
CORNELIS HOUTMAN'S TWEEDE REIS

NAAR INDIË, 1598.

Wij gevoelen ons verplicht protest aan 1e teekeiien tegen
eenige uitdrukkingen, gebezigd door de Heeren der Commissie,
die den druk bezorgd hebben van het //Cort verhael vant'
gene wederuaren is Frederick de Houtman tot Atchein int
eylandt Sumatra, Inden iydt van ses, ende twintich maenden,
die hy aldaer geuanghen is gheweest". Zij hebben betrekking
op de tweede reis van Houtman, en betreffen deze regelen:
//Alleen de Engelsche stuurman Davis deelt aan Graaf Essex
eenige zeer onvoldoende aanteekeningen aangaande de tweede
zeereis mede.// Onzes inziens is dit minder juist voorgesteld.
Voor ons ligt een onlangs (1880) door de //Hakluyt Society/ uitr
gegeven werk: «The voyages and works of John Davis the
Navigator. Edited, with an Introduction and Notes by Albert
Hastings Markham, Captain R. N.v Daarin vindt men p. 132—
156: //A briefe Relation of Master John Davis, chiefe Pilot
to the Zelanders in their East-India Voyage, departing from
Middleborough the fifteenth of March, A» 1598'/ >. Het
is wel een '/briefe Relation//, maar het bevat zoowel de uit-
als t'huisreis der beide schepen, de Leeuw en de Leeuwin. Tot
op de gevangenschap van Frederick Houtman te Atjeh, komen er
in het verhaal van Davis bijzonderheden voor, die op de Leeuw
hebben plaats gevonden, en die natuurlijk in het //Cort verhael'/
niet vermeld staan. Wat er op de reis aan land — waarvoor
de schepen geankerd lagen — gebeurde, vindt men in beide
verhalen, maar met eenig verschil, opgegeven. Davis geeft ons
in zijn verhaal geen vleiend getuigenis van zijn Bevelhebber
Cornelis Houtman (dien hij '/our Baasev noemt) en is het verhaal

' Taken from Purchas his Pi]grime9, Book 2 , Part. 1. Davii gebruikt de O. S.
Het blykt dat de Heeren der Commissie dit werk niet hebben gekend, hoewel
het door Mr. J. K. J. de Jonge, in zijn werk »de Opkomst van het Nederl.
gezag in O. I . ' is gebruikt.
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van Davis naar waarheid opgesteld, dan is dat oorrleel o. i. ver-
diend. Op de Leeuw, waarop zich C. Houtman bevond, schijnt
weinig orde en tucht geheersclit te hebben. Wij verroeenen hier-
voor een bewijs te hebben in het gebeurde bij het pnsseeren van
de Abrolhos (eene gevaarlijke droogte, onder de kust van Brazilië
gelegen'): //whereupon our Baase chose a Master of Mis-rule by
the name Kesar (Keizer). Now the authoriHe of "Riot lay in this
disordered Officier, who after Dinner could neither salute his
friends, nor understand the Lawes of Reason. .^»rf ^o*e tfAa£
0M#/$4 to ^awe See» »»o^ res/>eci!M>e, were 6o/(4 W/es*e a«rf
w?^e**e//. Deze toestand duurde drie dagen en geeft ons dus
geen hoogen dunk van de fermiteit van Cornelis Houtman.

Het verblijf van de schepen in de Saldanha Baai (Kaap de
Goede Hoop) liep zeer ongelukkig af; het //Cort verhael// zegt
dat zij daar versch water en vee vonden en eenige beesten
ruilden, //doch niet sonder van een grote hoop wilden besprongen
Ie syn, ende veertien man vande onsen doodt gesmeten worden.//

Davis werpt de schuld van dit onheil op de Hollanders; hij
zegt: '/</5e i^ewmiH^.? o^m«£ ^ezra «orae n«2e MTW^, they
absented themselves three dayes, in which time they made great
fires upon the Mountaines in the Couutrey. The nineteenth
hereof there came great troups of them to us, bringing much
cattell with them, and in the time of bartering, suddenly
taking their advantage, they set upon us, and slue thirteeene of
our people with hand Darts, which at four Pikes lenght could
not offend. Notwithstanding, £4e î /e»z»»j«^* ƒ erf ie/bre £.ie»t
ZtMe .M'ce öe/bre CWs, Mrozoi»^ away ^et r wea^o«* woji öasety.
./!«<? owr 2?aase to save tónsefoe sto/erf aooorrf, and sent us
Corslets, Twohand-swords, Pikes, Muskets, and Targets, so
we were armed and laden with weapons, Jwtf #tere was 7ieiiAer
cowra^e «or discretion. Por we stayed by our Tents being
belegred with Canibals and Cowes; we were in Muster Giants,
with great armed bodies, owiin action 2?aèes, wi/A Jfrens Aeartó.

