
VERHAA L

GEPASSEERDE TE KARTASOERA VOOR EN ONDER DE

BELEGERING, ITEM NA HET DEMOLIEREN DER VESTING, DOOR

DEN OPPER-CHIRURGIJN AARNOUT GERRITSZ, 1 7 4 2 .

Tut ou tani, tout se sait.
MONTBSQÜIEU.

JïLet zeer veel belangstelling nam ik kennis van het stuk in
deze Bijdragen opgenomen, onder den titel "Het fort te Kar-
tasoera," door den heer J. J. Meinsma, waarin ons een proefje
wordt gegeven van de wijs, waarop de Javanen hunne geschie-
denis schrijven. •

Hoewel wij het met den geachten schrijver eens zijn, dat
deze gebeurtenis reeds bij van Knmpcn ' uit de daarbij aange-
haalde schrijvers wordt vermeld, zijn wij echter in de gelegen-
heid deze belangrijke episode uit den Javaansch-Chineschen
oorlog van 1741—1743, naar aanleiding van oog- en oorge-
tuigen, ecnigzins uitvoeriger te kunnen mcdedeelen.

Toen in het laatst der maand Januarij 1742 het overschot
der gewezene bezetting van Kartasoera te Ramarang was aange-
komen, gaf de commissaris van Java's Oostkust, Hugo Verysel,
daarvan kennis aan de Hooge Regering te Batavia, onder bij-
voeging van de volgende regelen *: "Wij zijn thans bezig ons
"te informeren hoedanig en op wat wijze d' eerste troubclen
"aan het Kartasoerasche hof hun oorsprong hebben genomen en
"wie daartoe aanleiding heeft gegeven, alsmede wat de eigen-
l i jke redenen zijn van den haat tusschen den Keizer en den
"Kommandant van Velzen, mitsgaders hoedanig de vesting is
"bestormd en door de Javanen vermeesterd."

"Zoodra wij de behoorlijke informatiën van de officieren,

T. a. pi.
Minuut afg. Brief van Samaranp naar Batavia 4 Fcbr 1752,
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"chirurgijns en schrijvers hebben ingekregen, zullen wij niet
"manqueren U Hoog Edel Groot Achtbaren het een en ander
"bij wijze van berigt schuldpligtig te bedeelen. En of het
"kwam te gebeuren dat onder het gemeen eenigc belhamels
"gevonden wierden, zoo zullen U H. Edelen ons niet kwalijk
"gelieven te duiden, wij die per eerste gelegenheid naar Ba-
"tavia zenden, ter voorkoming van schadelijke gevolgen."

In antwoord hierop schreef de Hooge Regering het volgende
aan den commissaris Verysel *, na alvorens eenige andere pun-
ten behandeld te hebben: "Schoon ons zulks al echter nimmer
"zoo aangenaam te vernemen zal zijn, als geweest is dat u het
"overblijfsel der Kartasoerasche bezettelingen, ten getale van
"277 koppen (vrouwen en kinderen daaronder begrepen) weder
"om toegezonden was onder geleide van den Toemënggoeng
"Wira Goena, en zien met verlangen te gemoet, het rapport
"over oorzaak en gevolgen van het gebeurde met van Velzen.
"Keuren goed de belhamels, zoo die daar onder gevonden wor-
"den, naar Batavia te zenden."'

Eenige weken later * kon de commissaris Verysel hieraan
voldoen. "Eindelijk — zoo schrijft hij — nemen wij de vrij-
"heid tot U Hoog Edelhedens speculatie hiernevens te laten
"overgaan twee relazen, het een in forma van dagregister, be-
helzende zoo het voorgevallene omtrent de attaque der hof-
"wagt, den 2 0 ^ " Julij 1741, in 't bijzonder door den luitenant
"Nicolaas Wiltvang en den vaandrig Frederik Jansz. aldaar de
"wagt gehad hebbende, opgegeven, als in het algemeen een
"aanteekening van het gepasseerde van den 3^'" Julij deszelfden
"jnars tot 21 January, door de gezamelijke officieren onder-
steekend.

Het tweede onder den titel van "Verhaal wegens het voor-
"gevallene te Kartasoera vóór en onder de belegering, item na
"het demoliëren der vesting, door den oppermeester aldaar be-
scheiden geweest zijnde Aarnout Gerritsz ingerigt, behelsd
"eexe omstonrf^e fiesc/trijiuïn^ c?a' oor^a&en ran Ae( wu'snoe</era
"rfer Jauanew te^en Jew <7<?jee.seM iTommartrfanf i'an Fefe^, a&-
"»M$ffe de onstü/telzj^e ie/iandéZe« r̂ raw rfen f̂ezot'ircn scn'öa aZ-
"</«ar A^«i<u'e?i/H<j)scn. Doch alzoo de bijzonderheden aan te
"halen ons tot al te groote wijdloopigheid zoude brengen, zullen
"wij ons alleen nederig refereren aan de nevensgaande copijen."

1 31 Maait 1742. 2 Van Saraarang 31 Maart 1742.
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Het zijn deze belangrijke stukken, die ons een helder inzigt
geven over de oorzaken en de gevolgen van deze zoo tref-
fende gebeurtenis; terwijl ze tevens kunnen dienen ter waarde-
ring van hetgeen ons de Javaansche geschiedschrijver hiervan
mededeelde. Moge hij ook in sommige punten met het in deze
voorkomende verschillen, in de hoofdzaak is hij getrouw. Het
geeft ons hierin een voorbeeld, dat wij de Javaansche geschied-
schrijvers niet zoo geheel moeten verwerpen; wij komen daar-
door bijzonderheden te weten die anders uit den aard der zaak
veelal voor onze schrijvers verborgen blijven, en waardoor het
gebeurt dat deze dikwerf de zaken veel te eenzijdig voorstellen.

Wij laten het verhaal door Gerritsz. geschreven aan de aantee-
keningen voorafgaan, danr hij door zijn verhaal ons dadelijk op
de hoogte stelt, waardoor de gevolgen zoo treurig zijn geweest.

De schrijver van het verhaal spaart den Kommandant van
Velzen niet, hij stemt met den Javaanschen geschiedschrijver
in, dat hij overmoedig en trotsch was; maar Gerritsz. verwijt
hem bovendien zijne lafliartigheid en zorgeloosheid en niet zon-
der reden, want in de aanteekeningen der officieren vindt men
hiervoor een aantal bewijzen; ook op zijn zedelijk gedrag viel
veel aan te merken. Het blijkt uit alles dat van Velzen een
man is geweest die geheel ongeschikt was voor de belangrijke
betrekking die hij te Kartasoera bekleedde. Zijne handelingen
als Kommandant der vesting, terwijl deze door de Javanen be-
legerd was, waren beneden alle kritiek.

De handelingen van den scriba Nienwenhuijsen hebben zeker
ook veel bijgedragen om den haat der Javaansche Grooten te-
gen de Hollanders te vermeerderen.

Maar ook den schrijver van het verhaal leert men er uit
kennen als een man die den aardschen mammon zeer lief had,
dat hij verkreeg door het kenen van geld op panden; hij klaagt
dan ook bitter, dat zijn vermogen bij het verlies der vesting
mede verloren ging.

