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(EEN ZEEROOVER IN DIENST VAN DE OOSTINDISCHE COMPAGNIE)
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Dr. F. W. STAPEL.

Het corps ambtenaren van de Oostindische Compagnie is steeds van
de meest heterogene samenstelling geweest. Men ontmoet onder hen
ruwe zeebonken en verloopen studenten, aan lager wal geraakte
aristocraten en ,,soldats de fortune", maar daarnaast ook degelijke
kooplieden, belangstellende ontdekkingsreizigers, bekwame politici en
ernstige geleerden. Velen hunner vonden op het slagveld of in onge-
zonde streken een vroegtijdigen dood, anderen gingen door een wilde
levenswijze moreel en physiek te gronde, een niet onbelangrijk aantal
zag kans, met een meer of minder groot fortuin te repatrieeren, terwijl
enkelen de meest onwaarschijnlijke carrière maakten: een aantal
Gouverneurs-Generaal en tientallen Raden van Indië zijn hun loop-
baan begonnen als soldaat of scheepsgezel.

In de volgende bladzijden willen wij het leven schetsen van een
hunner, die jaren lang een trouw dienaar van de Compagnie was,
vervolgens als zeeroover een harer ergste vijanden werd, om ten slotte
weer in een zeer geziene positie bij de Compagnie terug te keeren.
De geschiedenis van zijn leven geeft ons tevens een kijkje op de
politiek van de Bewindhebbers der Compagnie in het glanstijclperk
van haar bestaan. *)

Hubert Gerritszoon Hugo was omstreeks 1618 geboren te Delfts-
haven, waar de Kamer Delft van de Oostind. Comp. haar werf had,
én waar tal van in onze geschiedenis beroemde zeelieden het levens-
licht zagen. In 1639 werd hij door de Comp. aangenomen, om als
assistent in haar dienst naar Indië te vertrekken, wat er op wijst, dat
hij zekere ontwikkeling had opgedaan. Immers van de assistenten,
de laagste in rang der z.g. gequalificeerde dienaren, werd geëischt,

i) De gegevens, in de volgende schets verwerkt, zijn voor het grootste deel
geput uit tot dusver nog niet gepubliceerde stukken van het Compagnies-archief,
dat berust in het Rijksarchief te 's-Gravenhage.

Dl. 86. 40
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6 1 6 HUBERT HUGO.

dat zij „in het cyferen ende boeckhouden wel ervaren" waren, en
dat zij daarnaast, zoo mogelijk, nog een andere speciale geschiktheid
of kennis bezaten. Zoo had de Comp. assistenten-diamantslijper,
assistenten-indigokenner, een „sydecramer en assistent", zelfs een
assistent-drogist, dat is een kruidenkenner. Den 20en Januari 1640
voer het schip Zeelandia, waarop Hugo de reis ondernemen zou, en
dat door de Kamer Zeeland was uitgerust, de Wielingen uit, en het
was voor September van dat jaar reeds te Batavia. Van hier zond
de Indische regeering den jongen assistent naar Suratte, waar hij nu
ruim twaalf jaar onafgebroken werkzaam bleef. De weinige gegevens,
welke het Compagnies-archief voor deze jaren van hem verschaft,
wijzen er op, dat hij als een zeer goed ambtenaar stond aangeschreven.
Reeds in 1645 werd hij onderkoopman, in 1649 koopman, wat een
snelle promotie is. Hij maakte ivoor den inkoop van indigo en ge-
schilderde (gebatikte) doeken, groote reizen, en heeft; zooals de
Bewindhebbers later verklaarden, „lange jaren ten dienste der Ed.
Compagnie aldaer gesvvorven en geseten". In 1652 kreeg hij de leiding
van het kantoor te Ahmadabad, en op het eind van 1653 verzocht
hij te mogen repatrieeren, of, zooals men dat eigenaardig uitdrukte,
„naar het vaderland te werden verlost". Dit werd toegestaan, en hij
reisde naar Batavia, vergezeld van zijn gezin (hij was inmiddels
gehuwd), om van daar huiswaarts te keeren niet de eerste schepen
der retourvloot, die in November 1654 uit Batavia vertrokken. Dit
eskader stond onder bevel van den in 's Compagnies geschiedenis
bekenden Huybert de Lairesse. Dat Hubert Hugo benoemd werd tot
vice-commandeur, met opdracht, om De Lairesse bij ziekte of over-
lijden op te volgen, is een nieuw bewijs, dat hij uitnemend stond
aangeschreven. Zij kwamen behouden in het vaderland aan, Hugo
ontving zijn afrekening, en nam ontslag uit 's Compagnies dienst.
Hiermede is de eerste, minst opvallende phase in zijn leven, afgesloten.

Wij verliezen onzen held nu eenigen tijd uit het oog, en hij zal,
na een afwezigheid van 15 jaren, eerst eens in het oude land hebben
rondgekeken, waarna hij zich vermoedelijk in den handel heeft be-
geven. Is dit laatste slechts een gissing, vast staat, dat hij Frankrijk
heeft bezocht, en daar niet alleen relaties heeft aangeknoopt, maar
ook verstrekkende plannen heeft gemaakt, waarin hooggeplaatsten
waren betrokken. In het volle licht verschijnt hij eerst weer in 1661. *)

i) De nu volgende gegevens over den tocht van Hugo zijn in hoofdzaak
ontleend aan een geschrift, opgesteld door twee Nederlandsche zeelieden, Dirck
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Tn dat jaar werd te Amsterdam een schip reisvaardig gemaakt, de
Swarte Arent, naar het heette voor een koopvaardij-reis naar de Kust
van Guinea en West-Indië. Daar in die beide streken koloniën der
Portugeezen lagen, met wie ons land toen nog in oorlog was, lag er
niets opvallends in, dat de Swarte Arent behoorlijk gewapend werd ;
niet minder dan 36 kanonnen bleken er later in het schip te zijn
opgesteld. Het voer 20 Augustus 1661 onder bevel van schipper Jacob
Jacobsz Stratjen, van Emden, het Tesselsche zeegat uit, „doch, soo
drae w'buyten 't gat waren, quamen met een lootsboot aen boort
eenen Huybert Huygo, denwelcken als 't hooft van 't schip wierde
aengesien en gerespecteert, met noch een Franse capiteyn en eenige
andere mindere". Men koerste nu allereerst naar „Habeldegraes"
(bedoeld is Havre de Grace), naar de opvarenden meenden, om
victualie in te nemen. Dit geschiedde ook inderdaad, maar wat de
Hollandsche bemanning vreemd voorkwam, was, dat er 40 gewapende
Franschen aan boord kwamen. Vervolgens stak men over naar de
Torbay in Engeland, waar de officieren trachtten nog meer volk te
werven. Het succes was hier echter niet groot, en men kreeg er maar
4 man bij. Nu ging het Zuidwaarts, doch de argwaan der Hollanders
werd steeds grooter, zoowel door den koers, dien het schip volgde,
als door het ongewoon strenge en tirannieke optreden van de over-
heden. Ten slotte vroegen zij Hugo om inlichtingen, en toen zij met
een praatje werden afgescheept, verklaarden zij, geen hand meer te
zullen uitsteken. Den volgenden morgen bemerkten zij tot hun schrik,
dat alle Fransche en Engelsche opvarenden 's nachts van wapenen
waren voorzien, ,,dc man 2 pistoolen, houwers, etc." Nadat al het volk
op het dek was bijeengeroepen, vroeg Hugo, „wie datter was, die
niet meevaeren wilde, seggende dat de reyse naer 't roomeer (de
Roode Zee) sou geschieden." Terwijl de Nederlanders eenparig ant-
woordden, dat zij niet mee wilden, kwam juist de bottelier, ook een
Nederlander, naar boven, met een flesch in de hand, om het rantsoen
uit te deelen. Een Fransch soldaat sprong met-een op hem toe, en
trof hem met de punt van zijn degen boven het oog, waarop de
bottelier. de flesch nederwerpende, „den Fransman by 't lijf greep
ende ter neder smeet." Op dat oogenblik klonk een schot, en de maat

