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NIEUWE BKABANTSCHE COMPAGNIE 1599 1600. 19

IX. ATJEH.
December 1600. '

De Nieuwe Brabantsche Compagnie, in 1599 te Amsterdam opgericht,
zond in December van dit jaar een vloot uit onder bevel van Pieter
Both als admiraal en Paulus van Caerden als vice-admiraal. Van Caerden
kwam met twee schepen in November 1600 op de reede van Atjeh,
waar Frederik de Houtman en de zijnen nog altijd gevangen werden
gehouden, sedert zij gevangen waren genomen, toen zij daar met
de schepen, uitgerust door Balthazar de Moucheron, in Juni 1599 waren
verschenen (Tiele, .Europeè'rs, VI, bldz. 11, v.). Ook Van Caerden heeft
in geen vriendelijke verhouding met Atjeh mogen staan. Toch hebben
onderhandelingen plaats gevonden in handelsaangelegenkeden, wier
uitslag niet zonder gewicht was. (Vgl. Tiele, JEuropeèrs, VI, bldz. 29—30.)

1600 ju December heeff't den admiraell van Caerdeu met den

sabander en andere in Achin voorkoop gemaeckt op de navolgende

conditieu, te weteu.

De Hollanders en sullen vau uijt en jnkomeu geen toll betalen.

Niemaudt zall eenige peper van 't nieuwe gewas mogen koopen

off laeden voor en all eer de Hollanders haere ladinge in hebbeu.

De Hollanders en zulleu geen geldt betaelen veell min avancere

ofïte daerom gemoeijt worden voor en alleer de leeveringe gedaeu

zij; oock uiet meer betaelen als tellkens peper ontfaugh.

De Achinders eenige goederen koopeude, zullen gehouden zijn

ziju t'selve in goudt te betaeleu zouder op reekeuinge van leverantie

te stellen.

De ladinge zall ten langhsten iu 3 off 4 maendeu versorght worden.

De peper zall betaelt wordeu tot 7 teijll ^ de bhaer •'.

' Onderstaande inhoudsopgave is overgenomen uit het Contractboek.
* De tael, een Chineesche muntwaarde, tot een toen nogal varieerend bedrag.

In 1765 b.v. werd in Bantam en in de Lampongs „1 theil goud gereekend tegen
2^ reaal en een reaal is alhier 50, ja ook 51 stuivers zwaar Hollandsen".
(Van der Chijs, Ptofcfcanrtoefc, VIII, bldz. 15.) — Valentijn , V, a (Sumatra ,
bldz. 5), zegt, dat in Atjeh „de waarde van een tayl goud" is „4 rijks-
daalders''. Zie ook iïb(>so»-<7b&soK, p. 675.

* Dit gewicht was niet overal in den Maleischen Archipel even groot. Zie
b.v. noot 2 op bldz. 12. In Bantam en inde Lampongs b.v. werd zij in 1765 op
375 'S?. Hollandsen gerekend. (Van der Chijs, Ptaifcaa<6oeA:, VIII, bldz. 15)-
— Vgl. ook .Encycfopaedte, I I , bldz. 471.
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Alle t'welcke in de Maleijse tale bij geschrifte vervatt wierdt,
waerop de Achinders versoghten dat Vlamiugh ' die dn erom aen
laudt gesonden was, zulcx willde ouderteijkeneu, maer Ylamiugh dede
de voorschrevene artikulen door Hans Decker en zijnen tolck als-
vooreus in de Portugese tale oversetten en voorleesen. Doen sagh
men claerlijck de valsheijdt van de Achinders, want daer stondt
eijgeutlijck dat d'ouse de geheele somme zouden avanceren en op
het nieuwe gewas waghten; derhalven alsoo Vlamiugh weijgerde te
teijkenen, scheurde den Sabandar het contract in stucken: ghij
ineught dan uw avontuer en de prijs van het nieuwe gewas ver-
waghten. Ylamiugh, daer over bij den Koniuck klagende, kreeg
moedt ende op hope van een beeter huerde weder een huijs ende
werden eenige koopmanschappen daeriuue gebraght. Van Caerden
is oock met den Koningh wegens den voorkoop van 't nieuwe gewas
op den 28" December nae veell over en weder loopens audermaell
over een gekomen ende verdraegen zoo ende gelijck:

De baer peper zall betaelt worden tegen S teijll.
De Kouingh zall gehouden zijn de reaal van aghten te outfangen

tegen 5 maes. -
Soo veell peper als de Hollanders ontfangeu, zoo veell geldt

zullen zij teelkens betalen sonder gehouden te zijn penningen te
avanceeren.

De Koningh zall ten laugsten binnen 4 maenden 1800 bhaer
peper leveren.

De Hollanders zullen betaelen 5: ten 100 voor uijtgaende toll.
Geen koopluijden ofte schippers van watt natie die ook zouden

mogen zijn en zullen geen peper mogen koopen oft'te laedeii, voor
en all eer de Hollanders hare ladinge bekomen hebbeu.

' Een der Nederlanders op Van Caerden's schepen.
* Volgens Van Langen, AijeAscA Sfaa<s6es<»«r, bldz. 49, v. werd in het

midden der 16'"' eeuw de pilaar of Spaansche mat, „ook wel réjal" genoemd,
eenheid van het Atjehsche muntstelsel. Vier derhams of mes (mas) stonden
in waarde gelijk met een pilaarmat. Sultan Iskander Moeda (1607—1636)
bepaalde de verhouding op 1 tot 5. (Vgl. Van der Chijs, .FVaifcaaÉioefc, VIII,
bind/.. 15.)
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