Slechts enkele namen worden in deze stukken aangetroffen
die eene eervolle uitzondering maken, de sergeanten Dorstman,
de Koning en den soldaat Berkhof verdienen alle lof.

Wat het gedrag der officieren aangaat, ze mogen hunnen
pligt betracht hebben in het uitvoeren der bevelen, hun door
den kapitein van Velzen gegeven; maar men vindt er bijna
geen sporen van, dat ze den komraandant met kracht ter
zijde hebben gestaan, om ware het mogelijk de vesting te
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behouden; ze gedroegen zich tegenover den kommandanl, minst
genomen zwak.

Doch hoe veel aanleiding de hoofden van het garnizoen door
hunne daden en verrigtingcn ook mogen hebban gegeven, waar-
door zij zich den haat van den Vorst en van vele der Javaan-
sche Grooten op den hals hebben gehaald, zoo valt het echter
met te ontkennen, dat hun toestand, nadat de vesting in
handen der Javanen was overgegaan, allertreurigst was. Terwijl
eenigen den dood niet konden ontgaan, zooals de kapitein van
Velzen en de scriba Nieuwenhuijscn — waarvan men bij Ger-
ritz. een uitvoerige beschrijving vindt-— konden de meestcn
slechts het leven koopen ten koste der verzaking van hun ge-
loof, en dat leven ging nog gepaard met het doorstaan van
veel ellende.

En hoe velen hunner zouden het toch nog met den dood
hebben moeten bekoopen, ware Samarang in handen der Chi-
nezen en Javanen gevallen —• zooals Gerritzs. zegt d;it dnartoe
het voornemen bestond — maar gelukkigerwijze had dit geen
plaats, de onzen behaalden aldaar in eenige opvolgende geleverde
gevechten de overwinning *, en van dit oogenblik af', gepaard
gaande met de ernstige brieven van de Hooge Regering en
van den commissaris Verysel aan den Keizer, deed deze gehoor
geven tot eene betere behandeling der gevangenen en eindelijk
toestemmen tot hunnen terugkeer naar Samarang.

De Keizer schreef aan den Kommissaris Vervsel op den 1 4 ^ "
van het licht Dzoel-Kaïdah, of den 21^n Januari) 1742, dat
op dien dag de bezettelingen naar Samarang zouden afkomen,
onder het geleide van de Toemënggoengs Wira Goena en Singa
llana, daar het volk naar het kommando van den luitenant
Wiltvang niet wilde luisteren; hetgeen niet zeer voor dien lui-
tenant pleit. Nadat ze te Samarang waren aangekomen, werd
daarvoor, door den mcergenoemden Kommissaris, aan Z. M., bij
een brief van den 28̂ <=° derzelfde maand, zijnen dank betuigd.

Hoewel de behandeling, die de gevangenen over het alge-
meen bij de Javaansche Grooten ten deel viel, allerbeklagens-
waardig was, waren er echter onder hen, die daarop eene uit-
zondering maakten en waardoor aan enkele hunner eene mensch-
lievende behandeling te beurt viel; zij die zich daarin van an-
dere Javaansche Grooten onderscheidden, waren des Keizers

Den 7, 9 en 13 November 1741.
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moeder Ratoe Amangkoerat, Raden Pringgalaja, ToeniBnggoeng
Tirta Wigoena en Ngabèi Radja Soeta, deze laatste zelfs ten
koste eener hooge betrekking die hij bekleedde.

In de spelling^ der Javaansche eigennamen hebben wij het
tegenwoordige gebruik gevolgd, althans wanneer er geen be-
zwaar bestond zich hierin te vergissen. Zoo als hierboven, waar-
voor in het Handschrift staat: Ratoe Amancoerat, Raden Prin-
galaya, Toramengong Tirta Wigoena en Ingabei lladja Soeta.

LEUPE.

VERHAAL VAN HET GEPASSEERDE TE KARTASOERA VÓÓR

EN ONDER DE BELEGERING; ITEM NAAR HET DEMOLIËREN DER

VESTING, DOOR DEN OPPER-CHIRURGIJN AARNOUT GERRITSZ.

Naardat al lang bevorens onze heer Kommandant zich hatelijk
gemaakt had bij de Javaansche natie, door het slaan, over het
passeren van hare wegen en dat zonder aanzien van persoonen,
als ook door het beleedigen van particulieren, die de leverantie
hadden van voor het garnisoen rijs,t en andere noodwendigheden
te verzorgen; van dezelve daarover geld af te persen, zijnde
een zaak nooit bevorens geschied; welkers klagten kwamen voor
den Rijksbesticrder, die hierop wel scherp belaste den 'heer
Kommandant geen geld meer te geven, en als hij hier niet
mede te vreden was, den Vorst hierover te zullen klagen.

En boven dat was hij altijd stuursch en onvriendelijk tegen
deze natie, niet overeenkomende met de vorige Capiteins van
Kartasoera.

Ilicrenbovcn kregen wij de üjding door een dienaar van zijn
E. dat, alle Chinezen van Samarang gevlugt waren; hiervan gaf
Zijn Ed. subiet kennis aan de Kartasoerasche Chinezen, waar-
van eenige op denzelfden dag haar principaalstc goed bij Zijn
E. geborgen hebben. Ook gaf Zijn E. op denzelfden dag last
aan alle buiten slapende compagniedienaars, om voortaan binnen
te slapen; buiten of bezonder den scviba, die in dezelfde nacht
de Cliinesche schrijver bij zich heeft gehad tot bij 12, wan-
neer hij van daar met alle Kartasoerasche Chinezen is wcgge-
loopen, latende haar goed, dat nog-«ongeborgen was, ten roof.

Zoodra waren de Chinezen niet gevlusrt of de scriba bezette
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hare woningen met zijne bediendens en borg hare goederen
meest allegaar, zoo in zijn buitenwooning als in die van de zoon
van ïtadja Niti, volgens getuigenis van de Chincsche buurlic-
den. Daags hieraan vertelde de scriba hoeveel schade hij had
tegens mijn en andere heeren, zonder de mijne van 1000 Rd.
te melden; maar als de Chinezen binnen korte dagen weerom
terugkwamen, hoorde men heel contrairie van de schuld der
Chinezen aan de scriba. Maar de Chinezen moesten geld van
hem hebben, want den Chinees die mij duizend debet was,
daaraan was den scriba honderd debet, en deze Chinees verloor
door zijn vlugt van Kartasoera, als hij zeide, meer dan 8000
Spaansche matten, wiens godang of pakhuis door den scriba
geopend en de goederen daaruit bij hem geborgen waren, zoo
als alle omwoonende Javanen bewust is. De teruggekeerde
Chinezen dan liepen zoo bij Zijn Ed. als scriba om hare goede-
ren, maar konden niets meer bekomen, want zij negeerden de
goederen bij haar geborgen en gerooft.

Over deze handel van Zijn Ed. als den scriba gingen de
Chinezen geweldig klagen bij den Rijksbestierder en andere
grooten, zonder dat ik gehoord heb dat zij iets weerom ge-
kregen hebben. Niet lang hierna heeft den Vorst zelfs aan
Zijn E. gevraagt wat dit beduide, dat alles nu moest binnen
slapen, die hierop antwoordde, dat men voor de Chinezen vreesde.
Ook liet Zijn E. mij op zekere morgen roepen en belastte mij,
mijn binnenwoning half in te ruimen voor de vrouw van den
scriba; want, zeide hij tegen mij, zoo waarachtig als het licht
van den hemel schijnt, zullen wij allen op den grooten dag van
Moelocd vermoord worden; waarop ik Zijn E. verzocht mijn
vrouw naar Samarang te mogen zenden met ecnig goed, dat
Zijn E. mij refuscerde.'

