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BIJLAGE I.

Aanteekeningen over het geslacht Speelman. ' )

JAN CORNELIS SPEELMAN,

geboren te Vlaardingen omstreeks 1594 als vierde kind van

CORNELIS PIETERSZ. SPEELMAN

en

MARITGE CORNELISDOCHTER,

overleed te Rotterdam 2 December 1648. Hij was den 3'"" Februari
1619 in eerste huwelijk getrouwd met

HADEWY WITTERT,

geboren te Rotterdam en aldaar overleden in het begin van Maart
1630. (Blijkens de begrafenisregisters te Rotterdam had de begrafenis
plaats in de week tusschen 3 en 10 I\Taart).

Uit dit huwelijk werden geboren:

1°. MARITGEN SPEELMAN

geboren te Rotterdam (datum onbekend). Zij is tweemaal gehuwd
geweest en wel

o- vóór 1652 met Z);Vc& FVr/iaz/cM, koopman,
/>. met Z)r. j5er;wr(/«i- Crotfyz/a/jgw, medicus en tevens Remon-

strantsch predikant. Zij overleed medio October 1677.
Uit haar eerste huwelijk had zij drie kinderen, alle in het hiervoor

gaande werk voorkomend, namelijk /-/arfcïcma, Corwt'//.y c;j. 7o/ia«;u'.v
/ V/7;az't';/; uit haar tweede huwelijk een tweetal zonen,
en /Ji;r£ Cracmni/yrr, eveneens hiervóór optredend.

i) Grootendeels ontleend aan gegevens op het Rotterdamsche Gemeente-
archief. Zie ook WITTERT VAN HOOGLAND, Cfrc/uafcuu' t w /«?/ £»w/acA< H-7//<?r/
I, blz. 206 e.v. en II, Bijlagen, blz. 182 e.v. In het genoemde werk vonden
wij een aantal fouten of verschrijvingen ; zoo staat b.v. op blz. 206—207 van
deel I, dat Hadewy Wittert overleed op 3 Maart 1630, maar haar dochtertje
zou geboren zijn in Maart 1633. Aldaar staat ook, dat Mr. Johan Speelman
stierf op 29 Juni 1686 — dit is juist —, maar op blz. 183 van de Bijlagen wordt
als sterfdatum 4 Juni gegeven. Bladzijde 189 dier Bijlagen geeft als datum van
het eerste huwelijk van Maritgen Speelman 1 September 1659, terwijl haar derde
zoon, Jan Verhaven, op dienzelfden 1"'° September zou geboren zijn.

Zie verder SCHEFFER en OBREEN, tf<?/ </«for/i/ ,S><?<?/»ia», in Rotterdamsche
Historiebladen, 3"' afdeeling, deel I, 1"'" stuk, blz. 113—203, en M. G. SIGAL
in De AT<?rf<?r/a>K/sc/!e L«r««', 1932, blz. 336. Ook HOTZ in Zouruaa/ rfer i ?m
wm rfot ffesoHf der O. ƒ. Com/xipmV /oan CÏMKKIM, blz. XLVIII en volgende.
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174 AANTEEKENINGEN OVER HET GESLACHT SPEELMAN. •

2°. CORNRLIS JANSZOON SPEELMAN, *)

geboren te Rotterdam 3 Maart 1628, overleden te Batavia 11 Januari
1684, wiens levensgeschiedenis hiervoor gaat. Hij huwde te Batavia
in 1653

PETRONELLA MARIA WONDERAER,

geboren te Batavia in 1638 als dochter van .SVfraW [Fowtfcrat?r en
Pc/rawc//a Afffcrrfi/A', overleden aldaar 2 April 1681. Van hun vier
kinderen stierven er drie kort na de geboorte. Het vierde kind was

JOHAN SPEELMAN,

geboren te Batavia 1 Februari 1659, naar Nederland vertrokken 2
December 1668, bij resolutie van de vroedschap van Rotterdam d.d.
8 November 1677 aangenomen als burger dier stad, te Leiden inge-
schreven als student in de rechten 15 October 1680. Hij werd in
1683 advocaat bij het Hof van Holland, en huwde 19 November 1684

DEBORA KIEVIT,

geboren te Rotterdam 14 November 1655, dochter van /o/inii ATtVv/7.
baronet, raad en pensionaris van Rotterdam, gedeputeerde ter Staten-
vergadering van Holland, en van /4//'rfa 7Yom/>, dochter van Ma<jr/f»
i/ar/>£rtasoo» Trom/).

Mr. Johan Speelman werd door Jacobus II van Engeland in den
adelstand verheven, met den titel baronet, wegens den financieelen
bijstand, aan Jacobus verleend in zijn strijd tegen Ulster. Hij overleed
29 Juni 1686, nog vóór hij het adelsdiploma had ontvangen.

In een acte van notaris Van der Hout te Rotterdam, d.d. 18 Sep-
tember 1652, wordt de koopman Gem>frrajirf/ ^cryou Pr/wj genoemd
„voochdt over Cornelis Jansz. Speelman". Diens vader was 2 Decem-
ber 1648 gestorven, en Cornelis zou eerst 3 Maart 1653 — op zijn
25"'° jaar — meerderjarig worden.

Uit de Rotterdamsche begrafenisregisters:
Begraven in de week van 10 tot 16 October 1677

weduwe, wonende aan de Bierstraat. Dit is Speelman's zuster
Maritgen.

1) Hij wordt in de papieren der Compagnie op een heel enkele uitzondering
na steeds Cornelis Speelman genoemd, zooals hij ook teekende.
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AANTEEKENINfiEN OVER HET GESLACHT SPEELMAN. 175

Begraven in de week van 9 tot 15 September 1685 <vw /•/';/(/ zw»

Begraven in de week van 30 Juni tot 6 Juli 1686 /<m
.S^ef/uia» (Mr. /o/iow -S"/>ee/»/aM). Blijkens de begrafenispenning was
hij 29 Juni overleden. Hij woonde laatstelijk aan de Boompjes.

Begraven in de week van 25 September tot 1 October 1695 /^efrora
V, w<?dt«t'e Mr. /o/w» 5"/>re/;;;fl«, wonende aan den Ouden Dijk.

Uit een acte van notaris Wittius te Rotterdam, d.d. 21 Januari
1689, blijkt, dat Cor«c/ij Fr/7/azvw, „soone van juffr. Maria Speel-
man, daar vader af was Dirk Verhaven, in sijn leven koopman alhier",
blind was. Zie ook Bijlage VI hierachter.

Uit het 4̂/i>!<;» 57u-</io.r0ru;H /ïccwtemwre LM#rfMH0-i?afozw; Inge-
schreven op 15 October 1680 als student in de rechten,
.S7><'e/m(7«, Indo-Batavus, oud 21 jaar.
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BIJLAGE II.

Speelman en het wapen van Makassar.

Het stedelijk wapen van Makassar bevat als hoofdfiguur: in goud
een vruehtdragenden cocospahn van sinopel, geplaatst op een gras-
grond. De palm is op ongeveer een derde van zijn hoogte doorstoken
door een baarswijs geplaatst zwaard.')

In het //ufor/; /(Mr&oeyfe/V //'<7r«fljanV, 1850, geeft D. F. S[CHAAP]

op blz. 111 e.v. een beschouwing over dit wapen. Wij lezen daar,
blz. 112: „Dit wapen, in 1667 door den dapperen admiraal Cornelis
Speelman aan de stad geschonken, is een sprekend beeld van het
toenmalig beraden karakter onzer voorvaderen".

Blz. 118: „Het was bij gelegenheid van deze overwinning, dat de
fiere en kloek gebouwde admiraal te Mariso, in het aanzijn der zege-
vierende bondgenooten en van de vernederde vijanden, zijn zwaard
trok, en hetzelve met éénen stoot door een klapperboom stekende,
uitriep: „Zoo waar mijn arm sterk genoeg is om dezen stam te
doorboren, zoo ook zal het Hollandsche volk immer an staat worden
bevonden om het Makassaarsche volk in bedwang te houden en
elk verraad te bestraffen". *)

Zie de -Eticyc/o/wrfu? r<m iWrf. /«u/ië op Wapens (stedelijke); .De
1883, blz. 7; Z.or<i,/<r Bf/<m<7fM, 1931. blz. 774. Ook

9 Dcc«»i6er 79Ü, »o. i i .
-) In het archief der Compagnie kon ik geen enkele aanwijzing vinden van

de juistheid dezer mededeeling. Zie ook de vraag in £><; JVaworrc/icr III, 18S3,
blz. 131.
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BITLAGE III.

Het Speelmanspoortje te Batavia.

Aan de Westzijde van de stad Batavia bevond zich, tusschen de
punten Overijsel en West-Friesland, een poort, die in 1651 werd
dichtgemetseld. Later is ze weer geopend, of is er althans een kleine
doorgang gemaakt, die algemeen bekend was als het Speelmans-
poortje. Op Batavia ging het verhaal, dat deze doorgang gemaakt
was o]) verlangen van Speelman, en wel om hem in staat te stellen
's nachts ongemerkt buiten den stadsmuur op avontuur te kunnen
uitgaan ! Zeer waarschijnlijk was dit laatste een legende. Speelman
bezat namelijk een groot stuk grond buiten de stad, tegenover dit
poortje gelegen, en het ligt voor de hand, dat het hem veel waard
was een korte verbinding met dit land te hebben, zooals hij, met het
oog op zijn tuin aan de Oostzijde der stad, daar ook een brug je over
de groote rivier had gelegd.') In verband met het land buiten het
Speelmanspoortje dient er op gewezen te worden, dat de langs dit
land loopende Groninger-gracht soms Speelmansrivier werd ge-
noemd. *)

1) Zie hiervóór, bladzijde 77.
2) Zie ook VALENTIJN, IV, I, blz. 231—232 en D E HAAN, O««f-Bo<avia I,

blz. 226.

Dl. 94. 12
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BIJLAGE IV.

Acte van scheydingh tusschen den Ed. Heer Cornells Speelman,
ordinaris Raad van India, en de eerbare juffrouw Pieternella

Wonderer, echteluyden. ')

Alsoo wy, ondergeteeckent, Com^/ij 5"/ftr<?/»/an en P/V/cr»c7/«
rFoHrferflÉT, echteluyden, om goede redenen en billycke consideratiën
met eenparige vryen wille, sonder inductie off persuasie van yman-
den, onverleyt, onbedwongen, soecken de rust van ons gemoet en
vreede van ons leven,

Soo hebben wy wedersijds besloten en goetgevonden, separatie,
scheydinge en deelinge van onse gesamentlycke goederen, middelen
en effecten van onsen geheelen boedel te doen, omme deselve yder
by ons apart op synen naem beseten en geadministreert te werden.
ende met alle deselve goederen en effecten te mogen doen er.
handelen als eygen vrye goederen, sonder contradictie, bemoeyenisse
off verstoringe dienaengaende den anderen te doen ofte te geven, in
eeniger manieren, te meer wy malcanderen volcomen toebetrouwen,
dat niemandt van ons beyden deselve goederen, die wy yder apart
besitten en regeeren, niet en sal mishandelen ofte t'soeck maken, maer
dieselve soo gebruyeken en versorgen, dat yders eer, mitsgaders de
liefde en welvaren, die wy even sterek en gemeen heliben tot onsen
eenigen waerden soone /o/iaMwc? ST^/WÖM — die Godt beware in
sijn gratie — soowel by ons leven als naer ons doodt sal blyken.
Weshalven wy by dese acte resolut d' een den anderen andermael
concederen en toestaen de vrye dispositie, handelinge ende verhan-
delinge van de goederen, die yder apart van ons heeft, besit en ad-
ministreert, omme deselve yder in 't besonder by ons leven in vryen
eygendom alsvooren te mogen gebruyeken, en oock daarvan by testa-
ment en codicil te mogen disponeren, yder na sijn believen en vrye
eygen wille, tegens welck gebruyek der goederen, nog dispositie van
uytterste wille, den langstlevende van ons beyden noyt sal contra-
diceren, seggen, doen of doen doen, in eeniger manieren. Tot ver-
seekeringe van welcke gelofte wy by dese acte wedersijds verclaren,
soo voor alsnu en in het toecomende, van waerden, crachtig en bon-
digh te houden alle hetgeene d' een of den ander van ons, yder met

i) Uit het Landsarchief te Batavia. Het betreft hier slechts een z.g. scheiding
van goederen, daar beiden zich ook in latere documenten nog echtelieden noemen.
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ACTE VAN SCHEIDING. 179

