
RIJKLOF VAN GOENS, DE JONGE,
EN ZIJN BEZITTINGEN.

DOOR

A. M. LUBBERHUIZEN-VAN GELDER.

Onder de personen, die in den bloeitijd van de Oostindische
Compagnie een belangrijke post bekleedden, zonder in de allerhoog-
ste rangen uit te blinken, neemt Rijklof van Goens, ter onderscheiding
van zijn vader, altijd „de Jonge" genoemd, een eigenaardige plaats in.

Zijn levensloop tot 1680 kan als bekend verondersteld worden,
omdat hij die vertelt in zijn „Memorie", uitgegeven door het Histo-
risch Genootschap te Utrecht *).

Uit deze rustige en wat godsdienstig getinte mededeelingen komt
het karakter van den schrijver niet als zeer belangrijk naar voren,
pas de hieronder gepubliceerde brieven en documenten, die tot nu
toe onbekend waren, brengen ons in kennis met een persoon van
grooter allure: heerschzuchtig en eerzuchtig. Een man, die zeer veel
kon presteer en, maar ook rijk betaald wenschte te worden en die
geen kans zou laten voorbijgaan, om de schatten, die hem in het
Oosten in zoo rijke overdaad omringden, voor zich zelf te bemach-
tigen.

Hij was geboren in 1642 te Batavia als tweede zoon van Rijklof
van Goens, later Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, toen-
tertijd onderkoopman en boekhouder van het kantoor Batavia, een
Fries van afkomst.

Zijn moeder was Jacomine Bartolomeuse Rosegaert, „geboortig
van Leiden".

Het belangrijkste terrein van de werkzaamheden van den jongen
Rijklof lag op Ceylon, eerst in samenwerking met zijn vader, later
trad hij hier zelfstandig, maar dan ook zéér zelfstandig, op als
Gouverneur over het geheele eiland.

Berigten Hist. Genootschap Utrecht, 1856, 2de st., p. 29.
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In 1678 werd hij door het College der Heeren Zeventien benoemd
tot Commissaris-Generaal over geheel Indië.

Deze benoeming was zéér eervol; zelf vermeldt hij dit vol trots
in zijn Memorie met de volgende woorden: „Commissaris-Generaal
van geheel India", dat was „een qualiteyt en eere, die noch noyt op
iemant in India gedefereert was".

Op het einde van het jaar 1680 draagt hij het bestuur van Ceylon
over aan Laurens Pijl en begeeft zich met vrouw en 4 kinderen naar
Batavia.

Hier aangekomen brengt de positie, die hem eerst met zooveel
trots vervulde, hem in een ernstig conflict met de Raden van Indië.
Niet met den Gouverneur-Generaal, want deze was zijn vader, Rijklof
van Goens Senior, die zelf op zeer gespannen voet leefte met alle
leden van den Raad, vooral met den Directeur-Generaal Cornells
Speelman.

Ruim een jaar geleden had Van Goens zijn benoeming uit Holland
te Ceylon ontvangen en tegelijkertijd waren de Heeren Gouverneur-
Generaal en Raden te Batavia in kennis gebracht met deze nieuw
gecreëerde functie door de volgende Missive van 1 November 1678*):

„Noch hebben wij vercoren tot Commissaris om te inspecteren en
visiteren alle de comptoiren in Indien den E. Rijckloff van Goens de
Jonge, Raet Extraordinaris en Gouverneur van Ceylon, in toeseg-
ginge en verwachtinge van sodanige extraordinaris beloninge als wij
na rate en proportie van sijn E. te presteren extraordinaris diensten
naemaels sullen arbitreren en goetvinden te behooren".

Het eigenaardige van deze benoeming is, dat het salaris niet wordt
vastgesteld, maar dat bepaald wordt, dat later een belooning zal
gegeven worden, naar rato van de gepresteerde diensten.

Met deze vage finantiëele regeling kan Van Goens Jr. zich niet
vereenigen, bovendien ontbreekt iedere gedetailleerde omschrijving
van zijn taak. „Alle de comptoiren in Indien", dat zou dus zijn Java,
de Molukken, Japan, Voor-Indië, Sumatra, ja zelfs de Kaapkolonie
en dat in die dagen, toen alle vervoer nog uiterst primitief en
moeilijk was!

Vóór hij nauwkeurige instructies heeft, kan hij de benoeming niet
aanvaarden.

De Leden van den Raad zien in deze weigering een ongeoorloofde
critiek op de bevelen van Heeren Majores en zijn unaniem van

Missive van H.H. 17. 1 Nov. 1678. K.A. 456, p. 174.
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meening, dat dit alles later geregeld kan worden, eerst moet Van
Goens de benoeming aannemen.

Een tweede punt in dit conflict, dat door beide partijen geweldig
hoog wordt opgevoerd, is het feit, dat Van Goens als Raad van
Indië recht heeft om dadelijk bij aankomst op Batavia, zitting te
nemen, aan de „Hooge Tafel", maar hiertegen verzetten de Heeren
Leden zich, zij wenschen geen medelid in hun midden, dat weigert
een door Heeren Zeventien opgelegde taak uit te voeren.

Vader Van Goens wijst er echter op, dat wettelijk een Raad van
Indië niet uit den Raad geweerd kan worden.

Daarna wordt de jonge Van Goens toegelaten en plichtmatig ver-
welkomd, hij weigert evenwel zich uit te spreken over het aanvaarden
van de betrekking, wel belooft hij binnen eenige dagen zijn standpunt
schriftelijk uiteen te zetten.

Deze „Verklaringe" geeft hij op 28 Januari *), dus 12 dagen nadat
hij op Batavia is aangekomen.. . . en gedurende die 12 dagen hebben
de Heeren Raden bijna dagelijks vergaderd en zich opgewonden!

Deze schriftuur, die als aanstootelijk, beleedigend, onwaar, enz., enz.,
door de Leden wordt gedoodverfd, komt zakelijk hierop neer, dat
Van Goens geen tijd gelaten is, om behoorlijk kennis te nemen van
de brieven over deze „swaere, ongemeene, ja ook honorabele com-
missie", m a a r . . . . gaat hij verder „dat ick de Commissie van de H.E.
Heeren Zeventien, veel min den waren dienst van de Compagnie niet
en weygere, maer genegen ben voor haer H.E. weivaaren, mijn leven
selfs niet te spaeren, gelijck ick het in haer Ed.H. dienst, daar 't no-
digh was, noyt gespaert hebbe; nogtans onder dese expresse voor-
waerde, dat UEd. alvorens, gelieven verclaringe en specifice aen-
wijsinge te doen, welcke plaatsen en comptoiren van de Compagnie
in India, UEd. verstaan, door mij, in eigen persoon te moeten ge-
visiteert werden, alsoo het getal daarvan soo menigvuldigh ende de
uytgestrecktheyt soo wijt en breet is, dat mijn leven, soo 't Godt de
Heere al geliefde met een matelijck getal van jaeren te zegenen,
nauwelijcx het eynde soude konnen bereiken en geensints op veele
plaetsen den dienst van de Compagnie daarmede besorght, maer wel
veragtert werden ( zou ) . . . . onder vaste belofte van extraordinaire
belooningh, maer geensints tot mijn disrespect veel min ruine".