Verders is er niets bijzonders voorgevallen dat mij bewust
is, als dat den Vorst eens Pati-diningrat en Raden Soera-laja
heeft binnen gezonden en den Commandant heeft laten vragen,
waarom en op wien hij zoo een wantrouwen had, die hierop
antwoorde, dat het was op de Chinezen.

Ondertussehen naderde de groote dag en de gerugten gingen
dat men den Keizer wilde onttroonen en den Ceilonschen
Prins in zijne plaats aanstellen; en dicrgelijke praat had ook
gegaan op een passer, gelegen zeven uren van Kartasoera, toe-
behoorende aan de oude Ratoe, alwaar de Ceilonsche volkeren
zouden gezegd hebben, dat de Compe. nu lè'pas of los was.
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Met den Vorst is het naderhand weer gebeurd op Kartasoera,
dat een Javaan twist kreeg met een der Ceilonsche volkeren,
welke laatste zeide tegen den Javaan: wacht, als mijn heer
Keizer is dan zal u daarvoor knippen, en meer diergelijke ge-
vallen van deze natie. Ondertusschen verscheen den grooten
dag en men zag den Vorst meer als beleeft tegen de onzen,
en zijn verdere bewegingen in het afzenden van Pringga-laja. en
vele andere grooten, scheen compleet geschikt tot verdelging
der Chinezen, te meer als wij bekwamen 13 koppen der prin-
cipanlste Chinezen met haar geweren en harnassen, en daarna
nog 19 levende Chinezen, die aangeboden werden aan onzen
heer Kommandant om dezelve in 's Coinpcs. vesting te bergen,
maar heeft dezelve niet willen accepteren, die echter door de
Javanen opgesloten zijn aan de Gladag. Hierop liepen voor de
tweede maal alle Kartasoerasche Chinezen weer weg, wanneer
Zijn E. aan de Kijksbestierder volk verzocht om de huizen der
gevlugte te bewaken, maar zulks werd Zijn E. afgeslagen, met
bijvoeging, dat die ook nu de huizen kon bewaken, die ze
bevorens als ze vol waren bewaakt heeft. Waarop de Chine-
sche woningen zonder eenig toezigt zijn blijven staan, en zoo
gespolieert werden van al haar ijzerwerk en deuren en vensters.
En onze scriba ging doen publiek verkoopen de bevorens ge-
roofde goederen der Chinezen, en dat nog wel aan de orider-
hoorige volkeren van Raden Dipati, die genaamd zijn Abdocl-
gani, Marta-Socta en Embok Bani en meer anderen, dat den
haat al meer kwam vergrooten tegen de onze.

Kort hierna kreeg Zijn E. berigt dat men hem wilde ver-
moorden als hij buiten zijn logies kwam.

Ik hierop geroepen zijnde door Zijn E. kreeg last van een
bottel Sp. campher voor Zijn E. klaar te maken, en als ik die
bragt gaf Zijn E. mij de oorzaak te kennen, en ik" moest zeg-
gen aan al degeene die naar hem mogten vragen, dat hij van
de trap gevallen en zijn been bezeert had. Deze gemaakte
wonden en absentering van den Vorst, duurde meer als 20 da-
gen, in welken tijd zoowel Zijn E. als ik veel navragen om-
trent zijn been gehad hebben. Wanneer 's avonds half negen

' naar poortsluiten aan de logie kwam 12 a 13 personen met eenige
kisten en doozen, met verzoek van binnen gelaten te mogen
worden. De wachthebbende vaandrig Folkstorff hiervan rapport
doende aan Zijn E. , is hij zelf met licht en den voormelden
vaandrager de poort gaan openen, en al deze manschappen bin-
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iienlateiide met al haar goed; waarop al het volk uit de wagt en
alle slaven en boedakken te voorschijn kwamen, om te zien en te
hooren wat dat beduide, wanneer ik juist bij den scriba stond
als dit gebeurde, die geweldig begon to kijven en te razen op
een van zijn jongens, die hij belast had deze in de logie ge-
komen volkeren met haar goed aan zijn buitenwooning te ont-
fangen, en aldaar volgens afspraak met haar de goederen te
bergen tot 's morgens vroeg, wanneer hij dan dezelve aan den
heer Komuiandant zoude overhandigt hebben en voegde hierbij
dat het werk nu verbrod was, en ik wasch er mijn handen af.
Op dit oogenblik werd er geroepen uit de gaanderij: Josua
van Arrewijne had ons voor deezen verkocht, maar deze liplap
zoekt ons te leveren.

Deze binnen gekomen volkeren zijn, na een uur vertoevens
bij Zijn E., weer na buiten gegaan zonder eenig goed en zijn
in den nanacht nog eens binnen geweest, naar ik verstaan heb
den tijd van een half uur.

's Morgens zeer vroeg is de heer luitenant geroepen, die eenige
orders ontvangen heeft, en hierna ben ik door den scriba ge-
roepen om bij Zijn E. te komen, en daar gaande vond ik Zijn
E. als den scriba zeer ontsteld, en mij genoodigd tot zitten
hebbende, verhaalde Zijn E. mij dat het moorden op dien dag
zou beginnen. Ondertusschen kwam den mandoor binnen en
Zijn E. rapporteerde, hoc dat de Javaansche wagt aan de Gla-
dag hem gevraagd had naar de manschap die op dien nacht bin-
nen geweest was en wat zij daar verrigt hadden, en met een
verklaarde aan den heer Kommandant, dat hij ten antwoord had
gegeven er niet van te weten.

De Kommandant antwoordde: het is wel mandoor, en zoo
gij iets naders hoort of ziet, komt mij schielijk waarschuwen,
waarmet den mandoor wegging en Zijn Ed. mij vrangde of ik
mijne vrouw niet kon brengen bij Raden Ajoe di Pati, onder
pretext van visite, om te zien hoe het daar gesteld is, waarop
ik Zijn E. antwoordde, dat mijn vrouw nooit bij haar geweest
was, maar wel verzocht was om eenige negotie van mijn te
koopen, en als het Zijn E. behaagde, hier niet beter op was,
om geen kwaad vermoeden te geven, mijn vrouw derwaards te
zenden, met aanbieding van negotie, bestaande in chitsen en
witte moerissen. Waarop Zijn E. mij verzocht haar spoedig heen
te zenden, en als zij kwaad ziet of bespeurd, onder een ge-
maakt pretext aanstonds terug te keeren, of een boedak hiertoe
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medegenomen, terug te zenden. Met voormelde order en een
present van twee fraaije chitsen is mijn vrouw derwaarts ver-
trokken , en zeer beleefd van Raden Ajoe di Pati ontvangen,
waar nedcrgezeteii zijnde op een matje op de Javaansche wijze,
heeft mijn vrouw haar present afgegeven en is daarvoor feestelijk
bedankt en beschonken met een kopje thee, en beginnende een
praatje met mijn vrouw over haar broeder, den Pangeran Poer-
bsïja, en hoe die tot zijn onschuld door de Compe. naar Ceilon
gebannen was, en zeide verder, ingevalle hij nu hier was, spoe-
diger een einde zoude nemen met den Chineschen oorlog.

