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CORNELIS JANSZOON SPEELMAN.

DOOR

Dr. F. W. STAPEL.

I. Van 1628 tot 1662.

Cornelis Janszoon Speelman werd den 3'"° Maart 1628 te Rotter-
dam geboren als zoon van Jan Cornelis Speelman en Hadewy of
Hadewich Wittert. Het is een legende geworden, dat hij van zeer
nederige geboorte zou zijn. Reeds Van der Aa maakt in zijn
Biographisch Woordenboek melding van Speelman's ,.geringe" af-
komst en Busken Huet noemt hem ,,een kind des volks'", vergelijkt
hem met den „lijndraaijersjongen" De Ruyter en zegt verder o.a.
„Omtrent zijne ouders (geringe lieden, naar het schijnt) is niets
bekend". *) Latere historici hebben vrijwel allen deze uitspraken
zonder nader onderzoek overgenomen.") Wij willen beginnen met
de onjuistheid dezer legende aan te toonen, ook al moeten wij daartoe
op ons verhaal vooruitloopen.

Speelman's vader, geboortig uit Vlaardingen, was bij zijn vestiging
te Rotterdam, kort vóór 1618, schipper op de groote vaart.') In
1624 nam hij, als bevelvoerder op de Eendracht, deel aan de verove-
ring van Bahia de todos los Santos, onder zijn stadgenoot, den
admiraal Jacob Willekens. *) Na van deze onderneming te zijn terug-
gekeerd, heeft hij het schippersleven vaarwel gezegd, en sedert wordt
hij afwisselend koopman en zout fabrikant genoemd. Blijkens de
Rotterdamsche notaris-protocollen deed hij als zoodanig groote zaken,
was mede-eigenaar van de zoutkeet aan de Leuvehaven, en had deel
in de uitrusting van verschillende schepen, zoo voor de zee- als de
binnenvaart. *)

i) Hef Lawrf fan /?em&ra>irf. IP. biz. 350—353.
*) Zie ook HOTZ. 7o»r«aö/ Ï'O/I /oan CMIWCIW, blz. LV—LVI.
*) De eerste maal, dat ik hem in het Rotterdamsche Gemeente-archief aantrof,

was in een stuk van 1618, waarin hij genoemd wordt „schipper van Vlaar-
dingen". Zie voor het geslacht Speelman Bijlage I hierachter.

*) WASSENAAR, tftrtorwc/i F C/KM/, VII, blz. 45.

5) In een acte van 1632, betrekking hebbende op de uitrusting van het zee-
schip De Zwaluw, wordt als een zijner medereeders genoemd Maarten Harperts-
zoon Tromp, „kapteyn ten oorlog".

Dl. 94. 1
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2 AFKOMST EK MILIEU.

Speelman's moeder behoorde tot het bekende geslacht der Witterts;
zijn zuster Maritgen huwde den gegoeden koopman Dirck Verhaven
en na diens dood in tweeden echt den gezienen Dr. Bernardus
Craeyvanger, medicus en tevens Remonstrantsch predikant. *) Be-
neden zal herhaaldelijk blijken, dat Speelman vrienden en bescher-
mers had onder de leden der Magistraat van zijn geboortestad, van
wie er een aantal tevens bewindhebber waren van de Kamer-Rotter-
dam der Oostindische Compagnie. Met enkelen hunner stond hij
op zoo vertrouwelij ken voet, dat zij hem zelfs mededeelden, wat in
de besloten vergaderingen van Heeren-XVII, de directeuren der
Compagnie, omtrent hem was besproken. In een brief, den 4'''"
Februari 1670 uit Batavia geschreven aan die zelfde Rotterdamsche
bewindhebbers, begroet Speelman hen niet slechts als zijn superieuren
in de Compagnie, maar tevens als regenten „van de stadt, waerinne
ick het geluck hebbe uyt eerlycke borgerlieden uwen onderdaen ge-
boren te wesen".

Toen zijn zoon Jan te Leiden in de rechten studeerde, en zich
daar „ongeacht alle vaderlycke en heylsame vermaningen", schuldig
maakte aan een zeer „onvoorsichtige conduicte van leven", traden
op verzoek van den vader Mr. Caspar Fagel, raadpensionaris van
Holland en West-Friesland, Arent Muys van Holy en Mattheus van
den Broeck, de beide laatsten raad en burgemeester van Dordrecht,
als voogden op.'-')

Deze zelfde heeren. vermeerderd met nog enkele anderen, als
Adriacn Paats, oud-ambassadeur in Spanje en bewindhebber ter
Kamer-Rotterdam, benoemde Speelman later tot beheerders zijner
nalatenschap in Nederland. Dit alles maakt het, naar onze meening,
wel heel duidelijk, dat de familie Speelman tot den gegoeden burger-
stand moet hebben behoord.

Van zijn kinderjaren is niets bekend, doch hij heeft stellig een
goede opvoeding genoten; immers reeds op zijn zestiende jaar nam
de Oostindische Compagnie hem in dienst als assistent, een rang,
die het begin vormde van de hiërarchie der z.g. gequali f keerde
dienaren. Van de assistenten werd geëischt, dat zij behoorlijk konden
schrijven en stellen, en in het „boeckhouden ende cyferen wel er-
varen" waren. Uit zijn latere geschriften — Speelman heeft kasten

*) Voor de genoemde personen worde hier tevens verwezen naar de „Aan-
teekeningen omtrent het geslacht Speelman". Bijlage I hierachter, en de daar
genoemde literatuur.

2) Zie hierachter, Bijlage no. VII.
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EERSTE JAREN IN INDIK. 3

vol brieven, journalen, memories en notities geschreven — spreken
een duidelijke, forsche stijl en een algemeene eruditie. Ook uit het
feit, dat hij bij de Compagnie gold voor een expert in het boekhouden,
en op nog jeugdigen leeftijd reeds benoemd werd tot boekhouder-
generaal, blijkt wel, dat hij meer dan gewoon onderwijs had genoten.

Het was de Kamer-Rotterdam, die hem in het najaar van 1644
als assistent in dienst nam tegen een gage van f 18 per maand, en
den 30*"° December van dat jaar zeilde hij op het fluitschip Hille-
gaertsberch het Goereersche gat uit*); in de ruim 39 levensjaren,
die hem nog restten, zou hij de vaderlandsche kust niet meer
terugzien.

Zijn schip had een bijzonder vlotte reis, want het liet reeds 14 Mei
daaraanvolgende op de reede van Batavia „het ancker druypen".
Ook de gezondheidstoestand aan boord was zeer goed geweest; van
de 111 opvarenden waren er slechts 3 overleden, een ongewoon
gunstig percentage, dat natuurlijk in nauw verband stond met den
snellen overtocht. Dit schijnt ook de Hooge Regeering te hebben
getroffen, want zij laat in haar resolutieboek aanteekenen, dat de
Hillegaertsberch de reis had gemaakt „recht door zee, sonder onder-
wege eenige plaetsen aengedaen te hebben".")

Cornelis werd te Batavia geplaatst op het soldijkantoor, waar hij
ruim zes jaar werkzaam bleef. De archieven der Compagnie melden
weinig bijzonderheden van hem over deze jaren, maar zijn vlugge
promotie bewijst, dat hij tot volle tevredenheid van zijn chefs werk-
zaam was. In 1648, na drie jaar dienst, bevorderd tot boekhouder
op f 28 per maand, bereikte hij reeds in 1649 den rang van onder-
koopman, houder der logeboeken, met een salaris van f 45.

Dat hij toen reeds een strijdbaar karakter bezat, leert ons een
episode uit 1650. Een ander Compagniesdienaar, de koopman Willem
Alma, had om ons niet bekende redenen een wrok tegen den jongen
onderkoopman opgevat, en liet hem op een namiddag door een aantal
pootige slaven overvallen en duchtig toetakelen. Speelman, die aan-
stonds begreep van wien deze verrassing kwam, zwoer eigenhandig
wraak te nemen en wachtte, brandend van strijdlust, een gunstige
gelegenheid af. Na eenigen tijd kwam hij Alma tegen, en, ofschoon
deze zijn meerdere in rang was, schoot hij op hem toe en ranselde
hem op de publieke straat allerongenadigst af.^)

Zie het l/yf/0o/>fcofc£ie der Compagnie op het Rijks-Archief.

DE HAAN, Oi/rf-B^avia II, blz. 226.
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4 NAAR PERZIlï.

Het jaar 1651 bracht hem een welkome gelegenheid om nieuwe
kennis op te doen en zich te onderscheiden. Toen besloot de Indische
regeering een gezantschap te zenden naar sjah Abbas II van Perzië.
Gezant werd de Raad van Indië Joan Cunaeus, wiens gevolg bestond
uit den opperkoopman Philip Angel, als schilder bekend,*) den
koopman Jan Maertensz Ham, die reeds in Perzië had gediend en
de taal van het land eenigszins kende, den kapitein Joan of John
Dutton, geboren Engelschman, en ten slotte den onderkoopman,
tevens secretaris der ambassade, Cornelis Janszoon Speelman. Het
uiterst belangrijke en volumineuze journaal dezer reis, die van
15 September 1651 tot 12 November 1652 duurde, is geheel door
Speelman persoonlijk geschreven.^)

Voorzien van rijke geschenken voor den sjah en de Perzische
grooten verliet het gezantschap, aan boord van het jacht De Sperwer,
den 15""" September 1651 de reede van Batavia, en bereikte 4 No-
vember de eerste plaats van bestemming, Wingurla of Vengoerla,
aan de Westkust van Voor-Indië, even ten Noorden van het
Portugeesche Goa gelegen. De Compagnie had hier sedert 1637 een
kantoor, minder om het handelsbelang van de plaats, dan om te
dienen als uitkijkpost op Goa, de residentie van den Portugeeschen
onderkoning. *) Cunaeus moest de administratie te Wingurla „visi-
teren"', waarbij vooral Speelman als boekhoud-expert dienst deed.
Men besteedde hier drie dagen aan, en zeilde in den avond van
7 November af naar Suratte, waar men den 19**' aankwam en tot
den 25"" visitatie hield. Een maand later, 24 December, bereikte
men de Perzische haven Bender-Abbas of Gamron. "*) Hier brak
een drukke tijd aan; Cunaeus had vele zaken op dit kantoor te regelen
en mutaties onder het personeel aan te brengen. Tevens werd een
groot deel van zijn tijd in beslag genomen door bezoeken over en
weer bij sultan en sjahbandaar — havenmeester — gepaard met veel
officieel gedoe en het aanbieden van geschenken. Eerst den 12""°

i) Meermalen gebruikte de Compagnie in Voor-Indië en Perzië schilders als
gezanten. Zie LEUPE, AfarffWaMrf.se/ie .scA»7rf<?r.s m Perste <m Wwirfw/ott in rfe
eers/e /ie//7 rfer i/''" eei«c. Nederlandsche Spectator 1873.

*) Speelman's journaal is, voorzien van een uitvoerige Inleiding en uitnemend
gedocumenteerd, uitgegeven door A. HOTZ, /oiwiwa/ rfcr rew Mm rfert jresanf
</<?/• O. /. Com/iar/Hie Zomi Cioiaeitf >wmr Pera'ë m JÓ5J—i<552, (/WioiKfcn rfoor
Cor»<?/w 57><V/»»I<BI* Werken Historisch Genootschap, derde serie, no. 26.

^) Zie STAPEL, PiWer «w DOHI'J B«f/ir.vt'i«</<r, II, II, blz. 436 en volgende.
*) Van het verloop der Perzische reis volgt hier slechts een zeer beknopt

overzicht. Voor détails en de politieke en commercieele besprekingen zie men
het hiervóór genoemde werk van HOTZ.
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PERSEPOLIS. 5

Januari kon men de karavaanreis naar Ispahan aanvangen, waaraan
ook 's Compagnies directeur in Gamron, Dirk Sarcerius, deelnam.
Vanwege de statie maakte het gezelschap maar korte dagreizen, zoo-
dat, mede door de officieele ontvangsten in Lar en Shiras, de reis
naar Ispahan niet minder dan 47 dagen vorderde, terwijl gewoonlijk
de caffila's der Compagnie dezen weg van 1340 K.M. binnen de
30 dagen aflegden. *)

Dat Speelman onderweg groote belangstelling toonde voor al het
vreemde en nieuwe, dat hij ontmoette, blijkt herhaaldelijk uit zijn
verslag. Den derden Februari stond Cunaeus aan Angel, Ham en
Speelman op hun verzoek toe een omweg te mogen maken, ten einde
de ruïnen bij het schitterend gelegen dorp Taduan te gaan zien en
opnemen. *)

Van zeer bijzondere beteekenis is verder de uitvoerige en nauw-
keurige beschrijving der ruïnen van de oude koningsstad Persepolis,
in 331 voor Christus door Alexander den Grooten verwoest. In den
avond van den 16'° Februari trok het geheele gezelschap er heen,
toen men op een halve mijl van daar het nachtkwartier had op-
geslagen. Speelman's verslag vormt de eerste Nederlandsche be-
schrijving van dit uiterst merkwaardige bouwwerk. *)

Het valt op, dat in dit journaal eener zakenreis zulk een groote
plaats aan deze beschrijving wordt ingeruimd. Dit is waarschijnlijk
te danken aan de aanwezigheid van den kunstenaar Angel, die ook
een zeer goede afbeelding der ruïnen maakte. "*) Bovendien worden
in het journaal een aantal opschriften in spijkerschrift gecopieerd.

Na aankomst te Ispahan begonnen weldra de besprekingen met
de even grillige als hebzuchtige Perzische grooten; ze werden af-
gewisseld door audiënties en feestelijke ontvangsten, aan welke laatste
de jeugdige secretaris, als de minste in rang, slechts een enkele maal
deelnam. Zijn verslagen, zoowel van de langdradige onderhandelingen
als de statige ceremoniën, worden herhaaldelijk opgefleurd door

i) In 1645, toen er een zeer gespannen verhouding tusschen Perzië en de
Compagnie bestond, deed de koopman Willem Basting den tocht van Ispahan
naar Gamron in acht dagen, „dat bynae ongehoort is". Dafit/uv.gtffrr wm
Bafiwno, ló«/J<545, blz. 262.

-) Zie HOTZ, o.l. blz. 74 en volgende.
••*) Uitvoerige mededeelingen over Persepolis in het algemeen, en Speelman's

beschrijving in het bijzonder, bij HOTZ, blz. LXXXV—XCV en 107—118.
•*) VALENTIJN V, I, blz. 200 geeft een reproductie dier afbeelding, met de

toevoeging, dat ze vervaardigd is door Herbert de Jager, wat onjuist is. Hij
is tot die meening gekomen, omdat hij de teekening later tusschen De Jager's
Perzische documenten aantrof. Zie HOTZ, o.l. blz. XC—XCII.
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6 TERUG UIT PERZIË.

nuchtere of spottende opmerkingen. Zoo vertelt hij van een maaltijd,
„met de Persiaensche complimentos dapper gelardeert", en geeft
elders het resultaat van dagenlange besprekingen tusschen den gezant
en den grootvizier over al dan niet te betalen uitvoerrechten op zijde,
weer met de woorden: „maer hy (de grootvizier) songh sijn sangh:
betaalt den thol", of: „Edoch de koekoek en singht sijn naam niet
steetser als Sijn Hoogheyt den thol eyscht". Ten slotte echter verliest
ook Speelman zijn goed humeur: „'t Valt warelijck uyttermaten ver-
drietigh, men dus vrugteloos sonder de minste naderingen dagh op
dagh siet doorlopen".

Nadat eindelijk een overeenkomst gesloten was, waarbij de Com-
pagnie niet al haar wenschen had vervuld gekregen, keerde men, na
een reeks afscheidfeesten, terug; den 16"'" Juni werd Ispahan ver-
laten, waar men bijna 4 maanden had doorgebracht. Hoewel het plan
was, de terugreis sneller te doen dan de heenreis, kwam men eerst
17 Augustus, dus na 62 dagen, te Gamron aan. Voor een groot deel
was deze vertraging te wijten aan de geweldige hitte, die het reizen
uiterst vermoeiend maakte, en veel ziekten veroorzaakte. De meeste
Hollanders leden „aan de derden-daegse coortse", anderen aan hevige
oogpijnen, „daar den ondercoopman Cornelis Speelman nu all omtrent
14 dagen bynaer blint aan geweest hadde. sulcx, Godt beter 't, nu
te samen by den anderen onse wooninghe bynaer een gasthuys ge-
leek, waarinne den Almogende door synen helpende zegen verlig-
tinghe gelieve te gonnen, en yder in vorige gesontheyt her-
stellen", i)

Men ging 29 Augustus met de Sperwer onder zeil, verbleef van
2 tot 6 October op Wingurla, en van den 11"'" tot den 21" op
Punto de Gale — Ceilon — waar de negotieboeken werd gecontro-
leerd, om ten slotte den 12""" November, „Godt almachtigh sy des
loff en eere", behouden op Batavia aan te komen.

Bij zijn Instructie") was aan Cunaeus opgedragen, overal, waar
hij aanlandde, de ongeschikte ambtenaren te ontslaan en naar Batavia
op te zenden, „waerentegen geëncourageert dienen desulcke, die haren
dienst met allen yver en getrouwicheyt sijn presterende". Van deze
bepaling heeft hij gebruik gemaakt om op een van de laatste dagen

*) Ofschoon Speelman het geheele journaal zelf schreef — tijdens zijn oog-
ziekte waarschijnlijk aan een der assistenten dicteerde — en ook onderteekende,
spreekt hij van zichzelf nooit in den 1""" persoon.

*) Deze Instructie vindt men in de genoemde uitgave van HOTZ, blz.'XIX
en volgende.
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HUWELIJKSPLANNEN. /

der reis uiting te geven aan zijn waardeering voor den arbeid van
zijn secretaris, door hem te bevorderen tot koopman. *)

De regeering te Batavia plaatste Speelman in zijn nieuwen rang
op het comptoir-generael, dat is het kantoor van den boekhouder-
generaal der Compagnie, wiens secunde hij nu werd, en dien hij
binnen enkele jaren zou opvolgen. Dat hij thans in de Bataviasche
maatschappij begon mee te tellen, bewijst een andere benoeming.
Er bestonden te Batavia een aantal burger- of schutterij-compagnieën,
waarbij notabelen als officieren dienden. De voornaamste compagnie
was die, welke uitsluitend was samengesteld uit onderkooplieden en
assistenten, vulgo 's Compagnies pennisten. Den 15'''" April 1653
werd Speelman benoemd tot vendrig bij deze af deeling. -)

Zijn leeftijd — hij was nu 25 jaar — en zijn positie veroorloofden
hem, thans ook plannen op te vatten tot de vorming van een gezin,
en hij liet daartoe het oog vallen op de 15-jarige Petronella Maria
Wonderaer, dochter van Sebald Wonderaer. Deze laatste was een
bekende figuur in de Compagnieskringen. Reeds in 1617 wordt hij
genoemd als onderkoopman, en hij wist zich in 1625 als commandeur
eener vloot in de Golf van Perzië bijzonder te onderscheiden. Na
in 1630 ontslag te hebben genomen, vestigde hij zich als vrijburger-
koopman te Batavia, maar de Compagnie nam hem in 1636 weer
in dienst als „licentmeester en sabandhar", dat is ontvanger der
in- en uitvoerrechten, en havenmeester, terwijl hij in 1642 tot het
gewichtige ambt van ontvanger-generaal werd geroepen. *) Deze
functie bekleedde hij tot zijn dood, 21 Mei 1653; den volgenden
dag werd hij „statelijck ter aerden gebracht, gaende d'Ed. Heer
Gouverneur-Generael ende d'heeren Raden van India, nevens vele
aensienelycke persoonen ende burgers, mede ter begraefenis". *) Deze
ongewone statie bewijst, dat hij een gezien man was. Bovendien was
hij zeer gefortuneerd. en dit zal stellig mede van invloed zijn geweest
op het feit, dat Speelman zich voor Petronella interesseerde; beneden

*) Het journaal spreekt op 7 September nog van „de onderkoopman Speel-
man". In de rol der gequalificeerde dienaren van de Compagnie van ultimo
December 1652 — Ozw^ccoiMr» frri«.rn a»;io i<55i, I" fcofcfe — staat Speelman
als koopman, met de bijvoeging, dat hij tot dezen rang was bevorderd door den
heer Cunaeus.