syne aparte besittende en administrerende goederen, sal hebben ge-
handelt, verhandelt, en by uytterste wille gedisponeert, soo by ons
leven als naer ons doodt, sonder dat de langstlevende naer de aflyvig-
heyt van de eerst-stervende door ymandt, wie het sy. van syne ofte
hare vrienden, over des langstlevendens syne besittende goederen ge-
querelleert ofte vermoeyelijkt, ofte eenige andere turbatie aengedaen
sal mogen werden. Renuncierende tot desen allen eynde, soo voor
ons als voor onse nacomelingen, van alle exceptiën, deceptiën en
relivementen, etc", waermede sich d' een of d' andere ter contrarie
deses soude connen, mogen ofte willen behelpen, en speciael den
regel van Rechten, dicterende dat geene generale rennnciatie plaetsc
heeft, tensy de speciale voorgaat. Ende ten eynde desc separatie en
scheydinge van onsen boedel secucr, onverlet, buyten d' een of
d' anders schade, yder by ons apart in meerder sekerheyt en gerust-
heyt mogte werden beseten en gebruyekt. soo belooven wy by desen
over en weer, nu nog noyt eenige last off schulden te maken tot
naardeel ofte beswaarnisse van de middelen en effecten van d' een
of d' ander, die elck. yder apart, besit en regeert, sulex dat yder van
ons eenige schulden, last of beswaarnisse in toecomende makende,
deselve tot yder sijn eygen last en beswaarnis sal sijn en blyven. en
die alleen uyt syn eygen middelen moeten voldoen. En belangende
de schulden en lasten van onsen boedel, die tot dato deses mogen
sijn gemaect en gevallen, alle deselve heb ik, Conif/w 6>rc/;;/a;;, by
desen aengenomen tot mynen laste alleen te voldoen, en insgelijcx 't
opvoeden en onderhouden van onsen soone, 7a« S/TC/J/WH, present
in 't vaderlandt zijnde, sonder dat ik, PiWrntrZ/a !/^o;i(/cracr, daerin
halder ofte penningh heb off sal hebben te gelden, te betaelen ofte
te voldoen, als alleen de soodanige. die ik solve gemaect ofte obligatie
daervoor getekent mogt hebben, sulex mijn man geene andere t' syner
beswaarnisse ofte laste overneemt, als sulcke, waervoor hy selvc
met eygen handtekeninge obligatie gepasseert heeft. Invoegen dat
ick, PtVterw f̂la ff OMrferat?/-, by dese acte verclaere en bekenne, uyt
handen van mynen man, Corwr/w 57>rr/;;/a», voor mijn deel uyt de
goederen ende effecten van onsen boedel, soo aen schuitkennissen,
op zynen name gepasseert, contante penningen, erven, juwelen, gout,
silver, slaven en slavinnen, huysraet etc", ten bedrage van veertigh
duysent rijcxdaelders courant, ofte hier gerekent tot 60 stuyvers yder,
volcomen ten genoegen en op 't civijlste gepryseert, ontfangen te
hebben, en daervan voldaen te sijn. Ende opdat dese onse vrywülige
acte, belofte, verclaringe, scheydinge en deelinge van de goederen
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180 ACTE VAN SCIIEIDINC.

onses boedels, nu en in toecomende te crachtiger standt en effect
sorteren mogt, soo hebben wy oock gerevoceert, dood en te niet ge-
daen, voor nul en craehteloos verclaert en gehouden, gelijk wy houden,
verclaeren, revoceren, doodt en te niet doen by dese acte, alle voor-
gaende contract ofte contracten van houwelijcxe voorwaerden, testa-
menten en codicillen, die wy voordesen te samen ofte yder van ons
in 't besonder, mogen hebben gemaeckt ende gepasseert, ten eynde
van nu af aan yder van zijn besittende en administrerende goederen,
elck van ons in 't besonder, magh behouden, hebben en genieten het
vry gebruyek en dispositie van syne middelen, als voorschreven is
geseyt. Ook, opdat niemand van ons in toecomende geen ignorantie
en pretendere van dese onse vrywillige scheydinge der goederen onses
boedels, sincere geloften en verclaringen, by desen gedaen, soo hebben
wy hiervan gemaeckt dry al-eveneens luydende instrumenten, de-
welcke wy met onse eygen handen en gewoonlyke signaturen hebben
ondertekent. En alhoewel ik, PiWmirf/a J-Fowdrratr. tot verscheyde
malen door mynen man, Corwe/ir 5"^P^MÖM, vermaant en geïnsinueert
l)en, in desen tot myne adsistentie te verkiesen een ofte meer per-
soonen, die ik des vertroude, soo hebbe ik nogtans daervan gedecli-
neert, en geacht dat onnoodigh te wesen, als wel wetende den staet
onses inboedels en gelegentheyt, en sujex dat ik wel wete, geensints
vercort te wesen, te meer nadien alle lasten des boedels blyven tot
beswaernisse van mynen man, en daerenboven nog de educatie en
opvoedinge van onsen lieven soone, die al veel te costen komt. Ende
sullen dese actens by ons, alsvoren ondergetekent, werden gesloten
en verzegelt, en by ons yder apart voor notaris en getuygen doen
subscriberen, dat daerinne is begrepen, geschreven en getekent synen
vryen wille, gelofte, verclaringe en bekentenisse in 't generael der
goederen, welcke yder van ons heeft, besit en administreert; voor 't
vordere gedragen tot hetgeene in dit besloten papier is geïnsereert
etc", sullende van deselve yder van ons eene behouden, en de derde
in handen van de notaris, die de superscriptie doet, in secrete be-
waringe gesequestreert ofte oock wel op de stadts-secretarie in be-
waerder handen bestelt werden, sooals wy beegeren te verstaen en
te ordonneren.

Dus alles somier argh of list, tot rust en vreede van ons gemoet
en leven, en getekent ter presentie en ten bywesen van d' heer Gy.ï&e/Y
rfe .Daz'/c/ 67ra«/iyi/V£, schepen deser stede, S' .Daj«VZ Pa;T<>, coop-
man in dienst van d' Compagnie, en den notaris /oan Are^j^rj, als
getuygen minnelijk versocht, dewelcke by desen verclaeren onse
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ACTE VAN SCHEIDING. 181

onderteekeninge elck in 't besonder bygewoont en uyt onsen monde
gehoort en wel verstaen te hebben, dat wy den inhoude van dit
schriftuer wel en aendachtelijck overlegt, grondig begrepen, en
daerin ons vergenoegen genomen hadden, als sijnde alle hetselve
onse ware en sincere intentie, mutuele begeerte, en een onderling
minnelijk verstant, t' onser eygene gerustheyt, en sonder eenige de
alderminste persuasie.

Gedaen in 't casteel Batavia, en buyten de stadt in de wooninge,
genaamt Wonderwel, op den 2"'" dagh van tie maand Maart, in 't
jaer duysent ses hondert vijf en seventig.

Was ondertekent: CORNELIS SPEELMAN.

PETRONELLA WONDERER.

Ter zyde stout: Ter presentie van de getuygen voorgenoenit,
en getekent: GIJSBERT DE DAVID STRAXTWIJCK.

DANIËL PARVÉ.

JAN KEYSERS, notaris.

De superscriptie was van de volgende inhoude:
In den name Godes, Amen. Op heden, den tweeden Maart anno

Christi 1675 ben ick, ./a« .KVy.rm', van Breda, openbaer notaris, by
den Edele Raade van Brabandt in 's-Gravenhage en in Nederlands
India geadmitteert, binnen de stadt Batavia residerende, ende de
getuygen naergenoemt, gecompareert voor den E. Achtbare Heer
'Cor»t'//j 5"/>0<?/MMH, ordinaris Raad van India, Admirael van de zee,
en president van de Eerwaarde Heeren Schepenen alhier, en de
Eerbare juffrouw PiV/ÉTHe/Za ïfoMtf<?;vr, te samen echteluyden, de-
welcke verclaren met wederzijdse volcomen goede kennisse en ver-
stande — soo wy, notaris en getuygen, uyt Haer E.E. Achtbares
monden en redenen conden oordeelen — dat in dit geslooten en op
twee plaetsen met elck van Haer E.E. Achtbares comparanten
zegels, en op één plaets met den zegel mijns, notaris, verzegelt papier,
is geschreven en by de welgemelde E.E. Achtbare comparanten eygen
banden ondertekent, Haer E. E. sincere, oprechte bekentenissen,
•verklaringen, geloften, willen ende begeerten, met Haer E. E. elcx
aparte, eygen genomen, suyvere, voorbedachte, goede deliberatie,
sonder persuasie ofte verleydinge van ymanden ter werelt. Waer-
omme soo verclaren, willen, begeeren en ordonneren de E. E. Acht-
bare comparanten by clesen, dat alles hetgunt in dit versegelt papier
is vervat, geschreven, en by Haer E. E. ondertekent, dat alles 't
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182 ACTE VAN SCHEIDING.

selve, soo by Haer E. E. Achtbares comparanten leven als naer hare
doodt, onwederroepelyken sal valideren, standt grypen en effect
sorteren voor oprechte, waerachtige, bondige bekentenissen, geloften,
verclaringen, mitsgaders Haer E. E. Achtbares comparanten codicil-
len, willen en uytterste begeerten — en verders als in clit besloten
papier vervat is, daartoe Haer E. E." haer gedragen — soo als alles
't selve in der bester for-me kan bestaen, niettegenstaende ecnige
costuymen off beschreven rechten ter contrarie, alles 't welcke de
E. E. Achtbare comparanten verclaren te derogeren, voor sooveel
dieselve den inhoude van dit verzegelt papier mochten naerdeelich sijn.

Aldus gepasseert sonder argh of list, en by den E. Achtbare Heer
comparant ten casteele alhier, en by d' Eerbare Juffrouwe compa-
rante buyten in Haer E. thuyn, genaemt Wonderwel, yder apart dese,
neffens de Heeren Gyj&r<?c/ïf rf? Dai'/rf ,S7nmto)V&, schepen, en
öanië/ Pa/ré, coopman in dienst der E. Compagnie, en president van
de E. Chinese boedelmeesters alhier, als geloof waerdige getuygen.
hiertoe versogt, en my, notaris, ondertekent, ten dage en jare voor-
schreven.

Was getekent: CORNELIS SPEELMAN.

PETRONELLA WONDERER.

Onder stout: Ouod attestor, en
getekent: JAN KEYSERS, notaris.

Terzyde: ons present, GIJSBRECIIT DE DAVID STRANTWIJCK,

DANIËL PARVÉ, 1675.

Gecollationeert, accordeert met de principale acte,
alhier ter Weeskamer geëxhibeert,

Batavia, den 29°° Maart 1684:
(w.g.) MICHIEL BAELDE, secretaris.

Voor eensluidend afschrift:
E. C. GODÉE MOLSBERGEN, Landsarchivaris.

B-navia. 24 Maart 1932.
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BIJLAGE V.

Particuliere brief van Speelman uit Japara aan Johan van Hoorn
te Batavia, d.d. 14 October 1677. ')

Mons' Jan van Hoorn.")

Braven jongelingh.

Alle uwe beleefde obligeante brieven, verzelt met zooveel bylagen
tot myne s])eculatie, hebbe icq successive wel ontfangen en zijn my
buyten twyffel zoo aangenaam geweest als eenige andere zouden
hebben connen wesen. schoon icq pocq in gebreke ben gebleven daarop
ter behoorelycker tijdt te antwoorden, dat my zomwylen de tijdt ende
zomwylen oocq de lust niet heevt toegelaten, gelijcq naar alle appa-
rentie mynen getrouwen huyshouder, den E. Daniël van den Bolcq,'')
U.E. nevens myne genege groete niet sal gemanqueert hebben bekent
te maeken, also Z.E. is gerecommandeert geweest soowel by U.E.
als by mijn heer UE vader daarover myne excuse te doen, die icq
eerlange hoope op Batavia selff mondelingh te sullen connen afleggen,
en te toonen, dat icq aan UE. affectie ende courtoisie geobligeert
ben. Ondertusschen heb icq my bedroeft, dat mynen goeden vrint,
Uwen heer vader, aan dat lompe jxwlagra al eenige dagen was bed-
leegerich geweest, en insonderheyt van de langdurige ziecte van de
zoete jongejuffrou Catarina:"*) 't schijnt dat Trijntjen Pieters")
altemets al een beurt moet hebben, daar icq van herte wense, dat se
door de goetheyt des Heren eens ten minste voor een lange wyle van
bevrijdt magh blyven, ende dat se voor den ontfangh deser met haai-
en u vader in goede sterke gezondheyt herstelt magh wesen. Met
moeder'') heb icq van vader Van Hoorn uyt zynen brief): verstaan,

i) Deze merkwaardige brief bevindt zich in originali in de handschriften-
verzameling van het Koninklijk Instituut, no. 235.

-) Voor den toen 23-jarigen Johan van Hoorn en zijn familie, met welke
Speelman zeer bevriend was. zie men DE HAAN, Pr/a;i</<m, I, personalia, blz. 4
en volgende.

