
DE HANDHAVING DER NEUTRALITEIT VAN 
DE NEDERLANDSCHE LOGE TE HOUGHLY, 

BIJ DE OVERROMPELING VAN DE 
ENGELSCHE KOLONIE CALCUTTA, 

IN JUNI 1756. 

DOOR 

A. K. A. GIJSBERTI HODEN'PIJL. 

De rijke voortbrengselen van Bengalen hadden in de 17e en 
18e eeuw tal van Europeesche en Aziatische volken naar die 
streken gelokt. Salpeter, borax, opium en vooral katoenen lijnwaden 
en zijden doeken, waren de zeer gewilde uitvoerartikelen waar
tegen specerijen, suiker en koper werden ingevoerd. 

De Vereenigde Oost-Indische Compagnie had haar hoofdkantoor 
in het fort Gustavus te Houghly 1 aan de rivier van dien naam, 
een zijrivier van de Ganges. Chinsura heette het dorp dat 
onmiddellijk aan de loge grensde en tot het gebied van de 
Compagnie behoorde, waarom dit kantoor ook dikwijls met den 
naam van Chinsura werd betiteld. 

Uit de memorie, opgesteld door Louis Taillefert, gewezen 
Directeur van den handel in Bengalen en oud-l sten Secretaris van 
de Indische Regeering te Batavia, gedateerd 27 October 1755, 
en bestemd voor zijn opvolger Adriaen Bisdom, ontleenen wij 
betreffende de kantoren der Compagnie te Bengalen, het volgende: 

Ons eerste etablissement in Bengalen dateerde van 1627 en 
was gelegen te Pippli in Orissa onder het bestuur van den 
Nawab van Bengalen. 2 Het behoorde tot het Gouvernement van 

1 Zie hieromtrent, Mr. J. E. Heeres, Corpus Diplomaticum dl. I (ßijdr. Kon. 
lnst. VII, dl. 3, 1907), blz. 267, 269, 282, 286, 327 en 506. 

S De schrijver van de memorie beweert, dat in het jaar van onze neder
zetting te Pippli, deze plaats niet meer behoorde tot Orissa, doch daa.rvan 
was afgescheiden an onder het bestuur van den Nawab van Bengalen 
geplaatst. 

MI. J. E. Heeres, deelt echter in zijn Corpus Diplomaticum 1 , blz. 286 
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Koromandel, doch de groote afstand van die plaats tot Palliacatta, 1 

-de toenmalige residentie van den Gouverneur van Koromandel
was oorzaak dat moeilijkheden ontstonden bij het geven van orders 
betrekkelijk den handel, waarom sinds 1655 een steenen huis te 
Houghly werd betrokken en deze directie onmiddellijk onder het 
hoofdbestuur van Batavia werd geplaatst. 

Het kantoor te Pippli bleef echter nog bestaan maar werd in 
1653 op bevel van den in die memorie genoemden fausdaar 2 

Aliebeek in brand gestoken. Om welke reden dat geschiedde 
wordt niet vermeld. Nadat de loge weder was opgebouwd, bleek 
zij te dicht aan de rivier gelegen te zijn, want eenige jaren later 
werd een groot deel door den sterken stroom weggespoeld en 
verplaatste zich de handel naar Bellasore 3 nabij den mond van 
de Ganges, dat weldra de voornaamste koopstad van geheel 
Bengalen en Orissa werd. De Directie te Houghly besloot in 1675 
Pippli geheel te vertaten en den handel, die daar nog werd 
gedreven, naar Bellasore over te brengen, omdat de lijnwaden die 

. op de eerstgenoemde plaats werden ingezameld, evengoed te 
Ballasore konden geleverd worden. 

Doch omdat het debiet· van Compagnies handelswaren in de 
volgende jaren gering werd eh de kooplieden kans zagen de 
doeken, die op deze plaats verzameld werden, ook te Houghly 
aan de Compagnie te bezorgen, werd Bellasore een bijkantoor, 
alwaar slechts een chirurgijn achterbleef. Deze moest Compagnies 
brieven van de schepen onmiddellijk aan land doen bezorgen, 
de vaartuigen op de Bellasoorsche reede van water voorzien, de 
zieken overnemen en genezen en was verplicht kostgeld aan de 
loodsen op Compagnies schepen, die daar de Ganges opvoeren, 
te verstrekken. In oorlogstijd werd nog een boekhouder daarbij 
geplaatst om van de komst van vijandelijke schepen kennis te 
geven, en hunne gangen na te gaan. 

In October 1656 werden ook de gebouwen van onze loge te 

mede, dat het jaar van onze nederzetting te Pippli was 1637 en op blz. 332 
noot 2. ft Het landschap Orissa behoorde in die dagen niet tot het nababscbap 
van Bengalen (Dakka)". Over dat landschap Orissa was gesteld een afzon
derlijke Nawab (stadhouder) onder wien stonden gouvernp.urs, o.a. van Pippli. 
(Zie ook blz. 522). 

1 Het noordelijkste kantoor van de Compagnie in Zuid-Koromandel, thans 
Pulicat genaamd. 

! Inlandsche regent, Gouverneur, door den Nawab aangesteld. 
I Vgl. Mr. J. E. Heeres. Corpus Diplomaticum I bL 522 noot 5. 
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Houghly door het water van de snelstroomende rivier meegesleurd. 
«als een grondelooze kolk weggeslonken zijnde en dat zoo schielijk 
en onverwagts, dat men maar even tijd hadde. de daarin geborgen 
koopmanschappen te salveeren ». Men had er toenmaals een 
oogenblik aan gedacht om Kasimbazaar 1 tot hoofdkantoor te 
bestemmen, niet alleen in het belang van den zijde-handel, die 
daar voornamelijk bloeide, maar ook omdat die plaats in het 
midden van het land was gelegen, dicht bij de hoofdplaats 
Rajmahal 2 , de toenmalige residentie van den vorst. Dit is echter 
niet geschied, maar nog in hetzelfde jaar werd een begin gemaakt 
met het bouwen van een nieuwe loge, die een deel uitmaakte 
van de factory zooals die tijdens het bewind van Taillefert 
bestond. 

In 1687 werden deze gebouwen op last van den Commissaris
Generaal van Rheede van Mijdrecht vergroot, de Compagnies 
tuin met een steenen muur omringd, eenige jaren later poorten 
aangebracht en eindelijk in 1743 fortificatiewerken aangelegd, 
waardoor het geheel den vorm van eene versterking kreeg. De 
4 bastions droegen de namen Amsterdam, Zeeland, de Maas 
en het N oorderkwartier. 

Dit fort je Gustavus genaamd, had slechts - en deze wetenschap 
is van belang met het oog op de gebeurtenissen in het vervolg 
van dit opstel voorkomende - defensief vermogen tegen een 
inlandschen vijand, die niet van geschut was voorzien, daar het 
aan alle kanten omringd was door huizen en grafmonumenten 
waarvan eene eventueele vijand kon gebruik maken om die 
sterkte in den kortst mogelijken tijd plat te schieten. 

Tot het wettig bezit van de Compagnie behoorden nog twee 
dorpen, die onmiddellijk aan de loge te Houghly grensden; 
Tjoentoera (Chinsura) en Bernagoor benevens de bazaar Mirzapoer, 
waarvoor jaarlijks ongeveer f 2996.- huur aan de Mooren betaald 

1 n A docayed town in Murshidabad". Balfour, Cyclopaedia of India. 
2 Een stad in Bellgalen in het distriot Salltal Parga.nas. ,Man Sinh, 

Akbar's Rajput general, after his return from the conquest of Orissa .in 
1592, selected Rajmahal (formerly Agmahal) as the capital of Bengal, on 
account of its central position with respect to that Pl'ovince and to Behar, 
'\nd from its commanding the Ganges and the pass of 'l'eliagarhi, through 
which the railway now runs ........ Rajmahal is now 3 miles distant from 
the main stream of the Ganges, and can only be approached by large boats 
d uring the rains". 

Hunter, Imperial Gazetteer, deel VII (1881), blz. 499 en 500. 
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werd. Deze plaatsen stonden geheei. onder jurisdictie van de 
Compagnie, met uitzondering wat betreft halsmisdaden. 

Te Volthe, iets meer stroomopwaarts gelegen, waren de timmer
plaatsen waar de schepen konden nagezien worden en de pak
huizen met verschillende scheepsbenoodigdheden. 

De loge te Kasimbazaar, gelegen in het gehucht Calcapore, 
werd in 1739 voltooid. Zij was een groot aanzienlijk gebouw, 
dat aan de Compagnie 153.000 ropijen had gekost. 