*) Da-fif/irc^w/cr £'<m Bafor'ia-, i(55J, blz. 41.
' ) Zie voor Wonderaer VAX DIJK, AWr/mid'.? ÏVO<V/.J/C &e/reMiiM;<?» «iW ö<»-

H<™, blz. 12; DE JONGE, O/>*O«U/ V, blz. CXXVI, 240, 283—284; de DCK//I-
r<r0W/<?/\f iwt Bo/aira van Ió2ó tot 1<55J, en DÜNLOP, D<? O. /. COM/K»0H«V IN
P«\sië, passim.

•") Da<7/irc(7i.f/cr ra» Ba/<re/ia 1<55J, blz. 72.
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8 HUWELIJK EN PROMOTIE.

zal herhaaldelijk blijken dat hij groote waarde hechtte aan het aard-
sche slijk.

Op het einde van 1653 had het huwelijk plaats, *) en 3 Januari
1655 werd hun eerste kind, Hadewig gedoopt, welk dochtertje reeds
kort daarop is overleden. Tegen het einde van dit jaar, den 28"
December, benoemden Gouverneur-Generaal en Rade den 25-jarigen
Speelman tot het gewichtige ambt van boekhouder-generaal. De
vorige titularis, Dirck Schouten, was al geruimen tijd afwezig ge-
weest tot het verrichten van visitaties, en als gezant naar Atjeh, en
gedurende dien tijd had Speelman reeds, naar de woorden der resolu-
tie, „de generale boucken van 's Compagnies commerciën in India
loffelijck ende tot ons sonderlingh genoegen... gehouden". Thans
heeft definitieve benoeming plaats, „in vertrouwen sich voortaen niet
minder als voor desen daerin quyten ende esvertueren sal". Spoedig
volgen nu nog enkele onderscheidingen, gelegen in de aanwijzing
tot het vervullen van eereambten. Bij resolutie van 11 Februari 1656
wordt hij allereerst bevorderd tot luitenant „over de compagnie
ministers in de stadt", en vervolgens op denzelfden dag benoemd
tot lid van de Schepenbank. Deze laatste benoeming is van jaar tot
jaar geprolongeerd tot zijn vertrek van Batavia in 1663.

Als koopman had Speelman een salaris genoten van f 60 per
maand; de benoeming tot boekhouder-generaal had niet van een ander
salaris gesproken. Hij wendde zich daarom tot de Hooge Regeering
met het verzoek om verhooging van tractement, waarop hij bij reso-
lutie van 26 Februari d.a.v. f 100 kreeg toegewezen, „onder nieuw
dry-jarich verbandt".

Ditzelfde jaar werd hem een stamhouder geboren, die 16 Juli de
namen Sebald Wonderer kreeg, doch ook dit kind overleed reeds
kort na de geboorte.

Den 1'" September wees de regeering Speelman aan als curator
in den sterfboedel van den zeer gefortuneerden kapitein der Maleiers,
Intche Bagoes, een post van groote verantwoordelijkheid bij de in-
gewikkelde familierelaties van den overledene. Wij mogen uit deze
benoeming ook wel afleiden, dat Speelman reeds een groote vaardig-
heid in het Maleisch bezat, wat wij later bevestigd vinden in zijn
zeer vertrouwelijken omgang met verschillende inheemsche vorsten.

Met het bereiken van een hoogere positie en het vermeerderen

•*) Petronella was in 1638 te Batavia gedoopt. Zie MOOY, SOWTCJ<O//S» f
de CMr/iiVrfenw der Prof«/a»/^c/i(? ATerfc m AVd. /iirfi? II, blz. 639; de juiste
datum van het huwelijk is niet te vinden.
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TEGENSLAGEN. 9

van zijn invloed kreeg Speelman ook een toenemend aantal benijders,
een bekend verschijnsel in de Compagnieskringen dier dagen. Ge-
woonlijk uitte zich die naijver in praatjes achter den rug van den
betrokkene, of in het schrijven van anonieme brieven. Den 17*°"
October 1656 wendde Speelman zich bij rekest tot Gouverneur-
Generaal en Rade, en verklaarde, „hoe dat hem over lange was ter
ooren gecomen, dat hy wierdt gesuspecteert van particulieren ofte
verboden handel". Hij sprak de vrees uit, dat „indien hy met die
heuycke te kercke bleef gaen", die praatjes hem wel eens in zijn
promotie zouden kunnen schaden. Mitsdien verzocht hij zich te
mogen purgeeren, wat geschieden kon, indien de Hooge Regeering
den advocaat-fiskaal opdroeg, een actie tegen hem te openen. Bij
resolutie van den 20""" dier maand wezen Gouverneur-Generaal en
Rade dit verzoek toe. *) Daar geen procedure is gevolgd, moet ge-
concludeerd worden, dat de advocaat-fiskaal na onderzoek geen
termen tot vervolging aanwezig achtte.

Den 25""° October 1657 hield Speelman wederom een dochtertje
ten doop. dat den naam van haar overleden zusje, Hadewyna, be-
kwam, terwijl hem 1 Februari 1659 andermaal een stamhouder ge-
boren werd, dien hij den 9*"" naar zijn grootvader Jan Corneliszoon
liet doopen. Dat intusschen zijn aanzien toenam, blijkt uit de bevor-
dering tot kapitein van 's Compagnies pennisten, op 14 Juni 1658,
en zijn benoeming tot president van Chineesche boedelmeesteren op
7 Juni 1659. Zijn huiselijk geluk was evenwel niet groot; zooals wij
zagen, waren zijn beide eerstgeborenen jong gestorven, en de vrees,
ook zijn tweede dochtertje te moeten verliezen, die klaarblijkelijk te
Batavia evenmin gezond was, bracht hem er eind 1659 toe, zich per
rekest tot de regeering te wenden met verzoek, dit meisje met de
eerstdaags vertrekkende retourvloot naar familie in Nederland te
mogen zenden, wat bij resolutie van 5 December van dit jaar werd
toegestaan. Om het kind te verzorgen mocht hij medezenden „een
inlantse minne of voetster, met dien verstande hy, Speelman, al-
vorens sal hebben te betalen het transport- ende costgelt, soo voor
d'een als d'andere, by d'Ed. Heeren Majores daerop beraemt en
gesteld". =)

Beterschap heeft de reis niet gebracht; reeds vóór aankomst der
schepen in Nederland was ook dit dochtertje overleden.

wm GoircwHenr-Geiicraa/ e» iïarfe rf.rf. 20 Oc/oter i<556.
Zie ook het /^nffAre^ü/cr tmi Ba/orio, /<559, blz. 240.
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10 BEVORDERING OF ONTSLAG.

Indien men de jaren meetelt, gedurende welke Speelman het
generale boekhouderschap heeft waargenomen voor zijn voorganger,
Dirck Schouten, komt men tot een periode van circa elf jaar, dat
hij dit gewichtige ambt heeft vervuld. Hij had dit steeds gedaan op
een voortreffelijke manier, en, naast de Indische regeering, was ook
Speelman zelf ten volle hiervan overtuigd; overmatige bescheiden-
heid behoorde nu eenmaal niet tot zijn karaktereigenschappen. Op
grond van deze overtuiging meende hij al sedert enkele jaren recht
tê  hebben op een hooger en vooral zelfstandiger positie, een meer
..honorabele chergie", zooals hij het zelf uitdrukte. Daarbij had hij
een gouverneurschap over een der groote buitengewesten, dan wel
het lidmaatschap van den Raad van Indië voor oogen. Lijdzaam
afwachten lag niet in zijn aard, en zoowel te Batavia als in Nederland
trachtte hij herhaaldelijk de aandacht op zich te vestigen. In zijn
vriend Pieter Sterthemius kreeg hij een toegewijd tusschenpersoon,
voor zoover de actie in het vaderland betrof. Sterthemius was een
zeer verdienstelijk oud-ambtenaar van de Compagnie, die onder meer
opperhoofd van het kantoor in Japan, lid van den Raad van Justitie
te Batavia, en directeur van Bengalen was geweest. Hij had tal van
jaren tegelijk met Speelman op Batavia gediend, en hier was tusschen
hen beiden een nauwe vriendschapsband ontstaan. Na in 1659 te zijn
gerepatrieerd als commandeur van de retourvloot, vestigde hij zich
in zijn geboorteplaats Middelburg, waar hij, zooals beneden nog
blijken zal, nauwe relaties had onder de bewindhebbers ter Kamer-
Zeeland.

Toen promotie te lang uitbleef, richtte Speelman, na eenige onders-
handsche pogingen, zich in het begin van 1662 openlijk tot de
regeering te Batavia, met verzoek, of zij hem in de weldra naar
Heeren-Zeventien te verzenden generale missive wilden voordragen
voor een hooger ambt. Het was zijn voornemen, indien niet spoedig
bevordering zou volgen, 's Compagnies dienst te verlaten en te
repatrieeren.

In hun schrijven van 30 Januari 1662 voldeden Gouverneur-
Generaal en Rade aan dit verzoek, onder de toevoeging: „een persoon
sijnde, die allerwegen, waer hy tot noch toe gebruykt is geweest,
altijt goede preuven van suffisance ende bequaemheyt gegeven, mits-
gaders nu over de negen jaren de gemelte generale boeken loffelijck
ende tot onse groote satisfactie ende vergenoeginge met goedt oordeel
ende verstant gehouden, ende daerdoor consequent van"derT~sïaet
ende de negotie van de Compagnie grondige kennisse ende ervaringh
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EERVOLLE POSITIE. 11

bekomen heeft, ende mitsdien ook wel heeft gemeriteert in achtinge
te komen tot 't een of 't ander hoger employ, daer by ons hier ook
op gelet staet te worden".

Het zou nog een vol jaar duren, eer Gouverneur-Generaal en Rade
gelegenheid kregen om te toonen, dat het hun ernst was met de in
de laatste woorden gelegen belofte. Den 26"° Januari 1663 wezen
zij Speelman aan om tijdelijk zitting te nemen in den Raad van
Justitie, ter behandeling eener revisié-zaak. Maar veel belangrijker
was een tweede resolutie van denzelfden datum, waarbij onzen boek-
houder-generaal de directie van 's Compagnies zaken in Cormandel
werd opgedragen, „onder titul van gouverneur, sullende sich dies-
halven veerdig maken, om met het aldereerste kenteren van 't mous-
son derwaerts te vertrecken". *)

De eerste, minst belangrijke, periode van Speelman's loopbaan was
hiermede afgesloten.

*)' Zie ook de brief van Gouverneur-Generaal en Rade aan Heeren-XVII, d.d.
29 Januari 1663, Otw<7ccom«i ftriVw» 1(564, eerste boeck, folio 1577, waarin
onder voor Speelman zeer vleiende bewoordingen van deze benoeming melding
wordt gemaakt.
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II. Gouverneur van Cormandel.

Het was een uiterst belangrijke en verantwoordelijke post, waar-
toe Speelman nu werd geroepen. De Kust van Cormandel behoorde
tot de drukst bevaren handelscentra der Compagnie; zij leverde
allereerst de sitsen en lijnwaden, geschilderd of gebatikt, die op alle
andere kantoren als betaal- of ruilmiddel dienst deden, en bovendien
ook in menigte naar Europa werden gezonden. Verder voerde zij
ook indigo, diamanten en ijzer uit, terwijl de bewerking van goud
en zilver er van oude tijden af tot groote volmaaktheid was gebracht.
De Compagnie had er tal van kantoren, forten en plaatsen, waarvan
Mazulipatnam, Palleacatte ^) en Negapatnam de voornaamste waren.
Van den gouverneur werd ook veel staatsmanswijsheid gevorderd,
zoowel tegenover de talrijke inheemsche vorsten en naiks, als jegens
de Europeesche concurrenten, Portugeezen, Engelschen, Franschen
en Denen, die er eveneens verschillende kantoren hadden. Ruim
twaalf jaar was dit gouvernement op uitnemende wijze bestuurd
door Laurens Pit, den ouden, dien Speelman nu moest vervangen.

Er viel op Batavia nog heel wat te doen, voor de dag van vertrek
was aangebroken. Den 30'" April 1663 bood Gouverneur-Generaal
Maetsuycker den nieuwen Cormandelschen bewindvoerder een af-
scheidsmaaltijd aan, en den 4'"" Mei lichtte het schip 't Raadthuys
van Amsterdam, waarop Speelman zich met zijn vrouw en den
vierjarigen Jan had ingescheept, het anker. Via Jaffenapatnam op
Ceilon kwam hij 7 Juni op de reede van Negapatnam aan, waar hij
het kantoor visiteerde. *) Den 10'''" bereikte hij vervolgens de hoofd-
stad van het Cormandelsche gouvernement, Palleacatte, en werd
daar door Laurens Pit ,,seer eerlijck ende fatsoendelijck" ontvangen
in het kasteel Geldria. Pit had reeds eenigen tijd gewerkt aan een
Memorie, tot voorlichting van zijn opvolger bestemd, „wegens den
handel en verdere gelegentheyt der Ed. Compagnie te deser Custe
Cormandel en d'onderhoorige plaetsen van dien", welk stuk hij den

Het tegenwoordige Pulicat.
Zie Speelman's brief van 2 Juli 1663 uit Palleacatte, Otw^recom*»

4, tweede boeck, folio 1077 en volgende. Ook Z}<r<7/tr<N7!.y/<?>- ra» Ba/aröi,
biz. 41S-423.
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PLANNEN. 13

22"" voltooide en aan Speelman overhandigde. *) Het is een be-
langrijk document, waarin een uitvoerige omschrijving voorkomt der
talrijke lijnwaden en sitsen, het hoofdproduct van dit gewest, be-
nevens een aantal bijzonderheden over de verschillende kantoren,
producten, vorsten en de Europeesche concurrenten.

Den 3"°" Juli vertrok Pit met zijn vrouw en zes kinderen op het
schip Dordrecht naar Batavia, en nam Speel man's eersten brief aan
de Hooge Regeering mee, den dag te voren geteekend. In dit
schrijven geeft hij het voornemen te kennen, om met de inheemsche
hoofden en bevolking zooveel mogelijk in goede harmonie te leven,
en, wat 's Compagnies bedrijf betreft, „alles uyt te vinden, wat tot
verminderinge van ongelden ende tot de mesnagie eenichsints
mach off can dienen". Verder zal hij trachten de Portugeezen, met
wie onlangs vrede is gesloten en die hij dus met de wapenen niet
meer bestrijden mag, *) „met de practycque van een naarstigh coop-
man, is 't mogelijck, te vercloecken". Overigens acht hij deze natie
„in verre naer soo schadelycke coinpetiteurs nyet als de Engelsche".
Hij is zich volkomen bewust, dat elk koopman het recht heeft te
trachten met geoorloofde middelen zoo goed mogelijk zaken te doen,
doch hij hoopt er voor te waken, dat de concurrenten de Compagnie
niet uit haar oude rechten en positie verdringen. Dit zal voor de
regeering het beste bewijs kunnen zijn, hoezeer hij zijn benoeming
tot gouverneur waardeert, en kan, naar hij hoopt, een aanleiding
worden „om my in haren dienste noch hooger op te trecken". Dan
volgen nog beschouwingen over den handel in lijnwaden, over een
spijkermakerij der Compagnie, en een eisch van uit Batavia benoo-
digde goederen.

Tusschen de verschillende vorsten en naiks aan de Kust heerschte
herhaaldelijk strijd, en ook bij Speelman's ambtsaanvaarding was
dit het geval. De Compagnie hield zich steeds zooveel mogelijk
neutraal, maar niettemin achtte Speelman het gewenscht, een gezant-
schap ter begroeting te zenden aan Ragie Coulybeeck — Radja
Choli-Beg — den machtigen veldheer des konings van Golconda, en
dat voornamelijk om diens steun te krijgen tegen den doewan van
Palleacatte, die het de Nederlanders nog al eens lastig maakte. *)

i) Deze Memorie in hetzelfde boeck, folü 1277 tot 1318.
*) In 1661 had de Republiek vrede met Portugal gesloten.
*) Speelman's brief van 24 Augustus 1663, 0iw<7£cow«t

tweede boeck, folio 1527 e.v. Ook het -Dap/ir^ü/er fan ,Ba.<ai>ia ióói, blz. 482
491. Doewan: vertegenwoordiger van den vorst tegenover de vreemdelingen.
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14 DRUKKE CORRESPONDENTIE.

Tot hoofd van dit gezantschap benoemde hij den in Cormandel be-
kenden opperkoopman Pieter de Lange, in wiens gezelschap ook de
kleine Jan Speelman werd meegezonden. Dit laatste was een bewijs
van vertrouwen, dat de inheemsche machthebber zeer bleek te waar-
deeren, getuige het feit, dat hij het ventje een eerekleed schonk.

Op het verloop van deze ambassade, en de resultaten, welke De
Lange bereikte, behoeven wij hier niet in te gaan; slechts zij vermeld,
dat de voornaamste wensch van Speelman, het aanleggen van een
gracht en wal om de hoofdstad Palleacatte *) ten einde die beter te
kunnen verdedigen, ingewilligd werd.

Gedurende Speelman's gouverneurschap van Cormandel behoefde
de Indische regeering stellig niet te klagen over gebrek aan voor-
lichting omtrent dit gewest, zooals ze dat wel eens over andere
gouvernementen moest doen. Want met elk vertrekkend schip gaf
hij een uitvoerige missive mee naar Batavia. Trouwens, brieven
schrijven kon Speelman als geen ander, „schryvende niet alleen
meenigmaal een boek papier in een etmaal af, maar op dien zelven
tijd tegelijk ook anderen, dat zy schryven moesten, voorzeggende,
en dan nog tusschen beiden wel met een derden ergens over spre-
kende, zonder dat hy door de verscheidenheid dezer werken van zijn
stuk afgebragt wierd". ") Wij zouden af en toe wel eens van een
te-veel willen spreken, zoo wanneer hij, na 24 Augustus den hier-
boven besproken omvangrijken brief verzonden te hebben, zes dagen
later alweer een missive expedieert, waarin dan wel veel woorden,
maar weinig nieuwe mededeelingen staan.'')

Nadat Speelman zich wat in den gang van zaken op Cormandel
had ingewerkt, begaf hij zich 20 September per schip naar Madras, *)
een dag zeilens Zuidwaarts van Palleacatte gelegen. Het was de

•*) Voor het gezantschap-De Lange zie men diens officieel rapport, Otvr-
r i e r s JÓÓ4, tweede boeck, folio 1574 en volgende. Ook het jDap/i-

r<m Ba/apui, ióój, blz. 486—487. De merkwaardige loopbaan van Pieter
de Lange vindt men beschreven bij HAVART, O/I- r» Onrfrrpani? ran Corinaurfc/,
I, blz. 160—161 en II, blz. 111—112. Het aardige verhaal bij WAGEXVOORT, /»
/JC/ Fnc/j/ioor rfcr F<w/<?rm, blz. 126 e.v. is in zooverre onjuist, dat De Lange
niet rijk is gerepatrieerd. Hij overleed in 1667 te Mazulipanam, als hoofd aldaar,
en secunde in het gouvernement van Cormandel.

2) VALENTIJN IV, I, L«VWJ rf<?r O/>/w-Lmirfj'O0srrf<?>i, blz. 311.
•"•) Nog een derde brief, in diezelfde week geschreven door Speelman parti-

culier, zal beneden worden besproken. Verder zendt hij 9 en 17 October daar-
aan alweer uitvoerige verslagen naar Batavia, en 29 November, 1, 12, 20, 27,
28 en 31 Januari brieven rechtstreeks naar Heeren-XVII.

