
HERBERT DE JAGER.

In deze Bijdragen ' plaatsten wij vroeger eeuige bijzonderheden
betreffende dezen Orientalist, gedurende den tijd dat hij op kosten
:ler Oost-Tndische Compagnie zijne aaugevangeu studie te Leiden
voortzette en in liet jaar 1662 volbragt. In dit jaar vertrok
liij naar Indië, niet de iluit de Ooye^aer, niet den rang van
anderkoopnian. Heeren Bewindhebbers schreven zijne komst aan
Qouverneur-Generaal en Raden van Iudie in de volgende be-
woordingen : *

" Boven of benevens Jacob vau Almoude, eeuige maanden
ïeleden onder een traktement van f90 per maand, als koopman
aangenomen, staat UE. met de schepeu van deze equipagie mede
toe te komen eenen Herbertus de Jager vau Zwainmerdam, J
hebbende eeuige jareu tot koste van de E. Comp. op de univer- !
siteit tot Leyden gestudeert, voornamelijk in Mathesi enOrien- !
taalsche taleu, waarin hij zoodanige progresseu heeft gedaan, |
lat hij daarin al vrij excelleert en uitsteeckt, gelijk hij in de J
kennis van de Fortificatieu, item Botauica en Astronomie mede |'
verre geadvanceert is. •

Wij hebbeu liein gedefereert de kwaliteit en gagie voor onder-
koopman, om iu Indie gekomen wezende, bij UEd. te worden
gebruikt daartoe UE. zullen oordeelen zijn persoou bekwaam
te wezen. Als rector of opziender in de nieuwe op te rigten f
Latijnsche school zoude hij lichtelijk mede goede diensten kunnen f
;loen; zoo ook in liet translatereu van alle Maleische geschriften,!
[laartoe hem de kennis van de Arabische taleu groote aanleiding j _:
sal geven.»/ i'

' Nieuwe volgreeks, 4e deel, bh. 17 eu vv.
* 18 Sept. 1662.
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Dr kanier Amsterdam werd gemagfcigd hem te voorzien van
de noodige boeken en instrumenten, en van ecnig geld (ot zijne
uitrusting, waartoe van wege de kamer, de Heeren van het
Pakhuis en de Advocaat van de Comp. gecommitteerd werden ' .
Welke boekeu en instrumenten hem werden medegegeven wordt
niet opgegeven. Ook werd de Jager door de Bewindhebbers
dezer kamer vrijgesteld van het stellen van een borglogt
waartoe hij anders door zijne betrekking van onderkoopman
verpligt was. *

Aanvankelijk bestemd om naar Indië overgevoerd te worden
met het schip /Jw/ym/aw», schijnt hierin verandering te zijn
gekomen, daar er een brief aanwezig is door hem op de iluit
de Oyyewüie/- geschreven. Volgens het uitloopboekje der schepen
liep dit tluitschip benevens de schepen .Dar^tWaw,, i?/*t'«4«r^
en //wo^w*/?^ den 29 November 1(562 uit Texel in zee.

De brief waarvan wij hierboven melding maakten werd door
hem aan de Bewindhebbers van de kamer Amsterdam uit zee
op 49" 10' N. Br. Lezard N. O. ten O. 7 mijlen, geschre-
ven ' en behelst een kort verhaal van hun wedervaren tot aan
liet einde van het Kanaal. Den 1 December waren ze 's nachts
het Vrouwenzaud bewesten gepasseerd, //meenende alzoo mede
buiten gevaar van de zorgelijke Vlaamsche en Engelsche banken
geraakt te zijn.'/ Maar die gunstige gelegenheid veranderde weldra,
de wind begon te schralen, zoodat zij weder naar de Hoofden
moesten wenden en de, Noordzee inloopen, waar zij de geheele
maand December met stormweer lagen te worstelen tot den
3 Januarij, toeu ze een paketboot ontmoetten die het Goeree-
sche gat poogde in te loopen. Zij besloten dit vaartuig te volgen,
vooral omdat het aannam — bij gebrek van loodsen — de
Ontjcoae;- binnen te brengen. In den nacht begon evenwel de
wiud stijf uit het N. O. te waaijen, zoodat ze van de goede
gelegenheid gebmik maakten weder naar de Hoofden te loopen,
en in drie dagen tij ds van den mond van de Maas tot voorbij
Goudstaart * liepen, toen het stil werd en zij met helder en
klaar weder tot voorbij Lezard dreven, waar zij een schip

' Resolutie van de XVII van IC en van de kamer Amsterdam van 18
September 1GG2.

* Resol. van 13 November 166'2.
* Deze brief is gcilagteekend den 7 September «in grooten haast.» Dien

haast zal vermoedelijk oorzaak zijn geweest dat hij zich vergist heeft en
waarschijnlijk 3 Januarij zal moe-ton zijn.

* Startpoint.
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praaiden dat naar hol vaderland vertrok en zich met de over-
brenging van den brief wilde belasten.

De Ooye»flcr kwam 10 April aan de Kaap de Goede Hoop,
van waar het den 17 daaraanvolgende de reis naar Bakivia
met oenige andere schepen voortzette en op den 21 Junij voor die
stad ten anker kwam. •• : ' \

Bij zijne aankomst aldaar werd de Jager bij provisie als \
perste klerk op de algemeen e secretarie geplaatst, waarvan Gou-
verneur Generaal en 11. v. Inditi, bij bun schrijven aan de
vergadering van XVI1 van den 3 September 166:5, in de vol-
gende bewoordingen kennis gaven:

//Tot het oprigten van een bekwame school voor de jeugd, j
om de goede lieden de oorzaak te benemen hunne kinderen 1
naar het vaderland te zenden, hebben wij tot nog toe zoo be- I
kwame stof niet kunnen uitvinden als wenschen. j

«De onderkoopman de Jager, met de tl uit de Oöywfiw uit-
gekomen , die UE. daar cenigzius toe schijnen gedesigneert te
hebben, is bij provisie als Eerste klerk op onze secretarie ge-
stold, om bij de werken te blijven en bij voorvallende tot '
hooger diensten gebruikt te worden.//

Tot in het jaar 1665 was hij nog ter secretarie van Gouvern. I
Gener. en Kaden van Indië in dezelfde betrekking werkzaam, l
Er is een brief van hem voorhanden van 81 Januarij van j
dat jaar en door hem aan de Bewindhebbers ter vergadering
van Zeventienen geschreven. Deze is ons belangrijk genoeg voor-
gekomen om in de Bijdragen te worden opgenomen; men ziet
daaruit hoe hij over zijne betrekking denkt, en op welke wijze
hij zijn tijd wil besteden, als ook hoe het met zijne kennis
van de Maleische taal staat. Hij vraagt daarin verhooging
van rang en gagie, daar hij met zijn inkomen van onder-
koopman , wil hij met aanzienlijke lieden omgaan en buiten-
dien niets bezit, bezwaarlijk kan rondkomen. De gedachte
hieraan zoude hem al dikwijls hebben doen wenschen dat
hij het professoraat (?) te Duisburg niet had laten varen waartoe
goede vooruitzigten bestonden; maar de vele weldaden die hij
reeds van de Bewindhebbers had genoten, deden hem hopen
dat zij zijne belangen niet uit het oog zouden verliezen.
Gaarne stemmen wij toe dat het inkomen van een onderkoop-
man — veertig guldens in de maand — al vrij sober was voor
iemand, die eene wetenschappelijke opleiding had genoten; liet
was toch slechts vier gulden meer dan een ziekentrooster, maar
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vijftig gulden minder dan een Predikant ontving die voor de
eerste maal naar Indië vertrok.
/ In September 1065 vertrok de Jager naar Persië met Huybert
de Lairesse, die den Directeur Hendrick van Wyck in deze be-
trekking moest vervangen; wij verbeteren tevens hiermede wat
wij vroeger op het gezag van Valentijn hebben gemeld, dat de
Jager reeds in 1668 zich in Persië bevond.

Het is welligt aan zijn vertrek derwaarts toe te schrijven,
dat hij geen gevolg heeft kunnen geven aan zijn voornemen,
werken over de beoefening van het Maleisch te schrijven, opdat
die taal op de akademiën nevens andere Oostersche talen zou
kunnen gedoceerd worden. Alvorens echter over te gaan tot de
mededecling van den brief van de Jager aan de heeren Zeven-
tienen, komt het ons — met het oog op het weinige dat er
van hem bekend is — niet ondienstig voor, kortelijk op te geven
waar hij zich in Tndië zoo al heeft opgehouden, en welke werk-
kring hem in der tijd is aangewezen geworden; een en ander
voorzooverre wij dit uit de papieren der voormalige O. I.
Comp. konden opmaken.

"Wij maakten reeds melding dat de Jager in de maand
September 1665, met den nieuw benoemden Gouverneur ter kust
van Persië, Huybert de Lairesse, derwaarts vertrok. Te Gamron
den 24 Februarij 1666 aangekomen, vertrok deze reeds spoedig
naai Ispahan, om aldaar ingevolge zijne instructie den vorst, te
begroeten en eenige zaken, den handel betreffende, te regelen.
Hij werd op deze reis behalve door zijn gewoon gevolg, ver-
gezeld van de Jager en den eersten adsistent Reynier Casembroot.
Doch alvorens te vertrekken had de Jager reeds gelegenheid
gehad eene proeve te leveren van zijne kennis der Oostersche
talen, door het vertalen van eenen brief, door den Tman van
Mascnte aan den Directeur van Wyck geschreven, behelzende
eeue uitnoodiging om aldaar handelsbetrekkingen aan te knoopen.

Toen de Lairesse in Ispahan was aangekomen, waar Koothals
de belangen van de Comp. waarnam, hoorde hij van deze dat
het hof zich 12 !i 14 dagreizen verder het land in, ophield,
zoodat de Lairesse verlof aan den vorst verzocht hem aldaar
te mogen volgen, hetgeen hem werd toegestaan. Hij verzuimde
dan ook niet zoo spoedig mogelijk zich derwaarts te begeven.
Na eenig oponthoud in het leger van den koning te hebben
gehad, werd hij tot dien vorst eu zijne voornaamste raads-
personen toegelaten, waarmede de verschillende aaiihangig
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zijnde zaken vrij spoedig en ten genoege van de Lairesse
werden afgehandeld. Bij zijn vertrek werd hij door den
vorst met prachtige geschenken vereerd, en ook de Jager
en Casembroot, die hem steeds bij de af te leggen bezoeken
hadden vergezeld, werden met een opper- en onderkleed van
goud- en zilverlaken begiftigd. : - : : • • • •>.•••:•

Nauwelijks was de Lairesse in Tspahan terug of men vernam
aldaar de tijding, dat de vorst overleden was en zijn oudste zoon tot
zijn opvolger was benoemd. De Lairesse was de eerste der al dn ar
verblijf houdende Europeesche natiën, die den jongen vorst met de
komst op den troon geluk wenschte, terwijl hij het genoegen had
de verzekering te ontvangen dat alles op den bestaanden voet zou
blijven en de verkregen firmans zouden worden nagekomen.