Patna, de hoofdplaats van de provincie Bihaar, aan den rechter
oever van de Ganges gelegen, waar de Compagnie ook een 
belangrijke nederzetting had, was vooral van belang voor den 
handel in salpeter en opiumbollen. De naam is volgens den 
schrijver van de memorie waarschijnlijk ontleend aan de Pathansche 
vorsten, die aldaar eenige eeuwen tevoren hadden geregeerd. 
Reeds in 1632 werd hier een kantoor gesticht in een bekrompen 
gehuurde woning, waartoe van een der vorsten in Hindostan 
vergunning werd verkregen. Eerst in 1712 verkreeg men daar een 
eigen huis met erf, welke door vertimmeringen en het bijbouwen 
van pakhuizen langzamerhand in een complete loge veranderden. 
Zij was aan de Ganges gelegen en maakte aan de zijde van de 
rivier een voortreffelijken indruk, daar de wit gepleisterde muren 
reeds op een afstand van 3 mijlen te zien waren. Doch het 
geheeie uiterlijk was daarmcde niet in overeenstemming, daar 
de landzijde er bij lange na niet zoo aanzienlijk uitzag, 'zo dat 
men er evenals van de gebouwen in de grote fransche com
pagnies tuyn te Garreddie 1 en de meeste huysenvan Chander
nagor met reden van zeggen kan, het gelijkt wat en is niet veel ~. 

Tot het opkoopen en opbergen van de salpeter had de Compagnie 
nog andere loges, o. a. te Sjoppra, ook aan de Ganges gelegen 
naast het gehucht Douletgens, noord-westwaarts van Patna. 
Hier waren ook een steenen gebouw met een c carganna of 
stookhuys> voor de zuivering van salpeter en brandvrije werk
plaatsen en pakhuizen, waarin somtijds 25.000 zakken salpeter 
waren opgestapeld. 

Verder was te Singia, zes a zeven mijlen recht noordwaarts 
van Patna gelegen aan den linker-oever van de snelstroomende 
rivier de Gantek, die iets beneden Hasipoer in de Ganges uit
mondt, een steenen woning voor den 3en bediende van het 

t Nabij de Fransohe Loge te Chandernagor. 
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hoofdkantoor te Patna. Ook hier bevond zieh een pakhuis, met 
een steenen muur omringd, waar ongeveer 15.000 zakken salpeter 
konden worden geborgen. 

De provincie Bihaar leverde toenmaals ongeveer 65.000 zakken 
salpeter, waarvan de Compagnie ongeveer 30.000 jaarlijks verkreeg. 

Voor deze gebouwen werd f539.15 aan grondhuur per jaar 
betaald. Een eigenaardigheid van die streek was dat nageno~g 
alle menschen, zoowel mannen als vrouwen kropgezwellen hadden, 
cevenals~, voegt de opsteller van de memorie hieraan toe, ein 
een van de Switsersche cantons (Zurig 500 ik meene) en in de 
Jacatrasche bovenlanden aan den berg Sallak, hetwelk als een 
effect van het drinkwater dat daar valt, werd aangemerkb. 

Verder waren te Tettua en te Narwada, respectievelijk 3 en 11 
mijlen zuidwestwaarts van Patna gelegen, opslagplaatsen van 
salpeter. De eerste was in het voorjaar van 1746 met alles wat 
er in was, door de Marhattas 1 verbrand, doch voor f 6.000.
weder opgebouwd en nabij de laatste was het gehucht Reeclie 
gelegen, alwaar in een open veld met boomen beplant, vroeger 
de groote militaire escorten kampeerden. Deze, ter sterkte soms 
van meer dan 200 Europeesche militairen. moesten de vaartuigen 
met de salpeter beladen, bij het afbrengen van de rivier naar 
Houghly beschermen tegen knevelarijen en afpersingen der hoofden 
van de landstreken waar men door trok. 

Noord-westwaarts van Narwade ligt het vermaarde salpeter
district Mouw, ongeveer ter plaatse waar het riviertje Raya in 
de Ganges valt. 

Te Dhecca, thans Dakka geheeten, aan een der zijtakken der 
Meghna, den oostelijken Gangesmond, 2 weleer de residentie van 
de Bengaalsche Nawabs, nadat de vorige, Rajmahal, was verlaten, 
had de Compagnie steeds, tot in het einde van de 17de eeuw 
een loge. Deze werd echter in 1690 ontruimd, doch in 1753 
wederom bezet. De tegenwoordige residentie Murshidabad werd 
betrokken door den groot diwan Murschid Kuli Khan in 1704, 
die de plaats aldaar naar zijn eigen naam gedoopt heeft. 3 

1 Een volkrijke, roofzieke stam, die ten zuiden van de Nabada in een 
wijden kring om het huidige Bombay woonden. Hun roof· en plundertoehten 
strekten zieb. uit van Suratte tot Bengalen. 

De residentieplaa.ts was Poona, 7 a. 8 dagreizen oostwaarts van Bombay. 

~ V.g.I. Mr. J. E. Heeres, Corpus Diplomatieum, blz. 282, noot 2. 
3 The Imperial Gazetteer of India, VI blz. 467. 
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Voigens den schrijver van de memorie, was deze loge van 
weinig beteekenis. Vroeger had zij nog recht van bestaan om 
bij voorvallende gebeurtenissen Compagnies belangen bij het 
hof te bepleiten, doch op dat oogenblik werden daar alleen 
koopwaren gesleten, die evengoed te Houghly van de hand 
konden worden gedaan, en lijnwaden ingekocht, 15 a 20 pet. 
goedkooper dan elders, die in Europa indertijd zeer gewild 
waren, doch later, op weinige uitzonderingen na, slechts met 
verlies werden verkocht. 

De Engelschen hadden hun voornaamste kantoor meer stroom
afwaarts in het fort William te Calcutta; de Franschen in het 
fort Orleans te Chandernagor; de Denen te Serampore. De laatsten 
waren eerst te Bellasore gevestigd en daarna te Serampore, iets be
neden Chandernagor, in een plaatsje door hen genoemd Dannemat 
Danja. Een tijd lang hadden zij hun handel moeten opbreken, 
omdat zij in vijandelijkheden met de Mooren waren gewikkeld 
geworden. 

De Embdenaren hadden een kleine handelsstichting nabij de 
Moorsche loge, terwijl de Portugeezen geen vast kantoor hadden 
doch sinds 1733 met hunne schepen af- en aanvoeren. 

Verder had men nog de Armeniers, die voomamelijk handelden 
op de Roode Zee, Suratte en Perzie, en de Gousouratsche koop
Heden uit Suratte, die een uitgebreiden handel op de Ganges 
dreven. De laatsten hadden hunne loge en een flink dok om 
hunne schepen te herstellen bij Alinegger, dicht bij de Neder
landsche loge aan den kant van Bernagoor. Doordat zij een 
samenzwering hadden gesmeed tegen de wettige Regeering was 
die maatschappij ten onder gegaan. 

Overvloed dus genoeg van handelsconcurrenten, die elkaar met 
een wantrouwend oog gadesloegen, en kuiperijen te over om te 
trachten voordee1ige overeenkomsten met de inlandsche vorsten 
te verkrijgen, in wier gebied die handel werd gedreven. 

Adriaen Bisdom was in 1755 Directeur van den handel in 
Bengalen geworden. Zijn voorganger Jan Kersseboom had niet 
aan de verwachtingen van Heeren Bewindhebbers in het vaderland 
beantwoord. De Indische Regeering had daarop tot zijn opvolger 
benoemd Louis Taillefert, maar hoewel hij een zeer verdienstelijk 
compagniesdienaar was, strookte deze benoeming niet met de 
inzichten van Heeren Meesters in het vaderland, die oordeelden 
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dat er op dit oogenblik geen gegronde reden bestond om het 
hoofd van de Kasimbazaarsche loge, Adriaen Bisdom ede secunde) 
in het bestuur te Bengalen, voorbij te gaan. Deze, die zijn 
c verlossing) in dat commandement reeds had aangevraagd, liet 
zich overhalen de directie over den handel aldaar te aanvaarden, 
en het is gebleken in de benauwde tijdsomstandigheden die 
kort daarop volgden, dat die keuze een zeer gelukkige was 
geweest. Louis Taillefert werd daarop Directeur van den handel 
te Suratte. 

Omtrent de nu komende belangrijke gebeurtenissen ontleenen 
we het volgende aan den schrijver van het dagboek te Houghly, 
van Juni tot Augustus 1756 aangehouden door den onderkoopman 
en eersten gezworen klerk Martinus Koning, te vinden in het 
1e deel der brieven en papieren van Bengalen overgekomen 1757, 
aanwezig in het Oud-Koloniaal Archief van het Aigemeen Rijks
archief te 's-Gravellhage. 