Jansen van Amsterdam en Claes Willemscn van Purmerend, die met nog zes
landgenuoten in 1662 nabij Mokka van Hugo's schip deserteerden. Men vindt
dit geschrift in de overgekomen brieven van 1664, onder Choromandel, folio
854 e.v. Een uittreksel is gedrukt in het Daghrcgistcr van Batavia, 1663, blz.
566—567.
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618 HUBERT HUGO.

van den bottelier, eveneens een Nederlander, die achter zijn meestei
stond, werd in de borst getroffen. Daarop drongen de gewapenden
de weerlooze Nederlanders naar de piek, waar ze vier der woord-
voerders arresteerden; dezen werden eerst aan den mast gebonden,
„ende seer jammer!ijck geslagen", en vervolgens in de ijzers geklon-
ken. Noodgedwongen moesten de anderen zich nu in hun lot schikken.

Men deed de Kaap niet aan, maar voer rechtstreeks naar St.
Augustijn op Madagascar, waar een Fransch fort lag. Hier bleef het
schip, dat inmiddels was omgedoopt in 1'Aigle Noir, twintig dagen
liggen, en werd er van levensmiddelen en andere benoodigdheden
voorzien. De opvarenden vernamen nu ook, dat het voor Fransche
rekening was uitgerust, en dat Hugo een commissiebrief bezat, die
geteekend was door den hertog César de Vendome, natuurlijken zoon
van koning Hendrik IV, .,waerby hy alle Mooren (Mohamedanen)
ende Indiaense natiën voor vyanden verclaert". Op grond van dien
brief protesteerde Hugo later tegen de kwalificatie: zeeroover; hij
noemde zich: kaper, of, deftiger: ,,commissievaerder", en dit was
hem, naar hij meende, een waarborg tegen vijandelijk optreden van
de Compagnie, die er niet licht toe zou overgaan geweld te gebruiken
tegen iemand, die onder bescherming stond van een lid van het
koninklijk huis van Frankrijk.

Hugo was voornemens, van Madagascar eerst naar de Perzische
Golf te zeilen, in welk gebied hij door zijn vroeger verblijf goed
thuis was, maar door tegenwind was hij genoodzaakt, rechtstreeks
naar de Roode Zee te koersen, waar hij al spoedig eenige Arabische
schepen aanhield, en van hun lading, bestaande uit koffie en rijst,
beroofde. Ook de particuliere bezittingen der opvarenden nam hij
in beslag, waarna hij de schepen liet gaan. Toen hij op zekeren dag
met een aantal Fransche officieren en soldaten naar land was gezeild,
om in een rivier te gaan visschen, wisten acht Nederlanders, die
de bemanning der sloep uitmaakten, er met dit vaartuig van door te
gaan. De vluchtelingen bereikten 3 April 1662 Mokka, waar zij
hoopten, een Compagniesschip te zullen aantreffen. Dit was er op
dat oogenblik niet, en 16 dagen later verscheen Hugo er met zijn
Aigle Noir eveneens op de reede, bij zich hebbende ,.vier kloecke
Moorse scheepen", die hij intusschen weer had buitgemaakt. Hij bood
den gouverneur van de stad aan, een der veroverde schepen, met
de lading, terug te geven, indien men hem de gevluchte Neder-
landers uitleverde, doch dit aanbod werd afgeslagen. Vervolgens vroeg
hij, welk bedrag men hem voor teruggave van alle vier de schepen
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bood, en toen de Arabieren ook daarop niet wilden ingaan, nam
hij de lading er uit, en stak ze in brand. Daarna bleef hij nabij
Straat Bab-el-Mandeb kruisen, om nog meer vaartuigen op te vangen.
Dit verontrustte de Arabieren zoo, dat zij besloten den strijd met
het roof schip aan te binden; zij voeren daartoe uit met een groot
schip en vijf barken, elk met 80 a 90 soldaten aan boord. Maar
het gevecht liep voor hen al heel treurig af : het schip en een der
barken werden al dadelijk door het geschut in den grond geboord,
waarop de andere barken op de vlucht sloegen. Ongestoord zette
Hugo zijn rooverijen nog eenigen tijd voort, waarna hij besloot met
zijn buit naar Frankrijk terug te keeren. Eerst wendde hij den
steven naar Mauritius, welk eiland de Compagnie in die jaren tijdelijk
had verlaten. Niettemin trof hij er, tot zijn verrassing, een groot
aantal Nederlanders aan. Van de retourvloot, die 23 December 1661
onder leiding van Arnold de Vlaming van Oudshoorn uit Batavia
was vertrokken, waren door een zwaren storm vier schepen ver-
ongelukt. Slechts van een dier schepen, de Arnhem, werd een deel
der opvarenden gered; ongeveer honderd man konden met de groote
boot Mauritius bereiken.

Hugo, die versterking van zijn bemanning noodig had, wist 34
dier ongelukkigen over te halen, bij hem aan boord te komen, onder
belofte, hen op Sint Helena te zullen afzetten. Inderdaad deed hij
dit eiland aan, maar de meeste der schipbreukelingen bleven bij hem
aan boord en maakten de reis via West-Indië naar Havre mee. *)
Volgens berichten, die men in ons land uit Frankrijk kreeg, zou de
buit van Hugo 4 a 5 ton hebben opgebracht, en zou hij te kennen
hebben gegeven, het volgende jaar met twee groote schepen een
nieuwen tocht naar de Indische wateren te zullen ondernemen.

Waarschijnlijk is Hugo tegen het eind van 1664 inderdaad nog-
maals in de wateren bij de Roode Zee verschenen; althans 18 Januari
1665 werd van eenige Moorsche kooplieden uit Suratte bericht ont-
vangen, dat hij daar weer gesignaleerd was. Mocht dit zoo geweest
zijn, dan is Hugo zoo verstandig geweest, spoedig te verdwijnen uit
die streken, waar de Compagnie voer en handelde; ongetwijfeld had
hij gehoord van de maatregelen, welke deze tegen hem had genomen.
Het feit toch, dat hij in Voor-Indië als oud-dienaar van de Com-
pagnie alom bekend was, had aanleiding gegeven, dat de benadeelde