De Lairesse spoedde zich naar Gamron terug, daar reeils
weinige dagen na zijn vertrek van daar, de Directeur van
Wijck was overleden; de Jager werd aan Roothals tot zijn
tweede persoon (secunde) toegevoegd.

Weldra betaalde ook de Lniresse den tol aan de natuur, hij
overleed den 17 Februari] Ifió7; tengevolge van dit overlijden
vertrok Roothals van Ispahan naar Gamron, ten einde voorloopig
het bestuur der zake?i aldaar op zich te nemen; terwijl hij de
Jager als zijn opvolger in het bestuur te Ispahan benoemde,
aan wien de adsistenten Georg Wilmson en Reynier Casembroot
tot hulp werden toegevoegd.

De Jager bleef in deze betrekking tot het voorjaar van 1(570,
toen hij op zijn verzoek van daar naar Gamron terugkeerde, om
over Coromandel naar Batavia te vertrekken; want daar de tijd
waarvoor hij zich in 's Comp. dienst verbonden had reeds een
geruimen tijd was verschenen, had hij aan den nieuwen Gouverneur
IJsbrand Goske meermalen verzocht om bij Gouvern. Generaal
en .Raden op zijne verlossing naar het vaderland aan te dringen •.
Bij een schrijven van de hooge regering van 7 September
1669, werd de Gouverneur Goske gemagtigd aan het verzoek
van de Jager gevolg te geven. Dientengevolge vertrok deze op
Jen 6den Mei 1670 met het jacht Nieuwoiihoven van Gamron naar
Paliacate, de hoofdplaats van het Gouvernement op de kust vafl
Coromandel, om van daar verder zijne reis naar Batavia te ver-
volgen *. Doch bij zijn aankomst aldaar schijnt het dat het

' Brief van IJsbrand Goske van den 18 Junij 1009 aan de h. regering.
* Brief aan de h. r. van den Gouverneur van der Dussen die Goske in

het bestuur was opgevolgd.
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den Gouverneur Anthonie Pavilioen gelukte hem voorloopig van
zijn besluit af te brengen, want de/e schrijft aan Gouverneur
Generaal en Raden op den 1 Julij van dat jaar:

//De ondercoopman Herbertus de Jager blijft alhier dit jaer
noch over, om mede gebruijckt te worden tot de begroeting van
den coningh van Golconda, als grondich lesen en schrijven
kennende de Persiaensche tale.//

Tot liet doen dezer begroeting was de oppcrkoopinan Pieter
Smith bestemd. Doch het duurde nog een geruimen tijd alvorens
de reis naar Golconda een aanvang kon nemen; niet voor
den 17 November 1671 werd zijne instructie vastgesteld,
waarin ten opzigte van de Jager deze woorden voorkomen :

//Tn dien't gebeurt dat UwE. in de Hoofse begroeting ol'
comtoirs visite of eenige andere onverwachte zake ij ets van
belang voorkomt, waerover bij resolutie zou moeten worden
gernedpleegt, zoo zal UwE. daartoe als llaadsluyden bij een roepen
de voornoemde residenten in Golconda, gevende rang tusschen
hen beijden en den koopman en diamantkoper Sr. Jacobus
Bruijnzeel, zo hij dan aldaer ook mogt present wesen en den
onderkoopman Sr. Herbert de Jager, die met UwE. mede zal op-
reijzen om zijn grondige kuudschap niet alleen in 't spreken
van de Persiaense tale, maar ook in't lesen en schrijven van
dien promptelijk. Daer benevens gaet den gezworen klerk Jo-
hannes Pavilioen ook mede om als secretaris en kassier te dienen.'/

Do uitslag dezer zending was niet gelukkig, zoodat Smith
den last ontving van den Gouverneur Paviliocn om het. verder
beloop der aanhangig zijnde zaken aan de opperhoofden van
Goleonda overtelaten, en na hen van cene instructie daaromtrent
te hebben voorzien, naar Paliacate terug te keeren, waar hij
den 14 November 1672 arriveerde. >

De Jager bleef nu vooreerst op Paliacate werkzaam, waar

' lift rapport van zijne zending is nog aanwezig. Zie ook Valentijn,
5e doel, 1e boek, fol. 63 over <)o opzending van Smith; ile daar opgege-
ven ilat.il zijn evenwel onjuist.

In het U. Arch, is oniler n°. 1077 van don inventaris der kaarten, eerste
gedeelte, ecne zeer fraaije knnit aanwezig van de reis van Smith die
zeer uitvoerig bewerkt en met annteekeningon voorzien is
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sedert eenigen tijd en elders op de kust zeer veel drukte
heerschte, door de komst der ïiauschen, onder het bevel van
den Luiten*. Generaal de la Haye op Ceilon eu op de kust van
Coromandel. Tn verschillende betrekkingen was de Jager der
Comp. dienstig, zoo wel met zijne kennis van vestingbouw als
die der verschillende talen enz. Zoo werd hem onderanderen
opgedragen het ontcijferen van een brief, door de opperhoofden
van Mazulipatuam naar Paliacate gezonden, en waarover wij m
hunnen brief van den 12 Julij 1673 aan G. Gen. en R. v. 1.
geschreven, het volgeude lezen:

«Nader blijekende bij twee brieven, die door den lieer Direc-
teur Baron ' , zoo als hij uijt Zuratta met 3 schepen, te
weten 2 fluiten en een jagt, voor St. Thomé gecomen was,
aen den vise Roy (La Haye) alhier ter reede liggende, geschre-
ven sijn, met seecker boot, gemaut van ïrauschen, eude waerop
was een toevertrouwt persoon Monsieur Herpin, om dien brief
aeu meergemelte La Haye te bestelleïi; doch gecomen wesende
omtrent Dieuw, zoo is hij aldaer in d'rivier geraeckt en nevens
de geeue (die) hij bij sigh hadde, aeu land gecomen wesende,
door d'imvoonders gevat gewerden ende gesamentlijck geboeijt
herwaerts overgebracht.

lTselve visiterende soo hebben de voorn, brieven van Baron
gevonden, waer in bij een appendix gestelt waren verscheiden
cijllerletters en caracters die niet conden verstaan worden; maer
den Havildacr ons alles toesendende, licten't ten eersten copie-
reu, naer dat we ten principalen den inhoudt hadden begrepen
van alle 't geen in Frans geschreven was, eu't wierd gesonden
naer Falliatcatta om door den ondercoopmau Sr. de Jager aldaer
getrauslatcert te werden, die zijne stuijdie maeckende op de
caracters, ook d'ontbindinge en ontcijneringe daervan uijtge-
vonden heeft, als UE. Gr. Achtbaerhedeu bij d'copien in desen
gevoccht sullen vinden gedeclareert, dat hun opgeveu van 21
schepen in korten tijd op de kust te krijgen, gclijck in den
brief buijten de caracters geschreven was, t'eenmael wert ver-
nietigt, om dat den ÏYanscheu Coningh sijne magt in Europa
wel "van nooden hadt, maer dat hij. Baron, dit maer profonna
hadde geschreven, om off d'brieff door d'een oft d'ander moglit
onderschept worden ende sijn mesuren in ' t maecken van de

Fraiigois Baron niet te verwarren met den Mollandschen Knuiijois
I i i k

jjéze Fraiigis a
Caron , die mot de la Have uit Frankrijk in Iiuiië was gekomen.
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vrede met «ten Coningh van Golconda sio.li des te beter te

konnen voegen; apparent om dat in den vorige» brieh" stondt,

die buijten de caracters gelezen conde worden, dat zijn Excell.

niet alleen meester conde worden van de gantsche cust Cor-

ïnandel maer ook van Golconda en van meer andere plaetsen

als 't maer van sijn begeerte was, enz."

In de maand October 1673 vinden wij de Jager in het leger

voor St. Thome ' waarvan de voortzetting der belegering, door

liet vertrek van den Hand van lnd ie , Super Tntendent en Admi-

raal Rijcklofl' van Goens, aan den Gouverneur An th on ij Pavilioen

werd opgedragen. Hot was van Goens die voor zijn vertrek de

Jager tot koopman bevorderde, bij de volgende resolutie:

«Herbert, de Jager van Swnmmerdam, Anno lfiGS inet de Huit

de OwyeüaT voor onderkoopman tl f 40 ter inaend in lndie aen-

gekomen, dewelcke bevonden werd te zijn een goed ingenieur,

werdende bovendien door sijn verscheijdene taalkunde in vele

occasion omtrent de Moore» etc. geemploijeert, tot welke gemelte

diensten den selven in desen tijde, dat sijn dienst noodig hebben,

aentemoedigen en sijnen ijver te doen voortvaren, insgelijcks met

advijs van Raede verstaen werd, hem te defereren de qualiteijt

van koo]>man absoluit, onder een maendelikse besoldinge van

seventig guldens, welke gagie gemeent werd door liein in dese

occasie wel sal worden verdient, mits daervoor gehouden sal

blijven d'B. Oomp. de novo drie achtereenvolgende jaren te die-

nen , en sich allomme en op alle plaetsen sal moeten laten ge-

bruijeken, qualiteit, gagie en verband ingaende primo September

deses jaers dat den optocht naer herwaerts gepraepareert is.