Hij besluit dan met te verklaren, dat deze commissie hem uitslui-
tend door Heeren Majores is opgelegd, waarom hij ook slechts van

') Resolutiën van G.-G. en Rade. K.A. 594, p. S31.
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hen instructies kan ontvangen en dat hij de aankomst van deze zal
afwachten.

Vooral deze laatste mededeeling is een slag in het gezicht van de
Hooge Heeren te Batavia, hun meening was natuurlijk, dat de Heeren
Principalen de groote lijn aangegeven hadden en dat op Batavia de
details zouden geregeld worden.

Misschien ook waren ze weinig ingenomen met dezen nieuwen
inspecteur, die zeker niet zou nalaten om „alle frauden, fauten en
erreuren, die voornamentleyck in de comptoiren van negotie souden
mogen begaen wesen, uyt te vinden"*), en — critiek op hun beleid
uit te oefenen.

Het is te begrijpen, dat dit conflict niet kón worden opgelost, beide
partijen hielden even koppig vast aan het ingenomen standpunt en
er zouden nog maanden verloopen, vóór de brieven uit het vaderland
aankwamen.

Wel zocht de vader nog een uitweg, door, zonder medeweten van
de overige leden van den Raad, zijn zoon in een andere functie te
benoemen*), maar vóór men ook in deze nieuwe kwestie tot een
resultaat was gekomen, treft dezen een zware slag: op den 21 sten
Juli sterft zijn vrouw na een korte ziekte *).

Vóór haar dood had zij haar man doen beloven, zoo spoedig mo-
gelijk met de kinderen naar Holland te vertrekken. Waarschijnlijk
heeft zij zéér goed ingezien, dat deze groote behoefte had aan een
rustigen verloftijd, na tien jaren onafgebroken in Indië te zijn ge-
weest in een zeer verantwoordelijke positie.

Den 2Osten September wordt hem dan ook op zijn verzoek toege-
staan met de eerst vertrekkende retourvloot naar Holland af te reizen
en dit in de eervolle functie van commandeur over de geheele vloot.

Van zijn verblijf in Holland is weinig bekend, alleen blijkt uit zijn
latere brieven, dat hij er sterk over denkt, niet meer naar Indië
terug te keeren.

Hij is zéér rijk en zou zich deze weelde dus kunnen veroor-
loven, alleen het uitzicht op een zéér eervolle positie zou voor hem
een aanleiding zijn, nog eenmaal de zware en lange reis naar een van
de gebieden der Compagnie te ondernemen.

Om deze reden blijft hij voortdurend in contact met Heeren

i) Resolutiën van G.-G. en Rade. K.A. 594, p. 532.
*) Dagregister Batavia, 1680, p. 47 en p. 71 en F. W. Stapel, Speelman, p. 123.

. ») Memorie, Berigten Hist. Genootschap Utrecht, 1856, dl. 5, 2de St., p. 29
en Dagregister Batavia, 1680, p. 469.
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Zeventien; dit blijkt uit het feit, dat hij in 1682 benoemd wordt tot

Ordinaris Raad van Indië*) (tot nu toe was hij Ext ra-Ordinar is

Raad), nog zonder naar Indië te vertrekken. Twee jaar later echter, den

6den Mei 1684 zien we hem in deze kwaliteit naar Indië afreizen.

In welke functie hij dit keer wordt uitgezonden, is niet duidelijk.

Zeker niet als Commissaris-Generaal, want 20 October 1684 wordt

Adriaan van Rheede tot Drakesteyn, Heer van Mijdrecht als zoo-

danig benoemd *). Ook niet als Gouverneur van Ceylon, want bij zijn

aftreden werd hij opgevolgd door Laurens Pijl, die dit ambt daarna

bijna dertien jaar onafgebroken heeft vervuld *).

Wel was hem door de Heeren Bewindhebberen opgedragen, om

eenigen tijd aan de Kaap de Goede Hoop over te blijven, „om dese

Commanderije als Commissaris te visi teren"' ' ) .

Deze taak werd gewoonlijk aan de langs varende Raden van Indië

opgedragen. De meeste schepen waren genoodzaakt 4 a 6 weken

aan de Kaap te verblijven als onderbreking op de lange zeereis; het

was noodig voor de vele zieken aan boord, voor het innemen van

nieuwen mondvoorraad, water, enz. Na deze „ververschinge" kon het

schip nogmaals in zee steken, om weer eenige maanden te varen tot

het eindpunt Batavia bereikt was.

Dit verblijf aan de Kaap heeft in het leven van Van Goens een

eigenaardige rol gespeeld.

Een ernstige ziekte noodzaakt hem hier veel langer dan de gebrui-

kelijke tijd te vertoeven, n.l. van October 1684 tot Mei 1685.

Uit zijn brief van 5 Februari 1685 aan Heeren Zeventien uit de

Kaap geschreven"), vernemen wij, dat hij zich den 26sten December

1684 heeft ingescheept om zijn reis naar Batavia te vervolgen.

Nauwelijks buiten de Tafelbaai gekomen, werd het schip over-

vallen door een dermate zware storm, dat zelfs „d'outste zeeluyden

tot de zeesieckte vervielen en gaen noch staen conden, hetwelcke zoo-

doende twee etmaal geduert, en mijne kleyne kragten op nieuws soo

seer vermindert hebbende, dat niet dan een seeckere doot bij langer

verblijf op see te verwachten was, soo wert ick gedwongen de steeven

weeder herwaerts te wenden".

Waarschijnlijk heeft Van Goens hier een zware aanval van berri-

1) Dagregister Batavia, 1682, dl. 2, p. 924.
2) Resolutiën van H.H. 17, 20 Oct. 1684.
*) Valentijn, dl. S, Beschrijving v. Ceylon, p. 302.
") Overgekomen brieven, 1686. K.A. 1297; p. 933—947.
5) Overgekomen Brieven, 1686. K.A. 1297, p. 84S, id. 168S, K.A. 3997, p. 377

en p. 568—576.

Dl. 101. 19

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:07:54PM
via free access



294 RIJKLOK VAN GOENS, DE JONGE, EN ZIJN BEZITTINGEN.

berri gehad, ook in het Journaal van Van Rheede wordt vermeld,
dat hij aan deze ziekte leed.

De eerst volgende weken is hij zwaar ziek, maar daarna verbetert
zijn toestand en verzekert de doctor hem dat, na een verblijf van 3
a 4 maanden aan de Kaap, „het verdorde lichaem van de lammicheyt
ontslagen en hij in staet sal sijn sijn reyse na Batavia te connen
vervolgen, het welcke als een werck van Godts hant afcomende met
gedult sal moeten invoegen", echter zal hij, zooals hij in bovenge-
noemde brief schrijft, „soo veel hem mogelijck is, niet nalaeten hier
aen de Caep UEd. groot agtbare dienst te besorgen".

Dat hij deze laatste belofte ten uitvoer heeft gebracht, is nu juist
niet in zijn voordeel geweest.

Ook in de eerste periode van zijn verblijf aan de Kaap, toen hij
werkelijk als Commissaris deze Commanderij moest visiteeren, heeft
hij zijn heerschzuchtigen aard niet verloochend; hij trok het geheele
bestuur aan zich, tot groote ergernis van den Gouverneur Simon van
der Stel. Hij eischte zelfs diens buitenplaats „Rustenburg" of ,,'t
Rondebosjen" voor eigen gebruik op en leefde daar als grand seig-
neur, omringd door het personeel en de slaven van het Kasteel.