i ) Z i e o o k h e t D a g h r e g i s t e r v a n B a t a v i a , 1 6 6 3 , b l z . 2 8 2 — 2 8 3 , e n A n d r i c s
S t o k r a m , Korte Bcschryvinyc van de ongcluckige Wecr-om-reys van het
schip Acrnhcm, Amsterdam 1663.
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kooplieden bij de Compagnie hadden geprotesteerd, en op het betalen
van schadevergoeding hadden aangedrongen. Tot dit laatste was de
Compagnie natuurlijk niet overgegaan, maar wel had zij de noodige
maatregelen tegen herhaling genomen. In het bezit gekomen (hoe,
blijkt niet) van een afschrift van den commissiebrief, liet zij die in
de inheemsche talen overzetten, en op alle plaatsen, waar zij kantoren
had of handelsbetrekkingen onderhield, aanplakken, opdat de be-
trokkenen konden zien, dat het een Fransche en geen Nederlandsche
onderneming gold. In haar coiTespondentie met de Inlandsche vorsten
spreekt zij steeds van „den Francen rover". En de Bewindhebbers
in Nederland waren nog verder gegaan. Allereerst hadden zij in
Frankrijk laten protesteeren tegen de aan Hugo verleende commissie,
waardoor de goede naam van de Compagnie werd aangetast. Verder
hadden zij den last naar Indië gezonden, dat alle Compagniesschepen
in de wateren der Westersche kwartieren goed zouden hebben uit
te zien, en, ,,dat schip ontmoetende of bejegenende, denselven Hugo
ende alle de Nederlanders, daerop sijnde, daeraff te ligten en 'na
Batavia te senden, om aldaer teregt gestelt en volgens de placcaten
van den lande gestraft te worden." Uit deze bewoordingen blijkt
voldoende, dat Hugo er niet op behoefde te rekenen, dat men hem
ter wille van zijn Franschen commissie-brief zou ontzien, en de
Compagnie was inderdaad volkomen gerechtigd, tegen hem op te
treden. Reeds den 9''"' September 1606 hadden de Staten-Generaal,
ter bescherming van het monopolie van de Compagnie, een plakkaat
uitgevaardigd, waarbij aan alle ingezetenen der Nederlanden verboden
werd, „direcktelijck of indirecktelijck, uyt dese landen, of andere
koninckrycken of landen, in iemants dienst, anders dan van dese Com-
pagnie, te vaeien of te handelen, in eenigher manieren, voorby de voor-
schreven Caep (de Goede Hoop) of door de Straat van Magellanes, en
dat op de verbeurte van lijf, schepen en goederen." *) Dit plakkaat
was later herhaalde malen herzien en verscherpt, en de pene uitge-
breid tot de „straffe des doods". Heeft Hugo zich door een en ander
laten afschrikken, of heeft de Fransche regeering ingegrepen? Wij
weten het niet. Van invloed kan ook geweest zijn, dat de hertog
van Vendome, die hem den commissie-brief had verleend, in 1665
is overleden. Hoe het zij, na dit laatste jaar wordt van Hugo's
kaperijen niets meer vernomen, en verdwijnt hij ten tweeden male
naar den achtergrond.

i") Zie voor deze p lakka ten S t a p e l , Piclcr van- Dam's Bcschryvinyc van
de Oostindischc Compagnie, I, I, blz. 81 en volgende.
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Wederom verloopen eenige jaren, en dan begint de derde periode
van Hubert Hugo's leven, die, al is ze niet zóó romantisch als de
hiervoor beschrevene, niettemin van belang is, doordat ze een weinig
bekend gedeelte van 's Compagnies geschiedenis wat meer in het licht
plaatst. In den aanvang van 1671 ontvingen Heeren-XVII een mede-
deeling van Hugo, dat hij in het bezit was van gegevens, die van veel
belang voor de Compagnie waren, en die hij op zekere voorwaarden
ter kennisse van de heeren wilde brengen. Nu zal men misschien ver-
wachten, dat de Bewindhebbers elke relatie met den ex-zeeroover ver-
ontwaardigd zouden hebben afgewezen, doch dan vergist men zich.
Zij hadden in dit opzicht leergeld betaald. Wij zullen ons bepalen tot
de laatste door hen opgedane ervaring, welke hun juist nu, in 1671,
helder voor oogen moest staan. De oud-Directeur-Generaal van de
Compagnie, *') Franqois Caron, een zeldzaam geroutineerd kenner
van den Indischen handel, was indertijd door hen ontslagen wegens
particulieren handel, en toen hij later zijn diensten opnieuw aanbood,
had men hem botweg afgewezen. Daarop had Caron zich naar
Frankrijk begeven, waar hij Colbert als adviseur had gediend bij de
oprichting van een Fransche Oostindische Compagnie. En juist in
1671 hadden Heeren-XVII bericht ontvangen, dat een Fransche oor-
logsvloot naar de Indische wateren was vertrokken onder bevel van
den admiraal De la Haye, wien als raadsman was toegevoegd Francois
Caron, thans Directeur-Général de la Compagnie franchise in Suratte.
Met dit verontrustende voorbeeld voor oogen, moesten zij wel eenigs-
zins voorzichtig reageeren op de geheimzinnige mededeeling van
Hugo, en in de voorjaarsvergadering kwam deze zaak aan de orde.
Men besloot 12 Mei 1671 tot instelling van een commissie, bestaande
uit een vertegenwoordiger van elke Kamer, den advocaat van de
Compagnie en een afgevaardigde der hoofdparticipanten. -) Dit ge-
wichtige college kreeg in opdracht, „om te hooren de persoon van
Huybert Hugo op hetgeene hij ten dienste en voordele van de Com-
pagnie weet voor te stellen." Het is wel heel jammer, dat wij geen
notulen bezitten van deze bijeenkomst, die reeds den volgenden dag
plaats had ; vermoedelijk zou een volledig verslag niet slechts leerzaam,

*) De Directeur-Generaal, hoofd van den handel en de boekhouding, was
tevens eerste lid van den Raad van Indië, en hoogste ambtenaar onder den
Gouverneur-Generaal, dien hij bij ziekte of afwezigheid verving.

-) Al wat met Hugo in Amsterdam is verhandeld, vindt men in het boek der
resolution van Heercn-XYII, op het Rijksarchief.
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maar ook humoristisch zijn geweest: de deftige bestuurderen der
Ed. Compagnie tegenover den oud-zeeroover, dien zij in hun hart
verfoeiden, maar dien zij in het belang der dividenden niet voor
het hoofd durfden stooten. Wij weten slechts, dat Hugo, die speciaal
het vaarwater aan de Oostkust van Afrika en ten Zuiden van Arabië
goed kende, uiteenzette, welke winsten te behalen waren met den han-
del (hoofdzakelijk in slaven, olifantstanden en amber) in deze streken,
die de Compagnie tot dusver geheel verwaarloosd had; dat daartoe
als centrum Mauritius buitengewoon geschikt was, op welk eiland,
bekend om zijn bizondere ,fertiliteyt", een landbouw-kolonie moest
worden gesticht. Verder gaf hij aan, welke artikelen men noodig had
voor den ruilhandel op de Afrikaansche kust en aangrenzende eilan-
den, en legde ten slotte de teekening over van een scheepstype, dat
veel sneller zeilen kon dan de Compagniesschepen, en daardoor in 't
bizonder geschikt was voor het vervoer van slaven, die niet tegen
lange zeereizen bestand waren. Een en ander werd door Hugo zoo
„smakelijck" voorgesteld, dat de commissie reeds den 14den in de
volle vergadering met een voorstel kwam, om met hem in zee te gaan.
Men meene echter niet, dat zoo gewiekste kooplui, als de Bewind-
hebbers waren, de voorzichtigheid uit het oog verloren. Als ze Hugo
weer in dienst zouden nemen, en hem een rijkgeladen schip toever-
trouwen, dan moest hij allereerst den Franschen commissie-brief, die
nog in zijn bezit was, uitleveren; de verleiding mocht hem anders eens
te machtig worden! Bovendien zou hij nooit mogen komen op de kust
van Indië, waar de herinnering aan hem nog niet was uitgewischt.
Nadat een en ander uitvoerig besproken was, nam de vergadering de
volgende resolutie aan:

,,En is wyders tot coopman aengenomen onder een tractement van
100 gulden ter maent *) de persoon van Hubert Hugo, en dat om
als opperhoofd op Mauritius, of oock well tot den handel aen de
Majottes, mitsgaders daeromtrent aen de vaste cust van Africa, ge-
bruyckt te worden, soo en invoegen als de heeren commissarissen, die
naerder met hem sullen besoigneren, sullen comen ter neder te stellen,
mits dat hy in die gewesten alleen sal moeten blyven resideren, sonder
nae de cust van Indien off elders versonden te mogen worden, oock
volgens syne aenbiedinge overleveren de commissie, die hy, om nae
het Roode Meer te gaen, ten fine als is bewust, van den koninck van
Vranckrijck heeft becomen."