**) De stad heette eigenlijk Madraspatnam, maar werd door de Engelschen
veelal fort Sint-George genoemd.
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BEZOEK AAN MADRAS. 15

hoofdplaats van de Engelsche Compagnie, en als zoodanig de resi-
dentie van den „agent" Edward Winter, die Speelman had uitge-
noodigd met hem kennis te komen maken. Hoewel deze „de vrunden"
steeds zooveel mogelijk in het oog hield en ze niet al te zeer ver-
trouwde, achtte hij het gewenscht, officieel de uiterlijk goede ver-
houding te bestendigen en zelfs tegenover de inheemschen te
demonstreeren. Winter bleek van hetzelfde inzicht te zijn. De
Nederlandsche autoriteiten •— Speelman was vergezeld van Jacob
Hustaert, benoemd gouverneur van Ceilon, den opperkoopman Pieter
de Lange en den onderkoopman Melchior Houwart — werden in
Madras „seer magnifijcq onthaelt, met soo veel heerlijckheyt en statie
•op straet, datter meerder qualiteyt van een prins dan een coopman
verthoont wiert". Ofschoon het bezoek maar één dag duurde, had
Speelman ruimschoots gelegenheid om te zien, dat de Engelschen
druk aan het timmeren en bouwen waren, en dat de zeer versterkte
stad een heel ander aanzien had „als dit arm Palliacatta". *)

De leiding van de handelszaken, de correspondentie met de onder-
hoorige kantoren, het controleeren en afsluiten van de boeken dier
kantoren en de regeling der verhouding met de inheemsche vorsten
namen, vooral in den beginne, Speelman zoodanig in beslag, dat hij
de persoonlijke inspectie van de beide deelen van zijn gouvernement,
Xoorder- en Zuider-Cormandel. nog wat moest uitstellen. Wij
kunnen hier op het ingewikkelde handelsbedrij f aan de kust niet
ingaan, maar willen er toch even op wijzen, dat daarbij zonderlinge
dingen voorkwamen. Tot het gouvernement van Cormandel werd ook
gerekend te behooren het Nederlandsche kantoor te Awa, de hoofd-
stad van Pegu. -) Kort na zijn ambtsaanvaarding kreeg Speelman
bericht van den leider der Awasche loge, Joris van Coulster, dat
de regeering aldaar den uitvoer van de twee producten, waar de
Compagnie het meeste belang bij had, namelijk goud en gans —
een soort brons — had verboden, maar dat hij, resident, niettemin
kans zag een flinke hoeveelheid van deze beide metalen clandestien'
uit te voeren, als Speelman hem daartoe de middelen verschafte.
Deze beantwoordde dit voorstel, door den resident een „sluykkist"
voor het goud toe te zenden, doch verklaarde geen middel te weten
om gans te smokkelen, aangezien dit een te volumineus artikel was,

*) Het verslag van dit bezoek vindt men in Speelman's brief van 9 October,
Oïw</«?com«f fcriVrcji ió(W, tweede boeck, folio 1693 e.v. Een uittreksel in het

0w/«- ra» B<rfaï-ia, ióói, blz. 555.
Een deel van het tegenwoordige Burma.
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16 NAAR NOORDER-CORMANDEL.

en de sluikerij daardoor te riskant. Het zou alleen mogelijk zijn met
daarvoor speciaal ingerichte schepen met dubbelen bodem, „gelijck
d'Engelschen gewoon sijn de hare tot het sluyken sodanig toe te
stellen", en daar wilde Speelman niet aan. *) Kort daarop gelukte
het inderdaad aan een Engelsch schip, op die manier 141 000 pond
gans uit Pegu te smokkelen. Dat de regeering te Batavia niet zoo
scrupuleus was als Speelman, blijkt uit haar antwoord van 11 Juli
daarop, „dat men sich noch al met het sluyken van de gans uit Pegu
sal moeten behelpen". ̂ )

Den 26'" Maart 1664 kon Speelman zijn eerste inspectiereis, naar
de Noorderkantoren, aanvangen; hij trok over land naar Mazulipat-
nam, waar hij 9 April aankwam. In alle doorgetrokken steden on
dorpen had hij de oogen goed den kost gegeven om te zien, of het
de moeite zou loonen, hier of daar een nieuwe loge te vestigen.*)
Na op Mazulipatnam een aantal besoignes te hebben afgedaan, reisde
hij den 26""" door naar de kantoren Palicol en Daatzerom. Bij het
onderzoek der boeken aldaar bleek de leider van laatstgenoemd
kantoor, Joan Soury, particuliere zaken te hebben gedaan met gelden
uit 's Compagnies kassa; hij werd deswegen afgezet en meegenomen,
om op Palleacatte terecht te staan. Het nog Noordelijker gelegen
kantoor Bimilepatnam kon Speelman, door gebrek aan tijd. niet zelf
visiteeren, maar hij committeerde daartoe den koopman Francois
Thivart, wien hij opdroeg, na afsluiting der boeken het kantoor te
lichten, aangezien, naar Speelman's oordeel, de waarde der daar
geproduceerde grove lijnwaden niet opwoog tegen de kosten van de
vestiging.

Op Mazulipatnam teruggekeerd zijnde, overhandigde Speelman
den raad van dit belangrijke kantoor een door hem opgestelde
„Memorie ofte nader ordre", waarnaar zij zich in het vervolg zouden
hebben te richten. Om den particulieren handel tegen te gaan. stelde
hij er een specialen fiskaal aan. Gelijktijdig werd hij beziggehouden
door een conflict met de Engelsche ..vrunden".

i) Zie Speelman's brief van 20 Maart 1664, 0i'<?r</r«>wn?H fcriYrc/i idó5.
tweede boeck, folio 625 en volgende. Deze brief is door waterschade grooten-
deels onleesbaar geworden. Men vindt evenwel een uitvoerig resumé in het
/}a<//ire<7ij.7iv wm öa/<ni'<i, ióVW, blz. 156 e.v.

*) Genoemd Z)(>y/i)V</i,r/<*r. blz. 276.
•') Het verslag van Speelman's inspectiereis in zijn brief van 29 Mei 1664.

Oj'cn/rcomen briVmi JÓ65, tweede boeck, folio 1530 en volgende. Een uittreksel
in Daflt/jrej/wter IWI 2?<i/ari<7, ó̂<54, blz. 334 c.v. Voor de ligging der verschil-
lende kantoren zie de kaart bij VALENTIJN, V, I, blz. 3.
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WRIJVING MET DE ENGELSCHEN. 17

Bij het verdrag van vriendschap, in 1662 gesloten tusschen Enge-
land en de Republiek, *) was bepaald, dat geen van beide naties de
vijanden van de andere zou steunen. Nu kwam in den aanvang van
1664 een schip van den koning van Siam, met wien de Compagnie
zich toen in openlijken oorlog bevond, voor Madras ten anker en
begon daar met den agent Winter te onderhandelen over verkoop
van zijn lading. Speelman, die dit den dag vóór zijn vertrek uit
Palleacatte had vernomen, zond Pieter de Lange naar Madras, om
op grond van het verdrag van 1662 „hetselve [schip] met sijn in-
geladen goederen en elephanten van den agent af te vorderen". Doch
toen Speelman op Mazulipatnam De Lange weer ontmoette, vernam
hij tot zijn verbazing, dat zijn eisch niet slechts was afgewezen,
maar dat de met het bewuste schip medegekomen Siameesche ambas-
sadeur onder geleide van een broeder van Winter eveneens naar
Mazulipatnam was gekomen. Dit leek veel op een tarten van den
Hollandschen gouverneur en deze eischte onmiddellijk uitlevering
van den Siamees. De Engelschman weigerde dit echter, op grond
van het feit, dat de Nederlanders hem niet officieel hadden laten
weten, dat zij Siam den oorlog hadden verklaard. Niettemin verzocht
hij den ambassadeur, zoo spoedig mogelijk de Engelsche jurisdictie
te willen verlaten. „Maer die en hadde daer geen grooten haest toe".
Eerst toen hij van den inheemschen gouverneur van Mazulipatnam
een vrij pas had verkregen en de Nederlanders hem dus niets meer
doen konden, lichtte hij het anker. Bij onderzoek naar de redenen
van dit voor de Hollanders onvriendelijke optreden van den gouver-
neur bleek, dat de Siamees aan den koning van Golconda een rijke
schenkage had gezonden en daardoor diens gunst verworven had.

Er was evenwel nog een andere aanleiding tot oneenigheid met de
Engelsche vrunden. De agent Winter — Speelman spreekt in zijn
brief van Lord Winter — had een inlandsch vaartuig met uitsluitend
inheemsche bemanning naar Ceilon gezonden. Bij de Noordpunt van
dit eiland gekomen, was genoemd vaartuigje aangehouden door het
Nederlandsche jacht Pipely, dat den djoeroeh-moeda of stuurman
naar zijn pas had gevraagd. Toen de man geen Nederlandsche pas
bleek te bezitten, had de Pipely het scheepje opgebracht naar Jaffe-
napatnam. De Nederlandsche commandeur aldaar, Anthony Pavil-
lioen, had het den volgenden dag weer vrijgelaten, onder nadruk-

*) Zie voor dit verdrag JAPIKSE, D<? Fmcjfe/i!eftn0é>n toc/ifli rfc
en £»0<?/<m<f twi ióóö /of 2Ó65, biz. 171—172, 227 e.v.

Dl. 94.
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18 WRIJVING MET DE ÉNGELSCHEN.

kelijke mededeeling evenwel, dat handel op Ceilon verboden was op
grond van het monopoliecontract, dat de Nederlanders hadden ge-
sloten met radja Singha.

Over deze zaak nu liet Winter aan Speelman op Mazulipatnam
in optima forma een protest overhandigen, geschreven zoowel in het
Engelsch als in „erom duyts". Hij verklaarde daarin, dat hij Ceilon
wenschte te doen bevaren om zijn door radja Singha gevangen ge-
houden landgenooten zoo mogelijk te verlossen,*) maar tevens „om
te procureeren eene logie op dat eylant tot versamelinge van canned".
Speelman liet op even officieele wijze een antwoord overhandigen,
waarin hij mededeelde het protest te zullen doorzenden aan zijn
regeering te Batavia, wier orders hij had op te volgen. Intusschen
wees hij er al vast op, „dat d'Ed. Compagnie met Ragia Singa heeft
contracten van exclusie van alle andere natiën, wie deselve soude
mogen wesen".

De terugreis van Mazulipatnam naar Palleacatte maakte Speelman
weer over land, en met goedvinden van den plaatselijken gouverneur
stichtte hij een nieuwe Compagniesloge te Rammelepatnam.

Den 1"° Juni op Palleacatte teruggekeerd, kreeg hij daar al dadelijk
een andere moeielijkheid met Europeesche concurrenten op te lossen.
Uit Goa, de aan de Westkust gelegen residentie van den Portu-
geeschen vice-rey, waren tijdens Speelman's reis naar de Noorder-
kantoren twee Franciscaner geestelijken op Negapatnam aangekomen.
Deze stad, die jaren lang in bezit van de Portugeezen was geweest,
hadden zij in 1658 aan de Nederlanders moeten afstaan; '•*) onder
de inheemsche bevolking, speciaal onder de „Pattanes" of visschers,
hadden velen indertijd het Christendom aangenomen.*) De beide
geestelijken nu hadden zich tot den Nederlandschen raad aldaar
gewend met verzoek, er een kerk te mogen bouwen, „en de religie
tot geestelijck voedsel van die arme luyden te mogen oeflfenen". Dit
verzoek was ondersteund door een rekest van de Pattanes zelf. De
raad had hen verwezen naar den gouverneur, en, in afwachting van
diens beslissing, de uitoefening van den Roomschen godsdienst
verboden.

*) In 1660 was Robert Knox met een groot aantal zijner mannen gevangen
genomen. Zie ook PiV/<v few Daw's Z?«c/irywi<7<? II, II, blz. 395—396.

*) Zie PiWcr twi Z?am\r BwcArj'ji'n^e, II, II, blz. 107; HEERES, Cor/>iw
ÖI/)/OH«I<IV»)N JW«r7<Bi</o-/MrfiVi(M, II, blz. 123 en volgende.

*) Pattanes is vermoedelijk een verbastering van Pandjama's of Pantjana's,
menschen van de vijfde kaste.
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EN MET DE PÖRTUGEEZEN. 10

In zijn rapport naar Batavia') merkt Speelman op, dat hij de
paters 't liefst geheel uit 's Compagnies gebied zou weren, maar dat
de Compagnie „buyten de tnuyren cleene off geene jurisdictie heb-
bende, haer, als 't nauwde, de oeffeningen van de religie in de voor-
stat niet soude konnen ontseggen, ten waere by goetwilligheyt van
den neycq, *) die sich aen de syde van de Compagnie present seer
genegen thoont". Een ander bezwaar was, dat het vredesverdrag
van 1661 bepaalde, dat de inwoners van beide landen in elkanders
gebied godsdienstvrijheid zouden genieten, „hoewel juyst niet geëx-
presseert en staat, dat het sich tot hier in India uytstrecke". Daarom
vroeg hij instructies aan de regeering te Batavia, en, in afwachting
daarvan de Portugeezen niet te zeer voor het hoofd willende stooten,
had hij er geen bezwaar tegen gemaakt, dat een der paters zich in
een oude, vervallen kerk, Nossa Signora de Sahoede, 2 mijlen be-
zuiden Negapatnam gelegen, vestigde en er kerkdienst hield.

In al deze, min of meer delicate zaken, bleek Speelman geheel
naar den wensch van de Hooge Regeering te hebben gehandeld;
zij prijst in haar missive van 9 October 1664 zijn optreden zeer. *)
De stichting van een loge te Rammelepatnam wordt goedgekeurd,
evenals zijn optreden tegen de Portugeesche ,.papen": „Wy sijn met
UEd. van gevoelen, dat men haer, soo verre als het belet kan worden,
van onse jurisdiction moet afwysen". Wel heeft men priesters toe-
gelaten aan de kust van Malabar, te Cochin, maar dit is geschied,
omdat daar zoo heel veel Roomsche Christenen wonen. Op Cormandel
is dit evenwel niet in die mate het geval, „wes het ons wel gevalt,
UEd. deselve hebben afgevvesen, waerby oock zult persisteren, soo
lange ons sulcx van den neycq niet wert opgedrongen, om haer in
de buytenstadt te moeten dulden". Het afstaan van de kerk Nossa
Signora de Sahoede keurt de regeering goed. Evenzoo laudeert zij
zijn optreden tegen „ridder Eduart Winter"; het was de juiste
manier, hem te wijzen op onze overeenkomsten met Radja Singha.
Het wordt noodig geacht, dat Speelman zich ook in de toekomst
„doorgaens van dier vrunden toelegh naer Zeylon op 't naeuste tracht
te informeren". De Memorie, ter handen gesteld aan de hoofden
der Compagnie op Mazulipatnam, is eveneens een goed werk
geweest.

*) Zie Speelman's brief van 20 Juni 1664, OZW^CCOWCT» ftnVwn ióó5, tweede
boeck, folio 1512 e.v. Ook het £>a<7/!r<?<7r\rt<?r fa» £af<rc>ta, ió<54, blz. 339.

*) De naik of „grave" was de plaatselijke vorst.
*) Bcrfavicw Hjtfpafljufe &rt£/bo£<r&, ió<54—ió<55, folio 496 en volgende. Zie ook

het D<7£Ar?££rter raw itafavta, I<5<5¥, blz. 397.
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20 OORLOGSGEVAAR.

Slechts op één punt kon de regeering zich niet met Speelman's
optreden vereenigen, en wel, dat hij eigener autoriteit het kantoor
te Bimilepatnam had opgeheven. „In allen deele connen wy geen
smaeck vinden, UEd. soo voorvarende dito comptoir hebt gelicht,
overmits 't selve tot geringe costen van de Compagnie heeft connen
geadministreert worden.... Oversulcx dienen UEd. het werck daer-
naer aen te leggen, dat naer verloop van eeniger tijt aldaer met
respect weder residentie can worden genomen". Op dit punt komt
zij zelfs in een volgende missieve nog eens terug :*) Bimilepatnam
was een belangrijk kantoor voor bepaalde soorten lijnwaden. De
slechte resultaten der laatste jaren zijn veroorzaakt „door pure non-
chalantie der voorige residenten aldaer". In geen geval had hij tot
lichting mogen overgaan, „totdat UEd. daertoe ons consent ende
advijs ware toegecomen".

Op deze „reproches" haast Speelman zich een verweer te zenden.
Hij verklaart, *) dat het verwijt hem „van herten leet" gedaan heeft.
Overhaast is de lichting zeker niet geschied, want hij heeft er met
zijn raad lang en breed over beraadslaagd. „Niettemin wy en sullen
ons niet aenmatigen in acnstaende tot het intrecken van comptoiren
te procederen, sonder alvoren UEdle Achtbaerhedens goetvinden
daerover te hebben verstaen".

Reeds in November 1664 ontving men aan de kust van Cormandel,
via Aleppo, Perzië en Suratte, de eerste berichten over een gespannen
verhouding tuschen de Republiek en Engeland. Deze mededeelingen
kregen bevestiging uit Mazulipatnam, waar de Engelsche agent
Winter „genoechsaem absoluyt verclaert hadde, het met onsen
Staet openbaer oorloch was". Ofschoon dit laatste wel voorbarig
wezen zou, had Speelman het bericht onmiddellijk doorgezonden aan
den directeur in Bengalen en den gouverneur van Ceilon. Den 5*'"
Januari 1665 ontving hij een rechtstreeksche missive van Heeren-
XVII eveneens langs den overland-weg gezonden, waarin de mededee-
ling ,,hoe het sich met Engelandt seer desperaat bevond, ende seer
apparent stindt tot ruptuur, ons recommanderende wel op hoede en ge-
reet te wesen, om die natie, soo haest van 't vollencome oorlogh advijs
bequamen, datelijck onvoorsiens en ongewaerschout op 't lijff

i ) JWts.rtVe i'flu Gouwmettr-G^neraa/ <ru i?<Kfe rf.rf. 20 Ocfoèer i<5<54, ibidem,
folio 536.

*) Speelman's missive van S Maart 1665; Oz>er#é>com«i. foróvn iööö, tweede
boeck, folio 269 e.v. Zie ook DapAr*pw/«?r ?wi DatoziYi 26<S5, blz. 97.
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te vallen en allerwegen te vervolgen". Dit ernstige bericht hield
Speelman geheim, om de Engelschen niet te waarschuwen, doch hij
liet in stilte de noodige maatregelen nemen, en de verschillende
kantoren van wapenen en ammunitie voorzien. Voor het uiterlijk bleef
de verstandhouding tusschen de vertegenwoordigers van beide naties
nog goed, en Winter correspondeerde zelfs druk met Speelman, wien
hij nog steeds een contrabezoek schuldig was. Den 12""° Januari 1665
ontving men op Palleacatte een briefje van den Engelschman, waarin
hij, op grond van uit Europa ontvangen berichten, moest ver-
klaren „dat hy nu niet meer aen de gewisheyt van den oorlog
twyffelde".