De officiëele boeken moesten naar 't Rondebosjen overgebracht
worden en hij dwong alle Compagnie's dienaars hem voortdurend
daar van alles op de hoogte te komen stellen.

Ook trad hij zeer eigenmachtig op in het ontslaan en aanstellen
van ambtenaren en het verkoopen van grond.

Men begrijpt, dat de leden van de kleine Kaapsche kolonie niet met
onverdeeld genoegen den Heer Raad voor een tweede maal in 't
Rondebosjen zagen neerstrijken! En zij hadden geen ongelijk, want
zoo gauw hij eenigszins hersteld was, dwong zijn heerschzucht hem,
wederom de „Compagnie's dienst te besorgen".

Terwijl Van Goens dan tot 6 Mei 1685 aan de Kaap blijft, wordt
hij op den 19den April overvallen door de komst van Adriaan van
Rheede, die in het najaar van 1684 de reis naar Indië aanvaard heeft
als Commissaris-Generaal over geheel Indië, de functie, die Van
Goens in 1678 geweigerd had te aanvaarden.

Deze ontmoeting is voor de beide Heeren, die al jaren gezworen
vijanden waren, waarschijnlijk een alleronaangenaamste verrassing.

Sinds kort is het „Journaal van zijn verblijf aan de Kaap", dat
Van Rheede heeft nagelaten, ontdekt en uitgegeven. Hieruit en bo-
vendien uit verscheidene brieven'), door Van Rheede aan Heeren

Bijdr. en Mededeelingen v. h. Hist. Genootschap te Utrecht, dl. 62, 1942:
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Majores geschreven, blijkt duidelijk, hoe verwonderd de nieuw-
benoemde Commissaris is, Van Goens nog aan de Kaap aan te
treffen. Maar zijn verwondering stijgt nog, als hij bemerkt, dat Van
Goens zich schuil houdt en zelfs de burgerlijke beleefdheid, om hem
te komen begroeten, niet in acht neemt.

Wie zal het eerste woord spreken ?
Het wordt een hoogst pijnlijke situatie voor deze twee trotsche

mannen en — voor de bewoners van de kleine nederzetting een
niet alledaagsche comedie.

Het lag natuurlijk voor de hand, dat Van Goens, na de bekend-
making van de aankomst van den officiëelen Commissaris, aan dezen
zijn commissariaat overdroeg. Van Goens weigert echter, uit de
hoogte, alle contact, tot Van Rheede, na tien dagen gewacht te heb-
ben, het besluit neemt, naar hem toe te gaan. Hij zendt een lijfwacht,
om te vernemen, of het Zijn Edele gelegen en aangenaam zoude
wezen, een bezoek van Van Rheede te ontvangen, waarop Van Goens
slechts antwoordt: „als het hem (Van Rheede) beliefde".

Dit bezoek beschrijft Van Rheede in zijn Journaal als volgt:
„Gaende dan nae den eten omtrent drie uren, met 's Compagnies
rijkoets in geleyde van den Raet extraordinair St. Martijn, den
commandeur Van der Stel, nevens den oppercoopman Bacherus, en
gekomen zijnde aen de wooningh in de benedenzaal, het huys mij
onbekent zijnde, vond aldaer niemand om mij te wijsen, waer ick
gaen most, en den Heer R. van Goens sigh onthielt, een groote
incivilitijt sijnde, onder fatsoenlijke luyden niet gebruyckelijck, en
door den Commandeur aengewesen een vertreck en daerbinnen een
trap om nae boven te gaen, soo was al grootelijx in beraet, om weder
om te keeren. Want beschaemt zijnde voor de luyden, die bij mijn
waren, daght mij 's Compagnies respect niet te connen lijden soo-
danige klijnachtingh aan mijn caracter te verdragen. Evenwel door
het geselschap wederhouden, sond den Commandeur nae boven om
te vragen of men den heer Raed Van Goens oock ongelegentheyt
zoude aendoen boven te komen, blijvende onderwijlen onder aen de
trappen een geruymen tijt staen wagten, sonder datter iemand van
de domestiquen voor den dagh quamen, waarvan het huys vol was.

Eindelijck den Commandeur Van der Stel weder beneden komende,
zeyde den Heer Raet en Commissaris had tot antwoord gegeven:
„laet de heeren maar boven komen".

H. A. van Reede tot Drakestein: Journaal van zijn verblijf aan de Kaap, uitgeg.
d. A. Hulshof, en Overgekomen Brieven, 1686, K.A. 1297, p. 933—947.
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Boven komende stonden voor de deur van de zael, daer Zijn Edele
sich begeven had, verscheyde van het huysgesin als andere, in ordre
gerangeert, schijnende zulcx met voordacht gedaen, om daerdoor zijn
gesach te toonen. Binnen getreden, daer Zijn -Edele geseten was,
stond over eynde, werdende door desselfs huysvrouw ondersteunt,
gelijck alsof sonder hulpe niet had konnen staen. Ende dewijle Haer
Edele haer geheel agter haer man ontdook, was daermede benomen
de gelegentheyt Haer Edele behoorlijck te salueren, almede met voor-
dacht soo gesteld.

Nae weynigh woorden van complimenten wierden stoelen geseth,
blijvende den heer Van Goens de hoogste plaetse behouden. Nae
eenige discoursen van den Japansen handel, als andere, die geheel
indifferent waren, sonder een woord te reppen van de commissie,
veel min daeromtrent eenigh beleeft compliment ten mijnen reguarde
te gebruycken, versocht uyt een der aengekome retourschepen te
mogen hebben een stel brieven, door de hooge regeeringh aen de
Heeren Meesters geschreven, 't Welck toegesecht sijnde, namen af-
scheyt, sijnde middelerwijle Sijn Edeles huysvrouw uyt het vertreck
gegaen, sag men denselvcn sonder eenige hulp of steunsel niet alleen
staen konde, maer oock gaan. Egter deed maar eenige passen, alwaer
ons verliet sonder verder ymand van zijn domestiquen mede te sen-
den om ons uyt te leyden".

Deze gastvrije ontvangst zal Adriaan van Rheede van Drakesteyn,
Heer van Mijdrecht, lid van de Ridderschap der provincie Utrecht
niet licht vergeten en Van Goens zal in deze hooghartige houding
volharden, als hij eenmaal boven dezen vijand geplaatst i s . . . . als
hij Gouverneur-Generaal zal zijn.

Gedurende de maanden, dat Van Goens aan de Kaap vertoeft,
komen daar de schepen uit Batavia aan en brengen de tijding, dat de
Gouverneur-Generaal Cornelis Speelman en de Directeur-Generaal
Balthazar Bort beiden op 11 Januari 1684 zijn overleden, en dat
voor de waarneming van beide hooge posten twee Raden van Indië
tijdelijk zijn aangewezen.

En nu speelt Van Goens zijn hoogste troef uit: hij schrijft aan
Heeren Bewindhebberen, om hen te herinneren aan hunne (waar-
schijnlijk geheime) afspraak dat, bij overlijden van de Heeren Speel-
man of Bort, een van hun beider functies hem te beurt zou vallen.