Davis en Tomkins poogden de orde ouder hen te herstellen,
eenigen gaven daaraan gehoor, doch het meerendeel was onwillig,
//and divers ranne to the Pottage Pot, for they swore it was
dinner time.// In den nacht kwamen allen aan boord, //only leaving
our great Mastive Dogge behind us, who by no meanes would
come to us. Por I thinke he was ashamed of our Companie.»

' Augustus. D. volgt O. S.
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Wij vergeten niet, dat het een Engelschman is, die dit schrijft,
dus mogelijk wel wat overdreven, maar hoe dit zij, Cornells
Houtman toonde ook bij deze gelegenheid, dat hij geen ge-
schikt Bevelhebber was, door aan boord te blijven, als zijn volk
zich in gevaar bevond.

Over het verblijf in de Mauritius Baai (de St. Augustine
Baai van Davis) — Madagaskar - - waar ze in Februari 1599 ten
anker lagen, vindt men in het //Cort verhael// opgeteekend : //doe
ick A" 95 hier was met de Amsterdamsche schepen, vonden
goede ververschiughe, doch niet souder verlies van volck, ende
nu daer comeude vonden gantsch geen vee, Jae nauwelycx volck,
dese schijnen alle dagen haer plaetze te veranderen. //

Bij Davis daarentegen leest men: //The third wee anchored in
the same Bay, where wee «aw mam/ |)eop/e wpora tóe sAore, &M£
wAe» M>e /anaferf tóe?/ ./fed /rom MS: for the other Voyage our
Baase was in this Bay, wAere Aee#rea% aèwserf tóe joeojo/e, and
/ooA one o / tóem, ioMraa' Aim to a Pos/, and S/JO/torn to deató,
with other shamefull disorders. After seven dayes by much
meanes that we made, some of them came to us, and brought
us Milke and one Cow, which wee bought, and a/ter wow-'d
no more aAide ws. //

In het begin der maand Juni waren de schepen tusschen de
Maldivische eilanden vervallen. Zij lagen aan een klein eilandje,
waarop geen volk woonde, doch daar waren veel kokosnoten.
Volgens het //Cort Verhael// werd den 2 Juni een prauw of
bark aangehaald, wwaer in was een Jongh edelman, soo 't scheen
aen sijn habyten, met syn vrouw, dewelche een goude ketiugh
omde hals hadde, ende beyde haer ooreu van bouen tot be-
neden vol goude rooskens, die daer in staecken, welcke de
maniere van guiserat ende de (die) quartieren syn, Ay wo»
«eer èewees/, want hij ons presenteerde dat men de barck we/
syn AM ŝuroMtoe sowde /atera uarera, hij soude inden schepe blyuen
totdatse ons beesten, schapen ende verversingh hadde doen

brengen, Hebben haer oubeschadicht laten varen, gaueu
die vrouw een fyn coraieu paternoster, doch en was int schip
niet?// i

Davis beschrijft dit voorval op deze wijze: * Here we an-
chored , and refreshed our selves. Many of the Countrey Boats

' Hieronder vermeencn wij te moeten verstaan dat die vrouw ntetf aan boord

kwam of geweest was.
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passing by us, 5w£ none IOOMW come to ws: whereupon our
Baase sent out the ships boats to faie owe o / Me»i. The four
and twentieth, they brought a Boat aboord us covered with
Mats, like a close Barge. In this Boat was a Gentleman and
his Wife; he was apparelled in very fine white Linnen, after the
Turkish manner. In his rings were rich stones, Aw oeAcwiowr
teas so swee/e anrf a^ao/e, Ais cowratenance so modest, an«? Ais
speecA so #race/wZ/, as that it made apparant shewe he could
not be lesse than a Nobleman, .ffe was wnM«//m^ to Aat>e Ais
Wï/e seene: woMm^As/awrfingr, our 2?aase wentf u>Ai£A Aim into
Ais .Boal, to see Aer: he also opened her Casket, wherein were
some Jewels and Ambergreese. He reported that she sate with
TMOwrae/w// mofifestóe, wotf «sm r̂ one word: what was taken from
them I knowe not; but in departing this Gentleman shewed
a Princely spirit. //

In de laatste dagen van Juni lagen de schepen voor Atjeh
ten anker, de ontvangst aldaar was zeer goed, zoodat men
kon verwachten de schepen spoedig met peper te kunnen laden.