') Gewoonlijk genoot een koopman niet meer dan f 65,
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Deze resolutie werd, als is gezegd, Donderdag 14 Mei aangenomen,
en wel „voor de middach". De mededeeling, daarvan aan den betrok-
kene gedaan, was voor dezen aanleiding, om, nu hij zoover geslaagd
was, nog wat meer eischen te stellen. Nog in het middaguur had hij
daarover een bespreking met de commissarissen, en het resultaat ver-
nemen wij uit een nieuwe resolutie, genomen denzelfden 14den Mei
„nae de middach".

„Gehoort sijnde het rapport van de heeren commissarissen, inge-
volge van de resolutie, huyden voor de middach genomen, nader met
Hubert Hugo gesproken hebbende, is na deliberatie goetgevonden en
verstaen, dat het eylant Mauritius sail werden gesepareert van het
commandem.ent van de Caep, daeronder 't selve tot noch toe heeft
gesorteert, verstaende soohaest den voorm. Hugo sijn residentie
aldaer sal hebben genomen.

Noch is geresolveert, de Carrier van Zeelant te authoriseren om,
met weynich kosten te doen sijnde, een schip in sijn geraemte te
brengen, als volgens het voorgeven van den voorn. Hugo tot Tanas-
sery ") doorgaens gebouwt worden, sijnde van ongelijck sneller sey-
lagie als de schepen van dese landen, om te sien, hoedanich 't selve
soude mogen comen te bevallen, of van wat verwachtinge het sal
wesen. Dan, gemerckt den voorn. Hugo niet voor tegens den herbst
sail connen gereet vallen om te vertrekken, is goetgevonden, dat met
het formeren van desselfs instructie sal werden gesupersedeert, totdat
dese vergaderingh middelertijt weder bij den anderen sail sijn ge-
comen."

Het voornaamste van deze resolutie is wel, dat Hugo gedaan had
gekregen, dat hij, in afwijking van wat steeds gebruikelijk was ge-
weest, onder geen hoogere autoriteit zou staan, maar, als een oud-
zeeroover paste, de eenige kapitein zou zijn op zijn schip.

In de na eenige maanden volgende zomervergadering van het college
der Zeventienen kwam de zaak-Hugo opnieuw aan de orde. Den
14den Augustus werd aan een commissie opgedragen, na overleg met
Hugo een instructie voor dezen op te stellen, en tevens met hem te
bespreken de samenstelling van bemanning en lading van het schip,
waarmede hij naar Mauritius zou af zeilen. De heeren gingen terstond
aan het werk, en Donderdag 18 Augustus waren ze gereed. De lijst
van het cargazoen, dat Hugo noodig achtte, bedroeg „na ruyge cal-

-) Tanah-sari, ten Noorden van Malakka.
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culatie" over de f 42.000. Ze werd goedgekeurd, evenals de 38 arti-
kelen tellende instructie. In dit stuk, waarvan wij slechts enkele punten
zullen bespreken, wordt als eerste doel gesteld, het eiland Mauritius,
dat tot dusver slechts gediend had om er ebbenhout vandaan te halen,
en er bannelingen (bandieten, zei; men toen nog) heen te zenden,
„meer en meer ter culture te brengen, en tot dien eynde 't selve met
een goet aentall coloniers en andere te beslaen; oock mede by der
hant te nemen den slavenhandell in de Majottes, mitsgaders te onder-
staen, wat daer off daeromtrent wyders in 't stuck van de negotie en
anders ten dienste en voordele van de Compagnie te doen en te ver-
richten soude mogen wesen . . . . Soo sail U.E. sigh met sijn familie *)
hebben te embarqueren op 't schip de Pijll, staende by de Camer van
Amsterdam te werden geëquippeert". De reis zal gaan over de Kaap,
Mozambique, de Majotten en de Comoren naar Mauritius, overal
zaken ziende te doen en slaven trachtende te koopen. Niet zonder
humor is het artikel, dat hem aanstelt als censor morum over den
toenmaligen Commandeur, George Frederik Wreden, die, naar
Heeren-XVII hadden vernomen, „sich in den stereken dranck vry
soude verlopen en sich alsdan onverdraechelijck in syne bevelen
maecken." Na aankomst aldaar „sail U.E. sigh op desselfs doen nauw-
keurich hebben te informeren, en, indien sijn fauten sodanigh souden
mogen werden bevonden, dat hy nootsaeckelijck van daer sail dienen
geremoreert, sal U.E. hem by d'eerste gelegentheyt nae de Caep
hebben op te senden". Verder zal hij zich moeten toeleggen op het
aanplanten van wijngaarden, toeback, indigo, etc. en de beruchte rat-
tenplaag, die tot nu toe elke beginnende cultuur aldaar heeft doen
mislukken, krachtig bestrijden, ,,'t sy met bonsems, (dat zijn bun-
zings) weseltges off andere diergelycke dieren". Ook moet hij de
bewoners aansporen tot het zoeken naar het kostbare amber, dat op
de kusten van het eiland aanspoelt; op het vinden daarvan wordt een
premie gesteld, te betalen de helft aan den vinder en de helft aan
den Commandeur. Van hun kant beloven de Bewindhebbers te zullen
voortgaan met het zenden van families derwaarts als kolonisten, en
stellen ten slotte een garnizoen van 50 man beschikbaar. ~)

In de najaarsvergadering legden Heeren-XVII steeds de laatste

*) Uit de verdere stukken blijkt, dat Hugo, behalve zijn vrouw, die op de
reis overleden is, 5 kinderen meenam, waaronder een volwassen zoon en dochter.

2) Een resolutie van 27 Augustus spreekt nog van „seecker boeckge, by den
Commandeur Hubert Hugo opgestelt, spreeckende van de gelcgentheden van't
eylant Mauritius". Dit boekje heb ik niet kunnen terugvinden.
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hand aan de naar Indië en de Kaap vertrekkende schepen. Van deze
gelegenheid maakte Hugo gebruik, om nog enkele persoonlijke
wenschen ingewilligd te krijgen. Wij laten de genomen resolutie voor
zichzelf spreken:

„Is goetgevonden en verstaen de Camer-Amsterdam mits desen te
authoriseren, om op het versoeck van den Commandeur Hubert Hugo
ten dienste van de residentie van de Compagnie op 't eylant Mauritius
te doen maecken een chialoup van 45 a SO voeten lang, om, 't sy in
't scheepge de Pijll, of in een ander, gesloopt wechgestuwt, en aen
Madagascar in de baey van St. Augustin, off op 't eylant Mauritius,
nae desself s goetvinden en believen, opgeseth en afïgemaeckt te wor-
den. En is voort de Camer van Amsterdam geauthoriseert om op
't voorschreven scheepge de Pijll aen te nemen en te stellen een
bequaem ondercoopman. neffens twee assistenten, tot een van welcke
assistenten de gemelte Camer mits desen wort gerecommandeert de
soon van den voornoemden Hugo, volgens desselfs schryven de
vereyschte bequaemheyt daertoe hebbende, Noch is verstaen, dat,
ingevalle den voorn. Hugo mochte komen afïlyvich te worden, dat
sijn huysvrouw en kinderen weder sullen vermogen herwaerts te
keeren, en waervan hem een acte sal werden ter handen gestelt."

Zoo had dus de nieuwe Commandeur als een goed huisvader voor
vrouw en kinderen gezorgd.