Hij beweert zelfs, dat zijn „wederkeeringe tot UEd.gr.A. dienst
voornamentlijck is gefondeert geweest" op deze belofte.
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Zijn tweede verzoek is om zijn broeder Volkert, die zich zeker
reeds bij de Heeren gepresenteerd zal hebben, bij de benoemingen
eveneens te gedenken, waarop hij eenigszins theatraal eindigt: „opdat
wij, die maar twee gebroeders zijn, bij de anderen mogen leven,
UEd.gr.E. dienst getrouwelijck bevorderen en van herte danckbaar
wesen mogen".

[Deze Mr. Volkert van Goens was eertijds reeds in Indië geweest
als Raad van Justitie te Batavia, maar had zich in zoo hooge mate
schuldig gemaakt aan particulieren handel, dat hij in 1676 oneervol
ontslagen en teruggeroepen werd!]*).
• Deze brief is geschreven aan boord van het schip Waterland, op
26 December 1684, dus op den dag, dat Van Goens zijn reis naar
Batavia wilde voortzetten, maar door zware storm en ziekte genood-
zaakt werd naar de Kaap terug te keeren.

De op het Algemeen Rijksarchief bewaarde brief is hoogstwaar-
schijnlijk eigenhandig door Van Goens geschreven, in tegenstelling
met andere officiëele brieven, die meerendeels slechts in copie in de
bundels „Overgekomen brieven" zijn opgenomen.

Het schrift is onvast en slordig, zooals te begrijpen is van een
man, die met „lammigheyt" geslagen is en die schrijft aan boord
van een voor anker liggend schip. Het is een in 't geheim en haastig
neergeschreven epistel, dat nog moet worden afgegeven aan een of
anderen bevrienden kapitein, die met zijn schip ook juist in de Tafel-
baai ligt, maar gereed is naar Holland te vertrekken. Ook de mede-
onderteekening van zijn jonge vrouw in een keurige jongemeisjes-
liand geeft iets zeer persoonlijks aan dezen brief. Deze is belangrijk
genoeg om in zijn geheel hier over te nemen *).

Op ons arrivement alhier aan de Caep verstaen hebbende hoedanige
veranderingen in de hooge regeering van India door het afsterven van
de Hr. gouverneur-generaal Cornelis Speelman en directeur-generael
Balthasar Bordt bijde (Loffelijker Memorie) voorgevallen, ende
Ed.Hren Camphuys en Hurdt tot gouverneur- en directeur-generael,
bij verkiesinge der Heeren Raden van India, weder opgetreden
waeren, soo hebbe mij verplight gevonden, Ued.gr.A. te erinneren
de hoope, die U.Ed.gr.Achtb. in dat geval, 't geen sigh hier verthoont,
aen mij gunstelijck int vaderlant hebben gelieven te geven, nament-

*) P. v. Dam, Beschrijv. der O.-I. Comp., dl. I, 1ste boek, p. 655 en Dagr.
Batavia, 1680, p. 577.

") Overgekomen Brieven van de Kaap, 1685. K.A. 3997, p. 582.
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lijck, dat bij overleyden van de Heeren Speelman en Bordt, mijn
persoon niet soude voorbij gegaen, maar gunstelijck op den selven
reflectie genomen werden, en dat daer op d' wederkeeringe tot
U.Ed.gr.A. dienst voortnamentlijck is gefondeert geweest, soo wil
ick geensins aan U.Ed.gr.A. goede dispositie in mijn reguardt twijf-
felen, dogh bijaldien U.Ed.gr.A. tegens mijne verwagtinge, contrarie
mogten geresolveert, en d'provisioneele verkiesinge van de Heeren
Raden van India geapprobeert hebben, soo sal ick mij uyt liefde tot
Compagnies dienst, en U.Ed.gr.A. persoonen daer na schicken, maer
daer tegens weder van U.Ed.gr.A. in antwoorde deses verwaghten
een acte van survivance, om bij versterff of vertreck van d'hr. Camp*
huys, of den Hr. Hurdt, te sullen optreden tot het gouverneur of
direckteur-generaelschap, hetgenen aldereerst soude comen te vaceren
sonder door eenige rangh of andere redenen, daervan te werden
geprieveert, 'twelcke ick geensins van U.Ed.gr.A. genereusheyt kan
verwaghten, maer wel een liberale toestemming van mijn versoeck,
en waerop mij verlatende, sal ick, soo haast mijne kraghten sulcks
toelaten, d' reyse van hier na Batavia voortsetten, daer ons de al-
maghtige gesont en in salvo gelieve over te brengen.

Dewijle ick niet twijffele of mijn broeder sal na mijn vertreck uyt
het vaderlant, zijn dienst aen U.Ed.gr.A. gepresenteert hebben, soo
wil ick ganselijck verhoopen, dat U.Ed.gr.A. een honorabele qualiteyt
aen hem in U.Ed.gr.A. dienst sullen vergunt hebben, dogh bij aldien
sulcks tegens mijne wensch en gedagten tot nogh moght verschooven
sijn, soo versoecke gans eerbiedelijk dat U.Ed.gr.A. d'veranderde tijt
en hooge reegeering van India insiende (gemelte) mijn broeder met
soo danigen convenibele qualiteyt in U.Ed.gr.A. dienst gelieve te
bevorderen, als U.Ed.gr.A. ten besten van d'Comp. en verdere avan-
ceinent van zijn persoon sullen noodigh achten, op dat wij, die maer
twee gebroeders zijn, bij den anderen mogen leven, U.Ed.gr.A. dienst
getrouwelijck bevorderen en van herte danckbaer wesen mogen.

Mt/'n
f/ KW £rf./4c/t£t.

In 't Schip Waterlant R. V. GOENS.

geanckert in de tafel «y* wtVru orrfenj rfw afc
baey den 26 decemb. /jMy-swowwe fj/Vfone
Anno 1684. CATHARINA VAN ADRICHEM VAN GOENS.
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Na het schrijven van een dergelijke brief is het niet te verwon-
deren, dat het echtpaar zoo lang mogelijk aan de Kaap blijft en vol
spanning de komst van ieder schip uit het vaderland tegemoet ziet;
de brief met de eervolle benoeming is immers ieder oogenblik te
verwachten! Dit blijkt ook uit de mededeeling van Van Rheede, dat
bij diens bezoek aan Van Goens op het Rondebosjen, deze dadelijk
begeerig vraagt naar de brieven, die de schepen moeten hebben mee-
gebracht.

In Batavia aan te komen als Gouverneur-Generaal, daarmede zou
hij het hoogtepunt van zijn leven bereikt hebben; om deze reden had
hij een rustig bestaan in Holland opgegeven!

Het antwoord heeft hem evenwel niet meer aan de Kaap bereikt,
pas veel later ontvangen Gouverneur-Generaal en Raden van Indië,
niet Van Goens persoonlijk, een brief van Heeren Zeventien, die aan
al zijn verwachtingen den bodem inslaat.

Enkele dagen na het bezoek van Van Rheede is voor Van Goens
het uur van vertrek dan toch eindelijk geslagen; op den 6den Mei
zal hij aan boord van het schip „De Ridderschap van Holland" de
reis naar Batavia ondernemen. Bij de ceremoniën van het afscheid
van Van Rheede en Van Goens speelt zich nog eens eenzelfde comedie
af als bij de aankomst van den Commissaris-Generaal.