3) Zie hiervóór, blz. 88.
"*) Johan's zuster Catharina van Hoorn.
*) Dit is een andere ïiaam voor Catharina, naar haar vader Pieter zoo

genoemd.
") Sara Bessels, de vrouw van Pieter van Hoorn.
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184 BRIEF VAN SPEELMAN AAN JOHAN VAN HOORN.

dat het gantsch jeugdigh ende welgestelt was en naardien my zedert
daarover noch van mynen goeden vader Daniël *) noch van UE.
eenige nieuwe clagten zijn tevooren gecomen, soo laat icq my voor-
staan, dat het daarmet oocq noch al heel wel moet wesen, hoedanich
icq oocq Haar E. t' myner verschyninge wensche te mogen vinden
en genegentlijck te omhelsen. Aan onse goede Grietje Pieters ") en
haren man, den capiteyn ïacq, schat icq dat mede niet wel haperen
can, want volgens het brieffken, van Hun E. met aangenaamheyt
untfangen, dancken zy beiden den Almogende voor hare gezondheyt,
zoodat icq my inbeelde, als icq op Batavia come, by die jongeluyden
wat jongs te vinden, en vader Pieter met ons goede moeder beyde
met haren verhoogden name van groot *) hertelijck te begroeten.
Govert is te jong ende te gesond om ziecq te wesen, "*) schynende
Petrus den orateur^) goede zorgen te willen dragen, dat hy van het
schryven geen benaaude borst en crijght, al zoude hy daarom oocq
een ligte quetzure van zijn cris aan de hand dragen. Maar off icq nu
Jan Pieters, *"). dien wackeren jongeman, niet verzelt zal vinden met
een jongejuffrou, die hem naast gelijct, daar twyffel icq al wat aan,
want men hoort verre dat de winter") kout is, alswanneer men oocq
tot versachtinge wel een pavilioen *) verdragen, daar incruypen can.
Nu, daar sla gelucq toe! Maar hoe vader en moeder opkyken zullen,
als meester Cornelis") haar statelijck sal gaan vertellen, dat hy geen
sterken dranck en zelfs geen rinse wijn meer drinct, en in der stede
veeltijds een teugjen karnemelcq off een boonzopje") slurpt, dat
wenschten icq al haast te zien. De oude luyden sullen niet weten naar
zy het hebben ende wat zy aan dien groten professor over Bachus'
scholieren in hun oude dagen noch al comen te beleven, inzonderheyt
wanneer zy comen aan te merken hoe fijn en eenvoudigh hy zijn
lippen aan de romer can zetten en zonder nat te macken, uyt vreese

•*) Speelman's gemachtigde op Batavia, Daniël van den Bolcq.
-) Margaretha van Hoorn, de oudste zuster van Johan, en gehuwd met den

vermaarden kapitein Francois Tack.
•*) Namelijk grootvader en grootmoeder.
•*) Deze bracht het tot gouverneur van Malakka.
") De jongste zoon, Pieter, die reeds in 1680. op 19-jarigcn leeftijd, als

vaandrig te Batavia overleed. Dat Speelman hem schetsend „den orateur"
noemt, wijst op jeugdige welbespraaktheid.

") Dit is de geadresseerde, Johan van Hoorn.
") Er staat: witter.
*) Dit woord betekent zoowel tent als ledikant.
") Hier begint Speelman ironisch van zichzelf te spreken.

1°) Koffie. Zie DE HAAN, Pria»<7a» III, § 806.
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van misselijcq te werden, weder overgeven. *) Eii noch heeft dese
soberheyt den armen hals niet connen vryhouden van zooveel vierig-
heyt, bloedvinnen ende puystcn, dat hy der geert redden aan en wist,
dragende evenwel nu inplaats van 56 pleysters tusschen de broecqs-
band en de encqlauwen-) niet meer als noch 5 stucx, cnde dat voor
de laaste applicatie. Hy heeft zoo dicqwils gewenscht om een souve-
reyn recept uyt den ajwtecq van de ervaren doctor Dorothea te
mogen hebben,"') maar 't was te verre om te haelen, ende nu schijnt
hy violen te laten zorgen, vermits hy weder fris genoch is om in de
broecq te gaan, hebbende al een mooye wyle in de rocq moeten
loopen. Daarenboven is die ouden drogen kuch op heel verre na van
sooveel vermogen niet meer, noch soo familjaar in 't geselschap niet
als wel te vooren, hebbende den grammichen here van Graveelen-
burgh'*) mede in lange niet veel jurisdictie geoefent, schoon oocq
niet naargelaten is die leckeren Stoicqse kaas met wat booter en broot
by heele ponden te eeten, dienende de bremcappers') verder daar-
tegen voor contrapissonje:") icq dancq nu daarvoor van al mijn
hert. Icq sal 't naar dese, hoope icq, èn by monde ènde effective
doen, vermeenende dat de oude luyden en tegelijcq UE. met dit
verhael van ons huyshouden haar voor jegenwoordich sullen connen
vergenoegen, en onfeylbaar gelooven, dat icq naar myne cordiaalste
salutatie onveranderlijck ben en blyve van

Tgansche familie Den genegensten vrint
en bereytwilligen dienaar

Japara in aider haast ady CORN. SPEELMAN.

14 8tober A" 1677.

•*) Dit geheel-onthouderschap heeft Speelman niet lang volgehouden!
*) Enkels.
•"•) Dit is weer eens een echte woordspeling a la Speelman. In deze jaren

begon het gebruik van thee steeds meer ingang te vinden, en van vele zijden
werd deze drank aanbevolen als een geneesmiddel tegen tal van kwalen. En
zooals Speelman beneden zijn niersteen aanduidt als „den grammichen heer
van Graveelenburgh", omschrijft hij hier de veelgeroemde geneeskracht der
thee als een recept van doctor Dorothea.

"*) Zooals hiervóór meermalen is gebleken, heeft Speelman een groot deel
van zijn leven geleden aan niergruis of graveel.

*) De bloemknoppen van de brem, in zout of azijn ingelegd, en als „kap-
pertjes" gebruikt bij de bereiding van spijzen en sausen.

") Vermoedelijk is dit een verschrijving van contrepoison, tegengif.
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BIJLAGE VI.

Testament van Mevrouw Petronella Wonderer, huysvrouwe van
d' Edele Heer Cornelis Speelman, Directeur-Generael van India,

etc", echtelieden. *)

In den name Godes, Amen.

lek, Pi'//'0«f//<r ff"o«(/rraiv, huysvrouw van d' Heer Cor«r/i'j
.S"/>rr/;;/aM, Directeur-Generael ende eerste Raedt van India, mits-
gaders Admirael ter zee, etc", jegenwoordigh seer swack en sieckelijck
sijnde, verseeckert te passeeren de wegh van aller menschen doodt,
ende terwyle ik noch by myne sinnen, goede memorie en verstant,
onwetende [ben] van de ure mijns overlydens, soo heb ik voorbe-
dachtelijck en tydelijck met rype deliberatie willen maecken en doen
opschryven dit mijn beslooten testament, eens voor al onwederroe-
pelijck, ten insigte mynen welgedachten Heer on man desen myne
nae-beschreven dis]>ositie a])proberende en laudeerende, mede sal
believen te onderteeckenen, en sulex als voor wel gedaan agnosseren
en aennemen.

En alvorens te disponeren, verclare ik mijn Ziele, scheydende deser
werelt, hartgrondelijck te recommanderen in de sonderlinge genade
en barmhertigheyt van Godt almachtigh, mynen hemelschen vader,
en mijn doodt lichaam de eerlycke begravinge der aerde. Mede ver-
clare ik oock te revoceren alle myne voorgaende testamenten en
codicillen, die ik voor dato mochte hebben gemaeckt, als houdende
deselve als nul en van geender waerden, even ofte nooyt gepasseert
en waren, en oock speciaelijck de huwelijcxe voorwaerden, die ick
met mynen Ed. Heer en man hebbe gepasseert en gemaeckt. hier-
mede tredende tot dispositie van myne tydelycke goederen, die ik
van Godt ter leen hebbe ontfangen en naerlaten sal.

Vooreerst verclare ik te maecken ende te legateren aen myne nigte,
juffrouw //r«nr//t' /?)'f£r, voor hare getrouwe diensten en onder-
houdene vruntschap, gewillige genomene sorge ende bystant in myne
sieckte, de somma van een duysent rijcxdaelders, a 60 stuyvers yder,
eens, mitsgaders een slavinne, Annica van Maccassar; ende om haer,
juffrouw A"vrfcf, ses jaren te dienen noch twee slavinnekens, by name

1) Uit het Landsarchief te Batavia, 7Yrf<n;i?MfcM-&im<fc/ 2<5#0—ióSi, folio
66 verso en volgende.
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Loemoe van Maccassaer en Bombain van Maccasser, alswanneer sy,
twee slavinnekens, sullen vry en geëmancipeert zijn.

Ten tweeden verclare ik te legateren aen //̂ M^rtVfe Soo^, oppasser
van de werckende lijffeygenen in 't casteel Batavia, ten insigte hy
altijt gewilligh en oppassende tot mynen dienst is geweest, de somma
van tweehondert rijcxdaeklers a 60 stuyvers yder.

Ten derden maecke ende legatere ik aen den an»cw rfcr J W J
Bafa^w de somme van acht hondert gelycke rijcxdaeklers, ende aen
7 Lflr<;n<.?/n<;y.v mede vier hondert rijcxdaeklers.

Ten vierden verclaere ik van weerden ende alhier voor geïnsereert
te houden mijn aparte notariale acte off codicille, waerby ik eenige
van myne oude lijffeygens niet alleen vrygeve, maer oock legatere
soodanigen somme van penningen, als by ygelijcx name in de voor-
schreven notariale acte sal werden uytgedruckt.

Ten lesten verclare ik te institueeren ende te nomineren tot erff-
genaem in alle myne nae te latene goederen, erven en haven, hoe die
genoemt ofte tot wat plaetsen die gelegen off bevonden sullen sijn,
mynen welgedachten E. Heer ende man, Cc>r/k7/.y 5"/>cc/»/an, behou-
dens dat Sijn Kd" schuldigh sal zijn uyt te keren aen haer ' ) beyder
respective soon, Zoon •S'/VC/HJOH, een somma van vijftigh duysent
rijcxdaelders, te synen mondigen dage, off wanneer hy, ten verge-
noege en met goetwillige absoluyte licentie van sijn Heer Vader,
met een gelijck portuyr. naer sijn staet en conditie, in huwelijck sal
zijn getreden, en sijn vader hem meteen bequaem achten en oordeelen
sal, dese capitale somme en middelen, ten bedrage, als gesegt, van
vijf tigh duysent rijcxdaelders ofte hondert vijff en twintigh duysent
caroli-guklens, te connen regeren, en ten meesten proffyte te admi-
nistreren, welck oordeel en dispositie ik verblyve in 't geheel en al
aen de gemelte mynen Heer en man. en zynen weldadigen, sorgdra-
genden Heer en vader, sonder dat mijn man in desen van ymant ter
werelt eenige tegeuspraecke off oppositie sal behoeven te lyden en
te verdragen, sullende middelerwyle de somma van penningen ter
eerster gelegentheyt naer mijn overlyden, ten langsten in den tijt
van dry maenden, ter Weescamer alhier in gereden gelde moeten
gebracht en bestelt, om aklaer door heeren Weesmeesteren, met com-
municatie van mijn man, geadministreert te werden, stellende, nomi-
nerende en verkiesende mits desen gemelden mynen Heer en man
over dese onsen soone als regerend en absoluyt voogt, met qualificatie,