Nog eenmaal kwam, voor het vertrek van de Pijl, de zaak-Hugo
in de vergadering ter sprake, en wel 24 November, toen een aanvul-
ling van zijn instructie werd vastgesteld. Daarbij bepaalden de Zeven-
tienen, dat de koopman Jan Nyhoff hem zal vergezellen als zijn
secunde en vervanger, en dat deze, met den schipper Reynier Claesz,
van Woerden, de Raden van den Commandeur zullen zijn. Sterk
wordt in deze aanvullende instructie aangedrongen op het aankoopen
van veel slaven, die noodig waren voor een snelle voltooiing van het
nieuwe groote kasteel aan de Kaap, zulks met het oog op den dreigen-
den oorlog met Frankrijk.

Andermaal aanvaardde Hugo de reis naar de Indische wateren,
thans als zelfstandig Commandeur van de Ed. Compagnie. Den 15den
December 1671 vertrok de Pijl van Tessel's reede en begon haar niet
zeer voorspoedige reis. *) Men bereikte eerst half April de Kaap,

') De overgekomen brieven van de Kaap van tie jaren 1672 en volgende be-
vatten tal van brieven, rapporten en journalen van Hugo.
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en gedurende Hugo's verblijf aldaar, dat tot 31 Mei duurde, kreeg
hij er zitting in den Raad, en nam de eerste plaats in na den waar-
nemend Commandeur, Albert van Breugel. De medegenomen zeil-
sloep werd in elkaar gezet en de Boog gedoopt (Eigenaardiger ware
het geweest, als men het groote schip de Boog, en het kleine, dat
op verkenningen uit moest, de Pijl had genoemd). Blijkens zijn
brieven is Hugo vol groote plannen. Hij schrijft aan de Zeventien,
dat een groot Engelsch schip naar Madagascar is vertrokken, om er
slaven voor West-Indië te halen, maar hij zal „haer soo cort op de
hacken volgen, als 't mogelijck is". Intusschen kunnen Haer Ed. uit
het verschijnen van den Engelschman zien, dat zijn voorspellingen
van een grooten winst op den slavenhandel niet overdreven zijn ge-
weest. Voorts deelt hij mede, dat er aan de Kaap clandestien veel
amber wordt verhandeld, door particulieren van Mauritius gesmok-
keld. Daartegen hoopt hij kras op te treden, „doch, onder correctie,
dienden UEd" den vinder of vinders derselve meerder gratificatie,
dan Haer Ed" in myne medegegeven instructie stellen, toe te leggen,
tot een derde of ten minsten een vierde van 't geheel."

Een nuttig helper heeft hij gevonden in een inboorling van Mada-
gascar, die 9 jaar aan de Kaap heeft gewoond, en redelijk goed
„Duyts" spreekt; hij heeft den man tot tolk aangesteld. Verder belooft
hij zijn best te doen, en de heeren geregeld op de hoogte te houden,
„soo als alle trouwe dienaars behoren te doen."

Zooals gezegd, verliet de Pijl, gevolgd door de Boog, 31 Mei de
Kaap. Drie weken later lag men in de baai van St. Augustijn, Hugo
welbekend. De handel wilde er echter niet best vlotten, en, terwijl
Nyhoff met de Boog de kust Noordwaarts langs voer om een gun-
stiger plaats op te zoeken, stak Hugo met de Pijl over naar Mozam-
bique. Daar vernam hij o.a. dat Nederland met Frankrijk en Engeland
in oorlog was geraakt, en dat er op de Majotten geen slaven in
voorraad waren. Naar Madagascar teruggekeerd, moest hij tot zijn
spijt ervaren, dat Nijhoff nog steeds geen succes had gehad. Maan-
den lang zeilde men met even povere resultaten langs de kust, tot
7 October een groote ramp plaats greep. Nyhoff was dien dag, op
toezegging van een vorst, dat hij slaven te koop had, met den tolk
en drie Nederlandsche soldaten naar de kust geroeid, maar geen van
allen keerde terug. Ze waren door de inlanders naar het binnenland
gevoerd, en daar waarschijnlijk vermoord. Na nog eenige dagen ge-
wacht te hebben, voeren de beide schepen door. Den vierden Novem-
ber, toen men in de baai van Antongil was gekomen, bleek, dat er
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nog slechts voor 5 weken victualie aan boord was (met de inmiddels
gekochte slaven waren er op de beide schepen 125 „eters") ; daarom
besloot men verdere pogingen op te geven en naar Mauritius over
te steken. Den 20en passeerde men Bourbon; men zag er een schip
op de reede liggen en kon de huizen op den wal onderscheidden, maar
durfde, vanwege den oorlog, dit aan de Franschen behoorende eiland
niet aandoen. Weldra bleek het onmogelijk, door de in dezen tijd van
het jaar heerschende winden, Mauritius te bezeilen, en noodgedwongen
moest men het roer omgooien en naar de Kaap terugkeeren, waar
men 17 December aankwam, met slechts 22 slaven en een weinig
karet of schildpadshoorn. Dit was de schamele oogst, ruim een jaar,
nadat men uit Nederland was gezeild.

Ondanks het ongunstige jaargetijde was er ditmaal geen sprake
van, dat Hugo aan de Kaap betere tijden kon afwachten. Men had
daar bericht ontvangen, dat Commandeur Wreden, die er blijkbaar
tegen opzag, rekening en verantwoording aan zijn opvolger te moeten
afleggen, op zekeren dag het eiland in een sloep had verlaten, en,
vermoedelijk bij een poging om naar de Franschen op Bourbon over
te loopen, in de branding was omgeslagen en verdronken. Het was
noodig, dat de nieuwe Commandeur onmiddellijk orde op de zaken
ging stellen. Nadat beide schepen van victualie waren voorzien, en
de overleden en zieke opvarenden door nieuwe krachten waren ver-
vangen, stak men 1 Januari 1673 weer in zee, en tegen verwachting
had Hugo met. de Pijl een zeer voorspoedige reis. Hij liet 13 Februari
in de baai voor de versterkte loge, die den grootschen naam van Fort
Frederick Hendrick voerde, het anker vallen. Van den wal kwam een
sloep roeien, waarin ter verwelkoming gezeten was de lantspassaet
(korporaal) Pieter Philippi Colle, die na den dood van Wreden als
waarnemend Commandeur was opgetreden; hij had een naar het
eiland verbannen chirurgijn als zijn Raad bij zich. Hugo heeft in
zeer duidelijke en vaak humoristische bewoordingen aan de Zeventien
verslag uitgebracht van zijn aankomst. Hij begint met een beschrij-
ving van de sloep, waarmee men hem van boord kwam halen, en
..wekkers zeyl als d'mantel van Lazerus van Tormes *) gegarneert,
en den bodem gelijck een mant geperseert was, soodat deselve met
hoosen pas boven water conde gehouden werden. Met piek nog teer

*) Zinspeling op een in de 17de eeuw veel gelezen en vertaalden Spaanschen
schelmenroman, Lazarillo de Tormes, waarvan de held een landlooper is.
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wasser geen noot om cleeren te besmetten, alzoo scheen met kerne-
melck bespoelt te sijn."