Zou het inderdaad zoover komen ? Het had er allen schijn van, en
de voorteekenen, waaraan men in Indië zoo groote waarde hechtte,
wezen in elk geval op een naderende ramp. In zijn missive van
5 Maart 1665 schrijft Speelman: ,.Zeedert den 12*""" December is
alhier vernomen een Comeetsterre met een verveerlycke lange roede,
in 't Zuydtoosten opcomende, ende in 't Weste, meest midden hemels,
in den beginne verdwynende. Maer is dagelijcx verloopen, ende
't middachrond eyndelinge gepasseert en in den Wester-orisondt
verdweenen, gecontinueert hebbende tot den 26 January, zijnde
d'roede allenx affgenomen. Langs de heele kuste, tot in Bengala, in
Pegu en in Golconda is hy gesien, te gelove wesende, dat sich meest
door d'heele werelt verthoont sal hebben.*) Veele quade prophesiën
van hongersnoot, sterfte, dieren tijt, oorloch, werden by de inlanders
daervan gedaen. Godt almachtigh verhoede alles, ende en vergrimme
zig over de werelt niet te swaer, 't gunt wy van harten bidden, ende
meteen, dat hy ons lieve vaderlandt, den staedt van de Compagnie,
en UEd'°* persoonen genadelijck believe te verhoeden van alle rampen
ende plagen". *)

Den 22""° Maart 1665 vertrok Speelman uit Palleacatte, ter in-
spectie van de Zuiderkantoren.') Van den oorlog had men na Januari
niets naders vernomen, en in elk geval behoefde men aan de Kust,

*) Deze komeet was ook waargenomen op Mauritius, in de Molukken, en
zelfs op Formosa. Zie PiWrr «ro öam'.s Bcsc/irj'ii'ngf, II, II, blz. 50 en 51.

'*) Slottirade van Spcelman's meergenoemden brief van 5 Maart 1665. Reeds
den volgenden dag verzond hij weer een missive naar Batavia, waarin voor ons
weinig van belang staat.

*) Missive van Speelman, geschreven uit Negapatnam d.d. 12 Mei 1665,
Otw<7<?comen t r i s iw i<5<5<5, tweede boeck, folio 857 e.v. Zie ook het

twi datopiai, ió<55, blz. 184 e.v.
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2 2 NAAR ZUIDER-CORMANDEL.

waar de Engelschen verre in de minderheid waren, voorloopig niets
van hen te vreezen. Op de tusschengelegen kantoren te Sadraspatnam
en Tegenapatnani hield Speelman zich elk maar één dag op, en hij
kwam ultimo Maart licht ongesteld op Negapatnam aan. De alge-
meene toestand op dit hoofdkantoor was goed, en ook de verhouding
tot den manigaer, den vertegenwoordiger van den naik of landsheer,
liet niets te wenschen over. In overleg met de plaatselijke leiders
overwoog Speelman, wat hier geschieden kon „ten meesten voordeele
en nutte van d'heercn Principalen", die meermalen geklaagd hadden
over de groote onkosten van dit kantoor. Hij was van meening, dat
de uitgestrektheid der fortificatiën een te dure bezetting noodig
maakte, en dat van bezuiniging geen sprake kon zijn, zoolang men
dezelfde „sircumverentie" behield. Daarom stelde hij een belangrijke
„reductie" voor, en diende een project in voor een klein kasteel met
vier punten. Verder nam hij tal van admistratieve maatregelen, als
overplaatsing en bevordering van ambtenaren, opneming der koop-
mans- en garnizoensboeken, controle op de kas en dergelijke, waar-
van verslagen en kopieën naar Batavia werden gezonden. Wat de
Franciscaner paters betreft, had hij ten slotte toch te veel bezwaren
tegen hun toelating, ook buiten de stad, en na veel over en weer
gepraat, wist hij hen in der minne te bewegen, per eerste gelegenheid
af te reizen, „niet connende voor onbillick oordeelen, dat wy neer-
sticheyt aenwenden om haere gepretendeerde Christenen door sachte
wegen in onse religie over te brengen en soodanigh selve die sorge
te dragen, waertoe sy amptshalven nieynden verbonden te wesen".
In dit verband stond de manigaer aan' de Compagnie de juristictie af
over „het kerekjen off de ruynen van Nossa Sinjora van Gezontheyt".
Speelman merkt hierbij op, dat „onsen Godtsaligen leraer, Dominee
Nathaniel d'Pape, een sonderlingen lust toont te hebben tot voort-
plantinge van het waere gelove in Christy, waertoe hem Godt den
-Heer met veelë goede gaven begenadicht heeft". \~i. .. : '

Tijdens zijn verblijf op Negapatnam ontving hij weder brieven
Van Heeren-XVIII, waaruit hij o.a. vernam, dat de Engelschen de
Nederlandsche Westindische Compagnie op de Westkust van Afrika
„vyantlijck beleedicht en aengerandt" hadden. Naar aanleiding hier-
van vraagt hij aan de regeering te Batavia of hij, als het tot een
openlijke breuk komt, bij het aanvallen der Engelschen notitie zal
moeten nemen van eventueele protesten der inheemsche landsheeren.
Men kan er, meent hij, zeker van" zijn, dat de Engelschen, als zij de
kans kregen en er de macht toe hadden, zich door niets zouden laten
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weerhouden om de Nederlanders geheel te verdrijven. Wat overigens
de Engelschen en hun fortificatiën betreft, daar heeft hij niet de
minste zwarigheid in. Het was wel een merkwaardige coïncidentie,
dat „ridder Winter", tijdens Speelman's afwezigheid met een zijner
schepen de reede van Palleacatte passeerende, door onzeewaardigheid
van dit schip, dat op zinken stond, genoodzaakt was daar aan land
te gaan. Hij kon niet eer verder reizen, dan nadat hij met acht zijner
mannen gedurende een vijftal dagen de gastvrijheid van Speelman's
huisvrouw had genoten; toen was hij „tot haere groote vreuchde
met veel bedanckens weder vertrocken".

Den 13"'" Mei kon Speelman eindelijk met het fluitscheepje Zuylen
Negapatnam weder verlaten, en kwam den 30"'"", via Sadraspatnam
en Tegenapatnam, weder op Palleacatte aan. *) Op beide genoemde
plaatsen was alles in orde; hij had er nieuwe contracten afgesloten
met de leveranciers van lijnwaden, en er eigen ververijen voor de
Compagnie opgericht. Tevens had hij de leiders der kantoren op-
gedragen, proeven te nemen met den aanplant van indigo.

Aanstonds na zijn terugkeer op Palleacatte begon hij, in verband
met het nu wel zeer waarschijnlijke uitbreken van een oorlog met
Engeland, de laatste maatregelen te nemen. Allereerst liet hij een
nieuwe kruitkelder metselen en daarin tusschen de 40 en 50 duizend
pond buskruit opslaan. Ter beveiliging van de reede werden boven-
dien nog een paar houten „wambassen" aangelegd. Gelijktijdig was
de inheemsche gouverneur gereed gekomen met de lang toegezegde
omwalling van de stad, maar deze bescherming achtte Speelman „niet
veel besonders". Zoo, midden in de voorbereiding zittende, ontving
hij 24 Juni via Perzië berichten uit Nederland, die aantoonden, dat
een oorlog inderdaad onvermijdelijk was: de Engelschen hadden zich
namelijk meester gemaakt van Nieuw Nederland. En ruim een week
later, 3 Juli, kon het spel ook op de Indische kust beginnen; dien
dag gewerd Speelman de mededeeling, dat op de reede van Madras
„twee cloeke, wel-gemonteerde oorlooghsschepen" uit Engeland waren
aangekomen, namelijk de „Greyhont" met 26, en de „America Mar-
chiant" met 22 kanonnen. *) Tegelijk waren geruchten uit Madras

Missive van Speelman en Raad uit Palleacatte, d.d. 29 Juni 1665, O w -
b r i « w J<56<5, tweede boeck, folio 1107 e.v. Een uittreksel in het üa<//i-

z'o;» Ba/tti'm, i<5<55, blz. 272 en volgende. De Memorie, door Speelman
opgesteld voor de residenten te Negapatnam, en de contracten, door hem aldaar
afgesloten met de inheemsche schilders der lijnwaden, vindt men iii de Owr-
preow^n '6Ww«» Jöóö, vierde boeck, folio 528^-576. . • . •••

*) Het nu volgende vindt men in Speelman's Missive van 23 Augustus 1665;
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komen „overwaeyen", dat niet slechts de openlijke oorlog was uit-
gebroken, maar ook, dat de Engelschen reeds belangrijke voordeden
zouden hebben behaald. Dit laatste kon zeer wel de gebruikelijke
grootspraak zijn, doch daar Speelman „liever lichtgeloovich als door
ongeloove geabuseert wilde sijn", zond hij deze berichten toch ter
waarschuwing door naar de andere kantoren en gewesten. Nadere
instructies van Heeren-XVII, geteekend te 's-Gravenhage den 29"°"
Januari 1665, en op Palleacatte ontvangen over Perzië en Ceilon,
droegen aan de directeuren en gouverneurs der Compagnie op „de
Engelse allerwege, daer men deselve quame te vinden, te verdelgen,
en, soo 't mogelijck waere, onverhoets eenich voordeel afï te sien,
vermits nu in Engelandt al begonde tot het lossen der aengehaelde
schepen en het vercoopen der cargasoenen geprocedeert te werden". *)
In verband daarmede liet Speelman een viertal Compagniesschepen
ontladen, en zoo goed mogelijk ten oorlog inrichten. Tevens zond
hij eenige malen zijn ervaren hoogbootsman met een „gemaecte boot-
schap" naar Madras, om eens naar de versterkingen aldaar uit te
kijken. Men zal zich afvragen, hoe dat mogelijk was. Ofschoon
Speelman het niet ronduit zegt, krijgt men uit zijn verslagen den
indruk, dat Lord Winter aan het intrigeeren was tegen zijn eigen
Compagnie. Hij was begonnen met aan zijn Nederlandschen collega
te schrijven, dat de beide oorlogsschepen voor hem persoonlijk een
onverwacht en ongewenscht bericht hadden meegebracht, namelijk
dat hij uit zijn ambt was ontheven, en zoo spoedig mogelijk transport
moest doen aan zijn met die schepen meegekomen opvolger, „een
heer diep in de 70 jaren". Na dien zond hij nog enkele malen „ad-
vysen" aan Speelman, en noodigde hem zelfs uit tot een persoonlijke
bespreking, ergens op een plaats halfweg tusschen Madras en Pallea-
catte. Daar is Speelman niet op ingegaan, maar een en ander gaf
hem gelegenheid door zijn bootsman poolshoogte te doen nemen op
Madras. Hij stelde nu in zijn raad voor, de beide Engelsche oorlogs-
schepen aan te vallen, waarmede de raad akkoord ging. Wel ver-
wachtte men een protest namens den koning van Golconda, „niaer

een brief van de residenten te Mazulipatnam van 31 Augustus, alsmede een
schrijven van Pieter de Lange, eveneens van ultimo Augustus, Oiw.g<?cowifii
£>ri«.'<?» iódó, derde boeck, respectievelijk folio 1409 e.v. 1442 e.v. 1460 e.v.
Een uittreksel in het Doff/ir^ü/er ÏYMI ZJafaiia, J<5<55, blz. 330 e.v.

*) Voor de groote opofferingen, welke deze oorlog van de Compagnie in
Nederland eischte, zie men STAPEL, ZV F<?r?cHtY/rfe Ocs/mrfwr/ic Com/>a<7>i/c
i» rf<? £roofc oor/o(7£» </er XF// ' '* e<?mt', Amsterdamsche rede, blz. 14 en vol-
gende, en de daar genoemde litteratuur.
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dat sal te beteren zijn". Drie der intusschen gereed gekomen schepen
werden voor den aanval aangewezen, en bemand met 240 strijdbare
koppen. De raad kon niet goedvinden, dat Speelman zelf de leiding
op zich nam, maar wees Pieter de Lange als bevelhebber aan, die
in den nacht tusschen 18 en 19 Augustus van Palleacatte vertrok.
Op de reede van Madras komende, zag hij, dat de beide Engelsche
schepen vertrokken waren, en overeenkomstig zijn instructie zeilde
hij nu door naar Mazulipatnam. Ook daar waren ze niet, maar wel
vond hij op de reede een koopvaardij scheepje, den Engelschen resident
aldaar toebehoorende, en bewapend met 3 kanonnen. Hij nam het
zonder verzet in beslag. Zooals men reeds verwacht had, toonde de
inheemsche gouverneur zich hierover zeer verstoord; niet alleen ver-
bood hij zijn onderdanen allen handel met de Nederlanders, maar
aan dezen werd zelfs het af- en aanvaren tusschen den wal en de
schepen op de reede verboden. Dat de havildar dit zoo hoog opnam,
schreef Speelman grootendeels daaraan toe, dat hij „door giften en
belofte aan 't Engels intrest gemeen gemaact" was. Intusschen was
dit voor de leiders der Compagnie te Mazulipatnam aanleiding om
de drie schepen, die opdracht hadden de Engelschen tot in Bengalen
na te zetten, daar ter plaats aan te houden. Dit werkte klaarblijkelijk
kalmeerend op den havildar, want men slaagde er in hem te over-
tuigen, „met het aenslaen van dit scheepje de Majesteyt geensints
noch ten alderminste vercort te wesen". Spoedig werden dan ook
alle belemmeringen van den handel weer opgeheven.

Intusschen waren nu de Engelsche oorlogsschepen ontsnapt, maar
daarmede was de strijdlust op Cormandel niet gedoofd. Speelman
vroeg de regeering te Batavia toestemming, een aanslag te mogen
ondernemen op de vesting Madras. Toen daarop uit Batavia het
antwoord kwam, dat de regeering zich met dit voorstel wel kon
vereenigen, had dit voor Speelman alle interesse verloren, daar hij
tevens opdracht had ontvangen zijn ambt neder te leggen en naar
Batavia op te komen.

Het gouverneurschap van Cormandel heeft Speelman maar
korten tijd vervuld, van 2 Juli 1663 tot 18 October 1665. In die
ruim twee jaren heeft hij er uitnemend werk gedaan, waarover de
Hooge Regeering eenige malen haar bijzondere waardeering uitsprak.
Zooals ook later nog meermalen het geval is, waren ook daar reeds
zijn groote activiteit en beweeglijkheid tot uiting gekomen. Steeds
maakte hij nieuwe plannen en nam gewichtige besluiten, vaak op
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eigen initiatief. Het was haast onvermijdelijk, dat hij zich daarbij
wel eens vergaloppeerde, door in strijd te komen met de wenschen
van Gouverneur-Generaal en Rade, getuige de geschiedenis der lich-
ting van het kantoor te Bimilepatnam, doch over het geheel had
hij stellig getoond, als verantwoordelijk leider van een belangrijk
gewest volkomen op zijn plaats te zijn. Groot was dan ook de
teleurstelling, toen hij bij schrijven van de Hooge Regeering van
11 Juli 1665 de opdracht ontving, om voorbereidingen te treffen
tot het overdragen van zijn gouvernement aan een uit Batavia te
zenden opvolger, en „noch voor 't uytgaen van dit mousson'' der-
waarts op te komen.-')

De oorzaak tot dit ontslag, na zoo korte ambtsvervulling en op
een kritiek tijdstip, was gelegen in een hoogst onaangename kwestie,
waarover wij hiervóór nog niet gesproken hebben, hoewel zij Speel-
man reeds gedurende zijn geheele verblijf op Cormandel had bezig-
gehouden, namelijk een tegen hem ingebrachte beschuldiging van
particulieren handel. Uit eenige brieven, door Speelman geschreven
aan vrienden in het vaderland, welke brieven een inspecteerend
bewindhebber in Augustus 1662 had gevonden in de scheepskist van
Gerrit Hansz, schipper op het retourschip de Oyevaer, hadden
Heeren-XVII ernstige verdenking tegen hem opgevat. Deze kwestie
had, zooals beneden blijken zal. niet al te veel om het lijf, maar
niettemin heeft ze Speelman een berg van moeiten en verdriet be-
zorgd, en hem al dadelijk beroofd van het buitengewoon lidmaatschap
van den Raad van Indië, dat, ter meerdere luister, dikwijls werd
toegekend aan de gouverneurs der groote buitengewesten. Behalve
enkele feiten van weinig beteekenis, als het overmaken van een
kleine som gelds, in zijn qualiteit van gemachtigde van den gerepa-
trieerden equipagemeester te Batavia, Thijs Crab, ging het hoofd-
zakelijk om het volgende: In 1660 had Speelman te Batavia van
•den Chinees Sim Ongh een half-ruwen diamant gekocht, met de
bedoeling, dien te laten slijpen en in een ring zetten. Deze ring zou
clan het eerste sieraad wezen, dat hij, na een huwelijk van zeven jaar,
aan zijn vrouw schonk, ,.vermits sy haer noch altoos met hare geërfde
moyicheden vergenoecht hadde". -) Daar evenwel toenmaals op
Batavia nog geen diamantslijper was gevestigd, had hij den steen

i) Zie ook het L>ay/i/v</wter t'«» fia/az'ia, i<565, blz. 170.
-) Ook hieruit blijkt, dat de steen in 1660 was gekocht, daar Speelman in

16S3 in het huwelijk was getreden. HOTZ zegt, op blz. LXV, dat de steen in
1658 gekocht was.
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door tusschenkomst van schipper Knibbe, die 17 December 1660
met de retourvloot naar Nederland vertrok, toegezonden aan zijn
vriend, Pieter Sterthemius. Deze had hem in goede orde ontvangen,
doch weldra moeten berichten, „dat den steen niet wel op de moolen
bevallen conde", m.a.w., dat hij na slijping niet mee zou vallen.
Speelman ontving dit antwoord begin 1662, toen hij, baloorig ge-
worden over het lang uitblijven van promotie, plannen had gemaakt
om ontslag te nemen en te repatrieeren.*) In verband daarmede had
hij toen aan Sterthemius verzocht, den steen zoo goed mogelijk te
verkoopen, en het provenu voor hem a deposito te plaatsen. In het
post-scriptum van een volgenden brief aan Sterthemius — en het
was o.a. deze brief, die door bewindhebbers werd onderschept —
had hij gevraagd, hoe het stond „met het toegesonden juweel".
Hierop vooral hadden Heeren-XVII vlam gevat, en van hun stand-
punt volkomen terecht. Bij den artikelbrief was het aan alle Com-
pagniesdienaren verboden, voorwerpen van waarde, of geld, naar
Nederland te zenden, anders dan met toestemming en door tusschen-
komst van de bestuurdcren der Compagnie. Op verkoop van Indische
artikelen in het Moederland voor eigen rekening stonden zware
straffen; zelfs correspondentie was slechts toegelaten „onder couvert
van Bewinthebberen", die dus eerst alle brieven konden doorlezen.
Al deze voorschriften werden, met medewerking van schippers en
stuurlieden, herhaaldelijk overtreden, en dat dikwijls door de hoogst-
geplaatste ambtenaren. Slechts een krachtig optreden in de aan het
licht komende gevallen kon preventief werken.

Den IS'"'" September 1662 schreven Heeren-XVII naar Indië.
onder toezending van de in beslag genomen brieven, dat Gouverneur-
Generaal en Rade deze moesten ter hand stellen aan den advocaat-
fiscaal te Batavia, die voor den Raad van Justitie aldaar tegen den
schrijver zou moeten proceedeeren, „opdat ten afschrick van andere
èen exempel aen deselve mach werden gestatueert". Deze last kwam
9 Mei 1663 op Batavia aan, dus slechts vijf dagen nadat Speelman
van daar was vertrokken om het gouverneurschap over Cormandel
te aanvaarden.

Toen bewindhebbers de opdracht tot vervolging teekenden, was er
nog geen sprake geweest van Speelman's benoeming tot gouverneur
van Cormandel; zij meenden, dat hij bij aankomst van hun schrijven
nog te Batavia werkzaam zou zijn als boekhouder-generaal. Daarom

Zie hiervóór, blz. 10.
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vroeg de Indische regeering zich af, of nu de opdracht der „Heeren
en Meesters" wel naar de letter moest worden uitgevoerd. Immers
dan zou Speelman naar Batavia moeten opkomen en dus na enkele
weken alweer verandering gebracht worden in de leiding van het
zoo „importante" gewest Cormandel, terwijl men in Nederland steeds
op zoo groot mogelijke stabiliteit aandrong. Na lange deliberatie
werd evenwel 6 Juli 1663 besloten, „alsoo de meer opgemelte ordre
van de Heeren onse principalen in vry ernstige termen schijnt te
leggen, en om alle ombragie hierinne te myden", hem niettemin naar
Batavia op te roepen. Drie dagen later benoemde de regeering haar
medelid, den Raad-extraordinaris Jacob Hustaert, tot gouverneur
van Cormandel, en den 3*'° Augustus vertrok deze met het jacht
Durgerdam, om Speelman te vervangen. Een toevallige omstandig-
heid bracht evenwel kort daarop een algeheele wijziging in deze
plannen.

