
HERBERT Dl JAG1R.

V a» deseïi gefces&a oriental*»! sja «is tot dasveïre niet vele
hgsaaierfaedsa bekesd. la het aan OEse ieaers weJbekeade werk
ran Vskatys * viades wij ssstoesi hem seer weiaig opgetee-
kead, bijv. dat. bi| is bet jaar 1668 reeds ïa Perse was, met
•ies rsiig ÏSB ösderkaj^ssa, es s i t e r ttA SSH het jaar l ê i ê
raa tijd tat tijd heefi» vert^fd, ostoeat welke tip hij sJdaar is

ma öpperkoopaisa is overiedea. Herds, dat bë is^r
was ia ée Oade ea Hedendaagsefce Ossteiseke tales, ea

vooral zeer was bedreven ia de keaais vaa bet &i^crit,
Bseedertsal der Hedeadaag^ïe Oo^ersefee talen,"

Van sjae werkzaamaedea geell hij ees Tersb» ia de'
viag vaa de overblyfeeiea «ai Persepoiïs ea het Paleis
Iferias," zoo ais bet ia het jaar 1693 doer de Jager bezigiigd is.

Ia Nieawenhais **Woordeaboek vaa Kaasten ea Weteasehap-
pen *," ees werk, dat raim eese eeew aa ¥aleatyn op nïeaw
werd aitgegeven — ïiadea wij betrekkelijk sog aieer over de-
zen geleerde» die daar als vreesMÏeiiBg voorkoast. Mes test
o?er hem het volgende:

"Herbert de Jaeger, Dokter ea Nataarkaadig Beisger ait
"de 17* eeuw, werdt ia ladestao is Hoilaadsefce diesst gebraïkt
"in 1886» toen hij naar Bafavïa vertrok osi aldaar de genees-
"kus^ uit te oefesea ea zich aan de beoefening der Nataar-

, Oad- es Xseuw-öasi-ïad», V d«ei, r st., bi. 22B, MS
en ^ 9 .

* Sieuweiïhass, Woeitleaiscffik vaa Kaastea ea Wet«3Jscliap|ieB. Hertieti,
«Bfewerlt en rertn«>idetd ent., 1858. V ded. M. ?S.
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18 HERBERT DE JAGER.

"lijke Historie te wijden. Er bestaan slechts weinige narigten
"omtrent dezen geleerde, welke zeer bedreven was in de Oos-
"tersche talen, volgens getuigenis van Chardin; het jaar van
"zijnen dood is onbekend.

"Men heeft van hem drie beschrijvingen: over den Indigo,
"over het zaaijen en over de Coutchou, geplaatst in de Men-
gelingen der Akademie van Natuurkundigen, 1683 en 1684;
"benevens eenige brieven, gerigt aan den beroemden reiziger
"Rumph en door Valentyn • in zijn India Litterata bewaard."

Ziedaar alles wat wij gelegenheid gehad hebben over hem te
lezen; wij vleijen ons dat het niet geheel en al van belang ont-
bloot zal geacht worden mede te deelen wat wij over dezen
zoo verdienstelijken geleerde hebben opgeteekend uit de Notu-
len der vergadering van 17<> der voormalige Oost-Indische Com-
pagnie en datgene betreft wat zijn vertrek naar Indie vooraf
is gegaan. •,^;-v'i.i< . ^ J . . , . , , , , ^ . w v , - > . . . \ ^ U •. -'**

Herbertus de Jager werd te Zwammerdam geboren; hij stu-
deerde aan de Hoogeschool te Leyden, op de beurs van Purme-
rend, in het jaar 1657, toen hij zich met het verzoek aan
de Bewindhebberen der Oost-Indische Comp» wendde tot beko-
ming eener subsidie tot voortzetting zijner studiën, om later als
Predikant naar Indien te vertrekken. , . , ; ,., .:

Bij resolutie der vergadering van 17» van den 10 April van
genoemdjaar, werd hem zijn gedaan verzoek afgeslagen.