Aan land was het al niet veel beter; wat de loge betreft, „een arme
vervallen boereschuur in Hollant con niet slimmer sijn, dan 't daer
vonden. Door d'halve maen (een soort batterij), die voor' 't genoemde
huys, dog verckenskot eer gelyckende, stont, most eerst passeren, die
als een molshoop omgeroert en t'onderste boven lagh. Vier verroestte
stuckjens van 3 en 4 pont lagen in 't gras; andre vier van deselve
natuir stonden in rapaerden, al verrot, want wanneer daerop gingen
sitten, soo braecken d'assen en vielen onder de voet. Aen den ingang
lagen de darmen en onbruyckbaer stinckent vlees van geslagte boeken
en geytten, soodat het onverdraegelijck stonck. Binnen comende, sagen
een onopgemaeckt nieu huijs, door Wreden gesticht en op veel plaet-
sen albereets verrot, en het dack aen alle cantten doorleckende, soodat
geen plaets conde sien, waer logeeren, oock veel min 't goet bergen
soude. De pagger was verrot en d'meeste part van de pallisaten lagen
onder de voet en waren verbrant. Van een hoop onnutte honden
krielden 't plain en hielden een disagreabel accoort. . . ."

De tuin zag er al even ongelukkig uit. Alle groenten waren „van
rispen, wormen, sprinckhanen, mieren als ander gedrogt soo gehavent,
dat alles doorboort geëten en verwelckt was". Als zijn voorganger
beweerd heeft, uit dien tuin wel een heele retourvloot te kunnen pro-
viandeeren, dan is dat ,,een vuyle logen . . . . of ten ware dat onkruyt
voor groentte heeft willen reeckenen". Over het geheel vond Hugo
den toestand op het eiland „veel slimmer dan over elff jaeren, wanneer
't eylant van de Compagnie was geabandonneert".

Na deze inleiding volgt een verslag (niet zonder veel ophef
en dikke woorden) van hetgeen hij heeft gedaan om een l)egin
van uitvoering te geven aan zijn groote plannen. Met spoed
worden eenige loodsen gebouwd en daarin de goederen uit de Pijl
ondergebracht. Tusschen deze werkzaamheden door houdt hij zich
met den Raad bezig met het afsluiten der boeken van Wreden, waarin
men een tekort vond van f 737. Ook op de voorraden bleek een groot
tekort te zijn; men kon zich niet voorstellen, „waer de coopmanschap-
pen, provision, noch materialen gebleven sijn". Bij dit drukke werk
kon de Commandeur de eerste nachten niet slapen van de ratten, die
met heele regimenten over de zoldering en door zijn kamer marcheer-
den, en hem zelfs in de beenen beten; „liet datelijck den arcinicum
apliceeren, die der sulcken ravage onder maeckte, dat 's morgens
een gansche hoope, van de daecken gerolt, doot vonden". Doch nu
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maakte de stank van de doode ratten tuschen de zoldering het huis
voor eenige dagen onbewoonbaar.

Intusschen vergat Hugo ook het geestelijk welzijn der aan zijn
zorgen toevertrouwde kudde niet; niet nadruk wijst hij er op, dat
hij reeds den eersten Zondag onder een tent een predikatie liet
houden, ,,'t welck geschiedde van een soldaet, Johan Hoffman genaemt,
uyt Hessehlant, sijnde door deugtsaem leven en suffisartte attestatie,
van dat onder de gereformeerde gemeente in 't vaderlant sülcx meer-
malen als proponent, gelijck oock op 't schip, in zee sijnde, tot con-
tentement hadt gedaen, daertoe bequaem". *)

Ofschoon hij ook met het personeel en de enkele vrije kolonisten
veel moeite had, behaalde hij, volgens zijn eigen verklaring althans,
reeds dadelijk veel succes. De tuin werd van onkruid en ongedierte
gezuiverd, een ploeg gemaakt, van Batavia gezonden zaden en stekken
uitgeplant, een primitieve leerlooierij en een arakbranderij opgericht,
een weg tot het afvoeren van ebbenhout uit het bosch aangelegd,
proeven genomen met het bereiden van boter en het rooken en zouten
van vleesch. Uit den aard der zaak ondervond hij daarbij nog al
eens teleurstellingen, niet het minst door het ontbreken van vak-
menschen, het tekort aan slaven en het gemis van de noodige werk-
tuigen. Een groote ramp was het uitblijven van de Boog, die ver-
scheidene materialen aan boord had, en gelijk met de Pijl van de Kaap
was vertrokken, doch nimmer te voorschijn kwam. Eerst ruim een
jaar later vernam men, dat muitende matrozen op de kust van
Madagascar het scheepje hadden afgeloopen en aan de Franschen
verkocht. Van Batavia, waar men klaarblijkelijk Hugo's plannen wat
opgeschroefd vond, zond men slechts een klein gedeelte van het vele,
dat hij aanvroeg. Dit stemt hem kregelig, wat blijkt uit den sarcasti-
schèn toon zijner brieven. Want hij neemt, in tegenstelling met de
meeste Compagnies-dienaren, geen blad voor den mond: „Wy hoopen
mettertijt soo veel credit omtrent UEd" te vinden, dat, wat experimen-
tere, voor gelovelijck aengenomen, en d'rapporten van vile oncon-
dighen en qiiaet g'intentioneerd€ verworpen sullen werden". En op
de mededeeling der regeering, dat de voor Mauritius bestemde
secunde, vervanger van Nyhoff, bedankt had voor een plaatsing op
dat eiland, reageert Hugo met de woorden: „daer wete niet, watt op

i) In een rol van de bezetting van Mauritius van 1674 staat achter den naam
van Hoffman niet meer soldaat, maar dominee. Dit was echter bij de Comp. niet,
als thans een andere naam voor predikant, maar de gebruikelijke titel voor
ziekentrooster, dat is een leekenprediker.
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seggen sullen, alsoo nooyt wyser sijn geweest, oft meenden, soo de
superioren, wanneer in dienst van de Comp. waeren en goetvonden
ymant van de subalterne dienaren meerder utilité op d'eene plaets als
d'andere conden bybrengen, subject waeren gesonden te weesen en
mosten gaen, waer Haer Ed. goetvonden. Soo hierin geabuseert ben-
nen, soo versoecke remissie van onse innosance!".

Toch konden dergelijke uitvallen niet verhinderen, dat hij in een
volgend schrijven weer even optimistisch was. Den 8sten Februari
1674 heeft op het eiland een geweldige orkaan gewoed, die alle
gebouwen, behalve een nieuw-gemetselde loods, heeft vernield, terwijl
ook de meeste aanplantingen verwoest zijn. Onmiddellijk na de ver-
melding van deze catastrophe verklaart Hugo het rrlogelijk te achten,
„d'Ed. Compagnie een revenu van 4000 realen jaerlijcx toe te brengen,
en vry meer, wanneer ons maer behoorlijck d'hant gebooden wert,
't welck hoopen sal geschieden en in acht genomen werden, dewijl
dit een suivre liquide nooyt voor desen hier gepractiseert winst sal
opbrengen. Ryaldien dan onse voorslagen valabel werden aengeno-
men en d'hant ons gereyckt wert, soo sien cans in weynich jaeren,
dat het eylant niet alleen de soldyen, oock montcosten van 't garnisoen,
maer oock een goede stuyver daerenboven sal aenbrengen, jae selffs
van dese uire af. Dependeert maer aen de volunté van Haer EdY'

Indien men alle rapporten van Hugo uit de jaren 1673 tot 1675
leest, kan men niet ontkomen aan den indruk, dat hij steeds grooter
beloften doet en dikker woorden gaat gebruiken, terwijl de realiteit
wat, dat Mauritius tot dusver nog niets van beteekenis had opgeleverd
dan af en toe een lading ebbenhout, terwijl het verder bij ,,preuven"
was gebleven. Een kenmerkend staaltje van zijn grootspraak of zelf-
ingenomenheid is ook de beschrijving der zeilsloep, die hij op het
eiland heeft doen bouwen naar zijn eigen ontwerp, en die hij der-
halve St. Hubert heeft gedoopt. Na een proeftocht verklaart hij,
dat deze sloep ongelooflijk best zeilt. Ook Wreden, zoo gaat hij
verder, heeft indertijd een sloep gebouwd, en daarmede een tocht
om het geheele eiland laten doen, waarvoor men rond 9 maanden
noodig had. Met de St. Hubert zal dit in drie dagen kunnen ge-
schieden. (Dat dit inderdaad gebeurt, vernemen wij echter niet).