Beter ware „ons".
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tot syne adsistentie een off meer eerlycke mannen van conditie en
aensien te mogen authoriseren, sooals hy dat selflfs goetvinden en
verstaen sal. En aengaende de bladinge*) van het voorschreven
capitael, daervan sal mijn soone, 't zy met genoege van sijn vader
getrouwt ofte ongetrout, jaerlijcx soo veel genieten, als sijn vader, 't
zy alleen off met zijn familie, sal oordeelen voor sijn staet en conditie
eerlijck, hetamelijck en van noode te wesen, blyvencle het overige
tot vermeerdering van sijn capitael. -) Maer indien het gebeurde, dat
desen mynen soone, tegen mynen hoop en wensch, sigh qualijck te
comporteren en niet wel aen te stellen, off tegen wil en danck van
sijn Heer en vader in den huwelycken staet te treden quame, dan
verclare ik mids desen, dat ik hem de voorschreven somma van pen-
ningen, ten bedrage van rds. vijftigh duysent, ofte caroly-guldens
hondert vijff en twintigh duysent, weder t' eenemael ontmake, hem
in plaets van dien alleenlijck latende de somme van rds. twintigh
duysent, hem in voldoeninge van sijn legitime portie, na schcrpheyt
van rechten, competerende. Onder alle welcke conditiën en restricten
ik verclare mynen genoemde soone in 't gunt voorschreven is ins-
gelijcx te institueeren en te nomineren tot mynen mede-erfgenaem,
met vollen rechte van institutie. Doch soo 't geviel, gelijck ik mede
niet en hoope, dat desen mynen soone in 't vaderlant off elders
vóór mijn overlyden al mogt gestorven en overleden wesen, dan sal
mijn man naer mijn overlyden maer behoeven uyt te keren aen de
kinderen van sijn overleden suster M a r a 6"/>C^JMOMJ, ") met namen
ƒƒ«(/«'/»«/•, Cor;;r//j en ƒ«.» ^Vr/ia-ïv», geprocreëert by haer eerste man,
den Eersamen DürA' Frr/wwM, ende aen /?(7/-»//arrf».? en D/rc/e
Oa;ymm<7<?r, geprocreëert by haer tweede en laeste man, den Eer-
samen Barw/iorf/Mj CrayzwH^erMJ, de somma van rds. vijff en twintigh
duysent, te weten: eerst en vooruyt aen CorMc/w Fcr/xn^, die blint
is, item aen JSfl-rji/iarrfHi- en ZJnr A' Craycz'ttwgrfr, beyde de jongste en
noch onmondigh, alle dry yder twee duysent rijcxdaelders off vijff
duysent caroly-guldens, blyvende de resterende rds. negentien
duysent voor haer vyven in gelycke portie, indien sy na mijn
overlyden in 't leven sijn, en anders niet; met desen verstande,
ingevalle een off meer van dese kinderen naer mijn overlyden selffs

1) Rente. Zie VERDAM, Mirfrf<r/Hcrf<?/7amta7i
-) Gelijk hiervóór is gezegd, heeft Speelman de renten niet bij het kapitaal

doen voegen, maar die ten eigen bate geïnd. Zie blz. 127 en 160.
*) Maritgen Speelman was reeds in October 1677 overleden. Zie Bijlage I

hiervóór, blz. 173 en 174.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:40AM
via free access



TESTAMENT VAN PETRONËLLA WÖNDËRAËR. 189

oock vóór haeren niondigen dage te sterven quamen, dat alsdan hare
respective portiën weder sullen comen en devolveren op mynen man,
soo hy dan noch in 't leven is; en andersints sal het comen tot
proffyte der langstlevende kinderen, elck even veel, te weten soo
dengenen, die te overlyden comt, selffs geen wettige kinderen naer en
laet. Eyndelijck en ten laesten, indien 't oock mochte gebeuren, dat
mijn soon naar mijn overlyden, en sulcx mijn erffgenaem al geworden
sijnde, onmondigh te sterven quame, dan begeer ick, dat de helft
van syne erffenissen sal keren aen sijn vader, gelijck dat behoort, en
d' andere hel f te in maniere, hierboven uytgedruckt, aen de kinderen
van sijn vaders suster, hierboven genoemt.

In oirconde van myne voorstaende geschrevene, selffs gelesene en
noch andermael voorgehoudene en gelesene begeerte, testament en
uytterste wille, hebbe ik dit met mijn eygen hant onderteeckent, en
tot meerder becrachtinge van dien versogt den E. Achtbaren Heer

Caw/>/iu;y.y, extra-ordinaris Raed van India, ende d' Heer
Pa/w, twede oppercoopman des casteels Batavia, nevens den

notaris /«;; 5fl/>//j/a GV/T/Y A'<?3W/'.T .roo/ir. om als notaris en getuy-
gen, in cracht van vooraff gepasseert wettelijck instrument, nevens
my, testatrice, te teyckenen, gelijck sy oock alle, hier present, naer
voorlesinge deses oock geteeckent hebben.

In mijn hoffstede, buyten dese stadt Batavia, toegenaemt Wonder-
wel, op den dertigsten December 1680. En soo wanneer de tijt en
gelegentheyt toelaet, dat mynen E. Heer en man de laudatie en
zijn approbatie onder desen sal geschreven en geteeckent hebben,
ben ik van sints desen behoorlijck te sluyten ende te versegelen, ende
de superscriptie, als tot een beslooten testament behoort, voor ge-
melten notaris en E. Heeren getuygen te passeren; andersints sal
desen als een openbaer wettelijck instrument valydelijck gehouden
werden, en in cracht en macht blyven, 't zy als testament off codicil,
in der bester forme bestaende, niettegenstaende eenige costuymen
off beschreven rechten ter contrarie, die ik verclare te derogeren en
te niet te doen.

Ende was onderteyckent:
PETRONELLA WONDERER.

Terzyde stont: ons present, ende was onderteeckent:
JOANNES CAMPHUYS en

JAN PARVÉ.

Noch stont: Quod attestor, en was onderteeckent:
J. B. KEYSERS, notaris.
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Terzyden onderaen van 't voorschreven testament stout noch ge-
schreven, gelijck als volgt:

Ik approbere dit testament van mijn huysvrouwe, excepto de codi-
cille. niettegenstaende de gedisponeerde vijftigh duysent rijcxdaelclers
aen onsen soone verre excedeert de genoemde legitimc, mits dat dit
testament sy en blyve onverbreeckelijck.

Dato alsboven. En was onderteyckent:
CORNELIS SPEELMAN.

Tersyde stont: my present, en onderteeckent:
J. I'. KEYSERS, notaris.

Ter halver bladt stont:') Naer gedane collatie is dese met sijn
minute bevonden te accorderen, welcke minute, vermits die oock
is als een beslooten testament, naer desselffs approbatie ter Wees-
camer alhier, ende ten believen van Welbedughten Edelen Heere
Cornelis Speelman, Sijn Edele sal overhandigen, gelijck dat behoort,
tot ontlastinge van mijn comptoir. te meer hetselve ter Weescamer
wort geregistreert.

Batavia, den 11 ' April anno 1681.'-)

Onderstont: Quod attestor, was geteeckent:
J. B. KEYSERS, notaris.

Gecollationeert, accordeert met het authentycque copia
besloten testament.

Batavia, den 12"'" April 1681,
des t' oirconde:

PIETER VAN RIJSWIJCK, secretaris.'')

Voor eensluidend afschrift
E. C. GODÉE MOLSBERGEN, Landsarchivaris.

Batavia, 26 Maart 1932.

1) Dit is bijgevoegd na den dood van testatrice.
*) Den 2*'" April was Petronella Wonderaer overleden.
*) In het testamenten-register op het Landsarchief te Batavia volgen na dit

afschrift nog de kopieën van de quitanties der legaten, die tusschen 8 en 10
September 1681 zijn uitgekeerd.
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Testament, segge procuratie, van den WelEdelen Hoogh-
Achtbaren Cornelis Speelman, Gouverneur-Generael van 't

Nederlands India. ')

Op huyden, den 5'° January 1684, compareerde voor my, David
Dispontijn, openbaer notaris, by den Edelen Hove van Holland,
mitsgaders in 's-Gravenbage ende in Nederlands India geadmitteert,
1 linnen der stadt Batavia residerende, ende de ondergenoemde ge-
tuygen, Den WelEdelen Hooghachtbaren Heer Con/e/ü .S^f/j/ia»,
Gouverneur-Generael van 't Nederlands India — my notaris be-
kent — sieck sijnde, dog gaende ende staende, ende verclaerde Sijn
Hoogh Edelheyt, gemerckt syne belangen ende erfgenamen ten
principalen in 't vaderland residerende, dat ook syne naerlaten-
schappen in allen gevallen in 't gros derwaerts geremitteert en ge-
reparteert sullen moeten werden, naer sijn overlyden albier soo tot
executeurs als administrateurs over syne middelen, die Sijn Edelheyt
hier te lande metter doodt sal comcn te ontruymcn ende naer te
laten, mitsgaders tot uytvoerders en uytwerckers van syne uytterste
wille te eligeren, stellen en nomineren, sulcx doet by desen, den
WelEd. Heer £?<7M!(7.sar fiorf, eerste Raad en Directeur-Generael
van India, residerende hier ten casteele-), M'. /aro/? z«r» £>«;;;.,
secretaris van den WelEdelen Heer Gouverneur-Generael ende de
Raden van India, den Edelen /on» Parz'r, ontfanger-generael van
Jacatra, den £. ^wrfnVj C/ryrr, ordinaris lit in den E. Achtbaren
Raad van Justitie deses casteels, en jongst gewesen opperhooft in
Japan, van waer Sijn Ed. dagelijcx tegemoet gesien wert, den
E. Cor»r//.f .Sttwr/, jongst geweest vice-preses van 't Eerwaerde
collegie van Schepenen, den E. /a« LflHi&fr/.jfH /?arfrf?r, alsnog
Weesmeester deser stede, den E. /Mr/Vw?-» Pi)V£, coopman in dienst
der E. Compagnie en gewesen secunde van de directie in Souratte,
Sinjeur Corne/iV Carte/ty», coopman ten dienst voorschreven en
winckelier deses casteels, eyndelijck des Ed. Heer constituants neve,
Monsieur /oa»;;£\r Fer/iazv, eerste dispencier over de Bataviase pro-
visie-maguasynen, met macht onime by overlyden of vertreck van
eenige derselvige een ofte meer andere persoonen in plaetse te mogen

1) 7Yrfam?nto>£n»i<fc/ Jó&?—i<554, folio 114 en volgende, op het Landsarchief
te Batavia.

2) Naar men weet overleed Bort op denzelfden avond als Speelman.
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surrogeren ofte assumeren met malcanders goetvinden, met gelycke

off gelimitterde macht, uytsluytende hy, Ed. heer comparant, wel

expresselijck heeren Weesmeesteren deser stede, alsmede alle andere,

die daerover eenigh oppergesagh souden sustineren of vermeynen te

hebben, niettegenstaende eenige placcatcn, Weesmeesters-ordonnan-

tiën, statuten, usantiën, beschreven rechten ofte wetten ter contrarie,

waervan hy, Ed . heer comparant, wel expresselijck is renuntieerende

by desen, als sulex de voorgenoemde heeren g'eligeerde ten vollen

toevertrouwende, mits dat deselvige gehouden ende verplicht blyven,

naer 't overlyden van hem, Ed. heer comparant, van sijn naerlaten-

schap pertinente kennisse te doen ende te geven, alsmede staat ende

inventaris te leveren in 't vaderlandt aen de volgend persoonen, met

namen den WelEdelen Achtbaren Heere en M ' GÖJ /XT /'"<J<7r/, raad-

pensionaris van Hollandt ende Westvrieslandt, mitsgaders grootzegel-

bewaerder van Hollandt, ets., item de Edele Heeren / ï rn t f Mwyj ÏW»

f/o/y en M O ^ / J ^ H J z»a« </f« /?ro£f/.\ beyde raden ende burgemeesters

der stede Dordrech t , ' ) de Heer T-ro/w/rrf /f 7«m'm\r. des lu lden Heer

constituants aengehuwelijckten swager, als getrout geweest hebbende

met de eerbare juffrouw / / r / r /w / / ' «w/ r r r r , die de halve suster was

van Sijn, Ed. Heer constituants, overledene huysvrouw zaliger,")

den WelEdel Achtbaren Heere ^tfr/'ae» Pacfa, oudt-ambassadeur in

Espange, raad ter stede en bewindhebber der Oostindische Com-

pagnie tot Rotterdam, de Heer /irfrwr» J-Fiftert, coopman ter selver

stede en naneve van hem, Edele Heer constituant, de Heer Gi/jfrer/

rfc Z?<re>irf .S7ra/;rfïc'//V£, out-commandeur in India, ofte aen dengenen,

die by overlyden van eenige derselve geassumeert ofte gesurrogeert

soude mogen werden — dat syluyden met elckanders goetvinden

sullen vermogen te doen — aen welcke persoonen de voornoemde

heeren g'eligeerden oock gehouden ende verplicht sullen blyven van

jaer tot jaer, van tijdt tot tijt, van hun bewint en gedoente advis en

kennisse te geven, alsmede aen deselvige ten allen tyden te doen be-

hoorlycke reecqueninge, bewijs ende reliqua, tot de finale liquidatie

des boedels toe, sonder gehouden off verplicht te blyven aen ymandt

anders, ja selfs niet aen Sijn, Ed. Heer constituants, soon, M ' . 7oo«

•S'/>fi'/;;um, advocaat voor den Hove van Hollandt in 's-Gravenhage,

reecqueninge, bewijs of reliqua te doen, niettegenstaende denselvigen

al meerderjarich mogte wesen, en sulex soude comen te requireren

1) Van den Broeck was oud-directeur van Bengalen en oud-Raad van Indië.
2) Leonard Winnincx was oud-opperhoofd in Japan en oud-directeur van