Den |18\ April van het volgende jaar verschenen in de voor-
noemde ̂ vergadering de Predikanten Irhovius en Coop è. Groen,
als gecommitteerden uit de klassis van Amsterdam, om namens
deze den student de Jager aan de Bewindhebberen op het ernstigste
aan te bevelen en tevens te verzoeken, dat daar de tijd van de
beurs, waarop hij te Leyden van wege de stad Purmerend stu-

• Michael Bernard Valentyn. Zre Catalogus der werken over Nederlands-
Indië, van Fred. Muller, 1854, bli. 74, N<>. 1129. -*r.^ ^
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HERBERT DE JAOER. 19

deerde, bijna geëindigd en hij een persoon was van ongemeenc
hoop en verwachting, die reeds zeer geverseerd en ervaren was
in de kennis der Oostersche talen, en van wien men zeer goede
getuigenis kon afleggen aangaande "zijn handel en wandel;" dat
het de Comp» mogt kunnen goedvinden, hem voor den tijd van
twee of drie jaren wat behulpzaam te wezen en te gemoet te
komen tot het voortzetten zijner studie, om, de vereischte ken-
nis in de Theologische Faculteit bekomen hebbende, in dienst
van de Comp» als Predikant naar Indien verzonden te worden.
Te meer daar de Heer Hoogleeraar Gooi had voorgeslagen, ge-
noemden de Jager voor den tijd van een jaar op zijn eigen
kosten te onderhouden; in het vaste vertrouwen, dat uit de vor-
deringen, die hij binnen dien tijd zoude komen te maken, de
Comp' te eerder genegen zoude wezen om op zijn vroeger ge-
daan verzoek gunstig te beschikken.

De vergadering vond goed te besluiten: "dat men dese saeck
"voor de voorschreven tyd nog sal aansien, om byaldien hy als
"dan soude mogen worden bevonden van de verwachte bequaem-
"heyd te wesen op het versogte subsidie tot voortsettinge van
"syne studiën favorabelyck te disponeren, ende oock om den
"Heer Gooi en syne alsdan gedaane oncosten weder te gemoet
"te comen."

Een jaar later, op den 4<*en September 1659, verscheen de
student Herbertus de Jager wederom in de vergadering van
17°, maar nu voorzien met de bewijzen van zijn arbeid. Hij bood
hun de Theses aan, die hij openlijk zoude verdedigen en die
hij aan de Comp» opgedragen had. Hij verzocht tevens, dat
als nu ingevolge het besluit, bij eene vorige vergadering, ten
zijnen aanzien genomen, gunstig op de verzochte subsidie tot
vervolg en voortzetting van zijne studiën zoude mogen worden
gedisponeert. Na voorafgaande beraadslaging werd goedgevon-
den en besloten: "hem op de goede getuygenisse, die hy met
"hem is brengende in nacoming van de resolutie van dcn[T5\
"April 1658, die daerop is naegesien, mits desen voor den «tyT
"van twee jaeren, ten eynde voorschreven toeteleggen, eene
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20 HERBERT DE JAGER.

"somme van Hondert Rycxdaelders jaerlijks, ingaende van dato
"deses af, om hem middeler wyle soo veel doenlyk bequaem te
"maecken tot den dienst, daertoe hy in Indien soude mogen
"comen gebruyckt te worden."

"Synde wyders tot een remuneratie van de voorschreven de-
"dicatie vereert met achttien Eycksdaelders; ende wat aengaet
"d' oncosten by den Heer Professor Gooi albereyts aen hem
"verschooten, is goedgevonden, de camer Amsterdam te autho-
"riseren, omme met den voornoemden Heer Gooi dien aengaende
"te spreecken ende volgens de opgemelde resolutie van den 16
"April hem daerin te gemoet te comen." •«< -4?»^^-,»