De Nawab van Bengalen Ali Vardi Khan, was in April 1756 
overleden en opgevolgd door zijn kleinzoon Siray-ud-doula. De 
voorganger van Taillefert, de Directeur Jan Kersseboom, deelt 
in zijne geheime missive van 10 December 1754 aan de Indische 
Regeering het volgende mede betreffende het karakter van dezen 
vorst. Na uitgeweid te hebben over een poging van dezen jongen 
Prins om aan zijn oom het Soubaschap van Dhecca afhandig te 
maken, hetwelk hem echter niet was gelukt, daar zijn stadhouder 
onmiddellijk weer door de andere partij was verdreven, gaat hij 
voort: eZijne Excellentie (namelijk zijn Groot,oader) is om zoo 
te zeggen idolatre van desen sijnen kleinzoon, waarin hij geen 
quaad sien kan, schoon een Nero in wreedheid, die het gantsche 
lant met schrik en angst vervult, doende dan eens een vaartuig 
opgepropt met volk in een sterk afloopende rivier zinken om 
zig te diverteeren met het aanschouwen hoe de menschen spar
telen als zij verdrinken en dan eens een swangere vrouw levendig 
het lijf openen om te zien hoe er die vrugt in legt en duysent 
diergelijke gruweldaaden meer, oversulx het te hoopen is, dat 
hij voor het overlijden van den Nawab, die hem als zijne presumtive 
opvolger considereert en doet erkennen, om hals geraakt als men 
zig van zijne Regeering niets als quaad voorspellen kan, schoon 
vooralsnog d'Europeesen en insonderheidt de Nederlanders niet 
ongeneegen schijnt:t. 

Deze nieuwe vorst was verbitterd op de Engelschen, omdat 
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zij te Calcutta eenige aarden borstweringen in steen hadden 
laten optrekken buiten zijn medeweten en bovendien den Naib 
Souba of onder-Nawab van Dhecca, zekeren Raay Kissendaas, 1 

die den nieuwen vorst ontvlucht was en den 15en April 1756 
«met desselfs familie en considerabele schatten de wijk naar 
Calcutta had genomen, in bescherming hadden genomen, niet
tegenstaande de talrijke protesten, die de jonge vorst hieromtrent 
tot de Engelsehen had gericht. 

Begin Juni 1756 trok daarop de Nawab met een leger van 
12,000 ruiters en 20.000 voetknechten met talrijke zware artillerie, 
bediend door Europeesche constabels uit zijn residentieMurshidabad 
op, met het doel de Engelsehe loges te Kasimbazaar en Calcutta 
aan te vallen en te vermeesteren. 2 

Den 5en Juni ontvingen de Directeur en de politieke Raad te 
Roughly een brief van den vorst, waarin deze mededeelde, dat 

1 Uit de memorie van Jan Kersseboom, nagelaten aan zijn opvolger Louis 
Taillefert, getateert 14 Februari 1755, komt een naamlijst voor "van den 
koning en de graten van het Hindostanscbe rijk als de regentIm van Ben
galen, Behaar en 01issa etc." Hieraan ontleenen wij dat Raay Kissendaas, 
diwan was te Dhecca en zoon van Raay Bollob. Zeer waarschijnlijk werd 
deze Raay Kissendaas onmiddellijk het slachtoffer van den nieuw opgetreden 
vorst Siray-ud-doula, omdat het hem kort tevoren niet gelukt was aan zijn 
oom het souba-schap van Dhecca te ontweldigen, alwaar deze Raay Kissendaas 
als stadhoudel' fungeerde. Dit komt overeen met hetgeen de Directeur Jan 
Kersseboom omtrent diens karakter mededeelde. 

S De vele Earopeanen, die zich bij het leger van den Nawab bevonden, 
waren bijna allen deserteurs van de loges van de verschilIende Europeesche 
naties. Ook Iiepen er verscheidene soldaten naar de andere vreemde loges 
over en beliep dit jaarlijks een vrij groot getal in verhouding tot de geheeie 
sterkte. Taillefert scbrij ft hieromtrent in zijn memorie betreffende de Engelscben: 
•. Omtrent het verleiden en aanlocken van ons volk tot desertie gun zij nog 
hun ouden gang, maar wij betalen hen in zo verre met dezel ve munt, da.t 
wij degeene die uyt eygen beweging van hen tot ons overkomen niet afwijzen 
en zijn door dat middel nu eenige jaaren met opsigt tot de zeevaart verre 
aan het langste end als zijnde d' Engelscbe matrosen zeer verleckert op de 
premie, die zij thuisvarende genieten". 

En ten opzichte van de Franschen: 
"Met de vernieuwde conventie over de deserteurs drijven de franschen 

niet met woorden maar door daden openlijk de spot. Althans alle reclamen 
die men doet van volk dat men weet tot hen overgeloopen te wesen, zijn 
vrugtelooa_ Zij laten wel quanauys patroaillea gaan door bunne heele colonie 
om de gereclameerde personen te zoeken, maar het ia geheel uyt de mode 
er een te vinden of weder te geven en ziet men dezelve vervolgens opentlijk 
op schild wagt staan, dan verzekere z' ons op de plegtigste wijze, dat zij niet 
van Chinsura, maar van Calcatte gekomen zijn". 
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hij met een leger op marsch was om de Enge1schen te «ver
de1gen,. De Hollanders konden echter gerust zijn, maar de 
Directeur van de loge werd verzocht ezijne magt van hoede
dragers 1 ter beschikking van de aankomende legermacht te stellen 
om mede te he1pen tot vernietiging van de Enge1sche kolonie. 

Zijne Excellentie had aan dien brief eigenhandig toegevoegd 
cgij kunt Ulieden gerust houden. ik zal hen vast uytroeyen». 

Ook van den bevelhebber van het leger had de Raad een 
dergelijk schrijven ontvangen. 

Den Sen Juni d. a. v. schreven Adriaen Bisdom en de Raad 
daarop: «het is wereldkundig, dat alle d' andere natien welke 
op de Ganges varen, krijgsluyden zijn en dat de hollandse Comp. 
eensdeels om de ruste, die· z' onder de suc'.:essive vorsten dezer 
landen genoten heeft en die z' zig met fundament onder Uwe 
Excell. loffelijcke regeering belooft en anders deels om het verval 
van haren handel het aanhouden van militairen genoegsaem in 
't geheel afgeschaft heeft, houdende slegts om hare vaartuygen 
en goederen gade te slaan, eenige dienaren, die men den naam 
geeft van soldaten en ook zodanig kleed om het gezigt te vol
doen en om z' te kennen en deze zijn door ziekte en sterfte 
zodanig weggesmolten dat men naauwe1ijks de wagten aan de 
poorten van de loge meer kan laten bezetten. Het kan Uwe 
Exc. niet onbekent zijn dat wij ons om dese reden 500 hier als 
te Kasimbazaar en Patna bij alle voorkomende troubles van 
inlandse berkandaars 2 bedienen, waarop ik verzoeke dat Uwe 
Excell. een gunstige reflexie gelieve te slaan,. 

Het hoofd van onze loge te Kasimbazaar, George Vernet, was 
eveneens om hulp gevraagd door den vorst, die be1oofd~ bij 
inwilliging van dit verzoek die Engelsche sterkte tezelfder plaatse 
na de verovering, als een belooning aan de Hollanders te zullen 
overgeven. Ook hierbij de door den vorst eigenhandig geschreven 
woorden: cGijlieden kunnen het werk van Uwe comp. met ijver 
en gerustheit blijven waarnemen,. 

Het opperhoofd beantwoordde dezen brief met de mededeeling 
dat hij het schrijven aan het hoofdkantoor te Houghly had 

gezonden. 

I Waarschijnlijk zoo genoemd naar hat hoofddeksel, dat de Europeesche 
militairen droegen. 

, Roerschutters. Een soort inlandsohe soldaten, bewapend met een voor 
dien tijd ouderwetsoh geweer. 
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Den 5en Juni werd het Engelsche fort te Kasimbazaar door 
de troepen van den Nawab omsingeld. Hoewel de Britten voor
nemens waren geweest de sterkte te verdedigen c zoo is egter 
het opperhoofd Watts zo lafhartig geweest van zig door het 
lamentabel geschrei van zijne vrouw zo verre te laten overhalen 
dat hij zig geheel aan den vorst onderwierp en zig bij opeysching 
na den vorst begaf met zijne oppermeester 1 als een sinloos 
mensch in zijn camisooh. 

Watts werd gevangen genomen, en moest bij drie verband
schriften beloven: 

1°. de familie en de schatten van den gevluchten Kissendaas 
uit te leveren. 

2°. alle fortificatien van de Engelschen te Calcutta te sIechten. 
3°. de tollen voor den particulieren handel op te brengen. 
De csecunde~ van de loge werd naar het fort teruggezonden 

om het geschut en de ammunitie over te geven, de goederen 
te verzegelen en de militairen te ontwapenen, waarvan het hoofd 
Allet zich cuyt disperatie met een ponjaard doodgestoken hadde~ 
en allen eenparig verklaarden dat deze zich met de zijnen tegen 
het volk van den Nawab had willen verdedigen maar het opper
hoofd Watts en de verdere ministers der Engelschen hem dit 
hadden belet. 