Suratte.
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TESTAMENT, SEGGE l'KOCVRATIK. 193

ende te begeren, waervan hy, Ed. Heer constituant, wil ende begeert,
dat de voornoemde Heeren g'eligeerden sullen sijn en blyven bevrijdt,
gelijck hy, Ed. Heer comparant, deselve by desen daervan is bevry-
dende, hem renvoyeerende aen opgemelte Heeren principale execu-
teurs. Want, gelijck de vier eerste in desen geciteerde Heeren frn/e/,
Fa» Ho/;y, FÖH rfoi />/-ocrA' en ff7»;;/MC.V SOO benevolent en goet-
gunstigh sijn geweest, op Sijn, Ed. Heer constituants, vierige en
iterative instantiën, als voogden en opsigters over meergenoemde
Sijn Ed's soone te verseren, ende in dien deele geen kleyne moey-
lijckheden, uyt den hoofde van syne onvoorsichtige conduicte van
leven, ongeacht alle vaderlycke en heylsame vermaningen, onver-
mocyt in 't middel van Haer Ed's hoogwigtige besoignes te suppor-
teren, soo wil den Ed. Heer constituant niet twyffelen, ten minsten
werden Hun Edelen niet alleen, maer ook de verdere genoemde
Heeren en vrunden, seer gedienstig gebeden, geïmploreert ende seer
ernstig versocht. haer de moeylijckheyt alsnog niet believe te laten
verveelen. en als voogden over Sijn, Ed. Heer constituants, soon,
met sooveel authoriteyt te blyven procederen, als de wetten van den
Lande eenigermaten connen toelaten, ende van de overigheyt op
gefondeerde gronden can vercregen werden, iss'et dan niet over sijn
persoon, alsdan ten opsigte van de middelen, die de Ed. Heer consti-
tuant naer sijn overlyden sal comen achter te laten, in sulcker voegen,
als dat by den Ed. Heer constituants uytterste wille ende testamen-
taire dispositie, 't zy geslooten ofte open, naer tijts gelegentheyt
omstandig beschreve bevonden sal werden, *) waertoe in desen tot
soo verre gereserveert wert. En opdat Hun Ed. in desen met niet
al te veel moeyten geümbrageert mogten wesen, soo werden Hun
Ed. mits desen oock gequalificeert een ofte twee administrateurs
van vermogen, credit en geloove, onder Hun Ed." opsicht en suffi-
cante cautie, te verkiesen, opdat den boedel soo doende onbeschadigt
blyve, haer voor die moeyten ten laste des boedels salarieerende met
een eerlycke provisie, sooals dat in 't vaderlandt gebruyckelijck is.
En opdat oock de Heeren geconstitueerdens hier tot Batavia, ten
belange van de huyselycke saken, kistgoederen als anders, adsistentie
ende secours mogten hebben, waerin sy andersints door oncunde
souden konnen werden geabuseert, soo heeft den Ed. Heer consti-
tuant goetgevonden, daerin te voorsien, ende eerbiedig te versoecken,
dat Afe/Mjlfroww aV W r̂fuze/̂  zw» aVw otwferfe ƒƒ££/* growwrw^Mr /oaw

Sic! Er was toen nog geen testament gemaakt.
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ff.r wm' ) //f^rpwtoe/^ met name /4/<?«a 7/«H^oo/>e», item
» A*iV KTt'eMrooaV, ende /H^TOMTC Ca^/;ar/«a ï'aw

UIC' TOW aV« £rf. ^nrfnw CVryer, hierboven genoenit, welcke
hy, Ed. Heer constituant, in desen voor sooverre mede nevens de
andere Heeren gemachtigdens is constitueerende, als hebbende ver-
sogt van de reste te mogen bevrijdt blyven, welgemelte Heeren ge-
machtigdens daerin behulpsaem gelieven te sijn en te adsisteren,
behalven dat welgemelte /H^f/TWic ff'crf«ïc<? Sax aenneemt en aen-
hevoolen blijft, nevens de Heeren Zoem Pnrer ende /i«rfr;Vj CVcjer,
de particuliere papieren, die 'er in 't comptoir bevonden werden, te
samen te schicken, te resumeren, oude brieven en chartebellen te
scheuren, uyt de rest notulen te maken en, voor sooveel 't belangh
en het intrest des boedels aengaat, aen de andere Heeren gemachtig-
dens mede te communiceeren, gelijck mede welgemelte Heeren en
vrunden mits desen wel hertelijck gerecommandeert ende versocht
werden, met kennisse ende voorweten van den Ed. Heer Directeur-
Generael al ten eersten na cle lijekstatie van den Ed. lieer constituant,
alle Compagnies-papieren, die ten principalen bestaen sullen in een
goeden parthy van sijn eyge minuytboecken ende eenige, soo origi-
neele, geauthoriseerde als simpele copiën Vaderlandtser generale
brieven, deselvige, naer behoorlijck geregistreert te sijn, ter generale
secretarie onder recipisse over te leveren, omme den boedel daervan
te suyveren. Eyndeling, dewyle den omslag van den Ed. Heer con-
stituant, hier tot Batavia en in de Ommelanden, soo aen uytstaende
schulden, slaven ende slavinnen, huysen ende landeryen, al van groot
belang, ten minsten wijts en zijts gelegen is, dat de Heeren gemach-
tigdens al vry wat groote moeyte soude connen toebrengen, temeer
naedien Hun Ed" dienaengaende niet seer grondig bewust sijn, im-
mers op verre na niet sooveel als den luytenant Jacob rfe Harde, alsnu
de principaelste administratie hebbende van de voornaemste vaste
goederen, item des Ed. Heer constituants hoffmeester. Monsieur
/^/•//lo/omcii.y t'aw Hecfc, soo sullen die beyde in des Ed. Heer con-
stituants zaken de geciteerde Heeren gemagtigdens grootelijcx con-
nen te hulpe comen en subleveeren. waervoor den Ed. Heer compa-
rant toestaet, dat men haer voor die moeyte. indien sy hun.wel en
trouvvelijck comen te evertueeren, yder 's maendelijcx sal beloonen
met een tractement van een hondert guldens, ende dat soo lange,
totdat den groosten omslag, soo van slaven als vaste goederen, ten

*) Er staat: te. Joan Bax van Herenthals was in 1678 overleden als gouver-
neur van de Kaap de Goede Hoop.
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genoegen van de Heeren gemachtigden sal wesen gebeneficeert, en
daervan gedaen goede deugdelycke reeckeningh, bewijs ende reliqua,
onder deselve restrictie alsvoren, consenteerende bovendien dat de
Heeren gemagtigdens, naer verrigtinge van alles, haer beyde sullen
vermogen te regaleren met een honorabele gedagtenisse, indien het
by codicil ofte testament bevonden wiert door den Ed. Heer con-
stituant selfs niet geschiet te wesen. Dogh tot executeurs over Sijn,
Ed. Heer constituants, verdiende ende te goet hebbende maendt-
gelden, en verder niet, verclaerde Sijn Edelheyt te eligeren d'Ed.
Heeren Bewindhebberen in 't vaderlant, Haer E.E." tot sulcx vrin-
delijck requirerende.

Alle hetgunt voorschreven staet, hem, Ed. Heer comparant, duy-
delijck voorgelesen wesende, verclaerde 't selve te wesen sijn vol-
comen begeren, willende end begeerende, dat sulcx na sijn overlyden
poinctelijck sal achtervolgt en nagecomen werden. En consenteerde
hiervan een ofte meer actens gedepecheert en uytgegeven te werden.

Aldus gedaen ende gepasseert in 't casteel Batavia, ter presentie
van den manhaften ƒ«// FTOHJ-. //O/J/Q'H, sergiant-majoor, ende
Sinjeur PiWcr ZWH £>yV£, ondercoopman ende tweede dispencier van
de provisie-magasynen deses casteels, als getuygen hiertoe versocht,
die de minute deses, nevens den Heer comparant ende my, notaris,
hebben onderteeckent.

Onder stont: Quod attestor, en was geteeckent:
D. DISPONTIJN. 39 . 1684 | .*)

Gecollationeert, accordeert met de principale, alhier ter
Weescamer geëxhibeert.

Batavia, 20'" January 1684.
(w.g.) MICHIEL BAELDE, secretaris.

Voor eensluidend afschrift
E. C. GODEÉ MOLSBERGEN, Landsarchivaris.

Batavia, 24 Maart 1932.

1) 1684y beteekent 5 Januari 1684. De. beteekenis van het cijfer 39 is mij
niet bekend; mogelijk geeft het eenvoudig het volgnummer aan der door den
notaris opgemaakte stukken.
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Verklaring van notaris David Dispontijn en getuigen, aangaande
een door Speelman niet onderteekend testament. *)

Op huyden, den 8™ January 1684, sijnde Saturdagh des morgens
tusschen 8 en 9 uuren, -) ben ick, David Dispontijn, openbaar notaris,
ende ten versoeke ende begeerte van den Ed. Hooch Achtbare Heer
Cor«c/w S/>ee//JkJw, Gouverneur-Generael van 't Nederlants India,
niet ende nevens de ondergenoemden getuygen, gecompareert ende
verscheene voor Sijn HooghEdelheyt — die seer kranck en swack
was — doch sijn memorie, redenen en verstant, soo uytterlijck niet
anders konde sien ende bemercken, wel machtich sijnde ende met
redelycke goede uytsprake gebruyckende, hebbende ick, notaris, in
mijn hand seker concept ofte ontwerp van Sijn Hoogh Ed." testament,
weynich uyre bevoorens ten Sijn Edelens versoeke opgestelt en ont-
worpen. Ende geconsidereert bemerct wierd. dat Sijn Kd.' van
oogenblick tot oogenblick svvacker en swacker wiert. ja soodanich,
dat hy 't selvige na ooghschijn niet soude kunnen teyckenen. hebbe
ick, notaris, Sijn HooghEd.' in de presentie en bywesen van de
ondergenoemden getuygen met luyder stemme afgevraeght de vol-
gende poincten, namentlijck of Sijn Hoogh Ed.' naer sijn overlyden
niet en maackte aen sijn susters kinderen een somma van vijftich
duysent Caroli-guldens, te weten aen de soonen ider seven duysent
vyfhondert, en aen sijn susters dochter twintich duysent guldens,
waerop Sijn HooghEd.' duydelijck antwoorde: jae. Wyders hebbe
ick, notaris, ter selven tyden Sijn Hoogh Ed.' mede gevraegt, of hy
niet was makende aen CorMcftj ^»</nV.re A7rycr, soone van den E.
/JMrfn'cy AVrycr, een somma van veertich duysent Caroli-guldens.
onder dese conditie, dat in gevalle hy, Cor«c/w ^wrfnV^. A'/ryw,
sonder decendenten naer te laten quam te overlyden, voorsz. somma
comen soude aen Sijn Edelheyts erffgenamen ab intestato. daerop
Sijn Hoogh Ed.' antwoorde van neen. Ende een weynich vertoeft
hebbende, vroeg ick, notaris, gemelte Sijn Hoogh Ed.', of Sijn
HoogEd.' aen hem, Corac/w /i«rfnVjc A'/t'yrr, dan niemendal was
makende, die daerop antwoorde: tien duysent, sonder te noemen
guldens of rijxdaelclers. Verder door my, notaris, Sijn gemelte

*) Uit het 7V.rfattie>t/<?ttfc0efc twi jio/ara Dtr^oufgn, S /ani(ari i<554. Lands-
archief te Batavia.

-) Sic 1 Deze verklaring is door den notaris en de getuigen geteekend op
17 Januari.
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Hoogh Ed.' gevraecht sijnde, of Sijn HooghEd.' naer sijii overlyden
niet was vry gevende alle syne lijffeygenen, hescheyden op sijn lant,
gelegen in Toegoe, en of hy 't selvige lant aen dito lijfeygenen niet
was makende, waerop Sijn HooghEd.* duydelijck antwoorde van ja.
En op de vragen, of Sijn HooghEd.' eenige van sijn huysslaven naer
sijn overlyden begeerde vry te geven, antwoorde Sijn HooghEd.':
neen. En op de vragen, door my, notaris, aen Sijn HooghEd.' ge-
daen. namentlijck of Sijn HooghEd.' aen sijn soon, Af'. 7a« 5/x7c/-
JM(JH, advocaet voor den hove van Hollant, niet was makende ende
bespreekende voor sijn moederlycke als vaderlycke legitime portie
een somma van een hondert duysent guldens, nevens 't usufruct of
incomen van alle syne andere goederen, en dattet verdere capitael
sonde blyven fideicommis op sijn kinderen, te weten op Sijn Ed.'"
soons kinderen, waerop Sijn HooghEd.' met luyder stemme ant-
woorde van neen.