Aldus gedaen, gearrest. en geresolveert enz. In ' t veld-leger voor

Meijlapoer deseu (3) October 1673.»
•; • I • '

Toen de stad St. Thomé op den 6 September 1674, bij
accoord in onze hande7i werd gesteld, was de Jager wn van
de onderteekenaars van onze zijde. *

' Deze stad was een paar jaren te voren door de 1'Yansi.hon ingenomen.
* Er is nog van hem aanwezig: « Rapport door don koopman Herbert

dp Jager en secretaris Nicolaes Ruijser, beijde door den Heer Anthoni
Paviljoen, Iiaed van Indië, Gouverneur en Directeur van de kust Corman-
del en de resorte van dien, expres gocommittcert aon den Heer Miersn
Aboel Hasen, Lieiitenant Veldoverste van geheel Karnatik, om zijn Kd.
ton principale aftevragen naer zeeckere negotiatie, die volgens de verclaiing
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In het voorjaar van 1675 werd hem te Paliacatc het bestuur
over de munt opgedragen; dit kwam echter niet overeen met
de bedoelingen die de Hooge Regeering te Batavia met hem
had, want ofschoon zij bij hun brief naar Coromandcl den 1
November 1675 schreven //dat zij approbecrden dat in plaats
van den overleden koopman Johannes Pavilioen (al in Maart in
Psdiacate overleden) aan den koopman Herbert de Jager de
munt is aanbevolen // voegden zij er echter bij : //doch daar zijn
dienst op Oeilon vereischt wordt (zal men) hem met de eerste
gelegenheid derwaerts zenden. //

In den afgaanden brief naar Ceilon van dezelfde dagteekening
schreef de Hooge Regering omtrent de Jager dan ook het vol-
geude: //Den coopman Herbert de Jager, die op Paliacate veel
minder in de geldmunterij te doen heeft als hij andersins doen
kan, en wiens vaerdighcid in 't aenleereu van alle Indische, talen
alwat verre boven 't gemeene gaet; behalveu dat hij volgens
getuijgenis van den heer van Goens van aflïibelen omgang met ;
de Inlanders is, verstreckende voor een ingenieur met een; voor- !
namentlijck in 't aenbouwen van de sterektens daer men voor
geen vijand hoeft bevreest te wezen en onbecommert zijn werk ;
doen mag; wetenschappen en qualiteiten die -/oo wel als zijne j
goede studiën op Ceijlon veel beter kunnen te stade komen als j
op Cormandel in't casteel Gelria, hebben wij goetgevonden
daerom naer Ceijlon te verplactsen om bij UEd. zoodanig te
worden gcemploijeert als de dienst van de Comp. meest zal
vereijsschen. Niet twijfelende of UEd. zullen daeraen een goed
minister hebben, en met aenwas van ervarenthcijd veel hulp in
de justitie en de landregeering van hem trecken, in we.lcke
gevalle, dewijl wij aen zijn goed comportemeut niet twijHelen,
wij hem aeu UEd. in der beste voege gerecommandeert houden.'/

Intusscheu was er door de Jager geschreven aan de Hooge
Regering te Batavia ' naar aanleiding van een verschil tusschen
hem en den Gouverneur Goske ontstaan, toen hij nog te Tspahan
met de leiding der zaken aldaar belast was, en wel over een
wissel van f1200 , die door de Jager beweerd werd dat ten
onregte op zijne rekening was gesteld. *

van een seeckere Bramien, tusschen rijn Ed. ter eenre en den Heer La
Haye, Lieutenant Genorael wegens Sijne Majesteit van Vranckrijck in
Imlië ter andere zijde ondernomen is geweest." Den 6 Kebruarij 1074.

' '28 Mei 1075.
« Deze gelden sproten voort uit een faillissement van een der Inlandsclie

grooten aan wien die waren verstrekt.
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Het komt ons onnoodig voor dit schrijven in zijn geheel hier
over te iiemeu, alleen zullen wij voor zoo verre hij van zich
zelf spreekt en de redenen opgeeft, waarom hij indertijd zijne reis
naar Batavia niet heeft voortgezet, het een en ander uit zijn
schrijven aanhalen. Na onder andereu gezegd te hebben, dat een der
redenen waarom hij verzocht naar Batavia te mogen vertrekken
hierin was gelegen, dat hij aldaar al de papieren zou vinden
«.lie hem tot zijne verantwoording dienstig waren, //zoomede
mijn volkomen liberteijt tot mijn verantwoordingh sonder de
minste becommeringh uijttestellen, en ondertusschen niet meerder
van dese saek bij sijn E. den Gouverneur Goske, te reppen,
doordien daer mede geen voordeel maer wel de irritatie van sijn
E'ls. gemoedt conde voorsien die mij voor al te mijden scheen,
alsoo ick met sijn E. op eene bodem onder sijn magt en gewelt.
most overvaren//, vervolgt hij :

//Aldus gingh ick dan in Comp. van sijn E. met het jacht
ÏWeKK>tfM/iof;e« van Persian t'zeijl, met die meeningh om daer
inede naer Batavia get.ransporteert te werden, maer gel ij ck dese
bodem de custe van Cormandel en passant aendede- en d'inci-
tlenteu, de dispositie en het voornemen somtijds detourneren,
alsoo geraeckte ick oock bij occasie van de vastgestelde besendingli
aen den Golcondase couiuck, die doen seer nae aenstaeude scheen,
on Paliacatta aen landt, om deselve begroetingh ten insichte
van mijne middelmatige kennisse in de Persiaense tael mede
bij te wonen. Maer al soo het hiermede vrij langer aenliep als
de verwachtiugh wel was geweest en ick daer nu mede geënga-
geerd was, soo bleef hier ook al dus al gaende wegh continu-
eereu, echter met dese resolutie, om naer de voltreckingh van
die opreijse mijne voijagie verder naer Batavia te vervolgen,
om daer dan mijn defentie jegens de belastingh van voorsch.
wissel te doen enz

Doch na de afgelegde commissie aen dat Hof, heeft deze dis-
positie van mijn vertreck almede geen voortgangh geliadt, door
dien dat jaer mits den opgerezen fransen oorlogh alhier geen
scheepsgelegentheijt voor en quam, en de cours van de saekeu
in Nederlant oocq 't zedert mijn inclinatie van te repatrieeren
voor eenige tijt terngh gestelt; mitsgaders de daerop gevolgde
Mocquade van St. Thome mij gelegentheijt van employ ver-
schafte, en Sijn Kd. d'lleer Raedt ordiuaris van Indie, Super-
intendent en Admirael Rijckhoff van (joens, mi) ten dien opzigte
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met ren honorabel advancement mei Haer Ed. Ho.-Agtb. hoog
•runstigh approbatie daermede bevestigt-, heeft gelieven te bene-
ficeren. Zijnde daeiop voorts gevolgt dat ick naer de verovering
van die stadt door faveur van Sijn Edele de Heer Anth. Pa-
\ilioen, Raed van Tndie, Gouverneur en Directeur van de con-
siderabele custc van Cormandel en den resorte van dien, hier in
tlade got rocken en nu oulauglis ook tot opsiender van de im-
portante munt deser plaetse gestelt ben geworden, versoekende
Haer Ed. Hoog Agtb. nu ook bij dese occasie in alle gcdien-
stigheijt en nedrigheijt, dat de gedane collatie van de/.e chargie
met Haer Hooge aensicnlijke approbatie gelieven te coiifirmeren.
Vertrouwende dat Haere Edele Hoog Agtb. haere hoogwaerde
gratiën en benefitien aen niemamlt sullen besteden die dcselve met
meerder cstime, respect en sentiment als ick can ontfangen. De
voorschr. vaste bedieningh nu en de gelegentheijt die ick in mij
bevindc, om in den dienst van d'E. Comp. indien deselve aen
Haer Eds. Ho.-Agtb. welgevalligh is nogh voor eenigen tijdt te
continueren, doet oock mijn reijse naer Batavia voor een wijl
uit den sin stellen, en uu met eenen de middelen in't werk stellen
die dienen om van voorschr. belastiugh bevrijt te blijven enz. '

Om daer uyt — zoo vervolgt hij — een relaes van mijn
administratie, met de molivcn en justificatie van dieift zedert,
mijn residentie in dat Comptoir (Ispahan) als Hoofd, tot mijn
vertrek van dacr te fourneeren, hopende daervan aeu Haer Ld.
il.Agtb. ten genoegen te sullen betonen, dat ick i n ' t stuck van
vlijt, ijver, trouw en de ordinaire vereyschtc diensten, mitsgaders
in de conduicte van de hoofdbesoigues naer de prudence ende
ilc eircumspectie van de saek met eenige van mijn voor- of
nazaten absit, invidia et gloria dicto sal connen compasseren,
behalven nogh d'advantagie die mij de Persiaensohe taelcunde
boven anderen verleent heeft. Weioker kennisse ende bevorde-
ringh van de ordinaire diensten en bijsonderlijck van de aflaires
ten Hove aldaer van soo groote emporte is , buyten nogh de
inenten van mijne geringe studiën, die groot vermogen hebben,
oin sigh-daerdoor bij die natie, die 't tweede in goede agtingli

' Het uiteenzetten der redenen dio hem verpligtte om wat ampeMcr
papieren te verzoeken als juist tot de verantwoording van voorgen. wissel
noodig was.
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houden in estime te brengen eu oocq begint te tnaeken. '

De vacante van de tweede plaets van de Persise directie die
door liet overlijden van den coopman Wilmsou voorgevallen is,
verweckt in mij oocq een inclinatie om desclvo tot bevorderingh
van mijn intrest bij desen iu alle gedienstiglieijt en nediigheyt
te ambiörcu indien dezelve nogh niet gesuppleert is, biddende
Haer Ed. Agtb. oversulx dat mijn ervarenheyt van het comploir
Spahau en de prerogativeu van mijn Persise taelcunde, alsmede
mijn experientie in de uegotiatie met de Moren, die bij Siju
Ed. d'Heer Superintendent hooggemclt, al voor een groot fonda-
ment van mijn verbeteringh, uytwijzeude de acte en de resolutie
daervau, verstrekt hebbeu, oocq bij Haer Ed. 11. Agtb. iu
gunstigh reguart mogen comen, en aldus ten dien respecte de
becleedingh van dat comptoir in qualiteyt van Hooft nevens
de titul van de secuude iu de Persise directie aan mij goeder-
tieren tlijck magh toegevoeglit werden *; sullende die gratie met
alle ijverige en getrouwe diensten tragten te verdieneu, en indien
dit employ reets mogt vergeven ziju, dat Haer Ed. H. Agtb. bij
de eerste openstaende gelegentlieijt van die functie mij dierwegens
in favorabcle gedagteuisse believen te houdeu, soudende bij
soodanigh een guustige beneficie het zenden van de verzogte
papieren oocq geexcuseert blijven * . . . ..<• .... ^ U ,: - .