Ue Engelsche vrouwen en kinderen werden aan het hoofd 
van de Fransche loge aldaar overgegeven. 

Nu riepen de Engelschen ook de hulp van de Hollanders in, 
want den Sen Juni 'ontfing den Heer Diiecteur een missive van 
den Engels Gouverneur d'heer Rogier Drake en Raad te Calcutta 
op gisteren ged. waerbij Haar Ed. onder eene communicatie 
wegens de besetting van hunne logie te Cassimbazaar door het 
volk van den Nawab en verder hem ter kennisse gekomen aftogt 
van Denzelve naar gern. Haare residentie Calcatta, dit ministerium 
komen te versoecken om haar Eds. uyt krachte van het tractaat 
van alliantie dat tusschen de beide natien stant greep in cas 
van attacque alle mogelijcke hulpe toe te brengen, dewijl zulks 
tot wederzijdsche intrest zoude strekken, en uyt dien hoofden 
insteerden om te mogen weeten waarin de te verwagtenen 
assistentie zoude bestaan; waarop die vrinden nog heden in een 

1 Opperohirurgijn. 
Dl. 76. 18 
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antwoord van hier werd vertoond de ondoenlijkheijd om haar 
Eds. te assisteeren mits de onsekerheyd waarin men fluctueerde 
of het alleen maar om Calcatta te doen was item de sIegte 
gelegenheyd van onse loge en de zwakheyd van onse magt in 
Bengalen vermits men sig bij alle voorkomende troebeles van 
inlandse roerschutters moest bedienen en teffens t'opzichte van 
het door hem genoteerde rakende de verzogte hulpe op fun
dament van het tractaat dat tusschen de beide natien subsisteert, 
aangeschreven, dat behalve de order van onse superieuren 
dicteerde van ons in alle gevallen hoegenaamd die ons niet 
incumbreerrlen neutraal te houden, maar niet konde begrijpen 
dat de basis daar haar Eds. op geliefde te bouwen medebragt 
ons zelve die eenlijk als kooplieden alhier gestabileert syn soude 
kunnen noodzaken of verplichten uit dien hoofde ons te expo
neeren aan gevaarlijke moeilijkheden waarvan wij niet verzekerd 
waren bevrijd te zullen blijven ~. 

Ook de Nawab had na verovering van het fort te Kasimbazaar 
opnieuw bij de Nederlandsche loge om hulp aangeklopt onder 
mededeeling, dat hij met snelle marschen op Calcutta aanrukte 
en tevens begeerde dat men de schepen van de Compagnie voor 
de loge der Engelschen zou brengen om zoodoende hun versterking 
ook te water aan te vallen «waardoor UE. mijn gunst en genegent
heyt zult gewinnen~. Doch nu tevens aan het slot van dien brief 
de door den vorst eigenhandig gesteide bedreiging c UEd. welzijn 
bestaet in de naarkoming van het genoteerde bij den inhoud 
dezes en gevolgelijk om zig tot hunne uytroeying bij mijn armee 
te voegen,. Deze brief werd volgens den dagboekschrijver aan 
den Directeur Bisdom en zijn Raad overhandigd, cdoor zekere 
franse swerver in dienst van den Nabab Sirraay uddoela zig 
noemende Generaal Changeau en door den Nawab genaamd 
Generaal, Monsieur Sinjaad,. 

Bisdom was niet van zins zijn onzijdigheid prijs te geven; 
om echter niet onvoorbereid te zijn bij alle mogelijke gebeur
tenissen .gaf hij den lOden Juni de order voor de alarmstelling 
uit, waarbij aan ieder man van de 78 man sterke bezetting van 
het fort, zoowel militairen als overige compagniesdienaren, zijn 
plaats werd aangewezen, indien het fort macht aangevallen worden. 
Twee dagen later beantwoordde de Raad het schrijven van den 
vorst: c Zo heb ik mij met de receptie van dien, ten uyttersten 
vereerd gevonden en daaruyt ontwaard Uw Excell. begeerte dat 
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ik mijne capitains, soldaten, chaloupen en krijgsgereedschappen 
bij Uwe Excell. armee voegende dus het mijne tot verdelging 
der Engelsehen zoude aanwenden, waaruyt d'eer heb te dienen 
dat reeds bij mijn vorige brieven vertoond is d'onstentenis van 
soldaten, krijgsbehoeften etc. hoe wij kooplieden zijnde ons op 
niets als de negotie verstaen dog wij egter omtrend de uitvoering 
van Uwe ExceU. requisit ten opsigte van de chaloupen niet 
soude in gebreke zijn gebleven indien die zeilvaartuygen niet 
naar buyten vertrokken waren om op 's-Comps verwacht wordende 
schepen te kruyssen excepto twee oude welke zeer lek en oud 
zijnde, reparatie vereyschen en te dien eynde urt zee terug
gekomen zijn:.. 

De Engelsehe Gouverneur Drake was zeer misnoegd over de 
weigering om hulp te verleenen en protesteerde daartegen in 
heftige termen uit naam van Zijne Majesteit den Koning van 
Brittannie en van bewindhebberen van de Engelsehe Oost-Indische 
Compagnie. 

Bisdom betuigde daarop zijn verwondering over de indiening 
van het protest tegen het gedrag van de Hollandsehe factory, 
die door de omstandigheden genoodzaakt was aldus te handelen. 
Breedvoerig werden de redenen ontvouwd die hem aanleiding 
hadden gegeven het door hem ingenomen onzijdige standpunt 
te handhaven. De Directeur deelde tevens mede dat de Nawab 
bij cdiverse brieven eveneens de compagnie had lastig gevallen 
om manschappen, ammunitie en schepen, meer (zo men geloofde) 
om in 't vervolg een querel met ons te kunnen maken, dan 
met gedagten ons te bewegen tot diergelijke. schendige con
sideratien, . 

Den 15en Juni marcheerde de vorst met zijn geducht leger 
waarbij veel gesehut was ingedeeld, aan de overzijde van de 
rivier voorbij de Hollandsehe loge en werd in het voorbijtrekken 
met 21 kanon schoten begroet. Den volgenden dag naderde deze 
macht Calcutta, alwaar de Engelsehen alle huizen in den omtrek 
van het fort in brand hadden gestoken om des te beter van 
hun geschut gebruik te kunnen maken. De vorst had echter van 
zijn voornemen om onmiddellijk de versterking aan te vallen 
moeten afzien, omdat de levensmiddelen voor zijn troepen benoodigd 
nog niet waren aangekomen, waarvoor den schrijver van het dag
register, Mirza Sela, die daarvoor verantwoordelijk was, een boete 
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van 5 lak ropijen (1 lak is 100.000 ropyen of 150.000 gulden) 
werd opgelegd. De Directeur Bisdom ontving nog een brief van 
den Nawab, zieh te wachten aan de Engelschen eenige hulp te 
verleenen in welken vorm ook, daar dit van zeer nadeelige ge
volgen voor de Nederlandsche factory zou zijn. 

Den 20en Juni had daarop de bestorming en de inname van 
het fort door de troepen van den vorst plaats. Reeds eenige 
dagen te voren waren alle gebouwen en winkels in de plaatsen 
grenzende aan de loge leeggeplunderd, zoodat een groote 
hoeveelheid goederen als: lakens, chineesche stoffen, lijnwaden, 
porselijnen voorwerpen lak- en koperwerken, benevens een aan
zienlijk bedrag aan geld, waren gestoien en weggebracht. 

De tegenstand, door de Engelschen geboden, was van weinig 
beteekenis, waarschijnlijk omdat zij zeer goed inzagen dat de 
versterking niet te houden was tegen het met goed geschut 
voorziene leger van den vorst. 