Alle 't gunt voorschreven staet verklaren ick. ondergetekende
notaris, mitsgaders d' heer en meester /arofr raw Z?«;w, secretaris
van de Hooge Regeeringe hier te lande, den manhafte heer /'Vawco'J
7'acA', commandeur ten dienste der Ed. Compagnie, en jongst geweest
velt- ende krijgsoverste in de expeditie ende veroveringe van Ban-
tam, den eerwaerden heer -SVrra/mj CVtreriMj, ordinary bedienaer des
goddelycken woorts alhier, den Ed. .<4aV»<7<>H ran 5/ryrAm'/vryrw,
opperchirurgijn en administrateur van des Ed. Compagnies medici-
naele winckel deses casteels Batavia, de Ed." 7oa« Leci/ïccjon, coop-
man, en /jaaVA' C/ar/jji', opperchirurgijn, beyde ten dienste voorschr.,
mitsgaders sinjeur /)«r/V/ /owaf/ian, ordinaris klcrcq ter generaele
secretarie alhier, alle als getuygen door d' heeren g'eligeerde execu-
teurs ofte gemachtigdens van welgemelte Sijn HooghEd.' ten desen
gerequireert ende versoght.

Ter oirconde der waerheyt is dese door de voorschr. heeren ge-
tuygen nevens my, notaris, ondertekent.

In 't casteel Batavia. op den 17"" January 1684:
JACOB VAN DAM. ISAACQ CLARISSEN.

E. TACK. DAVID JONATHAN.

SERV. CLAVIUS. Quod attestor, D. DISPONTIJN,

A. VAN STRYCKERSBERGIÏ. not." publ.
JOAN." LEEUWENSON. 1684.

Voor eensluidend afschrift De Landsarchivaris
Batavia 25 October 1932. E. C. GODÉE MOLSBERGEN.
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Verslag van Speelman's begrafenis. *)

In 't casteel Batavia, a° 1684, 15"' January
Saturdagh.

Desen dagh, zijnde den bestemden tijt der begraffenisse van Zijn
Ed.' Cornells Speelman, L. M., soo is, nadat door de gecommitteerde
heeren Pit en Van Hoorn op alles de behoorlycke ordre was gestelt,
ende alle de kloeken by poosen alle half uyren geluyt hadden, het
lijk van gemelte Zijn Ed.' by treurige uytvaart in de groote Neder-
landsche kercke deser stede ter aarde gebragt met zoodanigen pragt
en statie, als by de opgestelde lijkstatie, hieronder in 't breede uyt-
gedruckt, magh komen te blycken.

Lijkstatie van Syn Ed.' den heere Gouverneur-Generael
Cornelis Speelman van Rotterdam, H. L. M., overleden in
't casteel Batavia cip Dijnsdagh den IT" January 1684, in
den avontstont naar de kloeke half se venen, en begraven
op Saturdagh voormiddagh den 15'" January daaraan, ten
kloeke 9 uyren.

Des morgens met den dageraat ten vijf uyren''') luyden. als gesegt,
alle de kloeken, gelijk se op voorleden Woensdagh, Donderdagh en
Vrydagh doen telckens drie maal des daags hebben gedaan, te weten
van 't casteel, de groote kerek, het stadhuys. het vierkant „De Nieuwe
Paarl" en 't ambagtsquartier, alsnu vervolgens alle half uyren, totdat
het lijk uyt het casteel naar de kerek wierd gebragt, ende doen voorts
gestadigh, totdat de lijkstatie wederom binnengecomen ende ten eynde
gebragt was.

Ten kloeke 7 uyren *) verschenen de ondervolgende geordonneerde
ruyterie en militairen, tot bywoninge van Zijn Ed.'" uytvaart ge-
nomineert en gecommandeert, in behoorlycke ordre op 't groote
pleyn buyten het casteel, behalven de compagnie van 't casteel, die
binnen bleef, en eerst uyttrock, als de lijkstatie gereet was; en de-

r<w SO/OT'/IJ, 7ó#f. Manuscript op het Landsarchief te
Batavia. VAI.F.NTIJN heeft dit stuk overgenomen in zijn t « « w rfrr 0/>/>c/7am/-
fooprfc», maar bij vergelijking blijkt, dat hij zich, als gewoonlijk, een aantal
afwijkingen heeft veroorloofd.

2) VALENTIJN laat reeds 's nachts om 3 uur de klokken luiden.
*) VALENTIJN heeft 8 uur.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:40AM
via free access



SPEELMAN'S BEGRAFENIS. 199

vvelcke alsdoen, naardat alles tot dese statie ende de ornamenten
gereet gemaackt was, vooruyt door de stadt en naar het groote kerck-
hof trocken in deser maniere.

Eerstelijck den borgerruyterye in de wapenen, met twee trompet-
ters en keteltrom, met rouw bekleet. alsmede de standaart, met
crisp') overtrocken en met een bos lint versien, ende een handtpaart
in de rouw gekleet, onder den luytenant Eduard Pittavin, mits over-
lyden van den ritmeester Jan Wynasse, *) sterck 50 koppen, in 12
gelederen van 4 man yder, alle met chiarpen, lamphers en stricken
op de degens.

De compagnie burgers der Westzyde deser stede, in de wapenen,
onder den capitain Pieter Schippers, sterck 160 coppen, en marchie-
rende in 25 gelederen, yder van 6 mannen, dogh dewelcke ditmaal
— mits Zijn E. als vrunt agter het lijk gaat — by den luytenant
Willem Moubagh opgevoert wert.

De compagnie borgers der. Oostzyde deser stede, in de wapenen,
onder den E. capitain David Disponteyn/') stercW 160 coppen, en
marchierende in 26 gelederen, yder van 6 mannen. De officieren van
de 2 burgercompagnieën zijn alle met chiarpen en rouwbanden ver-
sien geweest, mitsgaders ook aan 't vaandel en geweer, dat se voeren;
en voorts de voorste en agterste gelederen van yder divisie en de
buytenste wederzijtse ryen yder met een rouwband, en soo mede
de tamboers, yder tot 5 in 't getal, en haare trommen met laackenras
overkleet. "*)

De ruyterye deses casteels, ten dienste van Zijn Ed.' zaliger
geweest, mede in de volle wapenen met een trompetter, onder den
luytenant Jan de Moor, alle mede met chiarpen, lamphers en stricken
op de degens, en de standaart en trompet met rouw behangen, sterck
53 coppen, in 12 gelederen.

De compagnie militairen van de Nieuwe poort, onder den luyte-
nant Jan Warnar, sterck in 't geheel 109 coppen, en marchierende
met 16 gelederen, yder van 6 man. versien gelijk de voornoemde bor-
gercompagnieën.

De compagnie militairen van 't casteel, onder den capitain Cornelis
Nuyts; dogh mits hy mede een der ornamentendragers is, present
opgevoert by den capitain Thielman van Eeuwijk, sterck in 't geheel

' ) Zoo wordt deze naam in het Daghregister steeds geschreven; de man
heette echter Jan Wynants.

•') Dit is de meergenoemde notaris, die kapitein bij de schutterij was.
^) Deze alinea bij VALENTIJN sterk besnoeid.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:40AM
via free access



200 SPEELMAN'S BEGRAFENIS.

201 koppen, of 180 in 30 gelederen yder van 6 man, *) de officieren
alle met rouwbanden, chierpen, en voorts de gantsche soldatesque
met rouwbanden aan de marlioens,'") mitsgaders de trommen, tot 6
in 't getal, met laackenras bekleet, en de tamboers met rouwbanden
om de hoet, en zoo mede de 4 pypers, waarvan drie by de capiteyn
en [een] by 't vaandel marchierden, yder met chierpen en rouw-
banden omhangen, alle hun geweer dragende, conform de militaire
maxime, hangende *>n slepende nederwaarts.

Hierop volgden twee trompetters te voet, in de rouw gekleet, met
lange slepende mantels. '

Voorts den capitain Harman Egberts, dragende het cornet, *) zijnde
swart, met een lange slepende mantel.

Twee paarden in den rouw, het eerste met swart laken, ende 't
andere met swart fluweel bekleet. yder geleyt door twee stalknegts,
met cherpen en rouwbanden over een lange swarte rock. ter
aarde toe.

Na desen volgden de verdere ornamentendragers, alle in den rouw
met lange slepende mantels:

Den E. commandeur Francois Tack, dragende Zijn Edelheyts
zaligers wapen, zijnde twee staande handen in een wit velt en chef,
en onder een speelhamer in een root velt, ende in 't midden over-
dwars een blauwe balcq op zijn scherpe kant; boven op het open
heimet een staande hant tusschen twee vleugels.'')

Den E. Cornelis van der Duyn, oppercoopman en opperhoofd des
generale soldycomptoirs, dragende het heimet.

Den capitain deses casteels, Cornelis Nuyts, den blooten degen,
met de punt omhoogh.

Den oppercoopman Hendrick Cansius, oud-opperhoofd van Japan,
den wapenrock.

Den oppercoopman Cornelis Bartels Marchier. de handschoenen.
Den oppercoopman Pieter Verwer. de sporen.
Den oppercoopman Isaac Hochepied, den degen in de schede, met

het gevest omhoogh.
Hierop weder den koetsier van Zijn Ed', Jacob Claasz Warnits,

met een cherp en roubant.
Het lijfpaart van Zijn Ed.' zaliger, in den rouw met swart baay

Dus 180 soldaten en 21 officieren, onderofficieren en tamboers.
Stormhoeden.
Vaandel of standaard van den overledene.
De beschrijving van het wapen ontbreekt bij VALENTIJN.
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omhangen, en een swarte stutser, *) gelijk ook alle de voorgenoemde
paarden hebben gehadt, geleyt door den coopman Pieter van den
Hoorn en den luytenant Uldrigh Bergh, beyde in de rouw met lange
mantels.

Vervolgens monsieur Bartholomeus van Heek, hofmeester van
Zijn Ed.' zaliger, in den rouw gekleet met een lange slepende mantel,
en in gelycker voege ook de domestiquen van den huyse,

David Jonathan.
Joan Lampo, en
Gerrit Dryver.
Vier helmbardiers van Sijn Ed.' zaliger, twee en twee agter den

anderen, met chierpen en rouwbanden, mitsgaders haare helmbaarden
agtervvaarts.

Den luytenant Jan Jacob Slier, in volle wapenrustinge of curas,
met een regimentstock in de hant na de kerek, dogh terugge weder
in de rouw, met een lange slepende mantel.

Hierna volgde het lijk van Sijn Edelheyt zaliger, overdekt met een
swart phelpe kleet tot aan de gront, en rontsom behangen met Sijn
Edelheyts wapenen, ende gedragen door 26 gequali f keerde dienaren
en borgeren, alle in den rouw met lange slepende mantels, als te
weten:

Joannes Besselman
Adriaan de Man
Joannes Leeuwenson -)
Fredrik van Artzatt -)
Jeremias Coesaart
Pieter du Clasel
Hendrik Crudrop
Dirk Comans
Joannes de Hertogh
Reynier Fuys

Isaak van Schinne
Abraham Struys
Jacob Does
Dionijs Kelck
Jan Hercules
Hendrik Boulan

coopluyden.

borgers.

"•*) Sullen ook toesien, dat alles met de lijkstatie in goede ordre opgeroepen
werd en uyt het casteel gaat.
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Symon van den Bergh
Cornelis Loefhouwer
Bartholomeus Nouters , .

schippers.
Bruyn jansz. van Scheve
Cornelis Smau
Doede Star

Hans Mens
Pieter Wolf
Pieter Wacker luytenants.
Jan Maurits van Happel

Dan, alsoo de dubbele houte en loode kist, daar het lijk in lagh,
ende de baar. daar het op gedragen wierde, al vry wat swaar quam
te vallen, zoo gingen, om die en andere redenen, tot adsistentie der
bovengenoemde dragers aen beyde zyden onder de bhaar een aantal
van 40 kloecke scheepstimmerluyden, *) daartoe expres geordonneert
en in 't swart gekleet. Ende gingen ook boven en besyden de vooren-
genoemde dragers ter wederzyde van het lijk agt gequalificeerdc
ministers tot slipdragers, die het phelpe overkleet ophielden, en in
den rouw met lange slepende mantels omhangen waren, met namen:

d'Ed. Jan Parvee, ontfanger-generaal,
d'Ed. Mattheus van Lugtenburgh ) oppercoopluyden deses
d'Ed. Emanuel Bornezee S casteels,
d'Ed. Harman Lodewyxe. equipagemeester,
d'Ed. Daniël Braams, boekhouder-generaal,
d'Ed. Jozephas Vos, commandeur der retourvloot,
d.Ed. Isaacq Soolmans, commandeur en gedesigneert commissaris

van Macasser,
d'Ed. Willem Hartsinck. commandeur.