Onderwijlen kwam den Rijksbestierder te huis, die aan zijn
vrouw vraagde wie de mijne was, daar de Raden Ajoe hem
bcrigt van deed en hem met een het stuk chits gaf, waarvoor
hij mijn en mijn vrouw hartelijk bedankte, zeggende: wel juf-
vrouw! waarom komt uw man niet eens aan voor pleizier, waarop
mijn vrouw antwoordde: dat zulks niet durfde doen om de
kleinheid van zijn persoon, waarop hij antwoordde: dat brave
lieden altijd wel bij hem mogten komen. Hierop mijn vrouw
afscheid nemende van den Rijksbestierder en deszelfs vrouw,
zonder op dien dag iets kwaads te zien of te bespeuren. Hier-
van berigt doende aan Zijn E., en hoe ik zelfs door mijne
vrouw van den Rijksbestierder genoodigt was om voor pleizier
eens daar te komen, hetwelk Zijn E. gaarne wilde dat ik zoude
doen. Manr ik zoide dat het voor mij gevaarlijk was om daar
alleen te gaan en dat in deze gesteldheid van tijden; waarop
Zijn E. mij weder antwoordde: dat het geen kwaad kondc doen,
want gij ziet hoe ik er mede staan en durf zelfs niet meer uit
mijne logic komen om niet vermoord te worden. Hierop
antwoordde ik weer, als het Zijn E. dan zoo behaagde, ik
de occagie zoude waarnemen en mijn afscheid nemende. Na-
middags de klokke 4 uren ik uit het hospitaal komende mam-
pirde aan de buitenwooning van den heer luitenant, waarin hij
vond den heer vaandrig Roggers en een zendeling van den
Rijksbestierder, die mij en voorgemelde heer kwam noodigen
om daags er aan bij den Rijksbestierder te komen, gelijk wij
alle belooft hebben, onder conditie van daar Zijn E. eerst ken-
nis van te geven, dat voormelde zendeling wel behaagde, zeg-
gende: dat hij anders last had van zijn heer bij den heer Kom-
mandant te gaan en te verzoeken, dat wij op morgen bij den
Rijksbestierder mogten komen. Hiermede, nadat wij alle be-
looft hadden van te komen en hem laten groeten, vertrok deze
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zendeling, en de heer luitenant gaf kennis van zaken aa» den
heer Kommandant, die dit wel behaagde dat wij daar zouden
heengaan om te zien en te hooren wat den Rijksbestierder te
zeggen had.

Daags hieraan, 's morgens de klokke zeven a half' acht, zijn
wij voorn, drie personen naar Raden di Pati gegaan en daar
zeer vriendelijk ontvangen, zoowel van hem als ook die daar
zaten, welke waren Pangeran Tapa-S&na, Raden Malaja-
koesoema, Raden Wira-diningrat, Toemënggoeng Mangkoe
Nagara di Sindirgo. Na medegezeten zijnde en beschonken
met een kopje thee, begon hij Rijksbestierder te spreken te-
gens ons, naar de Javaansche wijs in het Maleis: Mijn hart
is wit als ook dat van den Vorst voor de Comp<=, en ik
kan mij niet begrijpen wat den heer Commandant moveert van
dat hij zijne ooren leent aan valsche rapporten, gelijk dit niet
eens maar verscheide malen geschied is, en als hij niet aflaat
van zijne ooren te leenen aan vijanden van den vorst en mij,
kan het nooit goed gaan, want de gemeente verloopt en de
Chineesche oorlog werd hierdoor verachterd. Want volgens ge-
rugten moet ik en den Vorst bang wezen, en als ik mij kan
verlaten op de trouw van de Compe. zal ik maken dat alle
gevlugte volkeren weer herwaarts keeren en het spoedig een
einde neemt met de rebellige Chinezen; en daarom verzoek ik
u , heer luitenant en verdere heeren hier, den heer Comman-
dant kennis van te geven en te zeggen, dat ik morgen bin-
nen zal komen, mits dat alle heeren ook present mogen we-
zen, om in UEd. aller bijwezen met hem te spreken.

Hiermede ons afscheid nemende, hebben Zijn E. alles gerap-
porteert; 's daags daaraan verscheen ook als gezegt was den
Rijksbestierder met alle hofgrooten, die expres gezonden waren
van den Vorst, en in de logie een gernimen tijd met Zijn E.
en alle heeren handelde en bijeen bleven; welkers zaken mij
onbewust zijn, maar zag alle heeren wel vergenoegt en blijde
buiten komen.

Twee a drie dagen hierna zag men vangen en dooden drie
gebroeders van Eatang, welkers een getrouwt was met de
dochter van Pangeran Tapa-Sana; vier a, vijf dagen hierna
heeft men gevangen Pangeran Tapa-Sana met zijn jongste
broeder, die bij nacht in het hof beide gewurgt zijn en den
oudsten gevlugt. Niet lang hierna vereert de Vorst aan do
hoeren Kominnndnnt en Luitenant, goudlaken, ieder voor een
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camisool en duizend matten voor het garnisoen, en vier kelders
met gedistileerde wateren voor de heeren. Als wij nu dachten
dat het alles wel met den Vorst en zijne onderdanen was, wer-
den wij op het onverwagts en zeer moordadig overvallen met
schieten en steken van krissen en pieken, doch de onze bennen
als verwoed tegens haar ingevallen en hebben deze groote me-
nigte doen wijken en zoo onze retraite uit de kraton naar de
logie nemende, alwaar ik den heer Kommandant gekwetst vond
met een wonde in de linkerzijde en een op deszelfs elleboog, en
dezelve gevisiteert en het bloed daaruit gezogen hebbende. heb
Zijn E. verzekering gegeven, dat de wonde van geen gevaar
was, om hem, die zeer verslagen was, moediger te maken.