En dit is 't geene dat ick onder 't webneeneu aeu Haer Ed
H. Agtb. nodigh geaght liebbe in alle gedienstiglieijt eu eerbie-
digheijt voortestellen, biddende daer op favorabele reflectie te
ncuieu en dat de prolixiteijt van deze regelen uijt het esclair-
tissement (?) van de motiven en circumstantie der saeck veroor-
saekt, sigh niet en gelieven te laten verdrieten, mitsgaders met

' Volgt opgave welke stukken hij verlangt.
* Kn marge van deze regelen, had de Gouverneur Pavilioen het vol-

gende geschreven en ondert.: Ed. Hoeren int overlcsen van dit versoek-
schrift, vindt ik mij aengaande niets te noteren, dan dan ick den suplt.
houde voor een man die d'UE. Comp. in veel hoger cherges wel SOIIW
cuuncn dienen als in sijn tegenwoordige alhier van de opsigt der rnunte,
waertoe wel een ander bequaem persoon souw uyt te vinden syn indien
't van UEd. believen mogte wesen hem na Persia te beroepen.

* Door zijn onzeker verblijf had h\j tegen het aanvragen dezer papieren
nog al opgezien, enz.
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Haer Ed. H. Agtb. hoogliaensieulijke goedertiereutheijt te pas-
sereu, iudieu icq in het favorabel expreseren van mijne quali-
teiten en diensten buyten de palen vau mijne gewone modestie
getreden heb, alsoo het selve in sulck een geval als dese voor
gooorlooft geagt wert, gelievende het selve aan mijn caudeuren
een billijcke ijver tot voorstandt van mijn eer te t'attribueren;
gelijck icq ook bidde, dat de termen die ontrent d'E Heer Goske
gebruijeke, aeu .Haer Ed. H. Agtb. mede niet aenstotelijck mogen
vooicomeu; alzoo deselve i\ propos Van het subject t'eenemaul
applicabel siju, eu ick deselve souder de geregtige patrociuie van
mijn eygen saek iu 't geheel of ten deele te distituereu, niet
en hebbe cunneu nalaten; verclarende daeriu soo veel moderatie
gebruijekt te hebben als mij eeuigsins doeuclijk is , gelijck icq
souder dese nootsaeckelijckheit daar niet soude toegecomeii hebbeu,
houdende siju E. voormelt buyteu dese controversie altijd iu eeu
eerbiedige en respectueuse memorie.//

Aan "het door hem gedaan verzoek naar Persië verplaatst te
worde-u werd geen gevolg gegeveu, eveumin om naar Ceilon
te vertrekken » zoo dat hij op de kust werkzaam bleef. Zoo
werd hem ouderanderen iu 1677 eene commissie door den
Gouverneur Caulier opgedragen, om zich met deu onderkoopman
Nicolaes Clement te begeveu uaar het leger van den vorst
Suwagie Magaratie, die zich destijds ophield iu de binnenlanden
van Yisiapoer, ten einde hem van wege de Couip. met het voort-
durend geluk zijner wapenen te begroeten , hem eeuige gescheuken
over te brengen, en te trachten onderhandelingen aau te kuoopeu
rakende de leverantie van koper te Wingurla, en de confirmatie
vau eeue vorige chaul of verlof om in die landen koopmanschap

te drijveu.
In'deze commissie schijnt hij, volgens het schrijven vanden

Gouverneur Caulier, naar het genoegen van deze uiet geslaagd te
zijn. In een brief nan de Ilooge Itegeering schrijft deze: //Herbert
de Jager heelt in deze commissie door zijn verrigte gauscli geen
coutentement gegeven, heeft niets verkregen// *.. Ook had hij
buiten noodzakelijkheid de som voor de geschenken bepaald, te
hoog opgevoerd, eu veel te groote staatsie gevoerd, door de vecle
llollaudschc soldateu en Inlaudschc dienaren die hij medege-
nomen had euz.

Zie bl. 75.
Pen 8 October 1G77, weer uitvoerig in dien van 31 January 167a
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80 HKKBERT DE JAGER.

In een /.eer uitvoerigeu brief' ' komi de Jager op tegen de.
beschuldigingen door den Gouverneur tegen hem ingebragt,
vooral ook omdat hij liein niet in persoon had gehoord en zijne
terugkomst van de hem opgedragen commissie afgewacht, ten
einde datgene te wederleggen waarvan hem den Gouverneur
beschuldigde. ;i;i"::.'-T.;, - -J,;Ï 7 W .;'; -.:.,:

Gouverneur-Generaal en Raden waren mede niet tevreden
met liet schrijven van den Gouverneur Caulier, daar zij dezen —
na breedvoerig over de zaak van de J ager geschreven te hebben —
eindelijk nog schrijven *. //Wij sullen dan met verlangen afwagten
wat vcrantwoordinge den meergemelte de Jager alsmede d'opper-
hoofden van Tegenepatnam, wegens deze groove, overtredingen
voor den Raet van Justitie aldaar zullen hebben geclaen, en hoe-
verre d'Coinp. over deze quade gangen ontheft en tot last van
de schuldige gebragt zal zijn geworden. Wij ineenen evenwel
indien Utës. bevelen en ordres in deze zaeken met meerder
ernst waren vereeuigt geweest, dat de onderhoorige 'naren pligt
wel beter behartigt zouden hebben, inzonderheyt in het opeut-
bieden van de Jager, 't we.lcke indien liet zoo leyt gelijck UE.
daervan schrijven een ongehoorde stoutighoijt wezen zoude, die
niet zonder ernstige correctie kan verbeterd worden.//

Deze zaak bleef laug slepende en niet voor den 20 September
1680, leest men in een brief door den President Hartsinck aan
de llooge Regering geschreven, dat hij — de Jager — een
weinig tijds voor het overlijden van den Gouverneur Caulier,
van de tegeu hem ingebragte beschuldiging vrij gekend was.

Toen men het voornemen had zich door verrassing meester
te maken van het fort der ïranschen te Poudichery, wei-d de
Jager, — als met name genoemd door Gouverneur Generaal en
Raden van Tndie — ' door den Gouverneur Caulier afgezonden
om de positie van het genoemde fort te verkennen, daarover
een rapport, uit te brengen * en inmiddels zich te begeven naar
Nagapatnam, om aldaar aan den tot hoofd der expeditie be-
stemden kapitein — van Ceilon verwacht wordende — de 1100-
dige iuliclitingeu te geven.

Hoe wel de aanslag ook overlegd was, mislukte die echter,

' Aan Gouverneur-Generaal en Raden van Indië van den 15 October 1C77.
* I .Innij 1CT8.
* Bij hunne missive van 1 Junij 1678 afzonderlijk.
* Hij deed. dit, doch zijn rapport is niet aanwezig. • -' .

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:09PM
via free access



HKRBKRT DE JARF.K. 8 1

daar de schepen die het volk zouden overvoeren, door tegenwind,
stroom en stille belet werden den wal te naderen, zoodat de-
Franschcn, zoodra de schepen in het gezigt waren gekomen, het
fort verlieten en de wijk in een nabijgelegen bosch namen,
hetgeen ze sedert eiken nacht deden om niet overvallen te
worden. '

Naar aanleiding eener door het Bestuur te Iktavia bepaalde
nadere regeling der ambtenaren op de kust van Goromnndel, ont-
ving de Gouverneur Caulier last om den koopman de Jager
"mette eerste gelegentlieijt herwaerts aen te Lieten comen om
bij voorvallende gelegentlieijt te worden g'emploijeert.» *

Doch vooreerst, zou aan deze order nog geen gevolg gegeven
worden; want de Gouverneur schreef den 25 Maart 1679
naar Hatavia, dat hij ouder nadere goedkeuring aan de Jager
had toegestaan tot het vertrek der naastvolgende schepen nog
te mogen overblijven; dat hij zijne betrekking als muutmeeester
reeds had overgedragen en hem geen kostgeld of rantsoen meer
verstrekt werd.

De gouverneur Caulier overleed den 5 November van laatst
genoemd jaar, zijn opvolger met. den titel van President was
VVillem Carel Ilarlsinek. Deze schreef den 25 Maart lfiSO dat.
hij ten gevolge van overlijden enz. eenige veranderingen in liet
waarnemen van eenige betrekkingen had moeten maken. Zoo
had hij tot Fiskaal benoemd den onderkoopman Zacheus van
Heussen, omdat Seroyen daartoe niet inclineerde en »den
eoopmau de Jager was absent en werd buijten dien gecousidereert
voor een reijsvaerdige, hoe wel t'aestimeren voor (?) een persoon
die door nauwe en langhdurige mitsgaders ijverige enqueste deser
landen en laudaerts,, de E. Comp. alhier bijzonder in veele
gelegenheden te stade comen ran.'/

De Jager was namelijk ten dienste der Justitie met den
onderkoopman en fiskaal van Heusseu in commissie gesteld, zich
naar Tegenapatnam te begeven, ten einde nader onderzoek te
doen in de zaak van het gewezen opperhoofd aldaar, Albert van
Weede, den pachter Malle Purmael, ' den inlandschen bediende
WierSpa enz. beschuldigd wegens malversation in den kleeden-
liaudel.

' Brief van Caulier aan de Hooge Reg. van 10 Nov. 1678.
^ Missive van 24 Julij 1678.
* Ook geschreven Mallca Purmai.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:09PM
via free access



S 2 HERBERT DE JAGER.

Hij werd ten dien einde van eeue instructie voorzien,
waarin de volgende woorden worden aangetroffen: , .

«Hetgeen UE. tot een begin ter hand sal hebbeu en dienen
te nemen, aght ick niet noodigh in 't breede en omstandelijek
UËd. voor te schrijven, als'sijnde door stadige bijwooninge des
Raeds geuoegsaem daervan geinfornieert, en zullen de documenten
die UE. nevens desen onder register worden ter hand gestelt,
aenwijsen hunne gebreken en waer en lioedanigh zij te herstellen
en volmaken zijn, moetende wel en meest gelett worden op de
rechte vertalingh, waer toe den E. de Jager meest t'zijne sal con-
tiïbueren (daar hij de) Telingase taele kuudigh is. Doch alles
met' nauwe communicatie van Sr. van Heusseu en den boek-
houder Nilb; kunnende niet als tot beter en meerder elucidatie
strecken, dan dat ons alle de te makene verklaringen selfs in zoo-
danige tale toekomen als ze staen gesproocken te worden, en
moet alles in civile termen worden verrigt, latende de luijden
vrij en ongedreijgt, gelijck sulcx volgens regten betamelijck en
UE. ten vollen zoodanigh te behooren, bewust zijn.//

Zij moesten namelijk getuigenissen inwinnen en verklaringen
afnemen van kloppers, wasschers, kooplieden enz.

