de optische tekenherkenning daar niet mee uit de voeten kan. 
Dat betekent dat men niet naar woorden of namen in de kranten kan zoeken. 
Is de volgende stap ook boeken te laten overtikken, want ook die zijn in groten 
getale in het gotisch verschenen? Dan zijn we weer terug bij de kopiisten in de 
Middeleeuwen.

Als de onderwijsideeën van Maurice de Hond algemeen worden toegepast in 
Nederland is dat ook niet bevorderlijk voor het voortbestaan van het boek. De 
Hond wil dat de kinderen op iPad-basisscholen, de ‘Steve Jobs-scholen’, vaardig-
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heden aanleren door het gebruik van iPads, een boek komt daar niet meer aan 
te de pas. Er zijn speciale apps ontworpen om het hele leerproces op de tablet 
bij te kunnen houden. Als onderzoeker zat De Hond er met zijn peilingen soms 
behoorlijk naast, wellicht zullen zijn onderwijsplannen eveneens nog bijgesteld 
moeten worden.

Op het beeldscherm van een e-reader of andere informatiedragers zijn nu 
allerhande teksten binnen handbereik, maar de esthetische en bibliofiele aspecten 
van een boek komen niet in beeld. Hoe succesvol zal de overgang van de klassie-
ke wereld van het gedrukte boek naar digitale verspreiding verlopen? Niemand 
die daar precies zicht op heeft. Zelf denk ik niet dat het einde van het papieren 
tijdperk nabij is. Er zullen altijd lezers zijn die het gedrukte boek blijven waar-
deren, want er gaat toch niets boven het echt in handen hebben van een boek 
met een fraai ontworpen band of omslag. Zeker als het om een boek met een 
belangrijke provenance gaat. Ik sluit af met de woorden van de Nederlandse 
historicus Johan Huizinga. Hij heeft de omgang met historisch materiaal zo fraai 
de ‘historische sensatie’ genoemd. Hij omschreef het ook wel als ‘het gevoel van 
een onmiddellijk contact met het verleden’ en ‘een sensatie even diep als het 
zuiverste kunstgenot’. 
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Auteursinformatie

(in volgorde van de artikelen in het boek):

Leonard Blussé 
Emeritus hoogleraar geschiedenis van de Europees-Aziatische betrekkingen, 
Universiteit Leiden.

Cynthia Viallé 
Onderzoeker geschiedenis, Universiteit Leiden.

Roelof van Gelder 
Historicus, oud-redacteur van NRC Handelsblad, publicist op het gebied van 
de Nederlandse cultuurgeschiedenis en maritieme geschiedenis.

Tristan Mostert 
Promovendus, Universiteit Leiden; projectleider Atlas of Mutual Heritage.

Menno Witteveen 
Historicus en ondernemer.

Lodewijk Wagenaar 
Oud-conservator Amsterdam Museum, voormalig privaat-docent geschiedenis, 
Universiteit van Amsterdam.

Alicia Schrikker 
Universitair docent geschiedenis, Universiteit Leiden.

Pauline Lunsingh Scheurleer 
Oud-conservator Zuid- en Zuidoost-Aziatische kunst bij het Rijksmuseum, 
Amsterdam.

Guido van Meersbergen 
Docent geschiedenis, Universiteit van Amsterdam.

Carolien Stolte 
Universitair docent geschiedenis, Universiteit Leiden.

Arend de Roever 
Historicus en ondernemer.

Martine Gosselink 
Hoofd afdeling Geschiedenis Rijksmuseum, Amsterdam.
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Natalie Everts 
Historicus en publicist.

Lodewijk Hulsman 
Gastonderzoeker, Universiteit van Amsterdam; docent Universidade Federal de 
Roraima (UFFR).

Jaap Jacobs 
Honorary Lecturer, School of History, University of St Andrews.

Gert Jan Bestebreurtje 
Lid International League of Antiquarian Booksellers (ILAB).
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Illustratieverantwoording

Met dank aan de volgende instellingen en personen die zo vriendelijk waren beeld 
ter beschikking te stellen (zie voor details de vermelding bij de afbeeldingen):

•	 Amsterdam Museum
•	 Atlas van Stolk, Rotterdam
•	 Bayerische Schlösserverwaltung, München
•	 Bibliothèque nationale de France, Parijs
•	 British Museum, Londen
•	 Dr. Crispin Branfoot, Londen
•	 Igor Fomenko, GIM, Moskou
•	 Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam
•	 Iziko Koopmans-de Wet House, Cape Town
•	 Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
•	 Library of Congress, Washington DC
•	 Maritiem Museum, Rotterdam
•	 Musée de la Castre, Cannes
•	 Nationaal Archief, Den Haag
•	 Österreichische Nationalbibliothek, Wenen
•	 Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag
•	 Rijksmuseum, Amsterdam
•	 Stadsarchief Amsterdam
•	 Uitgeverij Big Balloon BV, Heemstede
•	 Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties
•	 Universiteitsbibibliotheek, Leiden
•	 Victoria and Albert Museum, Londen 
•	 Zeeuws Museum, Middelburg
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In de zeventiende en achttiende eeuw hebben meer dan een miljoen mannen 
en een paar duizend vrouwen de verre reis gemaakt naar de koloniale vestigin-
gen van de VOC en WIC. Hoe leefden ze daar en wat weten we eigenlijk van 
hun opvattingen over de exotische streken waar ze vertoefden? Hoe keken zij 
naar de mensen die zij ‘aan de overkant’ ontmoetten? Waren deze reizigers en 
emigranten geïnteresseerd in andere culturen? Begrepen zij iets van de andere 
religies, gewoonten en samenlevingen waarin zij terechtkwamen? Of ging het 
hen alleen maar om het najagen van het eigenbelang voor hun bazen of voor 
zichzelf.

De Nederlanders die we in de bronnen tegenkomen brachten hun eigen opvat-
tingen, ja, begrijpelijkerwijs, hun cultuur- en groepsgebonden oordelen mee. 
Die klinken vaak door in denigrerende of jaloerse opmerkingen. Maar gelukkig 
zijn er ook voorbeelden van waardering en samenwerking: plaatselijke infor-
manten speelden bijvoorbeeld een belangrijke rol in de overdracht van kennis 
van andere culturen.

Deze bundel levert een kostelijke verzameling verhalen op over de vraag hoe 
Nederlanders en ‘zij die aan de overkant leefden’ over en weer naar elkaar keken 
en elkaar de maat namen. 
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