Men zag hier de logie bezaaid met lijken, zoowel van de
onze als Javanen, en boven dat bij de veertig zwaar gekwetsten,
waarvan het God behaagt heeft geen een te laten sterven'
maar allen zijn zij, en bovennatuurlijkerwijs om zoo te zeggen,
zonder of met geringe middelen genezen, want alle rnedecijnen
waren ten roof gebleven in de kraton. Op deze inlegering was
het eerste werk het begraven der dooden en het wegwerpen
der Javaansche lijken in de rivier. En de heer Kommandant
was en bleef in zijn huis op zijn rustbank liggen en daar werd
niets binnen gedaan dat tot defensie diende. Vele van het <*c-
meen boden haar aan om van des baksmeesters huis de koebees-
tcn, katjang en andere eetwaren binnen te halen, als ook de
digt voor de logie liggende houtwerken, om onze vesting te
versterken, maar alles wierd van zijn E. afgeslagen. Den twee-
den dag hadden de Javanen rondom blinden gemaakt om daar
achter te kunnen gaan en werken, zonder van de onzen te
kunnen gezien worden, en zoo er een of meer in den beginne
zich bloot gaf is wel opgescliooten, maar Zijn E. zeide nader-
hand dat het beter was niet meer te schieten, want men hier-
door de verbittering van den inlander maar te grooter tegens
ons maakt, en wij zullen ook ons kruid en lood wel beteAan
doen hebben. En zoo hield het schieten op en de Javanen wer-
den zoo stout, dat zij alle houtwerken van voor de logie weg-
haalden, en kwamen zelfs vragen of zij de Spaansche mijters
ook mogten weghalen; en van al dezen handel bekwam zijn
E. rapport en ging daar zelfs ook naar zien, maar gaf geen
andere last als voren om er niet op te schieten, en dit bra^t
het volk al tot morren, en veele verzogten een uitval te mogen
doen, om de nabij gelegen werken der Javanen te verdistrueren.
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Maar hiertegen zeide Zijn E. dat hij geen volk missen konde,
en dat zulks wel goed was als hij een vijf a zeshonderd man
sterk was; middelcrwijl kwam men tot briefwisseling met
den Vorst, waardoor de zaken meer verergerde, want wij
moesten doen wel stil zijn en de Javanen werkten ondertus-
schen sterk voort; en naar den derden brief, als mij voorstaat,
waarin verzocht was katjang en boontjes, kregen wij te gelijk
met het antwoord op dien een hevig geschut van alle kanten,
wanneer de heer Kommandant zijn plaats bij mij achter den
kruitkelder genomen heeft, niet strekkende tot reputatie van
zijn persoon.

Het vuur van de Javaansche kant gedaan zijnde, bennen wij
haar voor ditmaal niet schuldig gebleven, nadat wij het ongeluk
van een man en een slavin van mij te verliezen hadden, die
beide het been boven de knie wierden afgeschoten. Na deze
attaque werd goedgevonden den trompetter Mauritz met een
brief te zenden aan den Vorst, en zoo gauw denzelven naar
gissing binnen was, zag men de Javanen met duizende vrij en
onbeschroomd voor den dag en aan de logie komen met ons
praten. Den trompetter naar den tweeden dag nog niet te
voorschijn komende, bragt ons tot de gedachte of hij mogelijk
wel vermoord was, waarom geresolveerd werd eens te canonne-
ren, naar bevorens een gemeen gebed door den krankbezoeker
gedaan te zijn, en naar den tweeden si derden schoot kwam
onze heer luitenant zich door buskruit deerlijk verbranden, die
hierom voortaan impotent gebleven is; en naar den zevende
il achtste schoot kwam den trompetter met een Keizersbrief, en
wij hielden op met vuren , en naar mijn voorstaat is voortaan
geen schoot van onze kant meer gedaan.

De trompetter binnen komende, heeft zich Zijn E. aan
de kruitkelder nedergezet, en het volk rondom zich geplaatst
hebbende, heeft haar den Keizersbrief voor laten lezen; en naar de-
zen begon den trompetter te spreken, zooals hij zeide belast was
van den Vorst en andere grooten te zeggen: dat deze onheilen
ons overkomende, niemand anders oorzaak van is als den heer
Kommandant, en dat om zijn kwaad leven met den Inlander
van haar hare wegen te verbieden en haar te laten slaan van
zijn bediendens, en meer andere hatelijke dingen gepleegt te-
gens deze natie. Dit bragt het volk tot veel morren en te
meer Zijn E. zich in alle zaken van defensie zeer slaphartig
kwam te gedragen, ook omdat de toespijs haast op was, tlie
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Zijn E. in den beginne, als het mogelijk was, verzuimde bin-
nen te halen. •

Naderhand verhaalde den trompetter particulier aan het ge-
meen veel voor haar behagelijke dingen, en dat den Vorst het
wel met een ieder meende buiten den heer Kapitein en scriba,
en dat als wij ons overgaven dat een ieder zoude bezitter blij-
ven van zijn goed en dat hij ons zouw in zijn dienst nemen
en geven gagie en kostgeld als de Compc. doet. Ik hoorde
op dezelfde tijd ook vertellen dat er van het gemeen waren die
tegen den trompetter zeide, als hij weer met den brief naar
buiten ging dat hij maar tegen den Vorst moest zeggen, als
hij de twee b'plappen begeerde, dat zij hem die wel wilden
leveren, mits dat de rest van liet guarnisoen geen leed ge-
schiedde. Van alle deze zaken deed ik en meer andere beri"t
aan Zijn E. die niets hier op deed als zugten. Zijn E. om de
gemoederen te gewinnen of waarom en weet ik niet, deelde
kostgeld uit, waar men niets voor koude koopen, dienende eene-
lijk maar om te dobbelen en te spelen, en men heeft nader-
hand verstaan, als wij ons hadden overgegeven, dat zij haar
spions in de logic hadden, en zij wisten te zeggen wie en
hoeveel gewonnen en wie verloren had.

Den laatsten brief dan onderhanden zijnde en kon men niet
met klaar raken, mits de onkunde en taal en deszell's schrijf-
stijl, en daarom wierd goed gevonden den scriba met den trom-
petter mede te zenden om met den mond te doen dat do pen
niet vermogt. Zij beide uitgaande hebben den Vorst niet mo-
gen spreken, maar haar wierd aangezegt dat zij in de logic
konden rapportereu, dat den Vorst tot geen ander besluit te
brengen was als de vorige gezondene brieven vermeld, en ons
in 't kort bedenken en als wij genegen waren om ons zoo over
te geven, moesten wij op morgen heel vroeg een witte vlag
vertoonen, en zoo niet dat het ons dan alle op denzelfden dag
het leven zoude kosten zonder iemand te verschoonen, en zij
toonden brandstollen aan, door de Chinezen gemaakt, om ons in
den brand te schieten. Den scriba als trompetter, bragten dit
rapport binnen, en hier was nu de verdeeldheid onder het volk:
eenigc wilden gaan en ecnige wilden blijven, waarom den heer
Kommandant in dezelfde nacht vergadering heeft laten houden
en een voor een gevraagd wie gaan of wie blijven wilde, waarin
de meeste beloofden te zullen blijven, en de wel geintentioneer-
den dieigden de geenc die wilden uitgaan van ze van achteren
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tc zullen doorschieten, maar eenige mij onbewust, hebben het
canon, flankerende op de uitgaanders, nat gemaakt en 's mor-
gens zeer vroeg zag men bij ons de witte vlag waai jen, en
den eenen hoop voor en den anderen na, liet schictgat uit;
terwijl een oud sergeant bij zijn E. kwam die bitter weende
en zeide: "gij heer Kommandant zijt de oorzaak van alle deze
"bedroefde gevallen en door uw doen en slegte kommando moe-
"ten wij nu alle verloren gaan, en ik heb UE. al meermalen
"zulks gezegt, en doen hebt gij mij gedreigt om (mij) voor
"mijn bek te slaan, maar nu ziet u het zelfs wat daarvan ge-
"komen is. Hierop antwoorde Zijn E. met tranen in de oogen:
''wat zal ik zeggen vader Dorstman, daar ik mij het meeste
"op vertrouwt heb en het meeste goed gedaan heb, zijn de
"grootste schelmen en zij komen mij het eerst verlaten." Waar-
op deze sergeant de sleutel van de kruitkelder verzocht, zeg-
gende: als u en alle uit de logie zijt, zal ik mij aan mijne
vijanden wreken. Maar Zijn E. zulks refuseerde, en den een
is ondertussclien voor en den anderen na het schictgat uit ver-
trokken, eenige haar afscheid nemende van Zijn E. tegen de-
welke hij zeide, gaat in Gods naam vrienden en God bewaart
u allen. En uitgemarcheert zijnde, behalven de Raad en nog 4
;\ 5 gemcene, die van zins bleven het vuur in het buskruit
te steken, ben ik bij Zijn E. gegaan en hem gevraagt wat
hem er van dacht, vermits alles bijna uitgemarcheert was, en
zoo Zijn E. genegen was te blijven, dat ik van zins was met
mijn gebieder te leven en te sterven. Waarop Zijn E. ant-
woorde, Doctor ik kan als Kommandant zijnde vóór de laatste
niet uitgaan, en om het hier te houden is onmogelijk, dier-
halven ga in Gods naam en neemt mijn kinders en meiden
onder UE. opzigt mede, en als het mogelijk is laat mij weten
hoe het buiten gesteld is; dat ik beloofde te zullen doen als het
wezen kon. Hierop omhelsden wij malkanderen onder een vloed
van tranen, beide in ons hart denkende van den een en den
anderen niet meer te zullen zien, en zoo ben ik, met mij ne-
mende alle de vrouwen en kinderen, het schietgat uitgegaan.
Aan 'svijands werken komende hebben zij mij als een moorde-
naar gebonden ter regter- en mijn en alle andere vrouwen on-
der een droevig geschrei ter linker hand afgeleid, en ik wierd
na Raden Wira-diningrat gebragt, die mij vraagde hoe sterk
of hoe veel volk nog in de logie was, daar ik hem berigt van
deed. Van daar wierd ik verder onder veel hoon en smaad van