Den 9<len Januari] 1680 werd de reis naar Tegenapatnam over
land aangevangen, waar zij den 17" daaraanvolgende aankwamen.
Daar men in het door de Jager uitgebragt rapport over zijne
verrigtingen aldaar eeuige niet onbelangrijke bijzonderheden over
hunne reis aantreft, deelen wij daarvan een enkele in eene aau-
teekening mede ' . Twee dagen na hunne aankomst werd er
een begin gemaakt om te voldoen aan den hun opgedragen last,
die zeer ingewikkeld en niet gemakkelijk was. Wij zouden
buiten ons bestek gaan indien wij slechts gedeeltelijk een over-
zigt wilden geven, wat er en hoedanig het door hun verrigt werd.

Doch wij mogen niet nalaten te wijzen op de belangrijke
kleedenhandel die aldaar voor rekening der Comp. gedreven werd
en op de wijze hoedanig die plaats had, waarover men in het
rapport veel belangrijks vindt opgeteekend. Zoo vindt men er
de beschrijving van de inlaiulschc kooplieden waarmede de Comp..
contracten had aangegaan voor de levering der kleeden. Deze
kooplieden waren in eeue maatschappij of comp. vereenigd,

' Zie Aanteekening 1.
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bestaande uit 34 personen, die gezamenlijk 25 aandeelen uit-
bragteu; zij kouden deze aandeeleu splitsen, ieder geheel aandeel
in den iuieg bedroeg 700 Pagoden. » Het hoofdbestuur over
deze compagnieschap was in handen van zes personen, behalve
een kassier enz.; alle aandeelhouders waren voor elkander ook
tot een borgtogt in solidium verbonden voor de sommen die
door de Coinp. aan dit haudelsligchaam vooruit werden verstrekt.

Hierop volgt eene beschrijving van ieder dezer kooplieden,
met den naam '/van de vader en van de caste of het geslachte,
van de geboorteplaats en de maelstede en vau de maegschap of
bloedverwandscliap onder malkander, nevens de quantiteijt van
ieders aenpart in de compagnie, soodauig als hier vervolgeus in
ordie gespecificeert werden; druckende dese naameu zoo nae met
onse letters uijt als hetselve eeuigsints naer de kracht eu het
geluijd van deselve mogelijck is, gebruijckende omtrent deletters
daar van ons alphabet!) destiluijt is, eeuige teeckens onder de
geeue die in de uijtspraek daer naest mede overeenkomen, en
weder andere beduijdsels boven de woorden, oin de korte en
lange sillabeu aeutewijseu, opdat aldus onse pronuusiatic soo
uae doenelijck met de liaere souden overeenbrengeu en confor-
meren. Beteeckeuende aldus de drie poincten of stippen bij forme
van een driehoeck in deser voegen v als dat d'uijtspraeck van
de letter of letters onder dewelcke die staen, met een dubbelde
slagh van de tongh naer boven moeten geformeert worden;
dienende het teeckeu van een laugh streepie — om te denoteren
dat de vocael waer boven deselve gestreckt is , als dubbelt
of laugh, en de figuur van een half ootie met d'opeuiugh
naer boven als " om te designeren dat de sillaba waerboven
deselve gestelt is, kort, zonder vertoeven moet uijtgesproocken
worden enz.//

Uitvoerig wordt besclireven op welke wijze dit handelsligchaam
werkte; de verandwoordiug der gelden; verdeeliug van winst en
verlies; aanbesteding der kleeden bij de wevers en schilders;
het in ontvangst nemen, sorteren en overbrengen in 'sCoinp.
pakhuizen der gereed zijnde kleeden enz.

Niet voor liet begin der maand Februarij was de commissie
met hare werkzaamheden gereed, daar de af te nemen verkla-
ringen en het hooreu der getuigen in de Malabaarsche, 'f elm-

' ledere Pago de op f6 gerekend.
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gasche en Peisiaausche hilon veel tijd wegnam. Den 20 Maart
werd het rapport door de Jager aan den President Hartsinck
overgeleverd. 1 '•U'i

Dat de Jager aldaar mede in den Raad van Justitie gebruikt
werd, lezen wij in den brief van den President vau 20 Sep-
tember van genoemd jaar met de volgende bewoordingen: //Wij
versoecken ootmoedigh dat UE. Gr. Agtb. een goed gevoelen
believen te hebben van de geene die alhier het recht bedienen;
want wij verclaren dat yder zich daerin na conscience volgens
eer, eedt en plicht quit, en soo 't somtijds mocht gebeuren dat
eenige zaken niet punctueel met de rechten accorderen, nogli
na wijse derselver gedediceert werden, zoo is 't of ten opsien
van vuyle persoonen, quade gevolgen, mainctenue van eerlijcke
ampten, wel wesen der gemeente of andersints, of dat niet
liooger daerin geleerd is , wetende UEd. Gr. Agtbaerh. immers
dat ons collegie van geen rechtsgeleerden is versien; dan alleen
dat den coopman Sr. Herbert de Jager daarin meest ervaren is,
en nu die tot UEd. Gr. Agtb. staet over te komen, soo sal er
niet een hier sijn die daervan soo veel weet. Soudende gem. Sr.
de Jager al op d'cerste ontbiedinge overgekomen sijn, ten waere
zijn saecke aengaajide de commissie naer den vorst Suwagie, der
wegen hij aengesproocken is geworden, hangende was ' , welcke
door den Ed. Heer Gouverneur Caulier zal: weynigh tijds voor
sijn E. overlijdinge nfgedaen en van de voorgegane bcschul-
diginge vrijgekent zijnde, soo was hij voorts onpasselijck en toen
met de benaude borst gequelt geworden, waerdoor genootsaeckt
is geweest dns lange te blijven. Hebbende sijn E. staende con-
firmatie alhier verscheijde goede en emportabele diensten voor de
E. Compagnie gedaen, en werd van ons seer begeert, als sijnde
een man van bijzondere capaciteijt en ervarentheijt in landen en
landaerts deser Tndise gewesten; zijn Ed. sal met het laetste
schip van hier afvaren, om UEd Gr. Agtb. gedieristelijck de
handen te kussen.»

Dut de Jager mede niet onervaren was in de Botanie lezen
wij in denzelfden brief met deze woorden: Wij hebben den
opperchiruvgijn deses casteels gosegt, dat hij sich met verscheyde
Indische kruijden en medicamenten zal moeten bedienen, in plaetse
van die geene die voor desen uyt het Vaderland wierden ge-

Zie blz. 79.
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eischt.en nu van daer niet meer staeu gezonden te worden; en
hem mede g'ordouneert bij notitie of specificatie pertinent ucu
ons bekend te maeken, wat dvogueu en medicinen nlliier vallen,
daer UEd. als oock andere en wij selve van souden kunnen wcsen
.««dient Welcke notitie of specificatie nu wel bij desen soude
worden overgesondeu, ten ware tot UEd. Gr. Agtb. niet over-
qua.n den Coopmau Sr. Herbert de Jager, die van sulcx mi
studie gemaeckt, en de landen hier om her seer nauwe doorsogt
en besigtigt heeft, ende over sulcx dier wegen- volco.nen cm
beter satisfactie dau onsen chirurgijn can doen. «

Veertien dagen later vertrok de Jager met het schip de Fn)7-
;&« naar Batavia, na een verblijf van ruim 10 jaren op de kust
van Coromandel, dat hij bij zijn vertrek uit Persie slechts en
passant dacht aau te doen.

De President Hartsiuck kwam in zijnen brief van den 7 October
1680, nogmaals terug op de goede diensten door de Jager be-
wezen. «De coopman de Jager komt uu, gelijck wij UEd. Gr.
Agtb. vooraf bekent gemaeckt hebben datte geschieden stondt,
over; moetende als uogh getuigen dat Sijn Ed. veele goede eu
importable diensten voor d'E. Coinp. gedaen eude ons in 't
bijsonder allesints contentement gegeven heeft.

" Een maand later liet de Fn;e £ « het anker op de reede

van Batavia vallen.
Welke werkzaamheden aanvankelijk aan de Jager werden op-

gedragen blijkt ons niet uit de resol. der Hooge Regering;
maar het komt ons voor dat hij reeds spoedig belast is
met het geven van onderwijs aan eenige predikanten in de
Arabische en Maleische talen, zooals wij later zullen zien.

Toen de Gouverneur en Directeur Robertas Padtbrugge te
Ternate, den 30 Januari) 1682 werd benoemd tot Commissaris,
werden hem de kooplieden Herbert de Jager eu Pieter van den
Hoorn als adjunct Raadspersouen toegevoegd; doch hierin kwam
weinige dagen later - door de benoeming van den Commissaris
Isaack Soolmaus, voor Makasser bestemd — de volgende ver-
andering:

i Dit wordt op eene merkwaardige wijze bevestigd, door dien zich op
het Rijks-archief nog bevindt, een stuk pergament, dat alle konteekenen
draagt van op een kist gespijkert geweest te zijn, en waar op staaf.
«Boecken en geschriften naegelate» bij wijlen Herbert.» de Jager, ... syn
leven Opperkoopman, in dienst van de Compagnie; van Batavia herwaerts
overgesonden, en hier to Lande ontfange» in Augusty 1095» en verder:
.4' In dese kist syn beschrijvingen van planten..
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"En dewijl den E. Soolmans in deze Sijn E. commissie ook
niet onuoodig schijnt met een bequaein en taelkundig man die
prompt in het Maleisch is, te worden gemunieerd, is op het
verder voorstel vaii den Eeer Gouverneur Generael daerointrent
in ltade opmerking genomen. Overmits den Heer Gouverneur
en Commissaris Padtbnigge in Ternate, behalven de genomi-
neerde cooplieden Herbert de Jager en Pieter van den Hoorn,
de eerste meer als gemeen en de andere redelijck in de Ma-
leische tale ervaren, aldaer in loco zelfs ook nog van geuoeg-
same taelkundige ministers en suppoosten — buiten Siju E.
zelfs — is voorzien om te zijner assistentie te kunnen dienen,
om een van de twee ministers den E. Soolmans bij te voegen,
en eijndelijck daeromtrent oock geresolveert, als nu bij nader
arrest deswegen in onze geiiomen resolutie van den 30 der vorige
maand deser vergadering, ten meesten dienst van d'E. Oomp.
wederom te maken: dat den coopman Herbert de Jager in plaets
van (naar) Temate om zijn perfectlieijt in de Maleische tael,
als mi ter adsistentie en als secunde persoon in de commissie
van den E. Soolmans zal mede gaen./r ' .