Hierop volgden nu wederom agter het lijk eerstelijk twee helm-
bardiers van Zijn Ed.', met chierpen en rouwbanden ; de kleermaacker
en de cocq van Sijn Ed.' zaliger, beyde in de rouw met haar zijd-
geweer en carabijn, blootshoofts. Naar hetwelcke nu wyders de voor-
naamste statie in ordre vervolgde, en eerstelijck de vrunden en ge-
magtigdens, ider alleen, agter den anderen, alle in den rouw met
lange lamphers en slepende mantels, als:

Sinjeur Joannes Verhaven, ondercoopman en eerste dispensier
deses casteels,

*) VALENTIJN laat aan elke zijde 6 timmerlieden mecloopen, wat waarschijn-
lijker klinkt.
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Cornells Andriesz Cleyer, zoontje van den E. Andries Cleyer,
Den borger-capitain Pieter Schippers,
Den predikant Joannes de Voogt,
Den oppasser Hendrik Boot,
Sinjeur Jan Schot,
Den boekhouder Caesar Roothaas,
Den oppercoopman Jan Cops,
d'Ed. Jacob van Dam, secretaris van de Hooge Regeeringe,
Sinjeur Pieter van Dijk. onderkoopman en tweede dispencier,

representeerende sijn schoonvader, d'Ed. Andries Cleyer,
d'Ed. Cornelis Swart, out-vice-president van heeren Schepenen,
d'Ed. Joannes Lamberts Radder, weesmeester deser stede,
d'Ed. Adriaan Pijk, coopman in dienst der Ed. Compagnie,
Sinjeur Jacob de Harde, luytenant in gemelte dienst.
d'Ed. Vincent van Mook. drost ten platten lande aan de Westzyde,
d'Ed. mayor Jan Francen.
d'Ed. Jacobus Couper, commandeur,
d'Ed. Daniel van den Bolk, lit in den agtbaren Raat van Justitie,
d'Ed. Cornelis Cnol, heemraat,
d'Eerwaarde predikant Wytens,
d'Eerwaarde predikant Theodoras Zas,
d'Ed. Adriaan van Stryckersbergen . . . . „.. „ , ,,
_. . _. _ practicijnsinZijn Ed.
binjeur Pieter Boudens ,. . ,
_. . ,. „ zahgers siekte,
Sinjeur Isaacq Claresse

Wyders vervolgens by paaren. alle met lange mantels:

Sijn Ed.' den heere Gouverneur-Generaal Joannes Camphuys, en
vóór Sijn Ed.' twee helmbardiers,

d'Ed. heer Directeur-Generaal van India, Anthonio Hurt,
d'Ed. heer Willem van Outhoorn, ordinaris Raat van Tndia,
d'Ed. heer Marten Pit, ordinaris Raat van Tndia,
d'Ed. heer Nicolaas Schagen, extraordinaris Raat van India,
d'Ed. heer Joan van Hoorn, extraordinaris Raat van India,
Zijn Hoogheyt Ouitchily Sibori Amsterdam, coninck van Ternaten,
d'Heer Anthony Paviljoen, out-extraordinaris Raat van India,
d'Heer Robbert de Vicq. oud-gouverneur van Amboina,
Den Agtbaren Raat van Justitie deses casteels Batavia, met haaren

deurweerder met zijn wapen en stok vooruyt gaande, alsmede
de substituiten der officieren.

Het Eerwaarde collegie van heeren Schepenen deser stede, met
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hare bodens, insgelijx met haare wapens en stocken vooruyt
gaande, alsmede de substituten der officieren,

Den ambassadeur des conings van Bantam, Pangéran Aria Dipa-
ningrat,

De twee gesanten van den coning van Bouton,
De twee gesanten van den coning van Biema,
d'Eerwaarde broederen predicanten,
d'Eerwaarde heeren weesmeesteren deser stede, met haaren bode

vooruyt,
't Eerwaarde collegie van heeren heemraden, met haren bode,
d'Heeren commissarissen van huwelyxe en cleene zaaken, met

haaren bode,
d'E. boedelmeesters van Chinese en vreemde sterfhuysen, met

haaren bode,
d'Eerwaarde ouderlingen en diaconen.
d'E. constapel-mayor Amelingh Wydeman,
Den Ternaatsen rijxadmiraal, capitain-louwt Rhety
Den Ternaatsen prins djouw Rotterdam
Ouimelaha Tomagola
Den prins djouw Maleyo
Quimelaha Tomeitoe
Den prince djouw Tourloucko
Djou Hockum
Djou Neaman

Den capitain Joncker Manipa Sanweroe
Den capitain der Maleyers Wan Abdul Bagus
Senghadja Maleyo Simi
Senghadja Jelali
Gnoffamaniera Java
Capitain-lauwt Codja
Majouda
Hatibi Noeroe
De verdere gnoffamanieras: Tambiangan,
Balcaty en Meauw
Dain Boucane
Dain Majumba

Alle met
swarte

laakkense
rocken

versien.')

Dese met
swart

lakenrasse
rocken.')

*) Voor de beteekenis der verschillende inheemsche titels: kiinelaha, capitan-
laoet, gnoffamaniera, senghadie, zie STAPEL, Pief er ZYTOI Dam'j
II, I, glossarium; voor djou aldaar blz. 153, noot 1.
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De capitainen der Mardijkkers of inlandse boreerie deser stede
De hooftofficieren der Chinesen deser stede
De capitainen der Baliërs
Dain Matara
Dain Magagan
Dain Manarie
Dain Mangampa
Dain Biassa
Dain Toeada
Dain Sitoedjo
Dain Menan
Carre Pole
Den jurabassa *) van 't campon der Bougijs
De capitainen der Javaanse ingesetenen.

Voorts alle coopluyden, schippers, borgers, ondercoopluyden, ad-
sistenten, werckbasen, Mardyckers, Baliërs, Javaanse officiers etc.
Item een grooten hoop der principaalste Chinesen en allerhande
vreemde ingesetenen en traffiquanten deser stede, dat geen cleen
getal en sleep van menschen uytmaakte.

De weg wierd genomen uyt het casteel regt door de Princestraat,
tot midden op het plein voor 't stadhuys, daar men doen de slincker-
hant neersloegh, ende de Oostzyde van de Tygersgragt langs mar-
cheerde, tot onder de stadswal, als wanneer men de dwarsgragt over
ging tot aan de Nieuwpoort, vanwaar men doen wyders regt door
terugge, dogh met een elleboogh weder te midden over 't pleyn van
't stadhuys naar ende in de Oosterdeure der kercke gecomen zy, aan
welckers beyde zyden de borgers en militairen hun op 't kerekhof
geposteert hadden, en naardat men 't lijk met de bhaare te midden
in de kercke boven het geopende graf had neergezet, zoo wierde alle
de gedrage ornamenten mede boven en beneden het overdeckte
fluweele kleet ter neder gelegt, waarop doen van de bovcngemelte
twee compagnieën ruyters en vier compagnieën, zoo borgers als
militairen voetknegten. op 't kerekhof staande, 5 chiarges met mus-
quetten en pistolen wierden gedaan, en op elcke chiarge een canon-
schot van de hooftpunt des casteels, tot hoe lange de lijkstatie in de
kercke bleef stille staan, en wanneer naar 't absolveeren dier chiarges
eerst de borgers en militairen weder vooraf naar 't casteel trocken,
en van de geheele statie gevolgt wierden in maniere, als se gecomen
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waren; dan alleene, dat de dragers en slipdragers nu agter de be-
graaffenisse retourneerden, te weten over 't kerckhoff den Wester-
uytgang uyt, agter de kerck de groote rivier opwaarts tot aan het
siekenhuys, en soo voorby de Diestpoort, ende voorts langs de West-
zyde van geseyde groote rivier tot de hoekbrug tegenover de Visch-
niarckt, en soo wyders over deselve langs de Amsterdamse gragt
wederom na 't casteel, inwylen dat doen, soo hier aan lant, het casteel,
de stadt en buytenposten, item 't eylant Onrust en de schepen te deser
rheede, geschiede een aantal van 229 canonschooten, als te weten:

Van 't casteel
9 schóoten van de hooftpunt den Diamant, daarvan vijf onder 't

chargeren der militairen op 't kerckhof,
5 van de Robijn,
5 van de Perel,
5 van de Saphier;

Van de stadt
5 van de hooftpunt Amsterdam,
5 van de punt Gelderlandt,
5 van de punt Hollandia,
5 van de punt Zeelandia,
5 van de punt Groningen;

Van de buytenfortressen
5 van de fortresse Jacatra,
5 van Antchiol,
5 van Noortwijk,
5 van Rijswijk,
5 van de Vijf hoek,
5 van Ancke,
5 van Tangerang,

5 van de Maroenda, tegen 10 uyren 's voormiddags.
5 van Baccassy,
9 van 't eylant Onrust;

Van de schepen

15 van 't admiraalsschip Ternaten, voor Amsterdam,
13 van 't schip de Princesse Maria, voor Zeelant,
11 van 't schip Hellevoetsluys, voor Delf,
9 van 't schip 't Huys te Merwe, voor Rotterdam,
7 van 't schip America, voor Hoorn,
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5
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229

van t schip
en voorts

de Gecroonde Vrede, voor Enckhuysen,
van alle de andere schepen 3 schoten (behalve de

in ladingh leggende retourbodems, die g'excuseert blyven), als
te weten:
van 't schip
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schooten. '1

Cortgeene,
Couvorden,
Castricom,
Hollandse Tuyn,
't Wapen van Aliddelburgh,
't Wapen van Zirckzee,
Silversteyn,
Aardenburgh,
Roemerswale,
De Veluwe,
Naaltwijk,
De Pijl,
De stad Grave,
Swanenburgh,
Mareken,
De Tyger,
De Snauw,
Cadiry,
Goutvincke,
De Winthont,
Palleacatta,
De Salm.

Dus dan de kloeke . . . . uyren -) de gantsche lijkstatie ordentlijk
wederom l)innen 't casteel gecomen zijnde, en vervolgens tot in 't
generaalshuys, zoo wierd aldaar de condoleantie over Zijn Edelheyts
afsterven gedaan aan de geconstitueerde juffrouwen gemagtigdens
Aletta Bax, Cornelia van Nieuwenrode en Catharina Cleyer; en ver-
volgens na 't gebruyk deses landes door de respective gemagtigdens
't gansche geselschap op een collation van eeten en drincken, op
diverse plaatsen in Zijn Edelheyts wooninge toebereyt, getracteert. En
naar 't welcke dan vervolgens weder een ygelijk naar huys retour-
neerde.

1) VALENTIJ.N komt tot 222 schoten, wat onjuist is.
2) Niet ingevuld. VALENTIJN heeft: 11 uur.
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Zijnde ook voor 't begin der begraffenisse genodigt en voor 't
meerendeele verschenen, behalven de huysvrouwen van de heeren
Raden, nogh een aantal van de voornaamste getrouwde juffrouwen
deser stede, en ont fangen in de groote earner aan 't Westeynde van
't huys. voor die tijt geheel met rouwgewaat behangen, gelijck mede
de groote raadcamer, alwaar het lijk van Zijn Edelheyt, zaliger
gedagtenisse, kort na zijn overlyden en even na de electie van den
nieuwen heer Gouverneur-Generaal was gebragt geworden.
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Contract tusschen de Oostindische Compagnie en
Mr. Johan Speelman.')