Reeds geruimen tijd zat de Raad van Indie, Rijcklof van Goens,
op Ceilon, waar hij als gouverneur en superintendent over Malabar
werkzaam was.*) Zijn gezin was te Batavia achtergebleven. Eenige
dagen na Hustaert's vertrek wendde Van Goens' echtgenoote zich
tot de Hooge Regeering met het verzoek, of haar man, overeen-
komstig zijn reeds meermalen geuiten mensch, naar Batavia mocht
worden teruggeroepen. Dit leidde tot een resolutie van 10 Augustus,
welke bepaalde, dat Van Goens mocht opkomen, en Hustaert, in
plaats van het gouverneurschap over Cormandel, dat over Ceilon zou
aanvaarden. In verband daarmede kreeg Speelman last, zijn functie
te blijven vervullen, en zich schriftelijk te verantwoorden, waartoe
hem afschriften der uit Nederland ontvangen brieven werden op-
gezonden. Het snelzeilend adviesjacht Bleyswijck vertrok 15 Augustus
met deze nieuwe opdracht, en kwam reeds 6 September op Pallea-
catte aan, nog eerder dan Hustaert met de Durgerdam. Aan boord
van de Bleyswijck bevond zich ook een brief van Sterthemius,
15 November 1662 uit Middelburg aan Speelman geschreven,*)
waarin de schrijver dezen op de hoogte bracht van het gebeurde in
Nederland, en hem tevens meldde, „dat UEd. in syne lang verwaghte
promotie niet weynig terughgeseth sijt, dewyle 't nu genoeghsaem
seecker stont, d'Heeren van Zeeland en Rotterdam UEd. de qualiteyt
van Raad van India toegebraght souden hebben, dat nu wellight

-*) Slechts in het begin van 1662 was hij voor enkele maanden op Batavia
terug geweest.

*) Oxvr^rrowwH fen'rt'fH ió<54, eerste boeck, folio 779.
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vooreerst, ende soolangh sigh daarvan niet gepurgeert suit hebben,
zoo niet door den beugel sal willen".

Het merkwaardige geval doet zich nu evenwel voor, dat Speelman
reeds eenige maanden vóórdat hij de brieven van de regeering en
van Sterthemius ontving — 6 September — op de hoogte was van
de tegen hem ingebrachte beschuldiging. Immers reeds 3 Juli te
voren, toen zijn voorganger, Laurens Pit, per schip Dordrecht naar
Batavia terugkeerde, had hij dezen een particulier schrijven mede-
gegeven, waarin hij Gouverneur-Generaal en Rade verzocht, hem
kopie van de brieven „door de Grootmogende Vergaderinge van
XVII"'" naar India aen UEd. overgesonden", te willen doen toe-
komen, en waarin hij tevens permissie vroeg, zijn verantwoording
daarop rechtstreeks aan Heeren-XVII te mogen toezenden. *) Hoe
was Speelman dit te weten gekomen? Zelf schrijft hij slechts, het
te hebben vernomen „uyt myne becoome brieven". Dat vrienden in
Nederland hem door tusschenkomst van een Engelsch schip hadden
ingelicht — dergelijke particuliere, dus ongeoorloofde, corresponden-
tie tusschen patria en de kantoren in Voor-Indië, via Engeland, kwam
vrij veel voor — is in casu uitgesloten, daar niemand in Nederland
nog weten kon, dat hij op Connandel zat. De eenige mogelijkheid
is de volgende: Toen hij den 4*"°° Mei uit Batavia was vertrokken,
ontmoette hij „omtrent het Toppershoetjen in de Straet Sunda" het
schip Maerseveen, dat de missive van de Majores aan boord had,
waarin de beschuldiging stond. *) Hij heeft dit schip aangehouden,
om het een briefje voor de regeering te Batavia mee te geven, en
naar nieuws uit het vaderland te vragen. En ditzelfde schip kan ook
van particuliere zijde een schrijven over de onderhavige kwestie, en
dan waarschijnlijk van een met hem bevriend Rotterdamsch bewind-
hebber, aan boord gehad hebben. Zeker is, dat hij zijn mededeelingen
van zeer goed ingelichte zijde had, daar hij nauwkeurig de beschul-
diging kende, en wist, welk punt voor de Majores het zwaarst had
gewogen.

Intusschen was Speelman na aankomst van de Bleyswijck nu ook
officieel te weten gekomen, waarvan men hem beschuldigde, en kon
hij zich zetten aan het opstellen zijner verantwoording. Allereerst
zendt hij 9 October 1663 een omstandig relaas naar Batavia,*)

*) Oiw<7<?co>Htf» èrtVwn ióó4, eerste boeck, folio 778.
*) Zie Speelman's brief van Cormandel d.d. 2 Juli 1663, Owrgccom^H 6ri«/«i

ió(54, tweede boeck, folio 1077 e.v. Ook, voor de aankomst van de Maerseveen,
het Da^Arepüter win Bafozno, ióóJ, blz. 171.

*) Oiw^fowwi &n'«m ióó4, eerste boeck, folio 777.
Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:43AM

via free access



3 0 APOLOGIE.

waarin hij, na enkele minder belangrijke grieven der Zeventien be-
sproken te hebben, als het buiten de Compagnie om verzenden van
brieven en geschenken aan particuliere vrienden, zich tot de hoofd-
zaak bepaalt. Hij zet de geschiedenis van den diamant uiteen, en
betoogt, dat hier geen sprake is van particulieren handel. Mocht men
evenwel met deze zijn „onschult" geen genoegen nemen, dan verzoekt
hij dringend, althans tot den dag van zijn vertrek in functie te mogen
blijven, „om in eere te mogen vertrecken, ende niet onschuldigh,
sonder genoeghsaame oorsaecken, al te veel smaatheden t'evens te
moeten supporteeren".

Per eerstvolgende gelegenheid, namelijk 10 Januari 1664, zendt hij
een zeer uitvoerige apologie naar Heeren-XVII, vergezeld van kopieën
van zijn brief aan Gouverneur-Generaal en Rade, benevens van het
laatste schrijven van Sterthemius. *) Het getuigt van groote vrij-
moedigheid, dat hij zijn verdediging begint met de verklaring, niet
anders te hebben verwacht dan, ter belooning van zijn goede diensten,
te worden benoemd tot Raad van Indië. In plaats daarvan heeft hij
nu een beschuldiging ontvangen, met last zich voor de justitie te
verantwoorden. Hij zet dan, „in een cincere, eenvoudige verclaaringe"
de geheele geschiedenis van den diamant nog eens uiteen, en vervolgt:
„Soo echter by UEd. H. Achtb. daerinne eenige misdaat moghte
gevonden, het blijet, dat icq deselve door deese off geene uytgesochte
en frivole uytvluchten niet en soecke te ontworstelen, maar dat icq
my praesentere voor UEd. H. Achtb" gewoone goetheyt, en van
deselve ootmoedelijcq implorere, daarvan verschoont en uyt haare
ongonstte weder in de voorige goede opinie te mogen geremitteert
werde. Dese gratie derve icq UEd. H. Achtb. te vrymoediger aff-
bidden, omdat icq in mijn selve van mijn selve weete, met hoeveel
yver, lust en trouwe icq altoos tot den dienste van de Generale
Compagnie ben aangedaen geweest, in dewelcke icq nimmermeer
sooveel middelen als eer betraght, hoewel icq nimmer in de beroepen
van mijne dienste occasie gehad hebbe, om daervan de blyckelycke
en evidente teeckens te thoonen. Dogh nu eyndelinge alhier tot dese
honorabele chergie geraact sijnde, soo en sal icq niet ophouden alles
by te brengen, wat my van God gegont is, en 't geene icq nogh met
de gebeede syne Goddelycke goetheyt can affbidden, om te doen
blycken, dat icq inderdaad van de Compagnie een getrouw dienaar
ben, waartegens icq my nimmermeer in ontrouw en hebbe besoetelt".

&/•»««» 1<5<54, eerste boeck, folio 773 e.v.
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Vervolgens zet hij dan zijn plannen aangaande Cormandel uiteen,
waar hij in de eerste plaats een strenge „mesnagie" zal doorvoeren,
en verder zeer speciaal „alle soorten perticulieren handel" zal be-
strijden. Dan beklaagt hij zich over geheime tegenwerking en laster,
en geeft daarbij opnieuw bewijs in verbinding te staan met inge-
wijden in het vaderland. Immers hij weet, dat zijn benijders „ten
tyde als UEd. H. Achtb" vergaderinge anno 1660 geseten was, om
te disponneren over eenige advancementen van UEd" dienaren in
India, en alswanneer icq de eere hadde van mede in consideratie te
coomen, UEd. Achtb. soo qualijcq hebben geinf onneert, dat icq... .
ben teruggeseth en verby-gegaen gewerden". Wat de toen geuite
beschuldiging betreft, dat hij zoo verdacht-rijk zou zijn, verklaart hij
„geen eene stuyver te besitten, die icq niet door mijn huwelijcq, en
voort by eerlycke gepermitteerde en openbare middelen vercregen
hebbe". Met een beroep op zijn 19-jarigen trouwen dienst, en de
betuiging van zijn vurigen wensch om in het belang der Compagnie
werkzaam te mogen blijven, eindigt hij zijn welsprekende pleitrede.

Het duurde ruim anderhalf jaar, tot Juli 1665, eer de meening
van Heeren-XVII over deze apologie in Indië bekend werd. In hun
missive van 8 October 1664 verklaren zij, de stukken te hebben
ontvangen, „maer 't selve heeft ons geensints cunnen moveeren om
afï te wyken van 't geene by onse missiven van den 18 September
1662 en 7 April 1663 t'synen reguarde geschreven en geordonneert
hebben, maer ter contrarie ons doen persisteeren, zijnde onse intentie
dat d'ordre, daerin vervath, alsnoch ter executie sal werden geleyt".

Naar aanleiding van dit schrijven besloten Gouverneur-Generaal
en Rade bij resolutie van 21 Juli 1665, Speelman uit Cormandel op
te roepen, om voor den Raad van Justitie terecht te staan. Tot zijn
opvolger werd benoemd Anthony Pavillioen, commandeur van Jaf-
fenapatnam, met bepaling, dat Speelman het gezag zou blijven uit-
oefenen tot den dag vóór zijn vertrek.

Den 18*'" October deed deze transport aan zijn opvolger, en stelde
hem een uitvoerige Memorie van overgave ter hand. *) Met de twee
schepen, 't Wapen van Amsterdam en de Eendracht, die een kostbare
lading van ruim 11 tonnen gouds inkoop aan boord hadden, vertrok
hij den 19*™ via Ceilon naar Batavia. Daar kwam hij den laatsten
November aan, en reeds den volgenden dag wendde hij zich schrif-
telijk tot de Hooge Regeering, met dringend verzoek om een spoedige

i) Deze Memorie in de Owrpecom*» fcriVw» ióóó, vierde boeck, folii
650—712.
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behandeling van zijn zaak. Gouverneur-Generaal en Rade brachten
dit verzoek aan den advocaat-fiskaal en den Raad van Justitie over,
en inderdaad werd nu een ongewone spoed betracht. Reeds den 5'''"
December deed de officier zijn eisch on kon beklaagde een verweer
daartegen opstellen; den 19'"" volgde de uitspraak, die niet slechts
Speelman zeer rauw op het lijf viel: schorsing uit 's Compagnies
dienst voor 15 maanden, benevens een boete van f 3000.

Speelman was er de man niet naar, om na den eersten schrik bij
de pakken te blijven neerzitten. Den 29" December diende hij een
geschrift in bij de Hooge Regeering, waarin hij op krachtige wijze
zijn verontwaardiging over dit vonnis uitspreekt, „sijnde dit eene
sententie, waertoe over saecke, in sichselven soo nietich, ja oock niet
over feycten van negotie en tegen lieden van administratie, noch in
oude, noch in nieuwe rollen van denselven gerichte naulijx een eenich
weerga te vinden sy". Hij verklaart dan ook daartegen „te moeten
comen in oppositie.... geprangt om voor UEd. Hoog Achtb. my
over soodanich een sententie te beclagen, en mijn beswaernis te ken-
nen te geven, alsoo ick niet can dencken, dat UEd. Hoog Achtb. selve
sulck een vonnise hadden tegemoet gesien, niet anders van UEd.
hebbende begrepen, off UEd. dachten my meer als verdient gestraft
te hebben met my te roepen uyt een fonctie, daer se my — misschien
meer uyt verdienste als gonste — goediglijck in hadden beroepen".
Dan citeert hij de loffelijke uitspraken, door de regeering bij ver-
schillende gelegenheden gedaan, zoo over zijn werk te Batavia als
op Cormandel, en wijst er op, dat het slechts gaat om een steen,
,,geapproprieert tot cieraed van mijn huysvrouw, sijnde deselve ge-
cocht te dien eynde en met geen ander insicht, oock hier in Batavia
op een publycque merckt. Dit is geen enckele en simpele alleguatie,
maer deselve wert gepresenteert te verifieeren". Ook juridisch is
het vonnis naar zijn meening aantastbaar. De artikelbrief schrijft in
zake particulieren handel voor, dat, boven de straf, verbeurdverklaring
van het verhandelde moet volgen. Dit was in casu niet mogelijk, en
daarom heeft de Raad van Justitie boven de eigenlijke straf van
schorsing een boete van f 3000 opgelegd, klaarblijkelijk dit bedrag
aannemende als de waarde van den steen. Hoe komt de Raad aan
dit bedrag? Er zijn maar twee menschen, die den koopprijs kennen:
Speelman zelf en de nog levende Chinees Sim Ongh. Laat men dien
maar eens vragen en dan zal men zien, om welk een klein.bedrag
het ging. Bovendien zou de Raad in 't geheel niets hebben kunnen
bewijzen, als hij, Speelman, de geschiedenis van den diamant niet
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zelf openlijk had verteld. Ten slotte is het feit nu ook al weer vijf
jaar geleden gebeurd. Mitsdien verzoekt hij de regeering, hem „te
herstellen in alles", dit zijn geschrift in het resolutieboek op te nemen
en dus zoo ter kennis van Heeren-XVII te brengen, en bovendien
zijn salaris als gouverneur te willen vaststellen en uitbetalen. Wat
dit laatste verzoek betreft, dient geweten, dat bij Speelman's benoe-
ming tot gouverneur van Cormandel geen salaris was vastgesteld,
maar daaromtrent het oordeel der Zeventien afgewacht. Door het
inmiddels voorgevallen incident was daar nooit een beslissing in ge-
nomen, en zoo had Speelman op Cormandel steeds zonder salaris
gediend.

Als antwoord bepaalt de Hooge Regeering, dat aan rekestrant van
10 Juli 1663 tot den dag van schorsing, 19 December 1665, het
gewone gouverneurssalaris van f 200 per maand zal worden uit-
betaald, „latende de rest van sijn versoeck wyders gerenvoyeert aen de
Heeren Majores in 't vaderlant". Uit de verdere correspondentie
blijkt, dat de Zeventien dit renvooi voor kennisgeving hebben aan-
genomen ; over het vonnis komt geen woord meer in hun brieven voor.

DK 94.
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III. Superintendent en Admirael.

Zoo moest dan Speelman nu 15 maanden zonder ambt en zonder
salaris afwachten, wat er, na ommekomst van den schorsingstermijn,
over hem zou worden besloten. Financieele zwarigheden bracht dit
overigens niet voor hem mee; met het kapitaal, door zijn vrouw bij
haar huwelijk meegebracht, had hij, als geldschieter, tegen de ge-
bruikelijke hooge rente genoeg verdiend, om rijk te zijn. *) Maar
wel was zijn hooghartig karakter ten zeerste gekwetst door het
geslagen vonnis, en door het feit, dat hij te Batavia door zijn vijanden
en vroegere benijders werd nagewezen als een gesuspendeerde! Het
verwondert ons niet, als we later uit de stukken vernemen, dat hij
in dit jaar rondliep niet het plan om, zoodra de schorsing was beëin-
digd en hij in een eervolle positie zou zijn herplaatst, zijn ontslag
te nemen, en Indië voor goed den rug toe te keeren. Doch ook
ditmaal zouden zijn plannen door onvoorziene gebeurtenissen worden
verijdeld, en zou zijn leven een geheel andere richting krijgen, dan
hij zich had voorgesteld.

Het was in den loop van 1666, dat de spanning, die al jaren had
bestaan tusschen de Compagnie en Makassar, haar hoogtepunt be-
reikte. De Hooge Regeering, vooral geprikkeld door de wijze, waarop
Makassar telkens weer zijn gedane beloften schond en 's Compagnies
monopolie in de Molukken illusoir maakte, besloot haar toevlucht
tot de wapenen te nemen en een krachtige expeditie uit te rusten.
De directe aanleiding daartoe was gelegen in het feit, dat Makassaren
de overblijfselen van een tweetal gestrande Compagniesschepen had-
den geplunderd, waarbij eenige Nederlanders gedood waren.")

Het definitieve besluit nam de Raad van Indië in zijn zitting
van 5 October 1666, bij welke gelegenheid het college tevens de
leiding der uit te rusten onderneming aanbood aan zijn mede-lid, den
Raad-extraordinaris M' Johan van Dam, die reeds in 1660 met veel

*) Speelman behoorde tot de meest gefortuneerde dienaren der Compagnie;
hy liet ruim 154 millioen gulden na. Zie uitvoeriger beneden.

^) De nu volgende uiterst belangrijke episode uit Speelman's leven, zijn strijd
tegen en algeheele onderwerping van Makassar, is door schrijver dezes omstan-
dig behandeld in ƒƒ«•/
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succes tegen de Makassaren had gestreden.*) Doch Van Dam had
al eenige malen op ontslag aangedrongen, daar hij dringend wenschte
te repatrieeren, en op dien grond weigerde hij beslist, de eervolle
opdracht te aanvaarden, waarop Maetsuycker „voorwerpt de persoon
van d'Ed. Cornelis Speelman, jongst gouverneur geweest van de
cust Cormandel, ende wiens tijt van suspence nu eerlang sal gepas-
seert wesen, sijnde een persoon van goede capaciteyt, ende die de
maximen van de Compagnie genoegsaem door lange ervarentheyt
bekent sijn". *) De vergadering nam dit voorstel van haar voorzitter
met algemeene stemmen aan, en onmiddellijk gaf zij daar Speelman
kennis van, met verzoek een zoodanige benoeming te willen aannemen.
Deze verklaarde zich daartoe bereid, „behoudens dat hy met deze
commissie te aenveerden, niet mochte werden verhindert in syne
voorgenomene reyse 't aenstaende jaer naer 't vaderlant". Van de
15 maanden schorsing waren er nauwelijks 9 verloopen, toen deze
belangrijke en zeer verantwoordelijke taak hem werd opgedragen.