Door verschillende oorzaken had ook deze commissie geen
voortgang. De Commissaris Soolmans werd tot Visitateur-
Generaal aangesteld, en vertrok op bekomen aanschrijving van
de vergadering van 17 in de maand Junij 1684 als Commissaris
nanr Hengalen. Maar voor dat dit plaats had, was reeds op eene
andere wijze over de Jager beschikt.

Het jnar te voren (1688) was aan Reinier Casembroot de
commissie opgedragen als Commissaris naar Persië te vertrekken,
om de zaken die aldaar niet al te wel stonden te trachten te
verbeteren. Behalve de persenen die hem ter zijde zouden staan
in deze belangrijke commissie, had hij verzocht dat daaraan mogt
worden toegevoegd de koopman Herbert tie Jager. De Gouver-
neur Generaal bragt dit verzoek op de volgende wijze in de
vergadering: «Wert bij den Heer Gouverneur Generael de ver-
gaderinge geeommuniceert * dat den E. Directeur * Reiuier
Casembroot Sijn Ed. hadde versoght, dat nevens de gequalifi-
eeerde ministers bij resolutie van 7 deser, tot ZijÜ Ed. adsistentie
na. Persia op de bewuste togt gecommitteert, oock den coopmajn
Herbert de Jager mochte worden gevoeght, als zijnde seer expert

' R e s o l u t i e v a n d e n 4 F e b r . 1 6 8 2 . • • • • • : • - •.-••• •*-'"' • /

* 10 Sept. 1683.
' Casembroot was Directeur vnn Persië en tijdelijk te Batavia.
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en grondig ervaren in de Persiaense tale, en ginder nicmant
onder de ouse bij der hand, welke ingevalle meu iets met die
natie quame te contracteren, sulcx in goede, suijvere, klaere en
bondige woorden in gemelde taele soude kunnen opstellen, nochte
bij de Persiaenen opgestelt sijnde, duijdelijck verstaen: waerdoor
clan merckelijcke verlegeutheijt voor de onse soude ontstaen,
met gevaer van door dubbelsinnige of twijnelaghtige stellinge
van dien Landtaert misleijt oft verkloeckt te kunnen worden '
Waerop gedelibereert en op het belangh der saecke gelet sijnde,
is verstaen, gesegden Herbert de Jager mede naer Persia te
laten vertrecke7i, ten eijnde als bij den E. Casembroot wert ver-
soght; en met eenen denselven van sijn gagie tot 70 guldens in
sijn presente coopmans qualiteijt, te bevorderen en te advauceren
tot oppercoopman met 80 gis. ter maent; konnende na het
volbrengen van dese Persiaense togt sich wederom tot zijn jegen-
woordige emploij tot ondcrwijsing van eenige der Enrvv. Predi-
kanten in de grondige kennisse van de Arabische en Maleische
talen, tot nutte voortzettinge van den Maleische Godsdienst <
appliceren en verledigen» *.

Den 1 December 168.'} vertrok de Commissaris Casembroot
inet de' schepen den MÖ«?P<?K^K&:£ , den ///<?,raM î?r, 't jacht
de f7rae».«0#e£ enz. over Malakka, Ceilon en Cochin naar Persië,
alwaar de schepen den 3 Junij 1684 voor Gainron het anker
lieten vallen, en waar zich nog eenige schepen onder zijne vlag
voegden.

Het kan niet in onze bedoeling liggen deze commissie uit-
voerig te behandelen. Uit de aanwezige stukken en bescheiden
kunnen wij opmaken, dat hoewel deze zending van een
langwijligeu aard was, de Jager er zeer veel aan heeft toegebragt
dat ze met een redelijk gunstigen uitslag werd bekroond *. Hij
toch was met den geëligeerden Directeur Justus van den Heuvel,
als gevolmagtigde van den Commissaris Casembroot naar het hof,
te Ispahan gezonden , om hem door zijne meerdere bekendheid met
de Persische taal ter zijde te staan, zoodat dan ook al de brieven ,
die naar het Hof werden gezonden, door hem geschreven en de
van daar komende vertaald en met opmerkingen werden voor-

' Zooals onder anderen ten tijde van den heer Cimeus, 1651-1600
had plaats gehad.

* Zie blz. 85.
' Zie ook Vnlentijn, die de zaken over Persip, in dezen tijd voorgevallen,

echter met weinige rejrelen afdoet. V" deel fol. '249.
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zien; terwijl hij door zijne reeds vroeger verkregeue keunis van
/.aken en personen, zeer veel zon hebben kunnen toebrengen
hunne commissie te bespoedigen. Doch dit laatste vond echter
geen plaats; niet voor den 21 November löSfl keerden zij
van Ispahan naar Gainron terug, op welke eerstgenoemde plaats
zij den 14 December 1684 waren aaugekoinen.

De Commissaris Cascmbrbot mogt evenwel den afloop hunner
commissie niet beleven, hij was reeds den 14 Augustus van
het vorige jaar overleden. Vau den Heuvel was hem opge-
volgd zoowel in de betrekking van Directeur als in die van
Commissaris.

Eenigen tijd voor het overlijden van Casembroot was ook de
onperkoopman en tweede persoon Ackersdijk overleden; tie
Commissaris wenschte dat de Jager deze betrekking zou aan-
vaarden , doch hij was daartoe niet te bewegen en schreef hem
terug, dat hij na het volbrengen van den aan hem opgedragen last
liever naar Batavia wenschte terug te keeren. Dit laatste ge-
schiedde den 18 Januari] 1687, veertig dagen na zijne terug-
komst op Gnmron, toen hij met liet jacht /?#»/«?» naar "Batnvia
vertrok, alwaar dat jacht op den 16 April daaraanvolgende het
anker liet vallen.

Volgens hetgeen wij bij Valentijn lezen ' zou de
Jager op 29 November 1693 nogmaals naar Persië zijn
vertrokken en aldaar omtrent het jaar 1096 overleden zijn *.
Het is wel mogelijk dat hij naar Persië is gegaan, daar hij zich
niet te Batavia bevond, toen Valentijn in 1694 voor de eerste
maal naar het Vaderland vertrok ' ; maar tot dus verre zijn
onze nasporingen vruchteloos geweest om het voldoende te kunnen
oplossen. Noch in de resolution vau den Raad van Indië *, noch
in hunne brieven naar Persië, evenmin als in de van daar af-
gezonden brieven naar Batavia en het Vaderland, vinden wij
tussehen de jaren 1687—1695 zijn naam genoemd.

Maar daar zijne boekeu en geschriften hier te lande in de
maand Augustus 1695 van Batavia zijn aangekomen * zoomoet
hij reeds in het begin van 1694 zijn overleden; want de schepen

' 5 .led fol. 270. ,
* 5 deel fol. 249. . ;„>j, „« , , ,^,.,-...„,. , ^ „ , .,i„-,,,;< '
•i 5 <leel fol. '2'2O. ' ; • . .>
* Met uitzondering; evenwel dat zijn naam voorkomt op eene nominatie

voor weesmeester den G Jmnj 1087.
' Zie l)li. 85 de noot. . , . i ,, ,...„ i t,
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die op den 8 Julij 1694 van Gamron naar Batavia waren ver-
trokken, kwamen eerst den 10 October te reede van Batavia.
J)eze kunnen zijne boeken enz. aan boord hebben gehad, waar-
door ze nog met de retourvloot van dat jaar naar het vader-
land zijn verzonden, want de schepen die later in het jaar,
namelijk den 24 October, van Gamron naar Batavia waren ge-
zeild, kwamen daar eerst op 1 Maart 1696 aan, derhalve
een geruimen tijd nadat- de retourschepen 1694—1695 naar
Nederland waren vertrokken '.

Bij Valeutiju * vindt men eene beschrijving met plaat
van de //Ruinen van 't Paleis van Darius gelegen in 't
oude Persepolis door last van Alexander de Groote verbrandt,
getekent uaer de oorspronkelijke aftekening van de Hr Herbert i F -
de Jager." Valcntiju zegt dat de Jager toen hij in 1693 naar
Persië vertrok, bij die gelegenheid de overblijfselen van dat
vorstelijk paleis met veel aandacht zag; maar daar hij volgens
dezen schrijver eerst op den 29 November vau genoemd jaar
derwaarts ging *, zoo zal dit vermoedelijk wel bij eene vroegere
gelegenheid zijn geweest; want de schepeu hadden doorgaans eene
reis van twee a. drie maanden tusscheu Batavia en Gamron,
vooral ook omdat ze dikwerf genoodzaakt waren eenige tusschen
liggende kantoren aan te gieren. *

Voor zoo verre ons bekend is , is er behalve de in den tekst
aangehaalde brieven, nog aanwezig de vertaling van eene «Dage-
lijksche aanteekeniug van een Amboineesch Luitenant Patingi,
wegens zijne voyagie van Batavia over land naar de Zuidzee
gedaan, beginnende den 21 Julij 1687 en eindigende den 3
September daarnaast volgende, zoodanig als hetzelve, aan Haar
Hoog Edele iu 't Maleisch overgeleverd heeft gehad, met eenige
aanteekeningen tot nader elucidatie of begrip iu margine gesteld
door Herbert de Jager s.

' De eerste bezeuding vertrok 2 Dec. 4694, de tweede 6 Felir. 1695.
* t. a. p fol. 220-224.
» Zie t. a. p. fol. 270.
* Zoo als Malakka, Bengalen, de Kust van Coromandel, Ceilon, Malabar.