Billijkheidshalve dient er evenwel op gewezen te worden, dat de
omstandigheden hem niet mee zaten. Van handel met kleine scheepjes
op de kust van Afrika en de daar bijliggende eilanden, een der
hoofdpunten van zijn programma, kon niets komen door de aan-
wezigheid van Fransche en Engelsche oorlogsschepen in de Indische
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wateren, en de nabijheid van Fransche versterkingen op Madagascar
en Bourbon. De Pijl, kort na zijn aankomst naar Batavia gezonden,
werd daar aangehouden. Diezelfde oorlog was ook oorzaak, dat er
geen kolonisten en onvoldoende materialen uitkwamen. De Bewind-
hebbers hadden in die moeilijke jaren andere zorgen, dan die voor
het kleine Mauritius, en het is teekenend, dat Hugo, die met elk
passeerend schip, zelfs met Deensche en andere neutralen, rapporten
en missiven naar de Zeventien zond, in drie volle jaren slechts een-
maal een klein briefje van hen ontving. Zijn instructies ontving
hij overigens van Gouverneur-Generaal en Rade.

Tegen dergelijk gebrek aan medewerking is zelfs een optimisme
als van Hugo niet bestand, en wanneer het jaar 1675 ten einde
loopt, schrijft hij aan de Zeventien, dat zijn vijfjarig verband spoedig
om zal zijn. Gaarne wil hij in den dienst van de Compagnie blijven,
maar verzoekt dan een plaatsing elders. Immers op Mauritius kan
hij niet bereiken, wat hij zich had voorgesteld, gedeeltelijk wel ver-
oorzaakt door de oorlogsjaren, maar volgens zijn overtuiging voor
een grooter deel door gebrek aan medewerking. Noch van Batavia,
noch van de Kaap heeft men hem ooit gezonden, wat hij noodig
had. Wel had de Gouverneur van de Kaap, IJsbrand Godske, hoewel
het zijn chef niet was, hem „by forme van informatie" herhaaldelijk
aanmerkingen gemaakt. Overigens heeft hij ook persoonlijk op
Mauritius niets bereikt, want bij zijn groote gezin en het ontbreken
van alle emolumenten, heeft hij niet alleen niets overgehouden, maar
zelfs ingeteerd. *)

Nog voor dat zijn verzoek om overplaatsing in Nederland kon
zijn aangekomen, ontving Hugo een missive van Heeren-XVII, d.d.
28 September 1675, welke hem geheel buiten zichzelven bracht. Na
de erkenning: ,,d'Ongemackelycke en becommerlycke tyden, die wy
hebben beleeft, hebben ons onse gedachten van Mauritius wat doen
affhouden, en deselve tot andere saecken van meerder importantie
gewent", worden eerst eenige onaangename zinspelingen op groote
woorden en kleine resultaten ten beste gegeven, waarna op zakelijken
toon een aantal opdrachten en aanmerkingen volgen, als:

„In 't houden van de negotieboekies sullen U.E. hebben te houden
en te volsren de methode van Indien.

i) Deze laatste mededeeling doet vreemd aan, waar uit de boeken blijkt, dat
hij nooit over zijn salaris had beschikt, maar dat steeds had laten staan. In
het begin van 1676 verzocht hij de Kamer Amsterdam, waarvoor hij was uit-
gevaren, vier van de vijf jaren -salaris, die hij tegoed had, aan zijn schoonmoeder
te willen uitbetalen.

Dl. 86. 41
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Dewyle het U.E. aen bequaeme stoffe tot rechters manqueert, sullen
U.E. haer hebben te onthouden om in halssaecken off swaere delicten,
verstaende wanneer 't saecken sijn, die uytstel kunnen lyden, recht
te doen of justitie te administreren, maer sullen U.E. de delinquanten
mette bescheyden, t'haerer laste leggende, hebben te senden t'sy nae
Batavia, 't sy nae de Cabo de Bonne Esperance.

Het komt ons wat onaengenaem te vooren, dat de coloniers soo-
danigh klaegen over het hart tractement, dat haer wort aengedaen,
en d'ellende, die sy lyden.

De baetsoeckentheyt, die den Commandeur Hugo is naegaende,
willen wy vertrouwen, dat niet als quaede uytstroysels en calumniën
sijn."

Men moet erkennen, dat de grieven, welke uit dit schrijven spreken,
voor een deel gezocht en overdreven zijn. Op het houden van negotie-
boeken naar de wijze van Indië had reeds Gouverneur Godske zijn
aandacht gevestigd, en Hugo had dit beantwoord met de afdoende
opmerking, dat, waar geen negotie was, ook geen negotieboeken be-
hoefden te worden gehouden, en dat voor een plaats als Mauritius
een onkostenrekening voldoende was. En wat de mishandelde kolo-
nisten aangaat, dat waren luie en onhandelbare elementen, die het
eerst aan de Kaap hadden geprobeerd en daar waren mislukt. Voor
baetsoeckentheyt bestond verder op het eiland al heel weinig gelegen-
heid, en bewijzen zijn daarvoor ook nimmer aangevoerd. Daaren-
tegen was het ontnemen van het recht om zelfstandig justitie te
administreeren, alleszins gemotiveerd, want er waren in dit opzicht
op Mauritius inderdaad ergerlijke dingen gebeurd. Wij willen daar-
van enkele sprekende bewijzen aanvoeren.

In 1674 had de Raad op voorstel van Hugo besloten, een varens-
gezel, die herhaaldelijk ongehoorzaam en brutaal was, op eigen-
aardige wijze tot rede te brengen, Men veroordeelde hem namelijk,
pro forma, ter dood, en liet hem naar de executieplaats voeren, waar
een peleton soldaten met geladen vuurroeren gereed stond. Slacht-
offer en soldaten wisten niet anders, dan dat het een werkelijke
executie gold. Toen de soldaten hadden aangelegd, fluisterde Hugo
hun toe, dat zij, op zijn bevel tot vuren, over het hoofd van den
delinquent moesten schieten. Maar een der soldaten had het gefluister
niet verstaan of begrepen, en schoot den man dwars door het hoofd.