Met groote voortvarendheid nam de regeering de uitrusting der
expeditie ter hand, en reeds den 23'" November teekenden Gouver-
neur-Generaal en Rade een Commissie en een Instructie voor
Speelman, als „Superintendent, Admirael, Krijgsoverste en Com-
missaris nae de Oosterse quartieren, Macassar, Ternate, Amboina,
Banda, etc." Daarbij werd hem opgedragen, met de gereedliggende
macht, bestaande uit 21 zoo groote als kleine schepen, waarop, be-
halve het gewone zeevarende volk, zich 600 Nederlandsche soldaten
en een aantal Boegineesche en Amboneesche hulptroepen bevonden,
allereerst naar Makassar te zeilen en daar op de reede een „ver-
tooninge" te houden, in de hoop dat de vijand, de groote macht ziende,
al dadelijk onderhandelingen zou willen openen. Mocht dit niet het
geval zijn, dan moest hij hier en daar op de kust landen en plunder-
tochten houden, om vervolgens naar Boeton te zeilen, en met den
koning aldaar, die veel van de Makassaren had te lijden, een overeen-
komst aangaan. Vervolgens zou hij naar Ternate, Batjan, Ambon
en Banda stevenen, om die gewesten als commissaris en superinten-
dent te visiteeren, de sultans van Ternate en Tidore, die met elkander

i) Zie VAN DAM VAN ISSELT, Tl/r. 7o/i<w Ï'CUJ Dam f» xri/W fHc/!/!<7m<7 MW
Mocasjor m ióótf. Bijdragen Koninklijk Instituut. 7° reeks, VI, blz. 1 e.v.

*) In hun missive van 25 Januari 1667 naar Nederland schrijven G.-G. en
Rade nog van Speelman: „een man van goede bequaemheyt en wacker verstandt,
die deselve commissie wel te vertrouwen sy, hebbende wy Sijn E. ook met-eenen
de quahteyt van commissaris tot de visite der Oosterse provintiën van Amboina,
Banda en Ternate gedefereert."
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36 AANKOMST VOOR MAKASSAR.

overhoop lagen, te verzoenen, en tal van voorzieningen te treffen.
Op dit punt daalt de Instructie af tot in de kleinste persoonlijke en
zakelijke bijzonderheden. *) Na afloop dezer „visite" zal Speelman,
zoo Makassar vrede gesloten mocht hebben, naar Batavia terug-
keeren; zoo niet, dan zal hij zich wederom tegen Makassar wenden,
de reede blokkeeren, de stad beschieten, en, zonder al te „hasardeuse"
kansen te wagen, den vijand zooveel mogelijk benadeelen. Een landing
bij en aanval op het zeer sterke Makassar zelf werd hem, als te
gevaarlijk, beslist verboden. Aan deze zeer uitvoerige Instructie
waren nog toegevoegd een aantal „conditiën", welke hij den Makas-
saarschen koning ter teekening moest aanbieden, ingeval deze tot
onderhandeling bereid was.

In den vroegen morgen van 24 November verliet de vloot de reede
van Batavia, nadat den 18""'" in al de kerken aldaar een „bededach"
was gehouden. Onder de autoriteiten aan boord bevonden zich ook
de bekende Bonische vorst Aroe Palakka, die wegens de kwellingen
der Makassaren uit zijn land was gevlucht, en de aanvoerder der
Amboneezen, de roemruchte kapitein Joncker.

Den 19"" December bevond zich de geheele vloot in het gezicht
van Makassar. Van den wal voer een prauwtje naar het admiraals-
schip, waar de inzittenden eenige zakjes goud- en zilvergeld over-
reikten „in betalinge van de vermoorde Nederlanders". Speelman
antwoordde, dat hij dit geld zou bewaren, maar niet in betaling aan-
nam, „want het Hollants bloet niet met geit, maer met het bloet
dergene, die het vergoten hadde, coste voldaen werden". Weldra
bleek, dat de koning niet bereid was zich te onderwerpen, waarna,
op een sein van het admiraalsschip, alle schepen de bloedvlag heschen,
ten teeken dat de oorlog begonnen was. Na een beschieting der stad
zeilde men langs de kust Zuidwaarts, hier en daar landende tot het
houden van strooptochten. Den eersten Kerstdag bevond men zich
voor de sterke stad Bonthain, waar een groot deel van de troepen-
macht aan land ging. Een felle strijd had hier plaats, waarin o.m.
Aroe Palakka gewond werd. Ten slotte sloeg de vijand op de vlucht,
en nu werd deze geheele streek, „het erf lant van den coningh en een van
de voornaemste spijscamers van Macassar", totaal geruineerd. Behalve
Bonthain zelf, een stad van wel 1000 huizen, liet men ruim 30 dorpen,
een honderdtal vaartuigen en 3000 lasten rijst in vlammen opgaan.

Overeenkomstig de Instructie zeilde men nu naar de reede van

*) Men vindt de Instructie in He/ Boiu/aöü Kmfnij, blz. 195 en volgende.
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OVERWINNING BIJ BOETON. 37

Boeton, waar de vloot op Nieuwjaarsdag 1667 voor anker kwam.
Het bleek, zooals men reeds bij geruchte vernomen had, dat deze
stad door een Makassaarsch leger was ingesloten; 15 000 man waren
daartoe op 450 vaartuigen onder aanvoering van Montemarano van
Makassar gekomen. De nood in Boeton was hoog gestegen en indien
Speelman een week later ware gekomen, had de stad het niet kunnen
houden.

Nog denzelfden dag ging men tot den aanval op het Makassaar-
sche leger over; de eerste gevechten waren zeer hevig, en aan beide
zijden vielen veel dooden en gewonden. Den volgenden morgen bleek
de vijand zijn legerplaats aan het strand te hebben verlaten, en zich
landwaarts-in op een heuvel te hebben verschanst. Een groot aantal
Boegineezen, die door de Makassaren tot steun geprest waren, liepen
dezen dag tot de Hollanders over, toen zij vernomen hadden, dat
Aroe Palakka zich bij Speelman in de vloot bevond. Door matrozen
en Boegineezen liet men een weg door het bosch kappen, om daar-
langs het gewapende kamp der vijanden te kunnen bestormen. Doch
den volgenden morgen begonnen deze te onderhandelen, en zij gaven
zich nog denzelfden dag op genade en ongenade over. *) Alle Boegi-
neezen, circa 5 000, werden op verzoek van Palakka vrijgelaten; zij
waren zeer verheugd zich van de Makassaarsche tirannie te kunnen
ontslaan. Met de overige 5 500 gevangenen wist men geen raad; het
was onmogelijk ze allen als krijgsgevangenen mee te nemen, en indien
men ze vrij liet, zouden zij zich stellig weer bij den koning van
Makassar aansluiten. De Boetonners boden aan ze allen te dooden,
doch daarvan wilde Speelman niets weten: „Maer ymant, die sig
op genade ende ongenade comt over te geve ende sijn geweer neer

te legge in koele bloede dood te slaan, 't sy verre!" Na lange
deliberatie besloot de raad, 400 uitgezochte mannen en vrouwen mee
te nemen naar de Molukken, en daar als slaven te verkoopen.
Speciaal de vrouwen, „daer al vry wat moy slag onder liep", moesten
zoo spoedig mogelijk op vendutie gebracht worden, „staet makende
dat de Chinese, ooc wel andere, daer gretig na wesen ende vry wat
veel daer voor geve soude". De opbrengst zou, als aandeel in de buit,
onder de officieren worden verdeeld. De resteerende 5 000 besloot
men met een hoeveelheid rijst op een eilandje tegenover Boeton te
zetten. Een aantal dezer menschen „bynaer swemmende geboren",
wisten te ontkomen, door naar de tegenoverliggende kust te zwem-

Zie ook HEERES, Cor/>iw D«/>/oma<iVum iVeer/flmfo-/wrt<r«w, I I , biz. 346-348.
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3 8 DANKDAG OP BATAVIA.

men, doch de groote meerderheid is er binnen enkele weken van
honger en ellende omgekomen. Sedert is dit eiland, door Speelman
Verwinnerseylant gedoopt, bekend gebleven als Poeloe Makassar.

Van de 195 buitgemaakte vaandels en banieren zond Speelman
er 50 naar Batavia, en nam de rest mee naar de Molukken. Verder
had men ongeveer 200 vaartuigen buitgemaakt. De twee grootste,
respectievelijk met 18 en 13 kanonnen bewapend, voegde men onder
de namen „Victoria" en „Macasser's schade" bij de vloot; de koning
van Boeton kreeg er dertig; Aroe Palakka zocht er tien uit, en de
rest werd verbrand.

Speelman zond onmiddellijk bericht van deze groote overwinning
naar Batavia; in zijn schrijven vroeg hij om versterking, en drong
er tevens op aan, dat de regeering hem wat meer vrij wilde laten om
een aanval op Makassar zelf te doen, daar hij de kans gunstig achtte,
om den vijand „van deege op sijn seer te drucke, dat het hem
hertelijck wee doet".

Den 11"'" April, tweeden Paaschdag, kwam de tijding van de
Boetonsche victorie op Batavia aan, en werd ,,by Haer Ed* goet-
gevonden de predicanten, die heden voor de middagh den dienst
sullen doen, daervan terstont kennise te geven, om nogh desen morgen
een publieke dancksegginge te doen ende den Heer om de conti-
nuatie van Sijn genade en zegen te bidden: voorts dat des avonts
door het afbranden van 't canon etc" onse bleydtschap en vreugde
sal bekent gemaeckt worden, 't welck dan oock soo geschiet is". *)

Wat Speelman's verzoek betreft, om Makassar zelf te mogen aan-
tasten, besloot de regeering op 15 April, hem aan te schrijven, dat
hij den vijand alle mogelijke afbreuk zou moeten doen, „mits dat
de Nederlandtse crijgsmacht niet lantwaert-in sal worden gehasar-
deert, veel min geattenteert op de casteelen ende forten van de stadt,
of ten ware het werek so gelegen mocht sijn, dat de Boegijs en
vordere inlandtse bystandye daer wisten meester van te worden". -)

Inmiddels hackten Speelman en zijn raad den 31""° Januari 1667
een verdrag van bondgenootschap gesloten met den koning van
Boeton. Verder besloten zij, aldaar een schip met 80 soldaten achter

raw öd/niïa, ióóó/ióó", blz. 261.
*) In de missive, als uitvloeisel van deze resolutie den 19*'" April aan Speel-

man geschreven, wordt dit zeer nadrukkelijk eenige malen herhaald. Zie
Frrrfr<w/, blz. 126—127.
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VISITE DER OOSTERSCHE KWARTIEREN. 3 9

te laten, en Aroe Palakka met zijn Boegineezen naar Boni te zenden,
om een algemeenen opstand voor te bereiden tegen den tijd van
terugkeer der vloot. Overeenkomstig zijn Instructie ging Speelman
zelf nu eerst naar de Oostersche kwartieren, om die te visiteeren.
Drie maanden heeft hij daaraan besteed, en men staat verbaasd als
men leest, wat hij daar in dien tijd heeft verricht. Hij werkt van
's morgens vroeg tot 's avonds laat; niets ontgaat hem en steeds is
hij opgewekt. Hij onderzoekt alle ambtelijke en particuliere instel-
lingen en bescheiden, benoemt, bevordert en ontslaat ambtenaren,
brengt lijvige rapporten uit over de boekhouding en negotie, forten
en magazijnen, militie en slaven, het werk van weesmeesters, diakenen,
kerk en school. *) Op Ternate bestond zijn taak verder in het instal-
leeren van een nieuwen Nederlandschen commandeur, en het ver-
zoenen der sultans van Ternate en Tidore. Speelman had daar bericht
ontvangen van de overwinning op de Engelschen in den vierdaagschen
zeeslag, en hij besloot deze victorie feestelijk te vieren, gelijk met
de op Boeton behaalde.

Zondag 27 Maart had de plechtige kerkelijke herdenking plaats;
den volgenden dag werd een groote feestmaaltijd gehouden „onder
matig gedruys van 't fort ende 't scheepscanon". Er werd duchtig
gegeten, en nog meer gedronken; zelfs de Inlandsche vorsten en
grooten lieten zich niet onbetuigd. Toen de after-dinner-stemming
haar hoogtepunt had bereikt, stond Speelman op, bracht de beide
sultans te zamen, „en leyde de handen van d'een en d'ander in mal-
kander ; daerop volgde een generale omhelsinge, eerst van de koningen
en voorts van de rest; datelijck zach men de Tidoorse grooten voor
de Ternataense, en weder de Ternataense grooten voor de Tidoorse
majesteyt hun verootmoedigen. Iegelijck segende de vrede en danckte
daer Godt voor, sijnde 't vernoegen van alle bystanders soo groot,
dat men veele der voorneemste vreugdetrane daerover sach storte;
brave en magnifique haranguen quamer der uyt beydesyts grooten,
en voornamentlijck uyt den Ternataensen rijkshoccom *) voor den
dagh". Een apotheose werd verkregen, toen Speelman het afge-
sprongen huwelijk tusschen een Tidoreesche prinses en den Terna-
taanschen troonopvolger, prins-Amsterdam, herstelde.

Na de feesten kwamen de zaken. Den 29'° sloot Saif Oedin van
Tidore, den 30" Mandarsaha van Ternate, een nieuw verdrag met
de Compagnie. Beide vorsten erkenden.deze daarbij als hun schuts-

) Zie HVf BOH<7<MM [Vrrfragr, biz. 118 e.v. en de daar genoemde documenten.
*) Hoekoem of oekoeng is een Ternataansche ambtstitel.
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40 VISITE DER OOSTERSCHE KWARTIEREN.

en schermheer, verleenden haar het monopolie en stemden er in toe,
dat na hun dood geen opvolger zou worden aangewezen dan met
toestemming van de Compagnie.*) Een gelijk verdrag kwam ook
tot stand met vertegenwoordigers van den sultan van Batjan, dien
Speelman, na zijn vertrek van Ternate, in zijn rijk ging opzoeken,
bij welke gelegenheid het verdrag werd geratificeerd. )̂

Van Batjan zeilde de vloot naar Banda, waar Speelman 16 dagen
vertoefde, en na gedane visitatie met een feestelijken maaltijd afscheid
nam. Nu bezocht hij een aantal kleinere eilanden en arriveerde 26 Mei
op Ambon, het belangrijke centrum van de specerij-eilanden. Hier
werd een twaalftal dagen hard gewerkt, waarna in den namiddag
van 6 Juni het gebruikelijke afscheidsfeest plaats vond. Op hun
aanbieding nam de admiraal 9 Ambonsche orang-kaja's, elk met een
cora-cora of gewapende prauw, op zijn verderen tocht mee. Hij sprak
zijn waardeering voor hun trouw aan de Compagnie uit, door ieder
hunner een gouden gedenkpenning aan te bieden.')

Volgens zijn Instructie had Speelman de garnizoenen der Ooster-
sche gewesten niet mogen verzwakken; ondanks dit zeer nadrukkelijke
voorschrift had hij niettemin een aantal van de beste militairen
gelicht en op zijn vloot overgenomen. In zijn schrijven aan de Hooge
Regeering erkent hij „behoudens alle schuldige respect", zich niet
aan zijn orders te hebben gehouden, doch hij was met zijn raad
van meening, dat men, goed uitgerust voor Makassar komende, een
groote kans op succes zou hebben. De verdere overweging was
geweest, dat de regeering, indien zij het bericht van de overwinning
op Boeton zou ontvangen hebben, „daerin niet so precijs en soude
vastblyve".

Den sultan van Ternate stond hij, op diens herhaald aandringen,
ten slotte toe, hem met een aantal oorlogsprauwen op de verdere
expeditie te vergezellen.

Gedurende Speelman's afwezigheid had men op Makassar niet
stilgezeten. Na van ooggetuigen bericht te hebben ontvangen van
de catastrophe, die zijn vloot voor Boeton getroffen had, was sultan
Hassan Oedin voornemens geweest, de Compagnie vrede aan te
bieden. De meerderheid zijner rijksraden evenwel had zich daartegen

Men vindt de contracten met beide sultans bij HEERES, Cor/)iw
iW<Tfc»i</0-/)itfiVnm II, blz. 348—354 en 356—359.

3) HEERES, o.l. blz. 359—363. •
•) Afgebeeld en beschreven bij VALENTIJN II, /l»n&0>wc/»e Zaafcen, blz. 225.
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TERUG NAAR MAKASSAR. 41

verzet, en was daarbij krachtig gesteund door het personeel van de
Engelsche loge, dat er op rekenen kon, bij een eventueelen vrede
aan de Nederlanders te worden uitgeleverd. *) Toen was men met
man en macht aan het werk gegaan, om de weerbaarheid te ver-
hoogen. Zoo werden langs het strand, van Makassar tot Bonthain
toe, op alle tot een landing geschikte plaatsen, versterkingen aan-
gelegd. Om Palakka's pogingen tot het verwekken van een opstand
in Boni te verijdelen, verklaarde Makassar's sultan de Boniërs tot
een vrij volk, en schonk hun tot koning een voornaam Boniër, die
circa twintig jaar op Makassar had gewoond. Ten slotte werden er,
door tusschenkomst van de Engelschen op Makassar en Bantam,
onderhandelingen gevoerd over een bondgenootschap tusschen de
sultans dezer beide staten; ook Bantam was een der felste tegen-
standers van de Compagnie.

Den 25'" Juni hield Speelman krijgsraad in de Victoriebaai op
Boeton, waar besloten werd den volgenden dag langs Celebes' kust
naar Makassar te zeilen. Eerst sloot men nog een nader verdrag
met den koning van Boeton, vrijwel gelijk aan dat, met de Moluksche
vorsten gesloten; -) vervolgens werd „besyden het uytdelen van 't
hoogweerdig heylig avontmael, ooc gecelebreert ene vast- en bededag".

Op de kust van Celebes gekomen, kreeg men weinig-bemoedigende
inlichtingen. Zoo vernam men, dat Palakka vóór enkele dagen met
zijn vloot door een hevigen storm was overvallen, en dat men hem
sedert had gemist, waarover groote ongerustheid heerschte. Verder
waren een aantal jonge Bonische aanvoerders, die Speelman's terug-
komst niet hadden kunnen afwachten, te vroeg overgegaan tot een
opstand, en door Makassar zeer bloedig verslagen.

Den 7""" Juli hadden de eerste gevechten plaats; bij een bestorming
nam Speelman andermaal het door de Makassaren zwaar versterkte
en met 7000 man bezette Bonthain. Dienzelfden avond ontving hij
het heuglijke bericht, dat Palakka behouden was geland, en begonnen
was een leger te verzamelen. Na gehouden krijgsraad besloot men,
niet op Palakka te wachten, maar rechtstreeks naar Makassar te
zeilen, waar men den 13'""' Juli aankwam.

Het begin was volkomen gelijk aan wat in December was geschied.
Wederom kwam een prauwtje met een vredevaan naar het admiraals-

1) Deze gebeurtenissen speelden zich af gedurende den tweeden Engelschen
oorlog.

2) Zie HEERES, Cor/»^ Di/>fomahVwwi, II, blz. 363—368.
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42 GEVECHTEN LANGS DE KUST.

schip, en reikte een som geld over „tot een breucke van moord".
Ook nu nam Speelman het in bewaring, onder de vraag „of de
Coning meende, dat men Hollants vergoten bloet met geit voldeet?"

Denzelfden dag vernam hij van een Portugees, dat de meeste
Makassaren in een zeer oorlogzuchtige stemming verkeerden, en dat
de Engelschen hun loge hadden versterkt, en er drie kanonnen op
hadden geplaatst.