Zie echter Aanteekening 2.
* De7.e Luitenant Patingi vergezelde den sergeant Pieter Sipion op

rijn destijds nog al moeijelijken togt. Er is door den sergeant eene
kaart van deze reis vervaardigd, onder den titel van: «Landkaart van
liatavia ha de Zuidzee.» Namelijk tot aan de Zuidkust van Java, hij do
liogt PuUbocan Ratoe of Wijnkoopsbaai, voorkomende onder No. 1172
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Hoewel de Jager in zijn brief van het eiland Binding —
nabij Malakka — op den 25 Jnnuarij 1684 aan Rumphius te
Ainboina geschreven •, onder andere meldt: dat hij op reis is
naar Persië met den Commissaris Oasembroot en men hem de
verzekering heeft gegeven, dat hij bij zijne terugkomst te Batavia
/'abhinc in pace ed quiete victurum esse, ad studium Botanicuin
et cultum linguae Malaijanae, per Grammaticam, Nomencla-
turam et Lexicon è scriptis illorum et recentibus linguae hujus
observationibus (propriis illi characteribus typis imprimondis,)
tandem unicè tractandum » is ons tot dus verre niet gebleken,
dat hij dit voor de pers heeft bewerkt, tenzij de M. S.,
mogelijk wel hier te lande gekomen, met de reeds vermelde
boeken en geschriften » verloren zijn geraakt.

De brief van de Jager aan de Zeventieuen, waarvan wij in

het begin van dit opstel melding maakten, is van den volgenden

inhoud:

Ed. Hoochachtbare, wijse, voorsienige ende seer
discrete Heeren, mijne Maecenateu.

Mijn schrijven aen Haar Ed. had ick uitgestelt, tot dat wat
dieper in het beloop van Indische zaken gepenetreert en daer
door ervaring en kennisse gecregen soude hebben, hoedanich mijn
talent ten meeste dienste van d'E. Comp. en de werelt soude
cunnen besteden, om alzo Haar Ed. niet met stoflelose brieven
te vervelen. En hoewel dese reden voor een groot gedeelte heden
noch continueert, considereerde » nochtans dat dese mijne verdere
stilswijgentht. ondertusschen voor mij prejudiciabel soude cunnen
wesen, en een quade impressie van nalaticheit genereren, soo
ben ik van resolutie verandert en heb goet gevonden met dese
besending naer 't Vaderland, eenige openiugh van mijn verrichten
en verder voornemen preliminaerlk. te doen, meenende hierin soo
seer niet als wel in mijn verder stilswijgen te sullen misdoen.
Ik had gaerne een largo verhael van mijn gelegentheit gedaen,
maar de gedurige besicheden, die aen de functie van een eerste
clerek op de generale secretarye al hier vast zijn, hebben mij
tot het vertrek van dese twee retourjachten de Co^e en JVi

van den Inventaris der kaarten, eeWte gedeelte, in hot Rijksarchief
aanwezig.

' Zie Aanteekening 3. ' . '
* In de noot op bli. 85.
3 ConsiileicMvndo.
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' , geheel en al geoccupeert, invoegen ik nu aen boort ge-
h l

g p g
noufaaeckt vverde de/e zake met'er haest over te lopen; eu ver-
sockc dierhalven dat Haer Ed. 't selve ten besten gelieven op
to.nemen, sullende mij selven niet meer soo laten vergissen, en
wat vroeger, eer noch de drukste tijt aeucomt, met schrijven
in de weer weseu.

Mijn employ dan (als gesecht) is op de generale secretarye
alhier; de beste plaets en gelegentheit zijnde om van Comp<>.
staet eu maximen grondige kennisse, eu daer door tot hooger
nu cmportanter bedieningen te geraken. Mijn voornemen is uit
alle de papieren van eenige jaren herwaerts, de principaelste sub-
stantien als de successive gegevene orders en maximes fexcer-
peren, en deselve iu sekeie capita te schicken en in een manuale
of vade mecüm in te schrijven, om alzoo mij iu corte de fun-
damenten van Compe. staet familiae.r te maken. Een accurate en
perteuente geographise beschrijving van d'Iudische quartiereu,
soude tot intimer kenuisse van Com])», gelegentheyt mij inleiden,
maer deselve manqueert noch : dat anders (mijns geringen oor-
deels) wel een nodich werck schijnt; waartoe soo mijne studiën
iets contribueren sullen cunnen, mij eerbiedelijck en voor een
groot gedeelte gewillichlijck opoflere.

Iu de Maleitse tale ben ik binnen weiuig weken soo verre
gnavanceert, dat d'ordiuaere geschriften in dezelve tale lesen eu
voor de vuijst hebbe leeren verstaen; en soo ik daertoe de tijt
van twee jaren mochte. vaceren en daerbij eenige accomodatien
van boeken, eu penningen en audcre gelegeutheden genieten,
wilde ik wel aenuemen de zelve tot die perfectie te brengen, j
dat se voortaen op d'Academiën nevens d'audere Orientaelse talen
soude cuimen geprofiteert werden: eu soude daertoe geen cleinc ,
prickel wcseu de glorie van d"eerste te zijn die de Maleische ƒ
tale tot een perfectie gebracht soude hebben. * .—.'

' Nieuwenhoven.
2 Het schijnt hieruit, dat de Jager weinig wetenschappolijke waarde

toekende aan hetgeen totdnsver aan de' beoefening van het Maleisch ge-
daan was, zooals door Albert. Ruijl, die in 1612 de eerste spraakkunst
dier taal in het Ncdeiduitsch uitgaf (zie deze Bijdragen Deel II, nieuwe
reeks, bl. 102) on door den predikant Casparus Wiltens, wiens Maleisch
en Hollandsch woordenboek, herzien door zijn ambtgenoot Sebasliaan
Panckaerts, in 1623 het licht zag. (A. J. van der Aa, Biogr. Woord.
IV, bl. 56.)

R. v. u. AA.
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Hij 't leeren van dcselve tale heb ik aengeraerckt, hoe dat
veel gewichtige en importante zaken alleen van het qualijck ofte
wel overdragen van een tolck kunnen dependeren, en ingevolge
hoe dienstich getrouwe en wel taelkundige Nederlanders voor
d'E. Coinp. souden wesen.

In 't translateren van Maleische geschriften in onse tale is
ordinaris seer slordich overgeloopen, werdende alleen inaer de
meuingli van deselve in generale termen uitgedruct, en dan kou
men heel mislaen ja gelieele subjecten acliterwegelateu; gelijk in
vele wel soude cunuen bewijseu.

In de tijtels van de brieven aen de buiten Coningen en
l'rincen, heeft men tot mijn tijt toe ses u seven regelen laten
invloeijcn tot lof van den valschen profeet Muhammed, met toc-
wensching dat de zijnen tegen de Cliristenen victorie mochten
bevechten; hetgeen met onsen Godsdienst niet wel en quadreert.
Uit den brief van Oija Berkelan ouder dato 1" December in
't generale dach-register van Indie geinsereert, schijnt eeuigsins
afgemeten te conuen werden, dat bij oncunde van de tael, onse
meningh, van geen Chinesen op Siamse jonken te voeren, bij den
(Joninck aldaer niet wel begrepen sal sijn geweest. lek had seer
gaerne wijtlopiger van dese en andere materieu gehandelt; maer
de tijt en gelegentlieijt snijden mij dit af, en laten nauwelijx
toe noch een woort of twee van mijne gelegentlieijt aenteroereii;
gevende aen Haer Ed. seer eerbiedich te considereren, hoe sober
het hier voor een ondercoopman met sijn gagie omkomt, soo
wauneer hij eerlijck en onafsieiilijk bij voorname lieden wil
compareren en verkeeren, en boven sijn maendelijx tractemeut
niet een stuiver en besit. D'overweging van dese saek soude mij
al dickwils melancliolijck gemaeckt hebben, en doen wenschen
dat de professie tot Duisburgh, waertoe seer groote apparentie
was, niet ontseit en hadde; inaer de ongemeene en meer als
vaderlijke weldaden door Haer Edel. doorgaens aeu mij be-
wezen , richten mij weder op en beloven mij verdere gunste;
waer op ick de vrijmoedicheijt neme van Haer Ed. op het
aldereerbiedichste te smeken dat et Haer geliefte zij desen
Haer eigen alumnum met een verhoging van qualitcit en
gagie te beneficieeren, op dat hij alzoo onbecommerder en
met meer couragie zich tot den dienst van d'E. Comp. mach
devoveren.

Hiermede afbrekende bevele ick Haer Ed. in de bescherming
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des Alderhooohsten, met een bede dat dezelve gewichtige des-
seinen gelieve te segenen, terwijl ick ondertnsschen blijve

Ilaer Ed. Hoocliaclitbsire, Wijse, Voorsienige
•» en seer discr. Heeren,

Mijne Maecenaten,
Verpligte en bereidwillichste dienaer,

(Get.) Herbert de Jager
Met grooten haest en ter loops goschrcven in

het jacht «Nieuwenhoven» «Ion 31 Jan. 1WÏ5.
Deze miiiuit had ik fiaerne in't nrt gecopiecrt

gehad, maer de tijt liet sulx niet toe; en ver-
soeike derhalve dat Uaer Ed. dit slordige schrift
gelieve t'excuseren.

AANTEEKENINGEN.

Blz. 82 ' . Ten einde de beleefdheden te ontgaan die de Franse-hen
hun zeker zouden hebben willen bewijzen wanneer zij hunnen weg
over Pondichery namen, waren zij verpligt eeneu omweg te
nemen eu wel over Kariugoelj-Palcoin, ' waar een fortres lag
tot bescherming der grenzen van Golconda en die wegens hare
sterkte door het geheele land beroemd was en indertijd door den
Manigaer Jatsiama Naik gebouwd. Zij lag in het gouvernement
waarvan het bestuur was opgedragen aan Fathj Chaan, een man
met wieu de Jager bij gelegenheid van de ontmanteling dei-
stad St. Thomé—nadat die iu 1674 op de Franschen veroverd
was — vriendschap had gesloten. De broeders zonen van Fathj -
Chaan, Siasen-Chaan en Rasoel-Chaan hadden iu genoemde sterkte
liuu verblijf. '

Daar zij te weteu waren gekomen dat de Jager in het nabij-
gelegen vlek zfju intrek had genomen, noodigden ze dezen uit
hun te komeu bezoeken uit oude vriendschap voor hunnen oom,
«als oock d'estime die om de kennisse van de Persiaeuse tael
en d'cleene ervarentheijt in de conversatie met desen landaerd van
si ju persoon, maeckten in die beijde jonge Heeren dese civiliteit.»