VIL (XI.) 8
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het gepeupel gebonden gebragt naar de passer Kalitan, alwaar
ik van zes Javanen splinter naakt ben uitgetrokken en van al
wat ik nog bij mij had ontroofd, en doen hebben zij mij een
slecht kleedje toegeworpen om mijn schaamte te dekken en een
neusdoek voor mijn hoed. Ondertusschen was mijn vrouw bij
Raden Pringga-laja gebragt, die hem verscheide malen op haar
knie en hem de voeten kussende verzogt heeft om mij bij haar
te hebben; dewelke mij ook heeft laten halen, echter ontbloot
van al het mijne en zoo gebonden, weer onder veel smaad na
mijn vrouw gebragt, alwaar ik doen vond zitten den heer Kom-
mandant, Eversdijk, Bregaart, Folksdorff en de Vrijman, alle
op zijn Javaans gekleed. Nademiddag is de heer Bregaart en
Polksdorff verzonden, en wij met ons vieren wierden uit de pon-
dok van Pringga-laja, in een andere digt bijgelegene, zoo het
scheen beestenstal gebragt. alwaar het scheen dat de dood nabij
was, door den toestel die ze maakten en het zulten der toe-
kijkers.

's Avonds liet ik Pringga-laja verzoeken om mijne handen wat
losser te maken, om zijn E. te kunnen verbinden, dat ook ge-
schiede, en omtrent een uur hierna wierden wij met ons vie-
ren geheel ontbonden en kregen wat te eeten. En wij hoorden
van onze scriba die los en libcr ging waar het hem behaagde,
dat onze logie van buiten bewaakt wierd door de Chinezen;
ook zeide hij dat Raden Niti hem als Hoofd had aangesteld
over al de Europezen die onder hem waren, want hij ligte en
bond deze los zoo als hem behaagde. En als de goederen uit
'sComp" vesting gehaald wierden, geschiede het ten overstaan
van deze scriba; hij scheen doen en laten bij de Groote Java-
nen en Chinezen, en al wat goederen hij begeerde te hebben
uit de vesting zijn hem toegestaan, zoo van de Patih als Pring-
ga-laja en het Hoofd der Chinezen. Welke drie gecommitteerd
zijn geweest over de goederen in de logie en hebben den buit
na haar welgevallen verdeeld. Wij hoorden ook van den scriba
als zijn E. eenig goed en drank bragt als ook zijn horologie,
hoe dat den Rijksbestierder niets begeerde van de goederen
der onze, maar hoe hij voor zijn aandeel nam de helft van al
het kruit en scherp dat in de logie was; maar Pringga-laja heeft
meer behagen gehad in particuliere als Comp* goederen. Ik
heb met droeve oogen moeten zien al veel en van mijn beste
goedje bij Pringga-laja; met mijne en mijn vrouws klederen,
ging hij en zijn wijf pronken; mijne fraaije boeken heb ik doen
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voor mijn oogen het meeste deel zien verscheuren, zonder ooit
de waarde van een duit weer te erlangen. Deu scriba heeft
mede niet links gespeeld in het rooven zoo van de mijne als
van een andermans goederen; en als men het zeggen der Java-
nen mag gelooven die present zijn geweest, zou hij 6 kisten
vol goed bekomen hebben uit de logie, waaronder een van mij
was, daarover twee duizend Sp. matten aan verpande goederen
zijn in geweest, buiten de losse goederen die hij in overvloed
bekomen heeft; want na zijn dood heb ik uit zijn nalatenschap
door zijn eigen zwager weer bekomen veele van mijn in de
logie geblevene boeken en chirurgijns instrumenten. Na het
ruineren van de logie, heeft onze scriba publieke presenten
gaan doen aan alle lnlandsche Grooten, en het Hoofd der Chi-
nezen kreeg voor zijn aandeel de keur van eenige juweelen;
een dezer uitdeelingen der presenten heeft hij zelfs tegen zijn
E. verteld daar ik present was, en al wie met mij bevorens
deze scriba gekend heeft, zal moeten betuigen dat hij een man
is geweest die meer te kwaad als te goed heeft gehad.

En na dat hij dan geschikt was als Hoofd over het volk on-
der Radja Niti bescheiden, gingen na eenige dagen de gerug-
ten, dat hij van den Vorst het lampet met 100 man gekregen»
had, en hij zou Zaturdags 's avonds mede tournoijen, gelijk hij *
ook hiertoe ten vollen opgetooid was met een topje, kris en ^
dodot, en zoo met Radja Niti na de paséban rijdende, viel
het heel anders uit, en men hoorde dat den Vorst in hem een
wanbehagen had gekregen, en moest eerst daags met een groot
deel van ons volk naar de Mataram, nadat hij eerst veel goud
had opgekocht en het zelve aan staafjes laten gieten. In de
Mataram komende is daar besneden en vier a vijf dagen daarna
vermoord. Om weer een begin van mij zelve te maken, na-
dat wij vier ii vijf dagen in voormelde zoogenaamde stal geze-
ten hadden, bennen wij met ons vieren in schemer avond naar
Pringga-laja zijn dalëm gebragt, onder het geleide van een wagt
met lange bamboesen, en Zijn E. en ik wierd zamen geplaatst
en den heer Eversdijk buiten bij een minder Raden en den Vrij-
burger alleen voor die nacht.

's Daags hier aan kwamen meer Europezen bij Pringga-laja,,
dienende tot zijn poort- en lijfwagt, zoo als hij elders heen of
naar de paséban ging, en Zijn E. en ik waren in een van
zijn achterwoningen geplaatst, en men zag niet gaarne dat een
van de onze ons kwam bezoeken.