Eenige dagen bleef de vloot op de reede liggen, zonder dat er
gestreden werd; de Makassaren wilden uit bijgeloof het eerste schot
niet lossen, en Speelman, dit wetende, bleef kalm de reede blokkeeren.
Doch in den vroegen morgen van den 19'"'" begon de vijand onver-
wacht met een hevige kanonnade, speciaal gericht op Speelman's
admiraalsschip Tertholen. De vloot beantwoordde het vuur krachtig,
en tot zonsondergang werd er van weerszijden heftig geschoten.
Tegen den nacht liet Speelman zijn schepen buiten het bereik van
de Makassaarsche kanonnen voor anker gaan, en den volgenden
morgen riep hij een krijgsraad bijeen. Daar bleek, dat de kruitvoor-
raad niet toeliet een dergelijk hevig bombardement lang vol te houden.
Daarom besloot men, den 21"""" weer langs de kust Zuidwaarts te
zeilen, en door landingen op verschillende plaatsen den vijand in
onrust te houden. Dit geschiedde, en vooral bij Glisson — of Gale-
song — werd op den 30""" hevig gevochten; 's avonds van dien dag
kreeg men bericht, dat Palakka met een leger van 6 a 8 duizend
man, vergezeld van den kapitein Christiaan Poolman en 27 Neder-
landsche soldaten, van Boni over land op weg waren gegaan naar
de Westkust,*) doch dat een sterke af deeling Makassaren hun
tegemoet was getrokken, om de passen te bezetten. Met het oog
hierop besloten Speelman en zijn raad den 1"" Augustus, weer op
Glisson te landen en daar een blijvende versterking op te werpen,
wat gelukte, zij het ten koste van belangrijke verliezen. Nadat 100
Nederlandsche soldaten in de versterking waren achtergelaten, zeilde
de vloot Zuidwaarts, naar het punt, waar men de Boegineezen en
Poolman verwachtte. Het gelukte in de volgende dagen, met schepen
en booten 6000 van Palakka's mannen naar de Nederlandsche ver-
sterking over te brengen, en weldra beschikte Speelman over 10000
man inlandsche hulptroepen. De Nederlandsche militie echter was
door ziekten geducht verzwakt; er waren nog ternauwernood 250

*) Christiaan Poolman of Poleman, was de eerste Europeaan, die dwars door
Zuid-Celebes trok. In zijn brief van 18 Augustus zegt Speelman van hem:
„misschien de eerste Hollander, die oyt in die lande is gesien."
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valide soldaten, terwijl de overigen ziek lagen aan .,berberry en
blintheyt". Speelman schreef dringend naar Batavia om versterking.
Dat men de Makassaren, „de haentjens van het Oosten", zou kunnen
onderwerpen met inlandsche troepen alleen, was uitgesloten; daarvan
had men bereids eenige „contrarye preuves" ondervonden. Ook aan
ammunitie was gebrek, en evenzeer aan dokters en geneesmiddelen.
Bovendien hadden sommige schepen door het gestadig af- en aan-
varen in de felle moessonwinden, zonder behoorlijk onderhoud, zoo
geleden, „dat se naer haer adem hyge".

Van dezen minder gunstigen toestand wilde men echter den vijand
niets laten merken, en daarom besloot Speelman den 18""" Augustus
een aanval op de Makassaarsche versterkingen ten Noorden van
Glisson te doen. Een eerste poging daartoe werd bij nacht door de
Boegineezen onder Palakka zelf ondernomen, en men slaagde er
boven verwachting in, den vijand totaal te verrassen. Bij deze ge-
legenheid ontkwam Speelman ternauwernood aan den dood. Met
eenige hoofdofFicieren en een aantal Nederlandsche soldaten trok hij
geruischloos landwaarts in. om bij mislukking van Palakka's poging
dadelijk te kunnen ingrijpen. Evenwel scheen de vijand hem te
hebben bemerkt, want eensklaps vloog hem een kanonskogel rakelings
over het hoofd. Intusschen was Palakka ongemerkt binnen de ver-
sterkte linie van den vijand gekomen, en deze moest, met verlies
van circa 1000 dooden, naar Makassar vluchten. Eenige dagen later
verkreeg men een gelijk succes met een nog Noordelijker gelegen
versterkten post, en zoo kwam men al dichter bij de hoofdplaats.
Hoewel er nog steeds gebrek aan ammunitie bestond, besloot de
raad evenwel, begin September een aanval te ondernemen op Bar-
rombon, het meest Zuidelijke der in een kring om Makassar gelegen
kasteelen. Speelman liet langs het strand schansen opwerpen, en
plaatste daar een aantal scheepskanonnen in, waarmee de beschieting
begon. De vijand, die eveneens goed van kanonnen voorzien was,
waaronder zelfs 18-ponders. liet zich evenmin onbetuigd, en er werd
hier dagen, lang hevig geschoten. Zeer verontrust werd Speelman
intusschen door het bericht, dat een Makassaarsch leger binnen-door
naar het land der Boegineezen was getrokken; als Palakka's mannen
zouden vernemen, dat de vijand hun geboorteland en de achter-
gebleven vrouwen en kinderen bedreigde, zouden zij stellig de Neder-
landers in den steek laten. Met het oog op deze onzekerheid en den
naderenden regentijd besloot de raad. aan het strand twee versterkte
kampen op te richten, één voor de Nederlandsche en één voor de
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44 HET BONGAAISCH VERDRAG.

inheemsche troepen. Speelman stelde daarbij voor, dat hij, terwijl
men in die kampen het verloop der zaken rustig en veilig kon af-
wachten, persoonlijk naar Batavia zou gaan, om daar met de regeering
de verder te nemen maatregelen te bespreken, en tevens enkele
particuliere zaken te regelen. De raad wilde klaarblijkelijk de verant-
woordelijkheid daarvoor niet op zich nemen; hij verklaarde althans,
de beslissing daarover aan Speelman's eigen oordeel over te laten.
Deze deelde daarop mede, nog tot half October te zullen wachten,
en, indien zich intusschen niets bijzonders voordeed, dan „een keer"
naar Batavia te zullen doen. Hiervan zou evenwel niets komen. De
onrust onder de Boegineezen nam steeds toe; de meesten hunner
waren al vele maanden uit hun land weg, en zij wilden, hoe dan
ook, een spoedig einde aan den strijd maken. Daartoe deden zij allerlei
„desperate voorslagen". Zelfs Palakka werd onrustig, „vresende,
indien wij niet in 't cort quame meester van de saec te werde, dat
de meeste hoop doorgaen, vooral datter geen houde aen sijn soude,
indien eenige quade tydinge agter uyt 't lant vername". Daarom werd
tot nieuwe actie besloten. Terwijl de kapitein Pierre Dupon met vijf
schepen naar de reede van Makassar voer, om de stad te beschieten,
ging Palakka eenige nachten achtereen op verkenning uit, en bracht
daarbij de vijandelijke voorposten gevoelige verliezen toe. Na eenige
dergelijke successen werd besloten, iets grooters bij de hand te nemen,
en na goede voorbereiding slaagde Palakka er in den nacht van 22
op 23 October in, het kasteel Barrombon bij verrassing te nemen,
welke overwinning „een sienelycke verquickinge" in de gedeprimeerde
stemming bracht. Na een hevig gevecht op den 26'" stond het leger
eindelijk voor „des conincks eyge residentie", het kasteel Samboupo,
en Speelman was van meening, dat nu het oogenblik gekomen was,
om besprekingen te openen. De raad ging hiermede akkoord en den
29™ October zond men een Maleischen brief naar Hassan Oedin,
waarmede de onderhandelingen begonnen. Wij zullen deze hier niet
op den voet volgen, maar volstaan met de mededeeling, dat zij buiten-
gewoon veel van den takt en het geduld van Speelman en zijn raad
vergden. Dat enkele bondgenooten van Hassan Oedin hem in den
steek lieden en naar de Nederlanders overliepen, of wel huiswaarts
keerden, droeg ten slotte veel tot een beslissing bij, en den 18"'°
November teekenden de Makassaarsche rijksgrooten in het dorp
Bongaja het tractaat van vrede, hun door Speelman voorgelegd. Het
was de hoogste tijd! De gezondheidstoestand in het Nederlandsche
kamp was allerellendigst: van 182 soldaten en 96 matrozen was de
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HET BONCAAISCH VERDRAG. 45

toestand kritiek. Meermalen stierven er 8 a 10 per dag. De meesten
leden aan dyssenterie, en alle chirurgijns waren eveneens ziek; „men
weet qualijck, wie der vry van i s . . . . onder de gesonden loopen noch
verscheyde craeckende wagens. Daar sijn der al vry eenige, die
't eveneens is, waer se gaen, als zy maer hier vandaan waren".
De zekerheid, dat het doel was bereikt en de expeditie zou kunnen
terugkeeren, verbeterde de stemming belangrijk.

De hoofdinhoud van het Bongaaisch verdrag was als volgt: *)
Makassar geeft algeheele voldoening voor den roof op de Neder-

landsche schepen, en zal, ten aanschouwe van 's Compagnies resident,
justitie oefenen aan de moordenaars van de Hollandsche zeelieden.

De Compagnie krijgt het monopolie; andere Europeanen, met name
Engelschen en Portugeezen, mogen op Makassar niet meer worden
toegelaten. Een aantal genoemde handelsproducten zullen ook door
inheemschen niet meer mogen worden in- of uitgevoerd. De koning
zal de Engelsche personen en goederen op Makassar ter beschikking
van de Compagnie stellen. Deze wordt vrijgesteld van alle tollen, in-
en uitvoerrechten, terwijl de Hollandsche munt op Makassar gang-
baar wordt verklaard. Alle forten en kasteelen moeten worden ge-
sloopt, op twee na, waarvan een voor den koning en een voor de
Compagnie. Als boete zullen 1000 slaven en slavinnen worden ge-
leverd, ..jonge, gesonde, volwassche mensche", of de waarde van dien,
berekend tegen 40 gouden mazen — ongeveer f 100.— het stuk. Ver-
der belooft de koning, zich niet meer te zullen bemoeien met de
toestanden op Soembawa, Boeton en de om en op Celebes gelegen
inheemsche staatjes, waarover hij tot nu toe opperhoogheidsrechten
heeft gepretendeerd. De door Makassar te vergoeden oorlogskosten
worden vastgesteld op 250 000 rijksdaalders. Ten slotte zal de koning
eenige voorname gemachtigden naar Batavia zenden, om dit vredes-
tractaat aan Gouverneur-Generaal en Rade te „presenteren".

Het verdrag, dat veel verder ging dan de regeering te Batavia had
durven hopen, werd ten slotte plechtig bezworen, „eerst door de
Maccassarse regeeringe en onse bondgenoote op de Alcoran, ende
doe vanwege de Compagnie op 't Evangelium". Nadat dit was ge-
schied, schonk Hassan Oedin aan Speelman een gouden keten; over-
eenkomstig 's Compagnies voorschrift, dat haar dienaren geen per-
soonlijke geschenken mochten aanvaarden, liet Speelman het waarde-
volle stuk voorloopig inventariseeren ten bate van de Compagnie.

*) Zie HEERES, Cor/>i« £>i>/o»ta/tcum, II, blz. 370—380; STAPEL, / /
rfap, blz. 237—247.
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4 6 JUBELSTEMMING Or BATAVIA.

Met goedkeuring van den raad besloot hij verder het verkregen
kasteel, tot nu toe Oedjong Pandang geheeten, naar zijn geboorte-
plaats om te doopen in Rotterdam, welken naam het thans nog draagt.

Eerst den 14"'° Maart 1668 werd de tijding van het onverwachte
succes op Batavia ontvangen. Onmiddellijk kwam de Hooge Regeering
in vergadering bijeen, en besloot „daerover alsnu vooraf van 't casteel
te laten doen 25 canonschoten, ende op morgen nademiddagh soo in
't casteel als in de stadt te laten geschieden publycque danckpredica-
tiën ende gebeden tot Godt den Heere. Ende des avonts op ge-
bruyckelycke wyse ende plaetse vreugdevuyren aen te steecken, ende
dat wederom onder het losbranden van 't canon, soo van 't casteel
als de stadt en de buytenforten, mitsgaders oock van het eylaudt
Onrust en de schepen".

Dat gaf in den avond van den 15'"" een ouderwetsch feest op
Batavia, zóó, dat zelfs het sobere Daghregister er den weerklank
van biedt.') Niet minder dan 197 kanonschoten werden er gelost,
en allerwegen vreugdevuren ontstoken, ook door tie ingezetenen
particulier, „'s Avonds nae den eten gingen Haer Edeles, de Gouver-
neur-Generael ende de Raeden van India, nevens haere respective
gemalinnen, uyt het casteel nae de stadt, en quamen niet weder thuys,
voordat het morgenligt aenbrack, hebbende den gehelen nagt door-
gebragt met het omwandelen van verscheyde straten en grachten,
ende met veele gequalificeerde dienaeren en burgers op haer ver-
soeck ende nodingh, soo vóór als in haere huysen, op het welvaeren
van het lieve vaderlant en de Generale Nederlandse Oost-Indische
Compagnie een romer wijn te drincken; onderwylen waeren de min-
dere dienaeren en burgers mede dapper in haer schick, soodat men
alomme een algemeene vreugde en blijtschap bespeurde".

Reeds geruimen tijd, vóór de gunstige uitslag op Batavia bekend
was geworden, had de Hooge Regeering haar waardeering voor
Speelman's beleid uitgesproken. In de missive, welke zij 31 December
1667 naar Nederland had gezonden, lezen wij :

„Den E. Cornelis Speelman laet allerwegen blycken een wacker,
onvermoeyt ende couragieus man te sijn, ende die hem den dienst
van de Compagnie ter herten laet gaen, hebbende anders al vastge-
stelt gehadt dit jaer nae het vaderlant te keeren, maer en heeft het
vverck niet ten halve willen laten steecken, daer wy meynen dat de

td i<5<55/i<5<59, blz. 45—47.
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"Nserder Artyciiïen ende Poincten, waerop tii/Tcheii
den Groodrnogenden

P A D V C C A SIRI S V L T A N H A S S A N O V D Y N ,
Coninck ende vorde-re Regeringe van

Macaifër ter eenre >
Ende den Heere

C O R N E L I S S P E E L M A N ,
©ud Gouverneur van de Cuft Chorrmndel ; Su-
perintendent en> Commiiïaris over de Oolterfe Pro-

vintienj Admirael en Crygs-Overfte over de
Scheeps en Crygs-macht;

In de Name van den Ed : Heere
J O A N M A E T S U Y C K E R ;

•-Gouverneur Generael ende de Pleeren RADEN van
INDIA > Reprefenterende de. hooge Regennge en-
Oppermacht van wegen de generale vereenicjde Ne-
•«ïerlantfe geoctroyeerde Ooftindifche Compagnie al-

,hier in Jndia ter andere zyde ; is gemaeckt gefloa-
. fen en vaft geftelt een eenwich duerende varte

en goede Vreede Vriendfchap en
Bondgenoot fchap.

•*>) '(o) (o)

f-Gedmcftt tot Eataró , den i;. MaeEt»
Anno i<5<5\8.

Titelblad van de op Batavia gedrukte artikelen van het
bekende Bongaaisch Verdrag.
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Compagnie al sonderlinge dienst by is geschiet. Sijn E. heeft by
particulier schryven aen ons versocht om de eertitel van extra-ordi-
naris Raedt van India, maer dewijl UEd. het begeven van die hoge
qualiteyten by missive van 14 October 1651 aen haer hebben gelieven
te houden, soo hebben wy ons daer niet toe gequalificeert gevonden,
sullende anders al seer in consideratie sijn gecomen om Sijn E. te
animeren het aengevangen werck met lust en couragie tot een goet
eynde te brengen". En bij resolutie van 7 Februari 1668 had zij
besloten, Speelman, na beëindiging der expeditie, het gouverneurschap
van Atnboina aan te bieden, waarvoor hij evenwel „beleefdelijck
bedanckt" had. *)

Ook de vergadering der Zeventienen toonde haar groote erken-
telijkheid over het tot stand komen van het Bongaaisch Verdrag.
In haar brief van 9 Mei 1669 schrijft zij, onder het hoofd Macassar:
„De vigilantie en onvermoeylycke arbeyt, voort dapperheyt en goede
conduite, door d'E. Cornelis Speelman in desen getoont en byge-
bracht, cunnen wy niet nalaten ten hoogsten te lauderen en te prysen,
met verclaringe, dat wy daarin volcomen contentement en genoegen
scheppen". En verderop in denzelfden brief : „Voort hebben wy tot
Raden-extraordinaris gevordert d'E. Cornelis Speelman, tegenwoor-
digh Admiraal en Superintendent in de Oostersche gewesten....,
en onder een tractement van twee hondert gulden ter maant
ieder, en voort met een verbant van vijff jaren.. . ." De bewind-
hebbers der Kamer-Rotterdam ten slotte, trotsch op het feit, dat het
een stadgenoot was, die een zoo groote overwinning had bevochten,
teekenden 11 Mei 1669 een brief van gelukwensch, in de meest
vleiende en „affectueuse" termen gesteld. Zij zullen het stellig
bijzonder gewaardeerd hebben, dat het Nederlandsche kasteel op
Makassar den naam Rotterdam had ontvangen.

In den algemeenen vreugderoes had men evenwel te weinig aan-
dacht geschonken aan een tweetal uitingen in Speehnan's overwin-
ningsbericht. Daarin had hij geschreven: „Off nu dese soo solemnele
beswoore vrede by de Macassaren van goeder herte gemeent wert,
daervan houde wy ons oordeel suspens". En nog veelzeggender was

*) Van hoe groot belang de regeering Speelman's succes oordeelde, blijkt ook
wel daaruit, dat zij het vredestractaat te Batavia liet drukken en verspreiden,
onder den titel A^o r̂rfer /Ir/ycu/w cWc Powcfeii, wff̂ ro/> fH-sjc/ie» eten Groo/-

Oirrfy»,

een eeiiwicAdi/emK/e, wwfe en poerfe Freerfe,
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de verklaring: „Voor alsnogh vertrouwe wy de Macassarse Regee-
ringe immers soo weynigh, alsoff wy waare in openbaare oorloge,
hoe schoon en lieffelijck aanschijn men ons van buyten ook aantoond".
Dat dit niet maar een bloote veronderstelling was, kon blijken uit
het feit, dat Speelman het noodig achtte met de geheele vloot voor-
loopig nog een maand of acht op Makassar te blijven. En toen
's Compagnies resident op Bantam in opdracht van de regeering den
Maleischen tekst van het Bongaaisch Verdrag aan sultan Ageng van
Bantam had laten lezen, zeide deze slechts: „Op Macassar is meer
belooft, alsser can ende apparent sal worden gepresteert". Weldra
zou blijken, dat dit pessimistisch inzicht van tot oordeelen bevoegden
geenszins overdreven was.

Toen Hassan Oedin en zijn rijksraden het Bongaaisch Verdrag
hadden geteekend, ontbraken een tweetal vooraanstaande leden van
des konings raad, de radja van Tello en de karaëng Linques, vorst
van Tjenrana in Maros. Zij waren ziek, of heetten althans ziek te
zijn. Speelman stelde er veel prijs op, dat zij zich alsnog met het
gesloten verdrag akkoord verklaarden, wat zij respectievelijk 9 en
31 Maart 1668 deden bij een tweetal „naeder contrackten". *) Weldra
echter werd de verhouding tusschen de Compagnie en Makassar weer
zeer gespannen, waarvan beide partijen elkaar de schuld gaven. Zoo
schreven de radja's van Gowa — Makassar — en Tello een uit-
voerigen brief naar Batavia,-) waarin zij verklaarden: „De reden,
waerom dat wy weder oneens geworden zijn,, komt van den admirael
selven, alsoo hy ons veel groote lasten opgeleyt en afgevordert heeft,
't geene in 't contract van vrede niet besloten was". Daarop volgden
dan een aantal moeilijk te controleeren klachten, en ten slotte een
uiterst ongunstig judicium over Speelman: „want dese Nederlander
en groot persoon, die de Gouverneur-Generael nu op Macassar ge-
sonden heeft, daer en is geen opregtigheyt in, noch eenigh overlegh,
noch ondersoeck om reght te doen naer behooren". *)

i) Zie HEERES, Cor/>i« £>»>/o maft euro, II, blz. 380—383.
*) Do^/irctfw/er ra» flatei-ia, ióóS/Jó<59, blz. 273—276.
^) Toen Speelman later inzage van deze beschuldiging kreeg, was hij buiten

zichzelve van verontwaardiging, en noemde haar „seer trouwloos, godloos en vol
logenen, sijn besien niet waerdigh, veel min eenigh wederspreeken, • alleen ge-
smeet in de schelmsche hersenen van den verradersen Cronron en syne adhae-
renten Onderwylen sal den grooten Nederlander, die sy daerin noemen voor
soo onverstandigh en onoprecht — sijnde maer Uwen seer geringen dienaer —
geen swarigheyt maeken in syne siele en conscientie, op den laesten grooten
gerichtsdagh te verschynen voor het oordeel des almogenden Godts, die van-
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Van zijn kant had Speelman soortgelijke klachten over den koning
en de grooten van Makassar; in het bijzonder beklaagt hij zich over
de ,,quade practyque en maginatiën" van den eersten rijksraad, den
karaëng Cronron, „denwelcken al van den eersten dag aan daerin
heeft begonnen te arbeyden", en die geleidelijk den koning en de
overige rijksraden aan zijn zijde wist te krijgen. Zelfs had hij de
talrijke op Makassar gevestigde Maleiers voor zich weten te winnen.