Juist kwam deze uituoodiging op het oogeublik dat zij's mor-
gens zeer vroeg op het punt stonden te vertrekken, wat door
hem ter verschooning werd iugebragt, hiertoe door de kortheid
destijds geen gelegenheid te hebben, niets mogt evenwel baten,
daar zij het voornemen hadden te kennen gegeven, dat zoo hij

' AVij schrijven de inlandsche namen, zooals wij ze vinden.
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niet in het kasteel kon komen, zij hem in de Tjiawadj, waar
hij gelogeerd was, zouden komen bezoeken; en daar het hun
aldaar aan alcatijven eu andere meubelen ontbrak, hun volgens
hunnen rang eu staat te kunnen ontvangen, besloot hij eindelijk
toe te geven «en wel voor al oock om reden de Comp. de gunst
van voornoemden Heer Ïathj-Chaen voor desen menigmael va»
doen en oock genooten heeft gehadt, en de Messieurs de residenten
van Sadragapatam met Sijn E. altoos eene wenschelijcke corres-
pondentie tot dienst van de E. Comp. geconserveert gehadt
hebben; schijnende 't faveur van desen Heer nu nogh einpor-
tanter, omdat onlangs soo veel meer in staet en emploij geac-
cresseert, en aen Zijne Majesteijt van Golcondar door huwelijck
vennaegtschapt is , wesende dit nauwe verbond dan oock oorsaeck
dat de voorn, casteelen ' die voor seer considerabel achten,
aen dien Heer zoo laugh vertrouwt zijn geworden.'/

//Uyt dese consideratie dan volghden eyndelijck het civiel be-
geeren van beide die Heeren in, en begaven ons naar de for-
tresse al waer beyde meer als 50 passen buytcn haer wooningh,
ons op de straat tegengingen en ontfingen, leydende ons binnen
haer residentie in een groot en voor open apartement, in welck
haer sessie gemeenlijck hebben, wanneer tot depublicque affaires
van haer gouverneije vaceren, alwaer op de hoogste en aansienc-
lijckste plaets te sitten geschickt wierden. De rencontre was hier
in allen deelen seer courtois en obligant, die wij dan met deselve
complaisance reciproquieerden, en alsoo zij bemerckten dat wij
nicer lust hadden om het een en 't ander te besien, als soo
plat eu ongemackelijck met dë voeten in malcanderen geslagen
te sitten, soo stonden op en brachten ons, om ons meer diver-
tissement aan te doen in haar thuyn en in d'asjoer chaneh ? dat
is een ruijm langiiachtige zaal aldaer, met d'opene face naer een
plaets die met bloemen geschakeerd stond, gewend ; waer en ten
tijde dat het treurfeest van Hossein vieren — het welck d'onse
met een corrupt woord, het feest van Saxem Baxem noemen —
dan hare lancen met sluijers bewonden, en d'andere ornamenten
en meubelen die daertoe emploijeeren, oprechten, hebbende daer
voor een steenen tancq, met een fonteijnpijp in het midden en een
bloeinthuijutie aen wederzijden, mitsgaders eenige passen verder,
wat wijder van malcanderen afstaende twee viercante toorens
tegen over malcander, aen elcke zijde een, beijde met kalck

' Zijnde behalve Karingoelj Palcora, de kasteelen Ponnemilly, ïsjin-
gelpette eu T^jitpet. ^ .
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gewitt eu boveu met eeu korte piraniidisclie spits voorsieu, sijude
soo wel als de corresponderende muer, die over dit apiirtemeut
aan d'andere zijde van dese thuijn komt eu deselve sluijt, vol
nesten geholt, oin daeriu op eenige feest- eu plaijsiemachten
acnffestoockeue lainpies te setten, die met haer licht onder de
booineu, groente en bloemen eeu seer agreabel eu plaijsaut
gesight maeckeu. En nadat hier alles doorkeeken haddeu, soo
leijden zij ons van daer aen de N. zijde van het casteel, alwaer
de wallen langs gingen tot aen het N. W. bolwerck, dat met
een cat boveu besett was, waerop een seer gioot gestneeden stuck
lagh, dat ous vertoonden; hebbende in de moud een soodauighe
openingh, dat daeruvt eeu steeue cogel van 216 pd. dat is: de
proportie van ijser tegen steen op liet drijvoud, genomen aldus
een ijsere bal van 651 'ffi » uijtwerpeu koude; leggende
diiarbij de earner, die geladen achter de staart hechten, wanneer
dit stuck volcomeu monteren willen om af te cunuen schieten.
Staeude het selve op een afluijt, maer leijd in een cas zonder
raderen vast, met een pen onder, die in een put van een steen
mst, waerop het selve rond draijen eu voor ijder schietgat daer
begeereu, dirigeren kunneu; hebbende achter de staert een
schuttiugh van dicke houten in d'aerde geslagen om liet (te)
rugli deijsen te stutten; zijnde aeu dit canon, om het selve
vervaerlijck en afgrijselijck te maeken, oock de schrickelijke
naam van ltoeta Naga, dat is de üuijvels Slangli gegeven; gelijck
de lleideueu van dit land de gewoonte hebben, dat alle sware
.stuckeu ouder seekere ceremoniën met slaght offerhande iuweijen
eu met een bijsoudere naem baptiseren. Eu naer dat dit be-
schouwt hadden soo presenteerden die Heeren ons om de rest
van de tour binnen liet casteel voort met ons te volbrengen,
t'goeu om de kortheijt van de tijd eu dat de sou seer heet
scheen, alsoo liet seer na aen de middagli was, dan op de
beleefste wijse g'.excuaeert gehad hebben, keereude van daer
weder in haer logiement; alwaer in de voorsz. zael, niet langh
daer na, met spijse op de Moorsche wijze toegedischst, getrac-
teert wierden, thoonende zij in alles zich seer voldoende, en
dit tot op ouse veelvoudige sollicitatieu en instautien kort op
den middagli ouse dimissie erlauglideu, die met groote betuij-
ging vau aflectie eu vergeuoegdheijd, mitsgaders vau presentatie
van dienst aeu wedersijdeu, en uiet seer serieuse expressieu vau
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danckbaarheijd eu obligation van onse kant toogingh; vangende
wij dacroj) de verdere reijse aen, naer dat aen de. wachten van
de poorten en aen de voornacinste dienaren van die jonge Ilee-
ren een courtoisie penningh in de hand gestoocken liaddon,
zoodanigh als de civiliteijt en liet gebruijck van dit land ver-
cijscht, en aen Siju E. de Heer Praesident uijt ervarentheijt
oock ten vollen bewust is, dat men in soodanige gelegentlicdcn
sulx met fatsoen en eer niet verbij en kan; het geen wij dan
vertrouwen dat zijn E. dan oock favorabel in ons reguard, sal
believen te considereren.'/

De Jager geeft verder nog eene beschrijving van liet kasteel
voor zoo verre de tijd • hem toelaat dit te kunnen opmerken.
"Bijaldien ons de haest en spoed bij ons van soo grooteu be-
laugh, en soo seer niet gereeoinmandeert geweest waer, zoo
luidden doen een schoone occasie gehad, om een exacte kennisse
t'avauceren van de structuie deser fortresse en hoedaiiigli deselve
met geschut en verder oorloghsamunitie, proviande en volck
version was, en 't geen daaromtrent meer te remarqueren staet,
sells tot de minste particulariteijt toe. Soudende d'observatie en
d'ontdeckingh van alle dese gelegeuthedeu aen de E. Comp. bij
tijdeu en wijlen te staden cunuen komen of tot haer intentie
dienen, gelijk dat ondersoeck en dese informatie uyt dien insight
bij de memorie van de Heeren 17, onse liooghgebiedende heeren
meesters, in het stellen van rapporten in het generael, aen ons
oock geordonneert werd; en of uu wel dese voortvarentheijt van
ons oorsaek is dat wij zijn E. omtrent dat poinct geen volle
openingh cunnen geven, soo sullen echter, alsoo de kennisse
van een deel boven d'onwetentheijt van het geheel te prefereren
is, daervan nu in het corte een ruijge schets voor oogen stellen,
voor soo veel als ons gesicht bereijkt heeft, en de memorie
daervan in ons toedraeght.

"Deze fortresse van Karingoelj-Palcom enz. enz.//

Blz. 89. (2). Een geruimen tijd nadat dit opstel door mij
was ingezonden, kwam mij in handen in H.S. liet Verbaal van den
Raad van Tndië Mr. Johau Cuneus, die iu 1651—1652 van
Batavia naar het Hof van Persië als Ambassadeur vertrok,
in de maand Februari) 1652 deze overblijfselen bezocht en
daarvan in zijn verbaal eene uitvoerige bescli rij ving geeft. Daar
nu deze beschrijving bijna woordelijk overeenkomt met hetgeen
men hierover bij Valentiju leest, zoo ligt het o. i. voor de hand
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dat die beschrijving niet van de Jager kan zijn; te meer daar
deze laatste niet voor liet einde van het jaar 1665 naar Persië
vertrok en zoo als wij zien de reis van Cuneus in 1651 —1652
plaats had. Toeu Guneus deze ruïnen bezocht, was hij vergezeld
van den schilder Philip Angel, die als opperkoopman en agent,
naar het hof van Persië werd gezonden om de belangen van
de Comp. te bevorderen en tevens als schilder voor den vorst
werkzaam te zijn. Het is derhalve niet onwaarschijnlijk, dat
men de beschrijving, die men van de overblijfselen van l W p o l i s
in het verbaal van Guueus vindt, mede aan de opmerkingen
vau den schilder Philip Angel te dankeu heeft.

Blz. 90. (3). In het werk van Michaelis Bernhardi "Valentiui,
Judia Liteiata etc. Francofurti ad Moenum MDGCXVI, komen
eeuige brieven voor van de Jager aan den beroemden kruid-
kundige George Everliard Rumphius te Amboiua, tusscheu de
jaren 1683^1689 over kruidkundige onderwerpen, en uit
hetzelfde tijdvak wederkeerig eenige vau llumphius aan de J ager.
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