De Gouverneur Rogier Drake had met de leden van den Raad 
de wijk genomen op een der in de rivieren liggende Engelsche 
schepen, waarna de commandant Holwell, die met de militairen, 
pennisten en eenige partieulieren de verdediging geleid had, zich 
aan den vorst overgaf. De eerste werd daarop gevangen genomen 
en de overigen in een klein donker vertrek opgesloten, de 
cblack hole> waarin kruit was geborgen, alwaar 's-nachts in de 
benauwde ruimte, bijna 200 personen stikten, terwijl verscheidenen 
zieh uit wanhoop in de rivier wierpen en verdronken. 1 

cDaar legt nu> zoo schreef de Politieke Raad te Houghly 5 
J ulij 1756 aan de Indische Regeering te Bata via, «die kostelijke 
plaats, welkers luyster en florisantie een yder tot verwondering 
plagt te strekken en die d'Engelsche maatschappije merkelijke 
voordeelen opbragt tot een puynhoop, het fort en alle kostelijke 
gebouwen afgebroken, de winkels die voor dezen opgepropt 
waren van koopmanschappen zijn geplundert, de timmerwerven 
gesloopt, de plaats gesteid onder het bestier van eenen fausdaar 

1 Omtrent dit voorval Bchrijft The Impel'al Gazetteer of India dl. H, 
blz. 817 het volgende: "The Europeans who remained were compelled, after 
a ahort resistance, to surrender themselves to the mercies of the young 
prince. The prisoners, numbering 146 persons, were driven at the point of 
the sword into the guard-room, achamber scarcely 20 feet square, with but 
two small windows. Next morning only twenty·three were taken out alive, 
among them MI'. HolweIl, the annalist of the Blaok Hole". 
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mitsgaders de beds van de buyten comptoiren mede gevangen, 
zijnde dit gevolgen van de licentieusheid welke die natie zo 
eigen is ....... :t. 

Na de verovering van Calcutta werd de plaats herdoopt in 
Alinegger en een ieder op straffe van een boete gewaarschuwd, 
den naam Calcutta uit te spreken. De vorst besloot een tempel 
te bouwen tegenover de plaats van het Engelsche fort, dat met 
de pakhuizen en de Engelsche kerken zou gesIecht worden. 
Zijn voornemen echter om de voor hem gebrachte Ieden van 
het geslacht Raay Kissendaas, waarover de twist was ontstaan, 
neuzen en ooren af te snijden, werd op voorspraak van een 
paar bevelhebbers van het leger, niet ten uitvoer gebracht. 

Voor de Hollandsche kolonie zouden nu echter ook bange 
dagen aanbreken. 

Nadat Bisdom op den 21 0n Juni den vorst met de behaalde 
vietorie had geluk gewenscht, ontving hij 2 dagen later van 
dezen bericht, dat zijn verzoek om hulp van de Hollanders tegen 
de Engelschen slechts was geschied om hem op de proef te 
stellen, daar hij wel kans zag 10 zulke natien uit te roeien en 
dus aan het niet nakomen van de orders van den vorst niets 
verbeurd was. Hij voegde hieraan echter de waarschuwing toe dat 
indien de Compagnie in zijn land wilde blijven handel drijven, 
zij dan ook de bevelen van Zijne Excellentie stiptelijk had op 
te volgen en in de eerste plaats datgene wat de aan den Directeur 
toege:wnden bemiddelaar aan dezen had mede te deelen. 

Den volgenden dag begaven zieh daarop de Directeur Bisdom 
met twee zijner leden van defl Raad, de hoofdadministrateur 
Armenault en de koopman Isinck naar de woning, waar zij 
afgesproken hadden den afgevaardigde van den vorst te zullen 
ontmoeten en hier vernamen zij tot hunne groote verbazing van 
dezen het volgende: «mijn tong is niet in staat aan UEd. te 
melden al het geene den Heer Nawab mij gezegt heeft, en zijn 
ordres en humeur baaren mij zoo een groot verdriet dat het 
God en mijn hert best bekent is, zelfs zweere ik op mijn zoon 
die alhier tegenwoordig en mij het allerliefste is, dat hij Nawab 
na geen verzoeken of vertoningen van niemand wil luysteren; 
dierhalven :wude ik ook niet raadzaam vinden mij met eenige 
zakt::n te bemoeijen, indien UEd. belangen en die der Franschen 
niet ten tapijte gekomen zijnde, ik uyt hoofde van d' oude vriend-
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schap met dezelve. verpligt geweest was daarvoor naar behooren 
bij zijn Excellentie te spreken, dog hij heeft mij egter als ten 
uyttersten misnoegt zijnde over dat l.,~d. zo wel als de fransen 
geweygert heeft hem tegens d'Engelsen t' assisteeren, toegezworen 
dat hij 20 lak ropijen van de Hollanders en ook zo veel van de 
franschen bij wege van Nesserane 1 nemen, en indien dezelve tot 
dies betaling niet goedwillig wilden overgaan, hen geensints ver
schonen, maar even gelijk de Engelsehen behandelen zoude, 
daarbij V'oegende dat den Nawab dikwils aan hem wajed gezegt 
hadde: Ik heb altoos gedagt dat de Hollanders getrouwer aan den 
koning waren dan hem om zulk geringe dingen als ik verzogt 
hebbe, verlegen te laaten. Ik heb de Hollanders een considerable 
dienst en grote onkosten gedaan om hare sterkste competiteuren 
in de Negotie t'onder te brengen en misschien zoo den uytslag 
mijner ondernemingen aan hen gestaan hadde, zoude ik onver
rigter ~ake heb ben moeten terugkeeren >. 

20 Lak of 2 millioen ropijen. gelijkstaande met 3 millioen 
gulden zou de kleine Nederlandsche factol)" dus moeten opbrengen 
als een boete voor haar ongehoorzaamheid aan den Nawab. 
Bij wijze van troost voegden de gemachtigden van den vorst 
hieraan toe, dat de nesserane of de gave die de nieuwe souve
reinen gewoon waren bij hun optreden te ontvangen. en alles 
inbegrepen gewoonlijk 40.000 ropijen bedroeg, in die boete 
begrepen was. 

De Directeur antwoordde dat als die vorst bij zijn eisch bleef 
volharden. het maar beter was dat de Hollanders zijn land zouden 
verlaten, daar zij zieh van geen kwaad bewust waren, wijl de 
vorst iets gevergd had, hetgeen zij niet konden en ook niet 
mochten nakomen. De afgevaardigde gaf hun hierop tot bescheid 
dat de Nawab hun geen verlof zou geven te vertrekken, en, 
mocht dit al gebeuren. zeker niet alvorens hen ceen schoone 
veer te ontplucken». waarop de Directeur de bemiddeling van 
den gezant inriep om althans betere voorwaarden te verkrijgen 

1 De Gouverneur van Ceylon Mr. Iman W. Falck schrijft hierover in een 
particulieren brief aan een bloedverwant in Nederland in 1765: paresse. 
Port. Een eerste bewijs van onderdanigbeid door het aanbieden van een 
geschenk. Zij zijn door het geheeie Oosten in gebruik. Te Bengalen. Coro
mandel, Suratte noemt men ze Nessers, Nesseranen of zichtgiften welke de 
Compagnies beambten aan de Moorsche regenten moeten aanbieden. (Collectie 
Hope, Koloniaal Archief N°. 8469). 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:25AM
via free access



NEUTRALITEIT VAN DE NEDERL. LOGE TE HOUGHLY. 273 

daar, zoo schreven Bisdom en zijne raad aan de Indische Regeering 
op 5 Juni 1756, cdit een pretentie is die we niet konden inwil
ligen, maar ons liever getroost zouden heb ben vegtenderhand te 
sterven; ondertusschen gaf de Hemel die uitkomst clat we door 
spendatie van geld eenige luyden daar dien dolle Hartog nog 
alwat naar luystert in onze belangen overhaalde en door dat 
middel den Eysch gemodereerd kregen tot op een vijfde van 
't geheel of vier lak ropijen, dies verre veld gewonnen hebbende 
onderstonden of er nog niet wat af te dingen dan wel of er kans 
ware om met d' ordinaire nesserane, die men verpligt is aan alle 
nieuwe viceroys ten bedrage van ongeveer een half Iak ropijen 
op te brengen dan wel met een lak of twee vrij te raken, dog 
de vorst onze vasthoudendheyd bemerkende en zig verbeeldende 
regt te hebben om ons te kastijden, commandeerde aanstonds 
volck om ons .geschut weg te sieepen en de vlaggemast onder 
de voet te kappen; nu was er geen tijd langer van beraad, men 
moest kiesen of deelen; aan d' eene kant was het een harde 
zaak de Maatschappije zulk een in menschen somma gelds die 
men met de kosten van de bemiddeling en eenige ongelden met 
den overvoer van den Nawab en zijn leger in den aftogt van 
Calcatta op circa vijf maal hondert duyzend ropijen moet schatten, 
te zien afpersen en aan de andere kant was er geen kans ter 
wereid om ons tegens de talrijke magt van den Nawab die .met 
een treftelijke arthillerye en goede Europeesche constabels voor
sien was te maintineeren nog het in de tegenwoordige mouson 
met de schepen te ontvIugten, trouwens het zou ook ons eragtens 
een onvergeeflijke dwaasheid geweest zijn om eene slag, die onder 
Gods iegen haast te herstellen zal wezen, ons leven, vrijheid, 
het respect van onzen landaard en onze colonie te hazarderen 
aan een onberaden bravoure van een dag of twee of mogelijk 
minder, namate der zwakheid van ons fort en de sIegte gesteld
heid der arthillerye in comparatie van die der Britten, dierhalven 
kosen we nolens volens de parthy van den Nawab zijne begeerte 
in te willigen, zijnde de ons afgeforceerde penn. door den Gomasta 1 

van Tettusjent 2 geschoten op een obligatie a t pcto. 's-maands .• 
Het werd tijd dat de Directeur en zijn raad den eisch inwil

ligden, daar de troepen gereed stonden om het fort aan te vallen 

1 Zie noot 2 blz. 274. 
S Tettusjent is wisselaar of" banquier" te Houghly. (Uit de memol"ie vermeid 

in I\oot 1, pag. 265). 
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ee de «buytmakers't benevens een schaar van andere «plunde
raars» zieh reeds in de straten en stegen van het dorp vertoonden 
en op de order wachtten om te gaan plunderen. De Franschen, 
die ook hadden geweigerd hulp te verleenen, moesten een boete 
betalen van 350.000 ropijen terwijl de andere natien, hoewel 
geheel onschuldig, evenmin verschoond werden daar de Denen 
25.000, de Portugeezen en Embdenaren elk 5000 ropijen moesten 
opbrengen. 