Ofschoon het //Corte Verhael» daarvan uiets meldt, scheen
de Sulthan hen voor Engelschen te houden. Meermalen toch —
schrijft Davis — werd Houtman gevraagd of hij geen Engelschman
was, 'tgeen door dezen natuurlijk sterk werd ontkend en dat hij
uit * Flanders// was, waarop de Sulthau zeide: ik heb wel
van Engeland gehoord, maar niet van // Flanders //, wat is dat
voor een land ? Verder vroeg hij hem naar de Regeering, enz.,
waarop door Houtman breedvoerig werd geantwoord. Hij ver-
zocht den Sulthan hem geen Engelschman te noemen: //for it
was a bitternes unto him//, hetgeen de Sulthan hem toestond.
Vervolgens vroeg de Sulthan of er geen Engelschen aan boord
waren ? Houtman beantwoordde dit met te zeggen: dat er eenige
in de schepen waren, maar die zijn uit Flanders. //I understand,
said the King, that there be some that difler both in apparell,
language, and fashion: what are those? he answered, English;
of which my chiefe Pilot is one. Well, said the King, I must
see those men.*

Een maand later (20 Aug.) begon de Sulthan een andere hou-
ding aan te nemen; hij vroeg aan Houtman : //Wherefore doth not
that English Pilot come to me? (Want H. wilde niet dat Davis
en Tomkins aan den wal kwamen). I thinke when you have your
Pepper, you will runne away without doing me service, as you
have promised// j waarop hij naar den wal werd gezonden. Volgens
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zijn schrijven werd hij met veel onderscheiding ontvangen en
had met den Sulthan zeer veel over Engeland , de Koningin, enz.
gesproken. Hij kwam in die weinige dagen dat hij aan wal was in
kennis met een Chineesch koopman , van wien hij veel bijzonder-
heden omtrent den handel van Atjeh vernam. Dit wekte de
jaloerschheid van Houtman op, zoodat hij weder aan boord moest
komen. //The next day (H.) having some sowre lookes of the
King, he came aboord with a dull spirit.//

Den 11 September gaf de Sulthan te kennen, dat het geschut
voor Djohor aan boord zou worden gezonden en de soldaten
voor die expeditie bestemd.

In het //Gort verhael// wordt breedvoerig vermeld wat er op
dien dag aan wal plaats had, waar F. zich bevond; Cornells
daarentegen was aan boord van de Leeuw, zoodat men van het
verraad op dSera rfoy aara 6oord ^e/jfee^d, niet anders leest dan
het volgende: //Oock heb ick terstondt vande swarten verstaen,
dat myn broeder den generaal Cornelis de Houtman mede dood
was, welck my een droeue tijdingh ware.//

Davis had dien morgen opgemerkt dat er veel Gallies (Galeyen)
uit de rivier kwanen , ze waren wel bemand en bleven op een
halve Engelsche mijl van de schepen, de reede was vol van
prauwen en booten en even zoo bemand; aan boord van de
Leeuw kwam de Secretaris Coron en de Hoofd Sjabandar Abdala,
met vele soldaten die allen wel gewapend waren met //Courtelasses,
Hand-darts, Cryses (krissen) and Targets.// Ze brachten met hen
velerlei soorten van spijzen en een groote //Jar of Aquavitae • :
herewith they made shew of friendship with banqueting.//
// We msfrustóragr some freactan/, filled our tops with stones, made
fast our gratings and prepared our weapons: whereat owr Baase
w>as e#ceedin§r a/iyry, commanding all to be dissolved, but we
would not. There is in this Countrey a kind of Seed , whereof a
little beeing eaten , maketh a man to turn foole, all things seeming
to him to be Metemorphosed; but above a certaine rate it is
deadly poysou: with this all the msate and drinke which they
brought was infected. In banqueting, the Sabandar and Secre-
tarie sent for me, M. Tomkins keeping me company, and used
some words to one of his company, but what I knowe not; in
short time we were foole-frolicke, gaping one upon an other like

' Aquavitae was a beverage made of beer; it contained a large proportion of
tops, and was well fermented. (Afocl van <fen
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Antiques ?, owr Z?a«we fowy prisoner, and knewe it not. Suddenly
when a token was given from the other Ship (for there the like
treachery was used by the Secretary, who went from our ship
thither to act te same) they sent upon us, mwr^ered'oMr 7?aa*e,
and slew divers others, M. Tomkins, my selfe, and a French-
man defended the Poope, which if they had recovered, our
ship had been lost: for they had the Cabin, aud some were
below among the Ordnance, by creeping in at the Ports. The
Master of our ship ' , which they call Capfaine, leapt into the
Sun, so did divers others; but recovered the ship ag.-iine, and came
aboord when . all was done. In the end we put them to flight
(for our tops plagued them sore), which when I saw, I leapt
from the Poope to pursue them, M. Tumkins leaping after me,
there came a Turke out of the Cabin , and wounded him gri-
vously, they lay together tombling each for his life: which seeing
I raune the Turke in with my Rapier; and our shipper presently
with a halfe Pike thrust him downe the throat into the body.
In the other ship all the chiefest were murdered, and the shippe
taken; we cut our Cables, and drave to her, and with our shot
made the Indians flie: so we recovered the ship: the Gallies
durst not come neere u*. In this great miserie it was some
pleasure to see how the base Indians did flye, how they were
killed, and how well they were drowned. The Sea was covered
with Indian heads: for they swamme away by hundreds. The
Sabandare Abdala, and one of the Kings neere Kinsmen were,
slaine, with many others. The King being by the sea side, with
many people, when the newes came of the Sabandars death and
their great overthrow, the furious Infidels murdred all our man a
shore, only eight excepted, whom the king fettered for Slaves.
We lost in this misfortune threescore and eight persous , of which
we are not certaine how many are captived: only of eight wee
have knowledge. Wee lost two fine Pinnasses of twentie tunnes a
piece, and our ship Boate.