De zeereis naar Batavia is nogmaals een zware beproeving voor
den zieken Van Goens. „Het harde en quade weder, 'twelck ons vijf
weken lang bijbleef", schrijft hij aan de Heeren Majores, „altereerde
mijn swack lichaem weder sodanigh, dat ick vreesde de reise niet te
sullen volvoeren, maar naderhand het weder beterende, en de warmte
voor de coude verwisselende heeft het den Almogenden gelieft ons
allen behouden en redelijk voorspoedigh op den loden Julij hier tot
Batavia aan land te brengen, daar wij met eere en genegentheyt van
de regeeringh en 't gemeen tot genoegen ontvangen werden". Hij is
nog steeds in „een seer swacken staet", echter is hij „na een weinig
genoten rust en medicijnen, verselt met een soeter lught in zes weken
soo verre herstelt, dat hij sijn functie in de hooge vergaderinge (kan)
beginnen waar te nemen" *).

Hij begint hier dus met als Gewoon Raad van Indië zitting te
nemen in het college van Gouverneur-Generaal en Raden van Indië,
nog steeds zonder speciale functie. Ondertusschen ziet hij voort-

Overgekomen Brieven 1686, K.A. 1297, p. 845.
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durend met groote spanning uit naar de brieven uit Holland.
Als de langverwachte brief eindelijk te Batavia aankomt, is deze

gericht aan Gouverneur en Raden van Indië en luidt als volgt *):
„De brief die den Raed ordinaris R. v. Goens ons van de Caap

heeft geschreven, gedateert 26 december lestelijk, heeft ons veele
ergernisse en ontstightinge toegebracht, en waeruyt wij vervolgens
desselfs ongenegenheyt hebben bespeurt, om in die qualiteyt langer
in dienst van de Comp. te continueren, waerbij dan nog gekomen
sijn dat sijn Ed. het schip Waterlant, daermede sijn Ed. van hier is
vertrokken, eenige maenden aen de Caap heeft opgehouden, en dat
beneffens noch twee andere schepen, tot soo merckelijcken ondienst
en naedeel van de Comp. buyten 't geene noch eerder t' sijner ver-
antwoordinge wert ingebraght, sijn wij na rijpe overweginge en
deliberatiën, daerover gehouden, te rade geworden, hem te doen
thuyscomen en dat buyten qualiteit en gagie, en die wij beyde ver-
staen te sullen cesseren soo haest dese ordre tot Batavia sal wesen
aengekomen, met verder reservatie van de actie die wij meynen soo
ter saecke van dien andersints t' sijnen laste te hebben, en 't welck
UE. dienvolgende effect sullen hebben te laeten sorteren, verstaende
om hem met de eerste van Batavia vertreckende schepen in maniere
voorsz. te doen herwaerts keeren. Voorts hebben wij in desselfs
plaetse weder aengestelt de E. Jan van Hoorn.. . ." .

De voornaamste reden voor dit oneervol ontslag moet dus gezocht
worden in den brief van 26 December, uit de Kaap geschreven,
waarin Van Goens de beide hoogste ambten in het bestel der Com-
pagnie voor zich en zijn broer opeischt, op grond van de belofte, hem
door Heeren Zeventien vóór zijn vertrek gedaan.

Daarnaast wordt hij echter nog van meer beschuldigd, genoemd
wordt slechts het lange aanhouden van de schepen. Welke misdaden
hij verder op zijn kerfstok heeft, is niet bekend, misschien zijn ze
niet zóó ernstig geweest, slechts opgeblazen door Van Rheede, die
een groot intrigant was en die daartegenover ook weer zeer onheb-
belijk door Van Goens behandeld was. In ieder geval heeft Van
Rheede èn in zijn Journaal èn in zijn brieven naar Holland zéér
slechte rapporten over zijn vijand uitgebracht *).

In een brief, geschreven 30 November 1685 in 't Kasteel Ba-
tavia^) schrijft Van Goens aan Heeren Majores ten eerste over de

Brieven van H.H. 17 nae Indien, 1681—85, K.A. 459, p. 320.
Overgekomen Brieven, 1686, K.A. 1297, p. 933—947.
Overgekomen Brieven, Batavia en Hr. van Mijdrecht, 1686, p. 845.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:07:54PM
via free access



RIJKLOF VAN GOENS, DE JONGE, EN ZIJN BEZITTINGEN. 301

beleedigingen, hem door Van Rheede aangedaan bij zijn vertrek van
de Kaap en eindigt dan: „Uwe E.Agtb. hebben mij te veel beleeftheyt
betoont en te groten estime bewesen, om nu te gelooven, dat U.Ed.agt.
mij zullen laten verongelijcken noch veroordelen, tenzij ick mij eerst
verantwoort hebbe, dogh den aenleyder van dit quaat zal indertijd
wel bekent werden".

Hoe het ook zij, de slag is gevallen, voor een eerzuchtig man als
Van Goens heeft het leven geen waarde meer.

De anderhalf jaar, die liggen tusschen zijn aankomst in Indië en
zijn vertrek met de returvloot van 1685, zullen moeizaam verloopeu
zijn. Hij woont dan op zijn huis Zoutelande buiten Batavia; hij is
veel ziek en verzuimt daardoor telkens de vergaderingen van de
Raad. Nu en dan worden hem de stukken thuisgebracht ter inzage,
dan weer wordt zijn advies volstrekt niet gevraagd. Hierover ontstaat
telkens oneenigheid met den G.-G. Camphuys of met de andere Leden
van de Raad. In deze jaren was de onderlinge verhouding in dit
College juist bijzonder slecht.

Een van de moeilijkste kwesties was de z.g. „mesnagie", de be-
zuiniging, waarop de Heeren in Holland steeds aandrongen en waar-
door de regeering in Indië dikwijls voor zeer moeilijke problemen
kwam te staan.

De laatste maal, dat Van Goens vermeld wordt in de brieven uit
Batavia, is dan ook juist in het ondankbaar baantje van Commissaris
van de Mesnagie, een functie, die zeker voor dezen ziekelijken en
vermoeiden man veel te zwaar was.

In de Vergadering van 13 December 1686 wordt dan gesproken
over „het aanstellen van een ofte meer Commissarissen over het
poinct van mesnage in plaats van den Heer R. van Goens, die deselve
hatelijke bediening het voorleden jaar wel aangenomen dog dienaan-
gaande niets te voorschijn gebragt heeft, vertreckende sijn Ed. nu
in soodaniger voegen met 't schoone schip Oosterlant na 't vaderlant
als ons van Hoog Ed. dienaangaande ontfangen ordre bij Missive
van 8 Oct. 1685 heeft gedicteert" *).

Het zal dan ook voor alle partijen een verlossing geweest zijn, toen
het uur van vertrek voor de retourvloot geslagen had.

Tegen de vermoeienissen van de zeereis was Van Goens echter
niet meer bestand: op den 4den Mei, even nadat de Kaap de Goede
Hoop gepasseerd was, overleed hij, eenige weken daarna volgde
hem zijn jonge vrouw.

i) Overgekomen brieven 1687, p. 451. K.A. 1307.
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Zelfs een graf, een praalgraf, zooals een hoogen Compagnies-
dienaar toekwam, was hem niet gegund. Men vindt niet vermeld, dat
zijn stoffelijk overschot gebalsemd en naar Holland is overgebracht.