Niettegenstaande deze aderlating mocht de Compagnie niet 
de minste rancune betoonen, want de aanwezigheid van den 
vorst met zijn leger zoo nabij de Hollandsche factof)', bracht de 
verplichtingomede, dat de Directeur en zijn Raad den zegevierenden 
Nawab moesten gaan complimenteeren. 

Den 280n Juni had dit bezoek plaats door Adriaen Bisdom 
met den hoofdadministrateur Armenault, in gezelschap van een 
paar inlandsche makel aars en het hoofd van de plaats Chinsura. 

Een z.g.n. zichtgifte bestaande uit 21 gouden en 25 zilveren 
ropijen werd den vorst aangeboden, die met zijn broeder op een 
voetenbank was gezeten. Na de gewone complimenten werden 
stoelen aan de Heeren gepresenteerd, waarop de vorst den 
Directeur mededeelde: «U.Ed kunt met gerustheid en zonder de 
minste vreeze zijne negotie blijven waarnemen en zig aan de oude 
methodes houden,. Op de mededeeling van den Directeur, dat 
aan den handel dikwijls velerlei moeilijkheden in den weg werden 
gelegd, werd dezen opgedragen zijn bezwaren schriftelijk in te 
brengen, waarna hieromtrent een beslissing zou worden genomen. 

Vervolgens «werden aan den Diwan Ragia Dallobram 1 ordre 
gegeven om zijn Achtb. en den E.ArmenauIt de voor dezelve 
geprojecteerde Eerekleederen, bestaande ider in een tulleband 
en overtoomsel op dezelve, een cabaay en een kommerband (of 
gordel) aan te doen, invoegen Haar Eds. ten dien einde opge
rezen en met ge;m. Dollebram en den Gomasto 2 van Choja 
Mhamet Wajed in name Sedde Sieuw in de toscha Gana (klee
derenkamer) gegaan, rriitsgaders aldaar de voorsz. Eereklederen 
door hen beiden aangetrokken en bij zijn Excellentie gebragt 
zijnde, had dezelve de beleefdheid met zijn eyge handen een 

1 Ragia Dallobram Bladur. Diwan van den Nawab Ali Vardi Khan en 
Generaal Monsterheer. (Uit de memorie vermeId in Doot 1, p. 265). 

I Gomashta.. Rind. An overseer, an agent. an accountant. rSalfour, Tlw 
C,ycI0l'aedia of India). 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:25AM
via free access



NEUTRALlTEIT VAN DE NEDERL. LOGE TE HOUGHLY. 275 

hoofdciersel met Edele gesteentens bezet, op de tulleband van 
d' Heer Directeur vast te maken, en zijn Achtb. aan te zeggen 
om deszelfs affaires met gerustheid waar te nemen, mitsgrs. op 
de aankondiging van den voorsz. Wajed, dat de hecken van 
's-Comps. dorp Suntsura, mitsde komst van zijn Excellenties 
krijgsmacht, bij continuatie open blijvende een ygelijck daar 
binnen kwam, te antwoorden, dat dezelve kOllde doen sluyten 
en degeene, welk eenig o\'erlast aldaar mogte gebruyken naar 
vereysch corrigeeren waarop welm. Heer Directeur nog met een 
Eliphant en den E. Armenault met een paard beschonken, en 
voorts betels tot afscheid door zijn Excell. gegeven zijnde wierden 
Haar Eds. gedimitteert, en reverteerden dus zeer voldaan nevens 
de voorsz. inlandse beds. die mede met Eereklederen tegens 
den avond binnen dese fortresse, alwaar Haar Eds. onder het 
blazen van trompetten verwelkomt wierden, zijnde wijders ter 
eere van den Heer Directeur zo op deszelfs vertrek als terug
komst ider reize 21 canonschoten gedaan. ~ 

1 Juli nam de vorst met het gros van het leger weder den 
terugtocht aan naar zijn residentie Murshidabad, terwij! een deel 
te Calcutta achterbleef tot bezetting van de veroverde factory 
en om te trachten de gevluchte Engelsehen alsnog in handen te 
krijgen. Op denzelfden dag ontving de Directeur een brief van 
den Nawab, bestemd voor den Gouverneur der Engelsehe Oost
Indische Compagnie te Madras, den heer Pigot 1, waarin de vorst 
de redenen mededeelde die hem hadden bewogen, de Engelsehe 
loge te Calcutta te vernietigen, met verzoek dien brief aan het 
bestemde adres te doen bezorgen. Aan het slot van dat schrijven 
stond, «dog den armen Mr. Watts als onschuldig zijnde heb ik 
zijn afscheit t'UE. waards gegeven,. 

De Gouverneur van de vermeesterde loge, Drake, had met de 
meeste leden van den Raad de wijk genomen aan boord van het 
schip Doddalay en verzocht den Directeur Bisdom, voorzien te 
worden van provisien en kleederen, en aan de officieren van 
Compagniesschepen te Volthe liggende, bevelen te geven hem 
allen mogelijken bijstand te verleenen door touwwerk en anker
kabels tegen eventueele vergoeding af te staan. 

Hoe ongaarne ook, de Hollanders moesten eveneens dit verzoek 

1 George Pigot, Gouverneur van Madras, 14 Januari 1755 tot 14 Novembllr 
1765. (India. Office List VI!,Il 1919). 
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weigeren, daar de vorst een manifest had uitgevaardigd, waarbij 
het op zware straffen verboden was aan de gevluchte Engelsehen 
eenige hulp, in welken vorm ook, te verleenen. Een nader schrijven 
met verzoek om eenige inlandsehe matrozen werd evenee'ns niet 
beantwoord. 

Daar zij echter begrepen in welk een treurigen toestand de 
vluchtelingen zieh bevonden, die aan alle kanten nog door den 
vijand waren ingesloten, voorzagen zij ze heimelijk des nachts 
van eetwaren en verschillende behoeften, terwijl de Engelsehen 
zelf uit Compagnies magazijnen te Volthe ankerkettingen hadden 
genomen. 

Met hoeveel omzichtigheid ook deze hulpverleening had plaats 
gehad, zoo was dit evenwel aan den bevelhebber der inlands ehe 
macht ter oore gekomen. Op 24 Augustus ontving de Directeur 
daarop de waarschuwing, dat de Hollanders daardoor gevaar 
liepen, evenals de Engelsehen, van de «.aarde verdelgb te worden. 

Het was te begrijpen, dat de Engelsehen, die op weg waren 
de machtigste natie der aarde te worden, zieh de berooving van 
zoo'n belangrijk handelspunt, niet zouden laten welgevallen. 

Begin Decem ber 1756' verscheen een eskader van 3 oorlogs
schepen, onder bevel van den Admiraal Charles Watson (in de 
golf van Bengalen), die den 14en December aan den Directeur 
van de Nederlandsche loge mededeelde, dat hij was gekomen 
om de verwoeste Engelsehe kolonie weder op te richten en een 
ampele voldoening van den Nawab zou eisehen voor de smadelijke 
behandeling, die zijn landgenooten hadden moeten ondergaan. 

Voor het Hollandsehe bestuur beteekende dit wederom een 
reeks van moeilijkheden, die te duchten waren met het oog op 
handhaving van zijne onzijdigheid, daar de Admiraal al dadelijk 
aan die mededeeling toevoegde, dat hij had gehoord hoe de vorst 
de hulp van onze landgenooten had ingeroepen, met waarschuwing 
om daaraan geen gevolg te geven, daar dit als een openlijke 
oorlogsverklaring ZOll aangemerkt worden. 

Bisdom antwoordde daarop kortweg dat hij zijn plicht al te 
goed kende «om te vervallen tot conduittes die daartegen strijdig 
zijn, alware 't ook dat ik andermaal daardoor g'exponeert raakte 
aan de woede van de vorst en aan een gelijkstandige boete als 
d'E Comp. al eens uit die hoofde afgeperst is:t. 