This day we departed and anciiored before the Citie Pider
(Pedir), where we had sent a Pinuasse for Rice, hoping to have
newes of her, but had not. The second there came eleven Gallies
with Portugal (as we thought) to take our ships. Wee sunke
one, and beate the rest: so they fledde.

' Pieter Stockmans.
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This afternoone came aboord us the sonne of Lafort, ' a French
Marshant, dwelling in Seething-Lane, who was one of the eight
Prisoners, with this Message from the King. SAame J/OM «O* to
ie swcA rfrun&en èeasfa, as ira rfrwn^eMTiesse to wmrafer mi/^eopfe,
iMom ƒ sentf to yo?z ire Awwtfreesse. Therefore he required our
best ship for satisfaction, and for the reliefe of our men. Doe
this said he to Lafort, and I will make you a great Noble-
man, but wee would not, and being distressed of water, departed
to the Hands Pulo Botutn upon the coast of Quedia in six
degrees fifty minutes, where we refreshed and watered.

Zooals wij zien, was het verraad zeer wel overlegd en had
Davis niet de voorzorg genomen waarover Houtman zoo //ex-
ceeding angry// was, de waarschijnlijkheid bestond, dat ook de
Leeuw verloren was gegaan, zooals de Leeuwin, maar die
hernomen werd. Het pleit derhalve niet voor het doordicht van
Houtman; maar uit alJes blijkt dat hij een zeer onbekwaam
bevelhebber is geweest.

Davis laat nu eeue korte beschrijving volgen van de pro-
dukten van het land, stad, het hof, den handel enz. en ver-
volgt zijn verhaal op deze wijze.

//Returning to our proceedings after the slaughter of Achien ....
There were in our ship three Letters close sealed, superscribed

A. B. C. \$hich upon tiie death of our Baase were to be
opened. By A one Thomas Quymans * was appointed our
Chiefe, who was slain at Achien. Then B was opened, whereby
Guyan Lafort, » who escaped captivitie by being the Kings
Messenger, was appointed our Chiefe, whom we so received.
The Letter C was not opened. The last hereof wee set sayle
our course againe for Achien, with hope by some meaues to
recover our men. The sixth we came in sight of Achien; the
twelfth wee came into the Bay, where wee found ten Gallies
set out against us. Wee came up with one of them, and gave
her divers shots, but in caltne under the land she escaped.
The rest durst not come neere us: for they are very Cowards,
proud and base.

The eighteene hereof wee shaped our course for the Citie
//Tanasserin//, vanwaar nu de terugreis naar het Vaderland werd
voortgezet, en men deu 29 Juli 1600 te Middelburg aankwam.

> Guyon Lefort.
* Coeymans.
* Guyon Lefort.
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Voor zoo ver wij de beide verhalen hebben kunnen volgen,
hebben we het gedaan, en laten het aan beter oordeel over,
om te beslissen of Cornells Houtman de man was, aan wien
het bevelhebberschap over schip of schepen, in gemoede kon
worden opgedragen. Wat ons in het verhaal van Davis bijzon-
der trof, was de houding die Houtman tegenover de aan ziju
boord zijnde Engelschen aannam, van daar o. a. zijn gezegde:
//I wish I had given a thousand pound that we had no English
among us.//

Had hij inderdaad een haat aan de Engelschen? Hoe kwam
het dan, dat hij, die zeker wel — als opperbevelhebber —
fienigen iuvloed op het aannemen van volk voor de schepen
kon uitoefenen, ze toch aan boord had; wij weten dit niet op
te helderen.

En onder deze een man als John Davis, the navigator; hij
die o. a. reeds drie poolreizen achter den rug had, en wiens
naam bij ons nog leeft in de Straat naar hem genoemd; een door
en door bevaren zeeman en die getoond had, in zijn //Booke
of the Seaman's Secrets// (1594) dat hij ook als schrijver op
dat gebied kon optreden.

Voor ons is John Davis een flink figuur en uit zijn reizen
en werken blijkt, dat //he was as genial and considerate, as
he was conscientious and honest// «

• Introduction, p. 1.

P. A. LEUPE.
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