Op huyden, den 31 May 1686, compareerde voor my, Adam van
der Smalingh, openbaer ende by den Ed. hove van Hollandt gead-
mitteert notaris, in 's-Gravenhage residerende, present de getuygen
naergenoemt, de WelEd. Heeren GVmV #0/-.? ï'«« [Taz^/rw, oud-
Burgemeester en Raet der stadt Amsterdam, /4/e.araMaVr oV MHMC&,

president-kiesheer tot Middelburgh, GtrnV P»/»;a«j, oud-Burge-
meester ende Vroetschap der stadt Delft, Hrnnaw ^a« Zoe/cn,
Burgemeester ende Yroetschap der stadt Rotterdam, alle Bewint-
hebberen, ende M'. PfWer z'a» £>«;», advocaat van de Oostindische
Compagnie, als daertoe by de vergaderinge van de Seventiene, de
gemelte Compagnie representerende, geauthoriseert ende gevolmagh-
tight, ter eenre, ende de heer /ï<Mrecfrf z/an J?iryfc»&o/r/i, collonel
ende commandeur van Sas van Gent, als last ende procuratie heb-
bende van de heer M'. /o/ja» 5"/Tf/;»a», wonende tot Rotterdam,
aghtervolgende de procuratie, daarvan voor den notaris Cornells van
den Broeck ende seeckere getuygen, alhier op den XVIII January
laestleden gepasseert, in dier qualité ter andere zyde, ende in 't by-
wesen van de heer 7o//aw AJVZ'IV, fiscaal ter admiraliteyt tot Rotter-
dam. Ende verclaerden de heeren comparanten met den anderen by
desen te sijn geaccordeert ende verdragen over alle sodanige actiën
ende pretentiën, als de gemelte Oostindische Compagnie ten laste van
wylen den heer GcMt'raa/ .S"/>cc/»iaH, offte alsnu desselfs boedel,
gesustineert heeft te competeren, in manieren ende op conditiën, hier-
naer volgende: Namentlijck, dat de Compagnie uyt de eerste ende
gereetste middelen, by den heer Gr;it'»-ar/ 5/>rc/Hm» nagelaten, boven
en behalven hetgene de gemelte Compagnie bevonden sal werden tot
laste van den voornoemden heer S/W/H/ÖH ofïte desselffs boedel
liquido te competeren, eerst ende vooraff sal trecken hondert duysent
guldens, swaer geit, ende desselfs gemelte naargelate soon ende erff-
genaam vervolgens vier hondert duysent guldens, mede swaer geit;

dat wyders van 't gene bevonden sal werden de voorschreven naar-
latenschap boven de voorschr. vijff hondert duysent guldens te be-
dragen — de voorschreve hondert duysent gulden voor ende ten

Gemeente-archief Den Haag, notaris-protocollen 'no. 1136.
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behoeve van de Compagnie in allen gevalle vast staende, hoeveel off
hoe weynich de voorschr. naerlatenschap oock soude mogen wesen —
by de gemelte Compagnie sal werden genoten vijff en dertigh per
cento, verstaende van 't gene boven de voorschr. vijff hondert duysent
guldens sal overblyven, ende sal de rest comen ten proffyte van des-
selffs voorschr. erffgenaem, des dat hiermede sullen comen te
cesseren, doot ende te niet wesen alle verdere actiën ende pretentiën,
die de gemelte Compagnie tot laste van den gemelten heer Gew^rcr/
6"/rr//Hfl«, off alsnu op desseffs boedel, soude cunnen offte mogen
sustineren te hebben; daaronder oock specialycken begrepen dat van
de treynsboecken op de cust van Java, in den jaare 1676, 1677 ende
1678, bedragende 't gene dienaengaende nogh onverantwoort is ses
en veertig duysent vijff hondert rijcxdaelders; ende dat wyders de
gemelte Compagnie hiertegen aen den voorschr. erffgenaem sal
bieden de behulpsame hand, om van desen en gene te consequeren
hetgene deselve aen den voorschr. boedel soude mogen bevonden
werden redevabel offte schuldigh te wesen, verbindende sy, lieeren
eerste comparanten, tot naercominge ende vokloeninge van 't gunt
voorschr. staat de effecten van de Oostindische Compagnie, en den
heer tweeden comparant de persoon en alle de goederen van sijn
principael, deselve subjecterende allen heeren, hoven, reghten ende
reghteren, ende specialijck den hove van Hollant.

Dit passeerde aldus in 's-Gravenhage voorschreven, ter presentie
van Johan de Roy ende Arent de Haag als getuygen.
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Portretten van Speelman.

Er zijn van Speelman verschillende portretten gemaakt, waarvan
de volgende bekend zijn.

1. Een op koper geschilderd oliever f portret, vervaardigd op
Batavia, 10 December 1670, thans in de vergaderzaal der Indische
regeering te Weltevreden, en waarover beneden eenige bijzonderheden
volgen.

2 tot 5. Verkleinde kopieën daarvan, in gelijkenis nog al afwij-
kende, vervaardigd na Speelman's dood en zijn wapen en titel van
Gouverneur-Generaal voerende. Zij bevinden zich respectievelijk in
het paleis te Buitenzorg, in het Rijksmuseum (No. 318), in het
hoofdkantoor van de Nederlandsche Handelmaatschappij en in het
Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum, alle te Amsterdam. ')
Nog een dergelijke kopie bevond zich in de commissiekamer van het
Departement van Koloniën in Den Haag; deze is in 1931 naar de
Koloniale Tentoonstelling te Parijs gezonden en daar verbrand.

6. Een miniatuur in email, door G. van Goor, thans in bezit van
Jonkheer C. J. Speelman te Zandvoort. Dit voert aan de achterzijde
rondom het opschrift: ,,G. v. Goor fecit. Ed. Hr. Cornelis Speelman,
out 53 iaer, A" 1680, adi 3 Mert" wat onjuist is, daar Speelman 3
Maart 1628 was geboren.

7. Een Japansch miniatuur, bladgoud op zwartgelakt ijzer. Het
maakt deel uit van een onvolledige reeks portretten van G.G.'s, met
Pieter Both als eerste en Gustaaf Willem Baron van Imhoff als
laatste, welke reeks vermoedelijk omstreeks 1770 in Japan is gemaakt
naar de gravures bij Du Bois; zie beneden No. 13. In bezit van de
Douairière Jonkheer H. M. Speelman te 's-Gravenhage.

. 8 en 9. Gravure van A. Blooteling. in twee bewerkingen. De eerste
draagt als onderschrift een gedichtje van Jacob Steendam (hiervóór,
blz. 65) en dateert vermoedelijk van 1672; de tweede, gewijzigd na

*) Hiervóór tegenover het titelblad vindt men een afbeelding der kopie in
het Scheepvaartmuseum, waarvan een cliché welwillend werd afgestaan. Deze
kopie heeft deel uitgemaakt van een serie G.G.'s; ze draagt achter op lijst
en paneel het getal 13 en Speelman was de 13"' G. G.
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Speelman's optreden als Gouverneur-Generaal in 1681, toont zijn
wapen als zoodanig en voert een gedichtje van Vondel als onder-
schrift. Zie ook FRED. MULLER, Bfjf//;-//ï'f«rft' ca^a/o^tw m » 70Ö0

M, Nos. 5051 en 5051*.

10. Zwarte-kunst-portret, toegeschreven aan N. Verkolje. Het
stelt Speelman voor als Gouverneur-Generaal en moet dus van na
1681 dateeren. Zie MULLER, NO. 5050, en hiervóór, blz. 101.

11 en 12. Gravure door M. Balen, in twee bewerkingen, en ver-
vaardigd voor het bekende werk van FRANCOIS VALENTIJX, Owrf r»
MVJIÏC' Ooj/-/«rficH. Zie MULLER, NOS. 5052 en 5053.

13. Alsvoren, verkleining links, in ovaal met bijwerk, door J. van
Schley. MULLER, NO. 5054. Dit is gemaakt voor een tweetal werken
van J. P. J. Du Bois, namelijk F/V.? rfcj Go«z'<?rMfi<r.r-GVMfrflif.r, en
//ü/omc/ic B«c/iryVt«<7 rfcr /?nsni zw? A F. P>rVo.tf, deel 20.
blz. 263.

14. Een medaillonportretje, voorkomende in den linkerbovenhoek
der gravure van Romeyn de Hooghe, hiervóór, blz. 66.

15. Een gravure, vervaardigd kort voor of na Speelman's dood
door Johan de Jongh. Zie VAN SOMEREN, 5«f/iryVewrft? ca/a/of/i^ MZ«

<7f<7/mrmfe />or//rf/r» ï'aw A «̂?rfer/a>irferj, No. 5232. Dit portret
draagt de onderteekening: ,Joannes de Jongh ad vivum faciebat et
sculpsit et excudit. Batavia 1684". Opgemerkt dient hierbij te wor-
den, dat Speelman den eersten Januari 1684 zwaar ziek was en den
elfden daarop overleed, zoodat het reeds in 1683 geteekend moet
zijn en dan vermoedelijk na Speelman's dood is voltooid. Als men
bovendien dit portret vergelijkt met de oudere gravures van Bloote-
ling, Verkolje en De Hooghe, krijgt men sterk den indruk dat het
daarnaar of althans onder invloed daarvan is gemaakt, ondanks het
onderschrift ,,ad vivum faciebat".

Dit portret is zeldzaam. Mij zijn slechts twee exemplaren bekend,
één in het Prentenkabinet te Amsterdam en één in een verzameling
gegraveerde portretten van Gouverneurs-Generaal in het Parapattan-
Weezengesticht te Batavia.*) Zie hiervóór, blz. 158.

Met uitzondering misschien van laatstgenoemd portret, dat in elk

i) Het cliché van dit portret werd mij welwillend afgestaan door de firma
G. Kol ff en Co. te Batavia.
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geval te Batavia is gemaakt, zijn alle andere geïnspireerd door No. 1,
en vervaardigd door kunstenaars, die nimmer in Inclië zijn geweest
en dus ook Speelman nooit hebben gezien. Het is mij niet gelukt met
zekerheid uit te maken, wie de auteur is van dat eerste origineele
olieverfportret, dat, als gezegd, het onderschrift draagt: „Batavia,
den 10 van Wintermaand 1670". Eenigen tijd heb ik gedacht aan
Cornelis Suythoff, gehuwd met Cornelia van Rijn, de dochter van
Rembrand en Hendrickje Stoffels, maar een onderzoek in het archief
der Compagnie bewees, dat dit onmogelijk was. Immers Suythoff is
13 October 1670 op het schip Tulpenborgh uit het Vlie in zee ge-
stoken en 23 Maart 1671 op Batavia aan wal gestapt, terwijl het
portret in December 1670 reeds was voltooid.

De eenige mij bekende schilder, die in 1670 op Batavia zat, was
Jacob Goeman, van Amsterdam, uitgevaren als ziekentrooster — hulp-
prediker of godsdienstonderwijzer — van wien een in 1664 of 1665
geschilderd portret van een Bataviaasch gezin bestaat, en die zeer
waarschijnlijk ook het mooie portret maakte van Maria Scipio,
tweede echtgenoote van Jan van Riebeeck, alsmede een portret van
Maetsuycker. Zie voor hem ook DE HAAN, Oi<rf-Z?<7te'/a II, blz. 103
en 105, en DR. H. SCHNEIDER in het tijdschrift A'V

» MVKW, VI, blz. 191.
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BIJLAGE XII.

Gedenkpenningen.

1. De oudste gedenkpenning, welke aan Speelman herinnert, is niet
te zijner eere of gedachtenis geslagen, maar door hem aan anderen
verleend. Toen hij in 1667 als superintendent en commissaris Ambon
inspecteerde, boden daar een 9 tal orang-kaja's — hoofden — aan,
hem elk met een gewapende prauw of cora-cora te steunen in zijn
verderen strijd tegen Makassar. Speelman nam dit aanbod aan, en
schonk daarvoor aan elk dier orang-kaja's een gouden gedenkpen-
ning, waarop aan de eene zijde de 9 prauwen waren afgebeeld, met
het omschrift 7>OMW v«n ^mfrotVia, terwijl de andere zijde het
wapen van de Republiek vertoonde, met het omschrift /T

flf/tf. Zie hiervóór, blz. 40, en VALENTIJN II,
M, blz. 225.

2. Den 11''*" Juli 1671 reikte de Indische regeering op plechtige
wijze uit naam van Heeren-XVII aan Speelman een gouden eere-
penning over, hangende aan een zware gouden keten, ter belooning
van in den strijd tegen Makassar betoonde dapperheid en overleg.
Deze penning is, voor zoover bekend, niet bewaard gebleven, maar
op verschillende portretten van Speelman afgebeeld, het duidelijkst
op de zwarte-kunstprent van Verkolje. De Maleische inscriptie is
gesteld in Arabische letterteekens, die men vergeefs heeft trachten
te ontcijferen. )̂

3. De executeurs van Speelman's boedel hebben te Batavia een
grooten begrafenispenning doen slaan, en wel 90 exemplaren in goud
en 177 in zilver, die aan tal van autoriteiten en vrienden zijn aan-
geboden. Aan de eene zijde ziet men Speelman's wapen; aan de
andere zijde het inschrift: Ter Gcrfor/i/cw/i' z'cru Z?. £. ZA 7/crr Cor-

.? Maorf

Men vindt exemplaren in zilver o.a. in het Rijksmuseum te Am-
sterdam en in het Museum van het Bataviaasch Genootschap voor

1) Zie G. P. ROUFFAER, /i(m/<v/.'cuiiH</rti- oirr tec />/iofo'.s, in Notulen Bata-
viaasch Genootschap, deel 38/39, Bijlage I, blz. 146.
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Kunsten en Wetenschappen, terwijl VALENTIJN een afbeelding geeft
— IV, I, blz. 315 — Hierbij doet zich het eigenaardige geval voor,
dat de reproductie bij Valentijn Speelman's wapen anders en beter
weergeeft dan de penning zelf, die namelijk de beide handen met de
duimen naar denzelfden kant afbeeldt. *)

4. Hoewel geen penning in den eigenlijken zin des woords, willen
wij hier nog wijzen op de zilveren gedenkplaat, door de Bataviasche
vrienden op zijn 52"""" verjaardag aan Speelman aangeboden. Ze is
ovaalvormig, versierd met een bloemrand, en draagt als inscriptie
een lofdicht. Thans in bezit van de Douairière Jonkheer H. M.
Speelman te 's-Gravenhage.")

') Hiervóór, blz. 144.
-) Hiervóór, blz. 121.
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