Eischte echter de Admiraal dat wij ons ten opzichte van hen 
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neutraal zouden houden, zoo scheen hij ditzelfde standpunt 
tegenover de andere partij niet noodzakelijk te vinden, want een 
paar dagen later verzocht hij, ook al op grond van de alliantie, 
welke tusschen de Engelsehen ende Nederlanders in Europa zou 
bestaan, om hulp van loodsen en kwartiermeesters, om de Engelsehe 
schepen stroomopwaarts te brengen. 

De Directeur wees dit verzoek af, op grond van het kleine 
ge tal petsonen dat hiertoe beschikbaar was, daar onze schepen 
aan de Moorsehe wachtplaatsen op de rivier werden aangehouden, 
onder voorwendsel dat de daarin aanwezige goederen voor de 
Engelsehen bestemd zouden zijn, en bovendien de vorst een 
verbod had uitgevaardigd om de Engelsehe schepen bij het 
oploodsen in de rivier op eenige wijze hulp te verleenen. 

2 Januari 1757 werd Calcutta daarop door de Engelsehen 
heroverd en weder door hen bezet, waarop de Admiraal een 
manifest uitvaardigde, hetwelk de mededeeling bevatte, dat hij 
den oorlog aan den Nawab had verklaard, omdat de vorst op 
alle tot hem gerichte brieven om opheldering geen antwoord had 
gegeven. De Europeesche natien werden aangemaand een strikte 
neutraliteit in acht te nemen. 

Onmiddellijk daarop werd een deel van het eskader met een 
troepenmacht van 1400 blanke en 200 inlandsehe soldaten naar 
Houghly gezonden, die het Moorsehe fort, de verblijfplaats 'lan 
den Inlandsehen Gouverneur, innamen en alle gebouwen en win
kels tot aan de grens van het gebied van de O. I. Compagnie 
verwoestten en verbrandden . 

De Engelsehen hadden een kwartiermeester 'lan een onzer 
schepen met geweld gedwongen op een Engelsch schip als loods 
dienst te doen, tegen welke handeling de Raad van Houghly 
een protest indiende met verzoek dien man in vrijheid te stellen. 
In stede van eenig antwoord daarop te verkrijgen diende de 
Admiraal den 11 Januari een klacht in bij het Hollandsehe bestuur, 
dat in Compagnies gebied een schuilplaats werd. verleend aan 
de onderdanen 'lan den Nawab, die uit Calcutta waren gevlucht 
en welke zelfs geschut uit onze loge zouden hebben weggehaald 
om dit tegen de Engelsehen te gebruiken, 't geen onzerzijds 
oogluikend zou zijn toegelaten. De Admiraal verzoch.t daarop 
die menschen met hun schatten uit te le'leren, daar de Hol
landers anders niet alleen hier, maar ook in Europa daarvan de 
kwade gevolgen zouden ondervinden. 
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Bisdom diende daarna op de v0lgende wijze van repliek: 
cHet schijnt mij uyt Uw Excell. missive van gisteren toe dat 

desselfs betuygingen van gevoe1igheid wegens onze bewezene 
diensten aan de Britsehe Natie in de dagen der benauwtheid 
maar in woorden bestaan zullen en dat onze opregtheid gevaar 
loopt van met eene verwoesting onzer colonie en een aanval op 
onze Loge beloont te worden, dewijl Uwe Excel1. geloof slaet 
aan betigtingen daar geen waar woord van is; heb ben 'heden al 
een lieutenant met eenig gewapend volk ondernomen binnen ons 
dorp geweld te gebruyken en te plunderen aan huizen van onze 
oude ingezetenen regt tegen den teneur van het ons toegezonden 
manifest van den Gouverneur Drake en den Raad te Calcatta
wij heb ben niemand protectie verleend, buyten onse eygene 
inwoners en wat belangt de betigting rakende het wegnemen 
van ons kanon, het is onbegrijpelijk hoe Uwe Excell. diergelijcke 
uitstrooisels kan aanneemen, waarom informeert zig dezelve daar 
niet van bij de alhier remoreerende Engelsen, indien het om een 
waar berigt van ons gedrag te doen is - dog is het te doen 
om onze ruine dan moeten wij onze taak aan God bevolen 
laten en naarmaten van ons zwakke magt. geweld met geweld 
te keer gaan; makende ik geen de minste zwarigheid om mij 
uithoofde van mijn onschuld, zooal hier als in Europa te zullen 
kunnen verantwoorden .• 

Onder voorgeven, dat gelden en goederen toebehoorende aan 
Bengaalsche inwoners, en dus vijanden van de Engelsehen in 
de Nederlandsche loge geborgen waren, werd uitlevering daarvan 
verzoeht en tevens geeiseht dat d~ goederen van de inwoners 
van Chinsura zouden geinventariseerd worden om daardoor te 
kunnen uitmaken of daaronder ook voorwerpen waren, afkomstig 
van den vijand. 

Het eerste werd door den Directeur en de Raad ontkend en 
het tweede geweigerd, omdat dit strijdig zou zijn met het reeht 
der ingezetenen en zeer euv.el zou opgenomen worden. Niet
tegenstaande deze weigering gebeurden deze huiszoekingen op 
neutraal gebied toeh door de offieieren van de expeditie, waarom 
door den Raad een brief aan den Admiraal werd gezonden 
waarin op heftige wijze tegen deze schending van grondgebied 
werd geprotesteerd, als ook tegen het aanhouden van Com
pagnies vaartuigen om daaruit twee gezagvoerders te lichten 
teneinde de Engelsehen op de vaartuigen in de rivier van dienst 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:25AM
via free access



NEUTRALITEIT VAN DE NEDERL. LOGE TE HOUGHLY. 279 

te zijn. Dit protest werd den 18 Januari door twee leden van 
den Raad, daartoe afgevaardigd - Armenault en Bacheracht -
overgebracht. 

Zoo spoedig als de Nawab met zijn leger gereed stond, het 
Engelsehe fort te Calcutta aan te vallen toen de Gouverneur niet 
aan zijn verlangen voldeed om den gevluchten Raar Kissendaas 
met zijn familie uit te leveren, zoo draalde hij nu om zieh met de 
troepenmacht te meten, die voldoening kwam eisehen voor de 
geleden hoon. 

22 Januari schreef Bisdom aan Reeren XVII: cOndertusschen 
geeft het nog eenige troost dat de Heer Viceroy met zijn ont
zaglijke leger en magnificque arthillerye zelfs wat schuw voor 
d' Engelschen schijnt te wezen, staande de inlanders als voor 
het hoofd gesl~gen over de gezwindheid waarmede de Britten 
door behulp van een spring op hunne kabels aan weerskanten 
van hunne oorlogschepen weten vuur te geven en ruymen baan 
te maken>. 

Doch niet alleen den vorst van Bengalen maar ook de Fran
sehen hadden de Engelschen te beoorlogen, daar de oorlog, in 
Europa tusschen de twee natien uitgebroken, zich ook spoedig 
naar de kolonien overplantte. 

De N awab werd tweemaal door het Engelsche leger vers lagen 
en trok toen ijlings terug naar zijn· hoofdplaats Murshidabad om 
de grenzen van zijn land te beveiligen tegen een aanval uit het 
Noord-Westen. Voigens schrijven van den Raad van Roughi)' aan 
het opperbe~tuur in Nederland. zouden de Engelschen een voor
deelig contract hebben gemaakt met den vorst, een soort of- en 
defensief verbond hebben gesloten met volkomen herstelling van 
hunne privilegien en voorrechten en ruime vergoeding voor het 
verloren gegane geschut, munitie en koopmansgoederen. Zelfs 
zouden zij het recht hebben verkregen een eigen munt te Cal
cutta te slaan. 

Daarna werd met de Fransche kolonie afgerekend en ook 
hierbij ondervond de Hollandsehe loge wederom dezelfde moeilijk
heden bij haar streven om hare onzijdigheid te handhaven. 