8 *
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Hier leefde Zijn E. weer als voor dezen, lustig en wel met
zijn vier vrouwen, daar somwijlen wel een disputje onder was,
alschoon Pringga-laja, hem gezegd had, hij veel werk had om
Zijn E. bij het leven te behouden. Ik heb ook met eigen
ooren gehoord, voor dat de scriba naar de Mataram was, dat
hij eens bij Zijn E. kwam en zeide den haat van den inlan-
der en is niet op UEd., maar onze eigen natie verzoeken
om UEd. leven, waarop zijn E. noch goed noch kwaad ant-
woorde. Naderhand kwam Pringga-laja eens bij ons, en zeide
tegen Zijn E. en mij, dat al wie kwam vragen naar Zijn
E. wonde, wij maar moesten zoggen dat ze vuil en stin-
kende was.

Niet lang hierna kregen wij onverwachts 's avonds als Pringga-
laja bij den Vorst was, last om subiet te vertrekken naar de
negorij Pépé, onder het geleide van meer dan 50 gewapende
mannen, alle meest met buiksuijders, niet anders denkende oi'
het zou ons gelden aan de wapens die men hier zag en de me-
nigte van volk. Doch God heeft ons voor dit maal behoed, hoe
wel Zijn Eds. drie bijzitten zich al hadden verstoken, om dut
zij verstaan hadden dat ik en Zijn E. zoude vermoord worden
op de reize naar Pepé. Waarom Zijn E. niet wilde vertrek-
ken, voor dat hij zijn drie bijzitten wederom had, die haar in
een drooge put verborgen hadden en weer gevonden zijnde,
verzochten wij de Raden te mogen spreken om van hem liet
leven te verbidden, dat wij vreesden aan dó hcele toestel,
zoo het scheen, met ons gedaan te zijn; maar ons wierd aange-
zegt dat hij bij den Vorst was, en dat wij aanstonds uit den
Vorst zijn order moesten vertrekken, zonder langer te wag-
ten of iemand van de onze die zeer nabij waren, te mogen
spreken.

Wij gingen dan als misdaders naar de dood, onder liet ge-
leide van meer dan 50 wapentorsende mannen en bovendien
cenigc lichten om de duisterheid van den nacht, en zoo in een
tandoe gaan liggen, bennen wij zonder leed voor ditmaal ge-
bragt op Pépé, en daar aan de weg even buiten de negorij,
vonden opgeslagen een pondok voor ons beide, zijnde wat klein
om in te wonen, en daarom ben ik als ook om het verzoek
van de Loerah en Zijn E. wonderlijk leven, in een digt bij lig-
gende negorij, alleen met mijn vrouw gaan wonen. In deze
«mare toestand van tijd, leefden wij eenige dagen, wanneer
ons onvmvngts een paap is toegezonden, om ons naar de Arabi-
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schc wijze bidden te leeren, maar wij verzochten aan deze zen-
deling tegens Pringga-laja te mogen zeggen, dat wij buiten de-
zelve op te schrijven niet konden leeren en dicrhalven Pringga-
laja om wat papier lieten verzoeken. Vier a, vijf dagen hier
na kregen wij papier, en hebben die Arabische gebeden zoo
als ze ons voorgezegd zijn, opgeschreven. Niet lang hierna is
een soldaat, Smit genaamd, gebonden bij Zijn E. gebragt, met
een last of bevel aan de Loerah hem te laten werken, en als hij
niet kwam tot gehoorzamen, hem maar met een kris of piek
onder den voet te stooten; deze soldaat had in dronkenschap
in de woning van Pringga-laja met een hellebaard de bediendens
na geweest en daarom wierd hij als een amok spuwer na Pépó
bij ons gezonden, en diergelijke gevallen van 't gemeen zijn op
meer plaatsen gebeurt tot ons aller leedwezen. Eenige dagen
hierna zond den Vorst een windroer, dat ontsteld was, aan Zijn E.
met bevel hetzelve te repareren en hij liet Zijn E. ook vragen
wat hij op Pépé nu deed, namelijk Smit die hierop den zendeling
antwoorde, dat hij op de buffels paste; 9 a 10 dagen hierna zijn
's avonds omtrent half acht, twee zendelingen van den Vorst
met een tandoe bij Zijn E. gekomen, zeggende, dat den Vorst
Zijn E. wilde spreken en dat hij aanstonds met haar naar Karta-
soera, moest vertrekken, hetwelk Zijn E. ongaarne wilde doen,
met de donkere van den nacht, alsook omdat niemand van zijn
huisgezin mogt medegaan. Maar hier viel op het lest geen te-
genspreken meer, want het was een last van den Vorst, en in
•de tandoe gaande leggen verzocht hij aan den soldaat Smit om
zijne pijp nog eerst op te steken en dit gedaan zijnde, is Zijn
E. vertrokken met een van zijn jongens. Buiten den negorij
komende, vond hij een wagt meer als van 200 gewapende man-
nen en wat verder een gegraven kuil, alwaar zij Zijn E. en bij
zich hebbende dienaar met krissen en pieken vermoord hebben:
om welke tijd onderzoek gedaan is of ik eenig scherp bij mij
had. Een uur na het vermoorden van Zijn E. komt den soldaat
Smit zoo hard als hij loopen konde na mij toe, roepende, Doc-
ter komt buiten en help mij, zij hebben den Kommandant al
vermoord en willen mij ook vermoorden, echter ben ik haar al
ontloopen en ginder komen zij aan. Mijn vrouw, die bitter
weende, de daar zijnde Javanen vraagde wat er te doen was,
die haar zeiden, dat wij maar stil in onze pondok moesten blij-
ven, wilden wij geen gevaar loopen; waarop ik met mijn vrouw
en den soldaat binnen gingen, die ik vermaande zich stil Ie
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houden, zeggende als het God zoo beliefde, wij geen weerstand
tegen deze groote menigte konden bieden. Waarop hij zeide in
liet vaderland om de galg gespeeld te hebben en zoo angstig
met was als nu. Ik rade mijn vrouw ondertusschen een dub-
beltje zes & zeven te nemen en die te geven aan zekere Javaan,
waarop ik iets vertrouwen had, om van hem alles te ontdekken;
gelijk geschied is, want hij zeide alles als voor vermeld is,
ook dat ik niets geen gevaar liep, maar dat er nog geen orders
waren van mij aan te doen. Ik leefde doen drie dagen zonder
eeten en was gesteld als een misdader die ter dood gaat; wan-
neer onverwagt een paap kwam, die ons uit order van Pringgü-
laja terug naar Kartasoera kwam roepen, en daar komende
hoorde ik van de wijze hoe Pringga-Fija onderzoek had gedaan
aan ons volk omtrent mijn persoon, en of ik ook in den Raad
zat of Comp'. brieven mede onderteekende en meer dergelijke
dingen; waarop ons volk van neen hadden verklaard en°dat ik
maar als een particulier persoon was, en dat mij dit het leven
had doen behouden.