Alleen zijn kinderen en zijn rijke inboedel hebben het vaderland
bereikt.

* * *

Aan het einde gekomen van deze aanteekeningen over het leven van
Rijklof van Goens, den Jongen, kom ik, eigenaardigerwijse, pas tot
de vondst, die het uitgangspunt was voor deze studie.

Op zoek naar inventarissen, waarin Indische stoffen en kunstvoor-
werpen vermeld worden, kwamen mij in het Archief der Delftsche
Weeskamer, ondergebracht op het Rijksarchief, drie portefeuilles ten
name van Rijklof van Goens, den Jongen, in handen'').

Dit was een rijke vondst! Ten eerste was er een reusachtige boe-
delbeschrijving, die voor mijn doel zéér veel belangrijks bevatte.
Evenwel, niet alleen voor den invoer van Indische kunstvoorwerpen,
ook in andere opzichten is deze gedetailleerde inventaris zéér inte-
ressant : zij geeft een prachtig beeld, niet alleen van al wat een rijke
Indischman, die tevens een man van smaak en eruditie was, aan
schatten uit alle landen van het Oosten mee naar huis neemt, maar
bovendien van wat deze aan huisraad, kleeren, schilderijen en boeken
uit Holland meebrengt, om zijn huis in de tropen vorstelijk in te
richten en daar in contact te blijven met de vaderlandsche cultuur.

Behalve de inventaris bevatten de portefeuilles nog een schat van
gegevens: verscheiden testamenten, lijsten van obligaties en effecten,
biljetten van alle soorten belastingen, mededeelingen over de be-
zittingen van dezen Raad van Indië op Java en Ceylon. Vervolgens
vele bescheiden over het beheer van het enorme kapitaal, dat ge-
deeltelijk werd aangewend om de opvoeding van de vijf kinderen tot
aan hun meerderjarigheid te bekostigen. Uit deze stapels rekeningen
kan men de luxueuse opvoeding van deze patriciërs-kinderen recon-
stuëeren: tot in de kleinste bijzonderheden zijn de uitgaven voor
lessen en colleges, boeken, vermaken en de uitgebreide garderobe
genoteerd.

Al deze bescheiden zijn bewaard gebleven, doordat, na den dood
van de beide ouders, de geheele erfenis onder het beheer van een
Weeskamer gesteld werd. In dit geval viel de keuze op de Wees-

1) R.A. Weeskamer Delft, Nos. 628 en 629. Hier wil ik even dank zeggen
aan Mej. N. A. P. Roelofsz, adj. commies a. h. Algemeen Rijksarchief, die mij
op deze belangrijke afdeeling gewezen heeft.
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kamer van Delft, omdat in deze stad reeds de oudste kinderen in
huis waren en het echtpaar Van Goens het plan had, zich in Delft te
vestigen. Door de familie was reeds een huis voor hen gehuurd.

• * •

Van deze typische collectie papieren laat ik nu een kort overzicht
volgen. (Ik houd mij aan de volgorde, waarin de stukken in de por-
tefeuilles zijn opgenomen.)

In de eerste plaats zijn er de verschillende testamenten, „den
mutuelen testamente tusschen den Heer v. G. ende Vrouwe Louysa
Brassers, Ceylon, 9 Aug.", waarbij de langstlevende tot universeele
erfgenaam en voogd over de kinderen wordt benoemd, „benevens
d'Heer R. v. G. den ouden... . met seclusie van alle weescameren
ende andere vrinden".

Een tweede testament gepasseerd voor Notaris Joh. Maurus, den
jonge op Batavia, gedateerd 20 Juli 1680. (Louisa Brasser sterft
21 Juli)*).

Een „Acte gepassert voor den Notaris Jacob de Vlieger tot
Amsterdam, 1 Oct. 1683", waarbij de uitbetaling van het moederlijk
erfdeel aan de kinderen wordt geregeld^).

Vervolgens het huwelijks-contract tusschen den ordinaris Raad
Rijcklof van Goens en de Vrouwe van Adrichem, dato 28 September
1683, gepasserd voor Not. de Vlieger te Amsterdam ^).

Hier dient even vermeld, dat de Gouverneur-Generaal Van Goens
driemaal getrouwd is geweest, eerst met Jacomina Bartolomeuse
Roosegaert, de moeder van Rijcklof en Volkert, daarna met Hester
de Solemne, weduwe van den Heer van Adrichem, „hebbende een
dochtertje genaamd Catharina", zijn derde vrouw was Johanna van
Ommeren.

De jonge Rijcklof hertrouwde dus met Catharina van Adrichem,
de stiefdochter van zijn vader.

Een acte betreffende het huis, „gelegen aan de Oostzijde van 't
Casteel Batavia, genaempt Soutelande".

Dit huis Soutelande lag ten Oosten van Batavia, buiten de stads-
gracht en naast het huis van Corn. Speelman, „Speelenburgh" *), en
heeft eerst toebehoord aan den G.-G. Van Goens.

1) Dagregister Batavia, 1680, p. 469.
2) Notarieele Archieven Amsterdam, No. 3639.
*) Notarieele Archieven Amsterdam, No. 3639.
•*) J. Nieuhof, Zee- en lantreise, kaart bij p. 197 en F. W. Stapel: Speel-

man, p. 161.
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Van Goens en Speelman, in het dagelijksch leven aartsvijanden,
waren hier dus buren.

Op den niet gedateerden plattegrond van Batavia, gereproduceerd
in den Catalogus van de Collectie Jhr. Mr. Feith (No. 75) ziet men
hier duidelijk 2 groote huizen, omgeven door tuinen.

Hoogstwaarschijnlijk heeft Rijklof de Jonge hier zijn intrek ge-
nomen, toen hij in 1680 uit Ceylon in Batavia kwam, zeker woonde
hij er na zijn terugkomst uit Holland, want op 17 Nov. 1686 maakte
hij hier zijn testament.

Volgens Dr. de Haan, (Oud Batavia) lag hier het Buffelsveld of
Prinsenplein, een stuk land, dat in 1679 gekocht was van Rijcklof
van Goens, den oude; een ander gedeelte stelt deze later ter beschik-
king van 't College van Heemraden. Op de kaart van Van der Parra
ziet men hier dan ook „de Heeren Heemradenvergadertuin", in 1692
wordt deze tuin dan nog eens vergroot door aankoop van grond uit
den boedel van Rijklof den jonge *).

Het huis Soutelande heb ik op geen van de plattegronden van
Batavia gevonden; wel wordt op het Plan van Batavia en omgeving
bij Heydt de poort bij „der Königs Platz oder Bufïelsfeld" genoemd
„das Rotterdammer Thor oder Souteland" "). Ook komt in Priangan
het fort je Soutelande voor en wordt het land bij de Antjol Soutelande
genoemd *).