Den 14den Maart 1757 werd het fort Orleans te Chandernagor 
door de Engelschen berend en den 23en Maart d.a.v. bemachtigd. 
De Franschen boden een hevigen tegenstand, maar toen de 
Admiraals Watson en Pecock met hunne 3 oorlogsschepen voor 
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het fort versehenen was hetpleit in 2 uren beslecht, daar de 
sterkte niet bestand was tegen het vreeselijk bombardement uit 
de talrijke vuurmonden van die schepen. De belegerden werden, 
in aanmerking genomen de gebruiken van dien tijd, c ongemecn 
discreeb behandeld, daar zij vrijheid kregen met hunne part i
culiere goederen te vertrekken waarheen ze wilden. Zij kwamen 
daardoor in de Nederlandsche loge terecht cwaar we mee op
gescheept sitten», schreven Bisdom en de Raad den 2den April 
aan H.H. XVII te Amsterdam en vervolgens: cHierdoor is de 
imaginaire vrijheid binnen de Ganges den bodem ingeslagen en 
zal ontwijffelijk de sterste den zwaksten voortaan altoos aantasten 
en rUIneeren ten waare door d'oneenige partijen daarinne konde 
voorzien worden. Indien het nu na deze gissing uytvald dan is 
het zeker dat wij altoos aan de slegste koop zullen wezen, want 
wij hebben indisputabel het meest, ja mogelijk zo veel als d'andere 
natien met malkanderen te verliesen en geen magt ter waerelrl 
om het te konnen secureeren. De Nawab zeer wel van ons 
onvermogen onderregt, heeft ons niet alleen de bij onze reverente 
van 2 Jan. verme. inmense somma gelds afgeperst, maar ons 
zedert op ons nevensgaande request om restitutie van die pennen 
durven dreigen met bastonade van Papoosslagen 1 het grootste 
affront dat men hier imand kan andoen, bijaldien wij ons niet 
stil hielden, eene brutaliteit die w'hem duur betaald zoude kunnen 
zetten als w'een armee van 14 ci 15.000 man in 't veld konde 
brengen gelijk de britten die hem thans zo gedwee hebben 
gemaakt dat alken het gezigt van de Engelse vlagge genoeg is 
om hem de tramontane te doen verliesen ~. 

Voortdurend bevond zieh de Hollandsehe kolonie tusschen 
hamer en aambeeld, ook nu weer in het conflict met de Franschen. 
cDe zeer verdrietige disputen met de schijnvrienden» worden het 
duidelijkst samengevat in het schrijven van Bisdom aan H.H. XVII 
op den 10n November 1757: cDat die menschen vol spijt over 
het geluk, dat wij hadden van met vreden gelaten te worden en 
zig misschien verbeeldende, zooals men uit hun bitter verwijt en 
brieven van den 17n Maart kan opmaken, dat hun Hof gediend 
is om querelIen tegen desselfs nabuuren te kunnen zoeken, de 
onbeschaamdheid en quaadaardigheid gebad hebben van t.e ver
zinnen en ons ten lasten te leggen dat men hare vijanden de 

I Mij onbekend, wat hiermede wordt bedoeld. 
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Engelschen, toevoer van krijgs- en mondbehoeften gedaan en 
zwaar geschut ten dienste van denzelven had gereed laten maken 
en, ofschoon we op die valsche betigting geprotesteerd hebben , 
zijn wij naderhand de novo door hen aangerand en beklad ge
worden. Haar verzoek om protectie na het verlies van het fort 
Orleans is door de Hollanders finaal ontzegd en haar alleen 
toegestaan om binnen onze limiten te mogen wonen, maar 
nadat zij door de Engdsen opontboden waren, die het gros der 
Fransche krijgsgevangen naar Pondkhery wilde zenden , gepro
testeerd hebben als zouden zij beweren dat wij hen die protectie 
verleend hadden:t. 

Intusschen waren te Bengalen zeer belangrijke gebeurtenissen 
voorgevallen. 

Van een oneenigheid tusschen den vorst met een zijner 
voornaamste grooten Mir Jafar Alikhan maakten de Engelschen 
gebruik om met dezen een contract te sluiten met het doel 
den Nawab van den troon te stooten en zelfs van kant te 
maken. De stoutmoedige overwinnaar in de laatste veldslagen, 
zoowel tegen de troepen van den vorst als tegen de Franschen, 
Kolonel Clive, trok in Juni 1757 met 1500 blanken en 2000 
inlandsche soldaten tegen de hoofdplaats Murshidabad op, om 
zich met de macht van ]afar Alikhan te vereenigen en wanneer 
de zaak naar wensch uitviel, dezen op den Bengaalschen troon 
te plaatsen. 

De vorst trachtte zieh daarop, maar tevergeefs met dezen te 
verzoenen, waarop hij met het gros van zijn leger naar Plassey 
optrok, alwaar zijn eerste bevelhebber met een leger lag ge
kampeerd. Den 23en Juni 's-morgens ten 8 uurvielen deEngelschen, 
gesteund door de troepen van den verrader, die voorhoede ter 
sterkte van 15000 man aan en sloegen haar na een gevecht van 
3 uren op de vlucht waarna zij zieh met de krijgsmacht van 
het leger onder den Nawab vereenigde; onmiddellijk door de 
Engelschen vervolgd werd nu het gansche leger van den vorst 
met een aanzienlijk verlies van menschen, 40 stukken geschut 
en het meerendeel der bagage, uiteengeslagen en op de vlucht 
gedreven. Nadat de hoofdplaats Murshidabad was binnenge
trokken, werd de vorst, die naar Poerama was gevlucht, achter
haald, naar de hoofdplaats teruggebracht, aldaar den 3en Juli in 
stukken gehouwen en begraven aan de voeten van wijlen zijn 
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grootvader, dien hij pas ruim een jaar tevoren in het bewind 
had opgevolgd. 

Eenige dagen tevoren was Mir Jafar Alikhan tot N.awab van 
Bengalen uitgeroepen. 

Bij die geslagen voorhoede bevonden zich 60 Fransche artille
risten met eenige Portugeezen, die bij de belegering van het 
fort Orleans naar den Nawao waren gevlucht. 

De voordeelen, die de Engelschen door den goeden uitslag 
van dezen krijg behaalden, waren buitengewoon belangrijk, zooals 
blijkt uit het schrijven van Bisdom aan Heeren XVII te Amsterdam 
d.d. 11 Augustus 1757: «De zaken dus naar wensch voor de 
Britten uytgevallen en de Regeering thans volkomen na den 
zin dier Natie geschikt zijnde is het te denken dat dezelve extra
ordinaire prerogativen zal genieten zijnde aan haar reets tot ver
goeding van all~ kosten, geleden hoon en schade g'accordeert 
een considerabele schat van drie caxoor of dertig millioen ropy 
zijnde vijf en veertig millioen guldens benevens een district, uyt 
welkers revenuen z' continueel 2000 Europeese en 3000 inlandse 
soldaten zullen onderhouden, ongerekend nog de belooning welke 
de uytvoerders van dit exploit appart staan te genieten; waar 
van ons reets twaalf lakken of f 1890000 ter overmaking g' offereerd 
en toegeteld zijn, op conditie dat de overmaking niet ten eersten 
zal behoeven te geschieden, maar in den tijd van drie agter 
een volgende Jaren ...... ' 

De krijgsbedrijven van Kolonel Clive, later om zijn verdienste 
ten ba te van het Britsche Rijk tot lord verheven, legden den 
grondslag tot de macht der Engelschen in Voor-Indie, maar 
leidde tevens tot de vernietiging van den handel der andere 
Europeesche volken. in de eerste plaats die van de Hollanders. 
die weleer in die streken vooraan stonden. 

Het flinke optreden van den Directeur, Adriaen Bisdom, die 
nog jaren lang met klem de belangen· van de Compagnie aldaar 
voorstond, kon niet verhoeden dat de voornaamste artikelen als 
salpeter, en zelfs lijnwaden een monopolie der Engelschen werden, 
daar deze het Inlandsche bestuur geheel naar hun hand wisten 
te zetten. 

De goede tijd van krachtdadig ingrijpen was voorbij, en toen 
dit een paar jaar later in 1759 toch nog eenmaal geschiedde, 
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was de uitvoering van dien aard, dat geen enkel resultaat werd 
bereikt 1. 

Geld verdienen was het eenige doel; alleen als dat was 
bereikt, vonden verdienstelijke handelingen waardeering. Zoo 
hadden Heeren XVII wel een woord van lof mogen invoegen 
in hun brief aan de Indische Regeering van 10 October 1758 
voor het gedrag van den Directeur Bisdom in die moeilijke 
dagen van 1755 en 1756. Nu heette het slechts: cDe sware 
geldsextorien, waaraan de min r genootsaakt is geweest te voldoen, 
gevoegt bij 't verongelukken van 't schip Voorburg zijn drukkende 
slagen voor de maatschappij, die wij niet zonder smertelijk leed
wezen hebben vernomen, wij wenschen en bidden van herte, 
dat het den Heere behagen moge, de maatschappij voor derge
Iijke rampen int vervolg genadiglijk te behoeden en verwachten 
inmiddels dat de min' met verdubbelden ijver zig zullen be
vlijtigen om die geledene rampen door alle mogelijke middelen 
te soulageeren,. 

I Zie hierover G. C. Klerk de Reus, "De expeditie nur Bengale iD 1759". 
Indische Gids, jaargang 1889, deel 2 blz. 2093 vgg. 
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