Hiermede ging ik bij Pringg4-14j4, hem bekend makende, dat
ik van de negorij terug gekomen was, en hem op mijn knieën
bedankende voor-dat hij mij in 't leven had behouden; waarop
hij zeide: de Vorst heeft UEd. voor dit maal het leven ge-
schonken. Verder heeft hij mij gaan ondervragen naar miine
nog uitstaande schulden, waarop ik hem zeide, "dat de brief "en
het pand daarvoor in de logic gebleven waren en dat ik de
menschen, buiten in mijn boek na te zien, bij hare namen niet
konde noemen.

Hierop zeide hij wul veel brieven gevonden te hebben, maar
geen pant, hetwelk ik echter betuigde in de logie gebleven te
zijn; doch, vraagde hij mij verder, wie al dat geld toekwam,
dat in mijn wooning gevonden en door mij in 's Comps. kassc,
zoo als de scriba zegt, gelegd was. Hierop kreeg ik kwade
gedachten van Pringg4-14j4 en ik antwoorde als een gevangen
man, zeggende dat ik en het geld den Vorst toekwam, dat
zeggen behaagde Pringg4-14j4 en hij beschonk mij met een bot-
tel wijn, zeggende: nu kund je met de soldaten op schildwagt
staan en de wagt helpen waarnemen, waarover ik wel blijde
was, want het was beter onder deze natie gemeen als gequali-
iiceerd te wezen, te meer als de gerugten nog gingen, dat
alle officieren en sergeanten zouden vermoord worden.

Na verloop van t a 5 dagen kwam een zendeling van Ka-
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den iVrja di Pati met een present van een witte moeris, wel
voor dezen mijn eigendom en een borstkleedje voor mijn vrouw,
strekkende tot een contra-present voor de twee voorverhaalde
chitsen; met bevel aan mijn vrouw, dat zij eens daar moest
komen, die hierin niet talmde, en daar gekomen zijnde verzocht
tniju vrouw ook de gunst van Itaden Ajoe di Pati om bij haar
man voor mij een goed woord te doen, dat mij geen leetl voort-
aan mogt geschieden. Waarop hij antwoorde dat ik en geen van
ons alle meer nood hadden, en die er schuld aan hadden nu al
dood waren, en, zeide zij, het doet mij leed van den heer Kom-
mandeur dat hij (het) zoo met Samarang gaat, maar al de Hol-
landsche honden hebben schuld om de mishandeling der Chine-
zen. De Keizer zeide: hij heeft nooit een Kommandeur gehad,
die zoo in zijn hart is begraven geweest als deze ' ; ook laat
de Vorst, zeide zij, iets kostbaars maken, om den heer Kom-
mandeur present te doen, zonder mijn vrouw te noemen wat
dit was. Twee ïl drie dagen hierna was het hoofd der Chinezen
bij Pringgil-laja, Singsech genaamd, ook komende te praten van
den heer Kommandeur Visscher, die betuigde van niet te zullen
kunnen vegten als hij den heer Kommandeur present ziet; waar-
over het wijf van Pringga-laja, hem voor een Chineesche hond
uitschold, zeggende, dat dit met de belofte aan den Vorst gedaan
om te vegten, niet overeenkomt. Maar deze Singsech betuigde
verder, hoe dat de heer Kommandeur Visscher als een engel in
zijn en alle andere Chinezen haar oogen was, en hoe hij hem
als hij op Tandjoeng, als een vijand van de Compe., liet wéér
noodigen om terug te kceren, door zulke lieve brieven, dat
het ook zoude gedaan hebben, hadden de anderen heeren "•e-
weest als de heer Kommandeur.

De goede en groote gevoelens, die den Vorst en de geheele
natie had voor den heer Kommandeur Visscher, deed ons hoop
hebben van een goede uitkomst; te meer als Singsech en alle
andere mindere Chinezen zoo voor den heer Commandeur g'in-
clineerd waren. Ik ging vragen en weder vragen, zoowel aan
de bekende Chinezen als Javanen, hoe het met al dit werk
zoude afloopen, die mij antwoorden na haar spraakwijze, hoe
kan dit tot vreede komen, daar de Vorst de E. Compe. gekne-
pen heeft; en de spraak ging hier als de Keizer Samarang kwam
te winnen, dat hij dan de heer Kommandeur Visscher wilde

' Bartholomcus Visscher.
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Patih maken, en een ieder van de onze naar dat wij het me-
riteerde ook groot maken en wilde ons ook verscheiden vrou-
wen geven om aard van ons te krijgen, en meer diergelijke
dwaasheden wilde den Vorst met ons plegen.

Den Rijksbestuurder afgaande met millioenen van menschen
om Samarang, zoo maar als liij meende, weg te nemen, van
waar wij altijd, ook door de Javanen en tot ons nadeel, slechte
tijding kregen, en mij was wel verzekerd van een lang bevo-
rens welbekende Javaan, dat als den Vorst Samarang kreeg,
wij alle het leven zoude verliezen of als buffels voor de ploeg
werken. Ook stel hierbij bekend als een wonder, hoe dat deze
opregte Javaan, hoofd zijnde van zeven honderd koppen en ge-
naamd Radja Soeta, gevonden wierd onder zoo veel millioenen
die alleenig zijn welzijn'om onzentwil heeft laten varen, niet
willende de zijne besnijden, of de wapens tegen de onze aan-
vaarden, waarom hij afgezet en om onzentwil tot een klein man
geraakt is, en deze is de halve broeder van Radja Niti.

Eenigen tijd hierna kwam ons ter ooren, dat de Javanen en
Chinezen geslagen waren en dat de heer Kommandeur Visscher
en verdere Raad van Samarang vertrokken was; niet regt kun-
nende ontwaren de oorzaak van dien, als dat men hoorde ver-
tellen onder de Javanen, dat den Vorst niet anders riep als
sajang en kasijan tocan Kommandeur, en dat hij het vertrek
hoorende van dien en ook bemerkende dat hij gezondigd had
tegen de Compe. wegens de voorgevallene behandelingen, niet
heeft willen eoten of drinken en eenigen tijd ook niet op de
Paséban verschijnen, en is tot ieders verwondering van zijn
hoedanigheid veranderd en vermagerd van wezen geworden. Wij
allen hebben dan onder veel nare en leugenachtige gerugten
alzoo onzen tijd doorgebragt, tot tijd en wijle het God behaagd
heeft haar een vrees in 't hart te leggen en te doen zien, dat
den Heer der Heerscharen met ons en niet met haar was.
Want den gemeenen inlander betuigde in het gemeen, dat wij
opregte en vrome lieden waren en dat ons God daarom ook
had gezegend; en naar den lesten strijd op Samarang geschied
ten nadeele van de Chinezen en Javanen, is ons alles goeds
van den Vorst wedervaren, als door liet afleggen van slaafsche
kleêren en het weergeven en te mogen dragen van de Holland-
sche; ook in het te zamen leggen van al ons volk in 's Comps.
tuin en daar te geven do randsoenen als in vredenstijd geschied
was en boven dat een leerpenning op de reis naar Samarang.
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Voor alle deze weldaden van den Almogenden genooten, vin-
den wij ons eeuwig verpligt Hem te looven en te danken.

(Onderstond:)

SAMARANG, 10 Februari] 1742.

(Was geteekend)

A. GERRITS.

(Lager)

(Accordeert)

(Was geteekend)

P. L. BARENCLAUW,
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