Volgens de papieren van de Delftsche Weeskamer was „het huis
Soutelande geëstimeert op 12000 rsd.". Van Goens had zelf al in
1686 de achterste gedeelten voor 3200 rds. verkocht en een gedeelte
van den aanwas voor 1100 rds. De taxatie van 12000 rds. bleek
echter te hoog te zijn, waardoor het huis langen tijd onverkocht bleef.
Wel werd het verhuurd, want „Laurens Pijl, van Ceylon op Batavia
gecomen sijnde (in 1692), bewoont het 5 ^ maent voor 24 rsd. maen-
delijcx"; waarna het ten laatste op 10 September 1692 door de Wees-
kamer van Batavia publiek verkocht wordt in 7 partijen.

lo. „Het stuck erffs gelegen beoosten des stads buytengraghte wat
beoosten het casteel en 't Comp. Rijsmagasijn bebouwt met een
kostelijk groot steenen huys", verkocht aan Jacques, Jacqueline en
Carel Modet.

*) F. de Haan, Oud-Batavia, dl. 1, p. 202, 203, 374, 375 en dl. 2, kaart van
Van der Parra. Dagregister Batavia, 1766, p. 34, R.A.; Resolution van G.-G.
en Rade, 1679, K.A. 594, p. 250.

2) J. W. Heydt, Schau-Platz, p. 64, kaart 22.
») F. de Haan, Priangan, dl. 2, p. 18 en dl. 3, p. 10—11.
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2o. „Het erflf gelegen als voren naest het vorenstaende, mede be-
timmert met een steenen huys", enz.

De aanwas is niet verder verkocht, aangezien ,,de Compagnie die
voor haer selve heeft believen te eigenen".

De geheele opbrengst bedraagt 4783 rds., die met de retourvloot
van 1693 per wissel op de Compagnie overgemaakt zijn aan de Heeren
Weesmeesters. De helft van dit geld is voor Mr. Volkert van Goens,
den anderen zoon van den G.-G. van Goens, waaruit blijkt, dat het
huis het eigendom was van den vader.

Tegelijk met het huis worden ook eenige slaven en slavinnen, allen
„afkomstig van de cust", verkocht, „ouwde en getrouwe slaven van
sijn heer vader zaliger, aan wien de heer overledene beloofd had,
dat zij met het huis zouden verkocht worden. Nu betalen zij echter
hun eigen losprijs, waardoor zij vrij zijn.

Een acte betreffende twee graven in de Groote Kerk te Batavia.
Een acte betreffende rechten op „de helffte in een keldergraffstede

gelegen in de Cloosterkerk te 's-Gravenhage, waarin de Generaal
V. Goens ende vrouwe sijn begraven".

Een acte, waarbij de gouden ketting met medaillle, die aan Rijcklof
van Goens den ouden vereerd werd door de O.-I. Comp. na de ver-
overing van Jaffanapatnam, vermaakt wordt aan zijn kleinzoon Rijklof
Perpetuus, „die door den Heer Generaal ter doop geheven is".

Een bewijs van „eigendom van des heer overledens oudste soon
Rijcklof Perpetuus, aen de heffte van een stuk lands genaempt de
Welle Watte, alias Warwijk, groot 106 morgen, gelegen op Ceylon
buyten de Gaelsche poort des Casteels Colombo, langhs de zeestraat
en de heerenwegh".

De andere eigenaar was Har man Wanderpoel. Van Goens en
Wanderpoel hadden dit land in 1677 als een donatie van de Com-
pagnie bekomen.

Vóór zijn vertrek had Van Goens zijn andere bezittingen op Ceylon
reeds verkocht.

Hierna volgt de uitvoerige „Inventaris van de boedel ende goede-
ren", een kloek folio deel, in perkament gebonden.

Om te beginnen vindt men hier een uitvoerige beschrijving van
alle obligaties.

De Heeren Van Goens stonden bekend als groote geldschieters,
op Batavia, op Ceylon en ook in Holland hadden zij enorme sommen
op interest staan.
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In zijn Beschrijvinge der O.-I. Compagnie merkt Mr. Pieter van
Dam dan ook schamper op, dat de Heeren Van Goens zich niet
geneerden, alle gelden van de Compagnie tot zich te trekken, zoodat
dikwijls op andere kantoren geen handel kon gedreven worden door
gebrek aan contanten, terwijl op Ceylon meer dan 80 ton gouds in
voorraad gehouden werd en dat, bijv. in het jaar 1677, Vader van
Goens alleen op Ceylon f 134.000 op interest had staan en de zoon
f 53.000»).

Een van de obligaties staat op naam van Z.H. den Prince van
Orange, nu Coningh van Engelant, groot 8000 r. tegen 4%.

De nu volgende bladzijden van de Inventaris vermelden de juweelen
en gemaakt goud- en zilverwerk, waar zoo globaal geteld, 5000
paarlen en 300 diamanten in verwerkt zijn, ongerekend de 1950
„rouwe" (ongesiepen) diamanten in een doosje! Verder gedreven
gouden en zilveren bokalen, schalen, schenkpirings", enz.

Dan de kleeren, die men zich ook al niet kostbaar genoeg kan
voorstellen. „Een filpe mans rock met goude geblomde voeringh met
een broek van de selve voeringh, een roode samaer met witte ende
gouden vlammen; een samaer van goude ende silvere blommen op
een grauwe gront met een rock van 't selve stoff met een sware
goude ende silvere kant geboort".

Ook curieuse, echt Indische stukken, als: „Een gout laeckensche
Moorsche rock met een gordel ende tullebant, door den Coningh
van Golconda aende Heer Generaal Van Goens zaliger vereert", met,
zeker voor zijn gemalinne: „een ditto Morinne oppercleet van gaes
met goude streepen".

Voor het beschrijven van de gouden en zilveren kanten zijn maar
zooeven 3 folio bladzijden noodig. Van sommige wordt de ellemaat
vermeld, maar van de meeste wordt 't gewicht opgegeven, wel een
bewijs, dat ze zwaar waren van echt goud.

Daarna komen de witte kanten aan de beurt, 5 bladzijden.
Dan de meubels, zwarte ebbenhouten stoelen en ledikanten, een

verlakt ledikant, alle met de „behangzels" (gordijnen); deze zijn van
damast, van groen gaas, van zijde en van chits. Ook chitse gekatoe-
neerde deeckens" en een „gout en silver laeckensche gevlamde
deecken met franje".

Vervolgens 11 bladzijden Chineesch en Japansch porselein, dan
Japansche kamerschutten, waaiers, lakwerk, ivoor. Dan geweren,

P. van Dam, Beschrijvinge der O.-I. Compagnie, dl. 2, 2de boek, p. 297.
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harnassen, krissen, 16 persiaensche geschilderde beeldetjes, enz. enz.,
te veel om op te noemen.

Aan boeken is ook een aardige hoeveelheid voorhanden: natuurlijk
de gebruikelijke Bijbels en psalmboeken, dan de Handelingen van de
Dordtsche Synode, de werken van Cats en gedichten van Huygens
en dan verder werken over zeevaartkunde, vestingbouw, wiskunde
en zeer veel atlassen. De atlas van Blauw in 6 deelen, de Zee-atlas
van Goos, de Zeespiegel van Blauw en bovendien „28 rollen zee- ende
lantcaerten".