Zoo mogelijk nog erger was een ander geval, dat een volmaakt
onschuldige betrof, en dat ons tot in finesses is overgeleverd in een
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vele folio's tellenden brief, door Marie Hugo, dochter van den Com-
mandeur, gericht aan den fiskaal van de Kaap, Pieter de Neyn,
welk schrijven men niet zonder ontroering lezen kan. Dit meisje
voelde zich op het eiland onder de ruwe bezettelingen en kolonisten
niet thuis, en had gevraagd, naar familie op Batavia te mogen gaan,
wat haar vader geweigerd had. Hugo wilde, na den dood van zijn
vrouw, Marie aan het hoofd van zijn huishouding laten. Haer eenige
afleiding lag in gesprekken met den hiervoor reeds genoemden Colle,
die vóór Hugo's komst waarnemend Commandeur was geweest, en
een hupsche jonge borst was. De jongelui kregen elkander lief, en
toen Marie dat haar vader meedeelde, was deze laatste, buiten zichzelf
van woede. Hij verbood zijn dochter allen verderen omgang, en stelde
Colle te werk bij het palmietbosch, dat ruim vier uur loopens van de
loge was verwijderd, met streng verbod, om die plaats te verlaten.
Op verzoek van het meisje had Colle niettemin op zekeren avond
den langen afstand toch afgelegd, om een onderhoud met haar te
hebben, en plannen voor de toekomst te bespreken. Om allen schijn
van iets ongeoorloofds te vermijden, verzocht Marie op den bewusten
avond haar broeder Gerrit, den assistent, met haar een wandeling te
willen maken, en, achter den tuin gekomen, deelde zij hem mede,
dat zij daar een onderhoud met Colle zou hebben. Gerrit antwoordde,
dat hij haar dan alleen wilde laten, maar ging oogenblikkelijk zijn
vader waarschuwen. Deze liet de beide jongelui overvallen, sloot zijn
dochter in haar kamer op, en liet Colle in de boeien slaan. Maanden
lang lag de ongelukkige in een hok, met zware ijzers aan de beenen,
waardoor hij ten slotte een ernstige ontsteking opliep. Bovendien
ontving hij maar halven kost, zoodat hij met den dag verzwakte.
Marie slaagde er in, hem een mand eieren te doen toekomen, waarop
Colle haar een trouwbelofte zond, met zijn bloed op een stuk papier
geschreven, wat 'door het meisje met een gelijke belofte werd be-
antwoord. Bij een inspectie vond Hugo dit stuk en ook de eieren,
uit zijn huis afkomstig (hij was gewoon, zelf alle eieren te merken
met den datum, waarop zij gelegd waren) en nu besloot hij, voor
goed met Colle af te rekenen. Op gefingeerde brieven en valsche
beschuldigen daagde hij dezen voor den Raad, die den stakker ver-
oordeelde tot geeseling en brandmerk, gevolgd door 5 jaar dwang-
arbeid in den ketting. Dit vonnis werd inderdaad tot uitvoering
gebracht.

Kort voor haar vertrek naar Batavia, dat haar na alle geleden
ellende eindelijk werd toegestaan, wist Marie met een passeerend
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schip een brief mee te geven naar de Kaap, waarin zij den fiskaal
smeekte om in te grijpen, doch deze, zoomin als Gouverneur Godske,
konden dit doen, daar immers Mauritius geheel onafhankelijk van
de Kaap was geworden. Zij moesten zich er toe bepalen, de zaak
ter kennis te brengen zoowel van'de Indische regeering als van de
Bewindhebbers. Wij zagen, wat daarvan het eerste gevolg was.

Hugo, die onmiddellijk begreep, uit welken hoek de wind woei,
gaf op de hem eigen temperamentvolle wijze uiting aan de gevoelens,
welke de brief van Heeren-XVII in hem had gewekt. Dit schrijven,
valt hij uit, ,,verseeckert ons genougsaem, 't geen gevreest hebben,
namentlijck hoe de gouverneur Goske met alle quade, snoode, onware
calangen 't soo verre heeft weten te brengen, dat d'Ed heeren jegens
ons g'iriteert schynen te wesen . . . . wat heeft die heer sigh niet al
vermeten en onderwonden, want 't is seecker, dat hy, Hugo, langh
vóór d'heer Goske geweten heeft, hoe men d'Indische boucken moet
waernemen". Op den last, om geen justitie meer te oefenen, ant-
woordt hij: „Patientie! Sijn daer niet drouvigh om, maer wel, dat
soo een inhumain als Goske ons soo vilain by Haer Ed" desnonsèert *)
en schier met schijn oft gelijck hat. 't Is hem gelückt, dat op sijn
Caepse procedural geen recharche volgt!" (Godske was inmiddels
afgetreden en naar Nederland teruggekeerd). Hij eindigt met her-
haling van zijn verzoek om overplaatsing, ,,soo sijn dienst U Ed*
béhagelijck is".

Dit schrijven, dat Hugo op 10 September 1676 teekende, kruiste
een missive van Heeren-XVII, d.d. 21 October van dat jaar, welke
aanvangt met de woorden: ,,Op het versoeck van den Commandeur
Hubert Hugo, aen ons gedaen, hebben wy goetgevonden hem van
dat commandement te verlossen, en dienvolgende nae Batavia te doen
gaen, om geëmployeert te worden daer en soo den Generael en de
Raden sullen komen goet te vinden". Hem wordt verder opgedragen
transport te doen aan zijn opvolger, Isaac Johannes Lamotius, die
van de Kaap zal overkomen. In het vervolg zal de Commandeur van
Mauritius weer sorteeren onder den Gouverneur van de Kaap.

Den 17den September 1677 kwam Lamotius eerst op het eiland
aan. Hij rapporteert, dat hij er „van den Ed Heer Commandeur
Hubert Hugo met alle civiliteyt en beleeftheyt" ontvangen is, en dat
hij er alles „wel gecónditióneert" heeft aangetroffen. Alleen had Hugo
zich zeer ,,gediscontenteert" getoond, dat er voor het transport van

') Dénoncer: aanbrengen, verklikken.
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hem en zijn familie naar Batavia slechts een klein hoekerscheepje
was gezonden, „'t geen Sijn Ed. volcomentlijck oordeelde tot kleyn-
achtinge en disrespect van Sijn Ed. te geschieden".

Juist drie maanden later, 17 December 1677, kwam Hugo op
Batavia aan. Onderweg was hij ziek geworden; het Daghregister van
Batavia vermeldt, dat hij wegens „impotentheyt" niet persoonlijk ver-
slag in den Raad van Indië kon komen uitbrengen, maar dat hij zijn
papieren door den schipper moest laten binnenbrengen. Toch knapte
de nu 60-jarige, die heel wat campagnejaren achter den rug had,
weer wat op; 10 Januari 1678 wordt hij althans genoemd onder de
notabelen, die een eereplaats krijgen bij de plechtige installatie van
den nieuwen Gouverneur-Generaal, Rijckloff van Goens. Dit is even-
wel de laatste maal, dat 's Compagnies papieren melding van hem
maken, waaruit wij niet anders kunnen afleiden, dan dat hij kort
daarop gestorven is. Evenmin vonden wij verder nog eenig gewag
gemaakt van Marie, noch van Gerrit Hugo. Een jongere zoon, Thomas
Hugo, na aankomst van de familie op Batavia als assistent in dienst
van de Compagnie getreden, wordt in 1680 tegelijk met een aantal
andere dienaren ontslagen, „sommige, omdat se tegens ordre buyten
licentie van haare plaatsen opgecomen, andre, omdat se niet seer
bequaam, te luy off wel onnut sijn." Zoo verdwijnt op weinig eervolle
wijze de familie Hugo uit de gelederen der Compagnie.

Als in 1682 Bewindhebbers worden ingelicht, dat de keurvorst van
Brandenburg eenige oorlogsschepen heeft uitgerust, die wel voor twee
jaar van victualie zijn voorzien, schrijven zij naar Indië, dat men
daar op zijn hoede moet zijn. Want zij achten het heelemaal niet
onmogelijk, dat deze schepen bestemd zijn, „om na Oost-Indiën te
gaan en daarmede te doen en te handelen als Hubert Huge voormaals
heeft gedaan." En in de ,.Beschryvinge van de Oostindische Com-
pagnie" door Mr. Pieter van Dam (1701) wordt hij slechts genoemd
in verband met de vele moeiten, die de Nederlandsche consul te
Rouen had „in en omtrent het werck van Hubert Hugo, mitsgaders
de Moren, tot Havre de Grace opgebracht". Wij zien daaruit, dat
zijn naam was blijven voortleven, niet als plichtgetrouw ambtenaar
op Suratte, noch als plannenrijk Commandeur van Mauritius, maar
als zeeroover. En opnieuw erkennen wij de juistheid van Shakespeare's
diagnose:

Men's evil manners live in brass; their virtues
We write in water.
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