Weder waren er twee jaren voorbij gegaan, toen de student
de Jager, op den 3Oten September 1661 in de vergadering van
17° verscheen en hun op nieuw de Theses aanbood, die hij ver-
dedigd had; hij verzocht verder: "dat alsoo hy buyten liet
"defect in syne stem ende andere quade toevallen oock selffs de
"meeste inclinatie tot de Theologische studiën niet en heeft,
"dese vergadering hem gunstelyck soude gelieven toetestaan,
"dat hy noch den tijd van een jaer soude mogen employeren in
"het Studium Mathesios, mitsgaders de orientaelse talen." Na
lüerover te hebben beraadslaagd, vonden de leden goed hem
zijn verzoek toe te staan, ook op grond, dat de vergadering
berigt was: "dat hy in beyde welcke studiën al seer verre soude
"wesen geadvanceert ende groote progressen gedaen," en mits-
dien verstaan, "dat hem nogh voor den tyt van één jaer sal
"worden gecontinueert, syn toegevoegde subsidie van twee Hon-
"derd vyftig guldens jaerlycks, om hem middelerwyle in de Ma-
"thematique const en de wetenschap, mitsgaders het stuck van de
"fortilicatiën daeraen dependerende; voorts in de orientaelse tae-
"len nogh verder bequaem gemaeckt hebbende, als dan in dienst
"van de Comp' naar Indien gesonden te worden; synde hem
"wyders voor de voorschreven geschrifte tot een vereeringe toe-
"geleyt de somma van vyfTtig guldens."

» Den 16 September 1662, gaf de Jager aan de vergadering
kennis, dat hij zijne studiën aan de Akademie te Leyden had
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HERBERT DE JAGER. 21

volbragt, met verzoek om als nu, uaar aanleiding van het be-
paalde bij resolutie van den 30s^n September van het jaar te
voren, in dienst van de Compi te mogen worden geëmploijeert;
zoo mede dat hem op zijn vertrek, iets tot het gereedmaken
van zijne uitrusting en het aankoopen van eenige boeken en
instrumenten goedgunstig mogt worden toegelegd. <'•••«̂  '">••

De vergadering nam daarop het volgende besluit: "Is na
"deliberatie goetgevonden, dat den voorschreven de Jager, op
"een van de schepen van de earner Amsterdam sal overgaan in
"qualiteyt van ondercoopman, ende onder het tractement van
" Guldens, omme in Indien gecomen wesende, door den
"Gouverneur Generael ende Raden van Indien te worden ge-
"bruyekt in soodanige functiën, daertoe sal worden bevonden
"syne bequaemheyt te strecken, wordende de Camer van Amster-
"dam wyders geauthoriseert, om hem tot syn uytrustinge ende
"andersints te voorsien, soo als in redelyckheyt sal oordeelen
"te behooren." ,. •_

Daar Herbertus de Jager, volgens Valentyn, zich in 1663
reeds in Perzië bevond, mag men aannemen, dat hij in het na-
jaar van 1662 of zeer vroeg in het voorjaar van 1663, naar
Indien zal zijn vertrokken.

Het is te bejammeren, dat men de kist, waarin de Jager al
zijn cartabellen smeet en die in 1697 naar Holland is ver-
zonden, nog niet weder teruggevonden heeft, hoewel Valentyn
zegt: "dat al was men die kist al meester, men daar (zoo als
"hem door den Heer Melchior Leydekker meer dan eens gezegt
"was) niet veel aan hebben zou, alzoo die aanteekeningen door-
"gaans kort, alleen tot versterking van zijn geheugenis en in
"verscheidene Oosterse talen (die men dan alle weer diende te
"kennen) opgesteld waren."

Maar de hooge vlugt, die de kennis der Oostersche talen in
de laatste jaren heeft genomen, maken het verlies des te gevoe-
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22 HERBERT DE JAGER.

liger; want het is te veronderstellen, dat een man zoo als de
Jager, van wien het getuigenis wordt gegeven dat hij nog
student zijnde "reeds zeer geverseerd en ervaren was in de ken-
nis der Oostersche talen," die soms jaren achtereen doorgebragt
heeft in de landen, die een zoo ruim veld voor den onderzoe-
ker opleveren, belangrijke aanteekeningen zal hebben nagelaten.
Inderdaad is het te wenschen, dat in het belang der weten-
schappen zijne nagelaten papieren nog eens mogten worden
teruggevonden. ,

• " " • ' > • . * * : • . • • •
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