Verder 2 kisten met handschriften (van vader en zoon), „alle be-
treffende haer Ed. respectieve bedieningen in de O.-I. Compagnie".
Volgens een van de testamenten moeten deze papieren overgedragen
worden aan den oudsten zoon Rijcklof Perpetuus, maar een latere
notitie vermeldt, dat zij opgezonden zijn aan ,,den Heer Mr. Pieter
van Dam, advocaat van de Compagnie tot Amsterdam, vermits het
proces tusschen den boedel en de Comp. bij minnelijk accoord is
afgedaan".

De inventaris eindigt met een lijst van 47 schilderijen.
Verscheidene hiervan zijn opgerold of zonder lijst, ik veronderstel,

dat deze uit Indië gekomen zijn, die met lijst zullen door familie-
leden in Holland bewaard zijn geweest, wat ook bij sommige vermeld
wordt. Het zijn meerendeels portretten, van den Gouverneur Generaal
en zijn 3 vrouwen, van den jongen Rijcklof en zijn 2 echtgenooten,
van kinderen en familieleden.

Uit een oogpunt van genealogie kan deze lijst zeker belangrijke
details opleveren; om haar hier in haar geheel op te nemen, is zij
wel wat lang en bovendien wordt maar zelden de naam van den
schilder vermeld.

De eerste 6 portretten zijn door M. van Musscher (1645—1705).
De nummers 7 tot 27 zijn familieportretten, zonder vermelding van

schildersnaam.
No. 28 is „De retourvloot van d'heer generael zaliger leggende

voor de Caap de Bona Esperance in den jare 1656, op een rol".
No. 29 dito vloot voor St. Helena.
No. 31 „Affteeckeninge van 't huys ende thuyn buyten Batavia,

gen. Soutelande, mede op een rol".
Nos. 32 tot 41 zijn weer familieportretten.
No. 43 „Colombo op een paneel sonder lijst".
No. 44 „Een batailje te paert".
No. 47 „Een groot schilderije met een vergulde lijst, waer in den
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ouwden Heer Generaal zaliger met Sijn Edts. Familie dcor Van
der Eist (v. d. Eist of Vereist ?) geschildert sijn".

No. 48 „een groot stuck in een ebbenhoute lijst sijnde een
batailje te water tegens de Portugesen, wesende met de pen ge-
teekent door Van der Velden".

Wanneer men deze lijst vergelijkt met die van de schilderijen van
den G.-G. Van Goens, opgemaakt in 1656*), dan ziet men dat een
groot aantal reeds aan dezen heeft toebehoord.

Het zal een schitterende collectie geweest zijn, al lijkt het wat
ijdel, zooveel portretten van de eigen familie en bijna geen land-
schappen of andere onderwerpen.

Maar... de rijke Indischman, die zoo nu en dan eens in Holland
was, voelde zich en wilde dit ook toonen. En bovendien, al die
prachtige kleeren, de parelsnoeren en diamanten, die bracht hij niet
mee om ze in de koffers te houden 1

Slechts één van deze portretten is nog bekend, n.l. No. 47, de
familiegroep door Van der Helst. Het schilderij zelf is in 1864
verongelijkt bij de brand van het Museum Boymans, maar er zijn
copiën van bewaard gebleven.

Wel vindt men in het Frans Hals Museum te Haarlem twee
schilderijen, één door J. Ovens, het andere door P. Vereist, die de
familie Van Goens moeten voorstellen. Dit komt mij echter, behalve
om het aantal personen en om de data, vooral om het type menschen,
dat op beide is afgebeeld, zéér onwaarschijnlijk voor.

Deze geheele inboedel, alles wat de overledene uit Indië had mee-
gebracht, evenals wat bij de verschillende familieleden in Holland in
bewaring was gegeven, is eerst gedeponeerd in het reeds te voren
gehuurde huis te Delft. De voogden en executeurs kwamen toen
overeen, dat men in dit eigenaardige geval gerechtigd was, af te
wijken van wat in de testamenten beschreven was, omdat de meeste
dingen te veel aan bederf onderhevig waren en niet konden bewaard
worden tot de kinderen meerderjarig zouden zijn; de oudste zoon
was pas 14 jaar. Alleen de bijzondere stukken werden onder de
kinderen verdeeld en voor hen bewaard. Hieronder waren ook de
schilderijen.

Men besloot dus tot een publieke verkoop, die geregeld werd door
Notaris Mr. Philip de Bries te Delft *).

i) Berigten Hist. Genootschap, Utrecht, 1853, dl. 5, Iste st., p. 47.
*) Notarieele acten R.A. Nos 2329, 2330 en 2331.
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In de protocollen van dezen notaris vindt men de volledige
opgave van alle te veilen goederen, benevens het protocol van
de auctie der juweelen, die plaats had op 27 April 1688 (opbrengst
f 45463.—18).

De veiling van de andere goederen is echter in geen der deelen te
vinden. Of toch de Compagnie per slot beslag op de erfenis gelegd
heeft in verband met het proces, dat hierboven (blz. 307) vermeld
wordt ?

Na deze korte inhoudsopgave van de omvangrijke inventaris,
eindig ik met een overzicht van al de rekeningen, die het beheer van
het kapitaal en de opvoeding van de vijf kinderen betreffen.

Men zou den omvang van het vermogen kunnen schatten naar de
honderden kwitanties van de verponding, van de 100ste penning, van
de 2de honderdste penning en van de 200ste penning. Heeren Wees-
meesteren hebben deze zichtbaar met smaak gebundeld. Ook de
voogden en executeurs hebben genoegen gehad van de overdaad van
geld, ze hebben met veel koetsen en personeel gereisd naar Delft,
den Haag, Amsterdam en heel wat rekeningen getuigen van deze
kostbare zakenreisjes.

* Ten slotte zijn er al de huiselijke rekeningen, van den rector van
de Latijnsche School te Delft,waar de oudste zoons in liuis zijn, van
lessen, boeken, kleeren. Later wonen de jongens bij „Monsieur de
Caux, franse predicant tot Amsterdam", die ook de kunst van nota's
schrijven verstaat, zooals bijv. blijkt uit de nota's van f 200.— en
f 300.— betreffende een reisje, dat hij met de jongeheeren gemaakt
heeft „langs alle de steden en voornaeme plaetsen van Noort Hol-
landt".

Dan zijn er de collegegelden van Proffessor Voet, geld voor „boe-
eken op een auctie gekocht", rekeningen aan den „swaertveger, den
musiekleeraar en den paruyekmaeker".

De dochtertjes zijn in huis bij Oom Volkert van Goens, nu raad
en schepen van Schiedam.

Voor haar zijn er de rekeningen van de Fransche school, van de
viool- en clavecimbellessen, ook van de vele kostbare kleeren, als „een
goudene geblomde nachttabert" of „een rijglij f met gouden bloemen
op een muskus gront". Wanneer zij ouder zijn geworden, komen de
nota's voor haar uitzet en voor de enorme feesten ter gelegenheid
van haar huwelijk.

En dan nog voor het allerjongste juffertje de nota's voor poppelint
en voor het opmaken van haar krullebol „twee eysers in de kuif f 1.—".

Dl. 101. 20
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Uit de laatste rekeningen blijkt, dat Rijklof Perpetuus meerder-
jarig is geworden en de meisjes door vroege huwelijken de meerder-
jarigheid verkregen hebben, waardoor de taak van de Weeskamer is
afgedaan en het beheer van het kapitaal aan de erfgenamen zelf in
handen is gegeven.
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