Weldra bleek uit tal van kleinigheden, dat de verhouding steeds
slechter werd, en den 12*" April gingen de Makassaren, nadat zij
reeds circa f 200 000 van de oorlogsschatting betaald hadden, opnieuw
tot den strijd over. *) De eerste aanval, van het koningskasteel Sam-
boupo uit tegen het Nederlandsche kamp gericht, was zeer hevig;
onder de dooden bevond zich de kapitein-luitenant David Steyger,
onder de gewonden Aroe Palakka. „'t Slimste is", schreef Speelman,
„dat de wonden, die wy krygen, soo qualijck en langsaem genesen,
al sijn se van geen belangh, alsoo dat wy nu, soowel als te vooren,
te ondervinden comen, dat die schelmen meestal vergifte cogels ge-
bruycken, 't gunt wy meenen sonder beswaernisse voortaen ooc wel
te mogen doen".

De herhaalde aanvallen van de vijanden werden intusschen met
succes afgeslagen, waarom zij al spoedig van verderen strijd in
het open veld afzagen en er zich toe bepaalden „haer vast te maken
en haer gantse quartier meest af te snyden met beschansingen, dat
wy soo gemackelijck niet zouden hebben toegelaten, indien wy wat
styver op onse Hollantse beenen hadden mogen staen, maer dat niet
sijnde, hebben wy ooc 3 paggers in 't veld uytgebrogt". Zoo lagen
nu beide partijen versterkt tegenover elkaar, en bepaalden er zich
toe, van weerszijden dagelijks eenige salvo's te lossen.

Het weder uitbreken van den strijd had de tijdelijk opgemonteerde
stemming in het Nederlandsche kamp weer doen omslaan, en ver-

wegen het doen en laten daeromtrent rechtveerdelijck sal richten. Want soo
der met weldoen en het getrouweliick betrachten van oprechte proceduyren, en
niet minder in 't wel besorgen van sijn meesters welstant, op der aerden of in
den hemel yets te verdienen sy, soo hout hy het gedoente in die saecke voor
syn hooftstuck."

i) De Makassaren beweerden later, dat Speelman begonnen was. Uit de stuk-
ken blijkt, dat Speelman van spionnen vernomen had, dat Makassar reeds
eemgen tijd doende was zich op hernieuwing van den strijd voor te bereiden.
Den 12°™ April posteerden eenige karaëngs hun troepen op het open veld, tus-
schen de stad en het kasteel Rotterdam, en plantten daar hun oorlogsvaandels.
Dit beschouwde Speelman als een hervatting van den oorlog. Verder werkeloos
te blijven zou er op neerkomen „van den vyant den eersten slach te verwagten".

Dl. 94. 4
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schillende gebeurtenissen droegen er toe bij, haar nog meer in mineur
te brengen. Daar was allereerst de nog steeds ellendige gezondheids-
toestand ; van de Nederlandsche bezetting bezweken er dagelijks
eenigen aan hun ziekten, en op sommige dagen werden er zeven of
acht ter aarde besteld. Op een dringend verzoek om versterking had
een schip uit Batavia twaalf man aangebracht! Van de Boegineesche
hulptroepen bleken er herhaaldelijk manschappen zonder kennisgeving
naar huis getrokken te zijn, zoodat men hun prauwen onder bewaking
moest stellen. De radja van Tello en karaëng Lincques, die zich in
Maart met de Compagnie bij contract hadden verbonden, liepen na
het verbreken van den vrede weer tot den koning van Makassar
over. Al deze tegenslagen veroorzaakten een geprikkelde stemming
bij de Nederlandsche leiding, die tot uiting komt in den brief, welken
de raad 30 April naar Batavia schreef. Met het schip Meliskercke,
dat de Hooge Regeering 23 Februari naar Makassar had gezonden,
waren ook medegekomen Speelman's vrouw en zoontje; Gouverneur-
Generaal en Rade hadden gemeend den admiraal, die nu al zoo lang
van zijn gezin verwijderd was geweest, daarmede te verrassen. Hoe
die verrassing uitviel, leert bovengenoemde brief: „Ende is met
Meliskercke in goede gesontheyt hier mede wel aangelant de huys-
vrouw en zoone van d'E. Cornelis Speelman, *), doch gants buyten
zyne alderminste verwagtinge, omdat zijn huyselycke zaken op Bata-
via, waarvan hy nu al zoo lange, tot vorderinge van Compagnies
diensten, was absent geweest, hare zorgvuldige praesentie ten alder-
hoogsten vereysten. Weshalven dan al ten zelven dage haer weder-
vertrec naer Batavia is vastgestelt gewerden, meynende Zijn Ed.
in 14 jaren al soo gewisse teekenen van haer deugtlievende, opregte
en kuyse genegentheyt t' hemwaerts ontfangen te hebben, dat hem
dees laetste niet benodicht was, en oversulcx veeleer obligatie te
zullen hebben gevonden, indien haer die tochte ontraden ware ge-
worden, waermet zy veel ongemack, kosten en schaden van haer
huyshouden op te breken en nu weder neder te stellen, zouden zijn
ontgaen. Dog niettemin bedanct hij UEd' zeer ootmoedelijck van
alle de courtoisiën ende accommodatiën, die haer op 't vertrecq naer
herwaaerts zoo gonstelijck aangedaen". -)

De gemelijke stemming, die hieruit spreekt, kan ons niet verbazen.
Veeleer gevoelen wij bewondering voor de mannen, die in zulke ellen-

i) Als steeds is de brief geschreven en geteekend door den geheelen raad.
*) Eerst 16 Mei konden „joffer" Speelman en Jan naar Batavia terugkeeren,

waar de eerste ziek aankwam.
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dige omstandigheden tot het uiterste hun plicht blijven doen. Den
28*"° Juni vergadert de raad onder leiding van den opperkoopman
Danckert van der Straaten, die sedert de bezetting van het kasteel
Rotterdam was opgetreden als commandeur aldaar. Gezamenlijk stelt
men een brief op naar Batavia, waarin wij lezen: „De sterffte con-
tinueert noch sterck, jae is — den goeden Godt wil ons erbarmen —
eer toegenomen dan vermindert; den geesel gaet door, soo datter
bynae onder ons, jae, oock wel geenen en sijn, die Godes hant in
dese niet en heeft getroffen . . . Van dese maent — 't is te erbarmen —
zijn der 125 Hollanders begraven... Onsen heer admiraal heeft
seer langen tijt met gesontheyt, tot verwonderinge — dewyle sich
geen tijt, 't sy in hitte, coude off natticheyt, nevens de minste en heeft
onttrocken gehadt, om 's Compagnies dienst met allen yver waer te
nemen — van Godt gesegent geweest; maer nu, 't is te beclagen, met
groote swackheyt leyt bevangen. Dit is Sijn E. ontrent een maent
geleden met een gants hevige en bynae onlydelycke lendenpijn, die
sich voorts tot in 't gebeente verspreyde, aengecomcn, dewelcke in
drie etmalen door alle middelen van medecyne niet conde verdreven
werden; doch eyndelinge door een vehemente purgatie noch tot stille
gebracht sijnde, is daerdoor soo gants verswackt geworden, dat tot
noch toe sonder rusten seer weynige spyse heeft connen nuttigen,
waerdoor ten uyttersten affgemath blijft".'') Om te trachten hierin
verbetering te brengen, had Speelman besloten Makassar voor eenigen
tijd te verlaten, en met een schip op de open zee verandering van
lucht te zoeken, onderwijl het oppercommando aan Van der Straaten
overdragende. Klaarblijkelijk had de frissche zeelucht een goede uit-
werking, want ruim een maand later schrijft Speelman weer per-
soonlijk een uitvoerigen brief naar Batavia, die overigens nog geens-
zins opgewekt is. Zelf is hij er zeer naar aan toe geweest, „verwag-
tende naar mijn gevoelen op dat pas eer een eynde van mijn leven
als verbeteringe van sieckte.... Nu ben ik al vorder met des Heeren
genade soo verre gecomen, datter maer sterckte hapert om gesont
te wesen. Val ik niet weder in, dat Godt verhoede, soo hoop ik over
10 a 12 daage weder te connen ryden en marcheeren". Wat hij verder
over den gezondheidstoestand der bezetting schrijft, is haast onge-
looflijk: „Zedert halff Juny bennen 5 opperchirurgijns van 't fort
gestorven; de mindere zijn mede siek en connen nau voort. lek hebbe
al 14 smits by de winckel gehadt, en wasser seer met in mijn schik;

*) Dit waren de eerste aanvallen van graveel of niersteen, waaraan Speelman
tot zijn dood heeft geleden.
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daer isser nogh één, die leght op sterven. Nogh één metselaer isser
in dien staat; de rest met de steenhouwers zijn doot". Zoo gaat de
opsomming door. Van de 40 soldaten, twee maanden te voren van
Batavia gekomen, waren er nog 8 op de been „de rest leggen kreupel
en sieck, en 5 sijn daervan doot". In de afgeloopen maand waren
er aan land 139 man gestorven; aan boord der schepen „maar" 52.

Het is niet te verwonderen, dat onder deze omstandigheden Speel-
man's prikkelbaarheid nog niet verdwenen was, te meer, waar de
regeering te Batavia slechts met spaarzame hand aanvullingen zond
en duidelijk te kennen gaf, dat er nu maar spoedig een einde aan
den strijd moest komen. Op het verzoek van den admiraal, om den
door Hassan Oedin in November geschonken gouden keten voor
zich te mogen behouden, had zij afwijzend beschikt, en tevens te
kennen gegeven, dat het zenden van particuliere briefjes overbodig
was. Daarop antwoordt Speelman: *) „UEd. imponeren my genoegh-
saeme silentie, en 't is my niet geraade te hardebollen; dogh onge-
luckige dienaren van mijn calibre, die met een deel spetieuse tituls
sonder effecten alleen schynen vereert te wesen. Dan, ick sal gehoor-
samen en UEd. in particuliere brieven niet meer moeyelijck zijn. Maer
soude UEd. Hoog Agtbare wel niet connen gelooven, dat, soo soo-
danige vereeringen in handen van andere luyden gecomen waeren,
de Compagnie haer vingeren daeraen niet seer blauw soude hebben
getelt ?"

Zoodra" echter de omstandigheden maar iets verbeteren, herkrijgt
Speelman zijn natuurlijke opgewektheid. In zijn brief van 29
Augustus 1668 vermeldt hij de aankomst van een vijftigtal flinke
soldaten uit Batavia „keerels als boomen". Bij hun aankomst op het
oorlogsterrein heeft hij op hun gezondheid gedronken en elk een
mutsje Spaanschen wijn aangeboden „en al hadden wy daer nog een
bygevoeght, sy souden 't almede hebben laten inglyden". Ook uit
Ambon had hij versterking gekregen, terwijl hij verder eenige mannen
tot den dienst had geprest. Er waren namelijk op Makassar met
een prauwtje drie Bataviasche vrijburger-kooplui aangekomen, die
bij een stranding op Boeton hun schip hadden verloren „Zy versoch-
ten alhier de tapneringe te mogen doen, maer men heefter een mus-
quet op schouder eri 10 gulden ter maand gegeven . . . . ; den oorloch
geëyndicht sijnde staen dese gasten uyt den dienste van de Compagnie,
soo se begeeren, weder gelargeert te werden". Wat den gezondheids-

rf.rf.
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toestand betreft, wordt het nu al een heele verbetering geacht, dat
in het kasteel Rotterdam in de laatste drie etmalen maar 14 dooden
zijn geweest.

Met den oorlog schoot men intusschen nog niet veel op. Wel
hadden de Makassaren den 14*"*" Juli om een wapenstilstand ge-
vraagd, ten einde te kunnen overleggen „met al haer vrunden en
magen", doch toen hierop niets volgde dan eenige „frivole pretexten".
had de raad den 20"" den wapenstilstand voor geëindigd verklaard.
Sedert hielden beide partijen zich hoofdzakelijk binnen hun verster-
kingen, al hadden dagelijks en ook wel 's nachts, schermutselingen
plaats tusschen kleine groepen. Eerst den 5""" Augustus kwam hierin
verandering; op dien dag verscheen onverwacht een groot vijandelijk
leger in het veld. Palakka trok er met zijn Boegineezen op af, waarop
de Makassaren al spoedig retireerden. Dit bleek evenwel een
krijgslist te zijn, want toen Palakka zich ver van de versterkte basis
had verwijderd, werd hij door een aantal in hinderlaag gelegde af-
deelingen omsingeld, „en ten waere de Hollanders en Ternatanen
doe buyten getreden en dese troepen door een continued chergieren
opgehouden hadden, desen dach was voor Zijn Hoocheyt de laeste
geweest". In het publiek prees Speelman hem voor zijn betoonde
dapperheid; „dan, particulier met hem van 't volck afgestapt wesende,
reprocheerde hem mede, met aenwysinge van syne onvoorsichticheyt,
ongeacht Zijn E.'s contrarie ordre en recommandatie, sichselve en
onse gantsche saecke in 't grooste gevaer stellende".

In den nacht van 8 op 9 Augustus liet Speelman door de op de
reede liggende schepen de stad en het koningskasteel Samboupo
bombardeeren, doch daarbij sprong, door onbekende oorzaak, het
jacht Purmerlant uit elkaar, waarbij de schipper en 17 man omkwa-
men. Dit bleef den vijand niet onbekend, en hij gaf door een paar
musketsalvo's uiting aan zijn vreugde daarover. Doch toen hij eenige
dagen daarna een aanval op het Nederlandsche kamp deed, werd hij
geheel uit elkaar geslagen. Speelman's troepen maakten niet minder
dan 27 kanonnen buit. terwijl de Boegineezen 65 afgehouwen koppen
medebrachten.

Niets ware den krijgsraad liever geweest, dan nu meteen maar een
algemeenen aanval op de vijandelijke forten te doen en die in een
storm te nemen, doch men was daartoe absoluut niet in staat. Wel
blijkt uit een volgenden brief, van 14 October, dat men 375 man
versterking uit Batavia had gekregen, doch daarbij waren er maar
een honderdtal, welke men tot geoefende soldaten mocht rekenen,
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de rest „heeft noyt geweer yehandelt ofte vyant gesien". Daarbij
had men in September 108 ongeneeslijke zieken naar Japara geëva-
cueerd en waren er die maand weer een honderd dooden. Bijna alle
commandeerende officieren lagen ziek, hoewel er onder hen waren,
die uiterst voorzichtig en sober leefden. Speelman leed weer hevig
aan „extra-ordinaire graveel en buyckpynen". „Den opperkoopman
Van der Straten werdt gedreycht met berbery, tot verwonderinge van
yegelijck, als sijnde seer sorchvuldig voor syn gesontheyt, en van
geenderhande excessen. Den capiteyn Dupon, daervan hebben veele
sobere verwachtinge, sijnde gequelt met een dicke buyk en suchtige
beenen. Capiteyn De Bitter is ontrent dry weeken geleden met een
roerkogel boven de knie door sijn rechterbeen geschoten.... Van
het oude volck, met de heer admirael van Batavia vertrocken, sijnder
seer weynich, ja, bykans geene meer, te vinden". Niettemin ging het
oorlogswerk voort en bleven de zieken dienst doen; „onsen heer
admirael, alhoewel gants pynelijck, hout hem nacht en dagh buyten
in 't leger". Des nachts werd er geregeld gewerkt bij het aanleggen
van loopgraven, waarmede men in het begin van October tot dicht
bij den vijand was genaderd. Na eerst nog getracht te hebben den
koning tot besprekingen te brengen, ging Speelman 12 October tot
een algemeenen aanval over, die een belangrijk succes bracht; een
deel der vijandelijke versterkingen werd genomen en bezet gehouden,
terwijl men o.m. en groot kanon, een 18-ponder, buit maakte. Aan
Nederlandsche zijde telde men 7 dooden, waaronder 2 officieren, en
70 zwaar gekwetsten. Een monstering, die moest uitmaken of men
tot verdere aanvallen in staat was, wees uit, dat er in totaal nog 557
Nederlandsche koppen waren, waarvan er evenwel 265 ziek lagen;
voorloopig moest men het dus nog wat aanzien.

Van overloopers vernam men weldra, dat bij den vijand de toe-
stand ook niet rooskleurig was. De radja's van Goa en Tello hadden
voorgesteld, vredesbesprekingen te openen, maar Cronron had dit
weer weten te beletten. Op dit bericht deed Speelman nu van zijn
kant den 14"'" October het voorstel tot onderhandelingen, maar dit
werd den volgenden dag afgeslagen. Gezien den krachtigen wensch
naar vrede bij de regeering te Batavia, die de militie op Ceilon en
Malabar hard noodig had, zou Speelman wel wat toegeeflijker in zijn
eischen willen zijn, doch hij vernam, dat Makassar in elk geval de
opperheerschappij over de omliggende volkeren wenschte te behouden,
en daarin zou hij nooit kunnen toestemmen, „soo anders *) de Com-

*) „Anders" beteekent in de 17"'" eeuw: ten minste.
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pagnie haer respect en agtbaarheyt van wapenen hier op dit eylandt
zal bewaren". De omliggende volkeren hadden voor een groot deel
de Compagnie gesteund, en als men ze nu aan Makassar overliet,
zouden ze zeker gruwelijk gestraft worden, tot schande van de
Compagnie. Daarom schreef Speelman, dat hij en zijn mannen
ondanks alle ontberingen wilden volhouden, en moest „om 't gevolghs
wille de vreede van Bonaye in sijn geheel stant grypen, off anders
soude het maer een verdorve vrede wesen". Nogmaals verzocht hij
de regeering om krachtigen steun; ,,Laet doch eenmael de precieuse
Ooster-provintiën sooveel waerder wesen als Seylon en Mallabaer
schijnt te sijn. Weest verseekert, Ed. Heeren, onder Godes zegen en
genade, ghy zult se eens voor al t' Uwer Ed. eere en glorie in versee-
keringe stellen, en daer vereyst met een aensienelycke macht geen
groot tijt toe".

Tot de komst van de gevraagde versterkingen moest Speelman
voorloopig een afwachtende houding aannemen*). Hij liet de kust
met 's Compagnies schepen zoo scherp mogelijk blokkeeren, terwijl
de Boegineezen de in de binnenlanden gelegen rijstvelden der Makas-
saren plunderden. Daardoor kreeg de vijand gebrek aan levensmid-
delen, en in verband daarmede nam Speelman begin November het
initiatief tot nieuwe onderhandelingen. Aanvankelijk scheen Makas-
sar wel geneigd daarop in te gaan, doch het brak den 16''"" de be-
sprekingen plotseling af. Kort daarop behaalde de vijand eenige suc-
cessen, door een afdeeling Boegineesche hulptroepen, die in Maros
gelegerd waren, te verslaan, en dit rijstrijke land te bezetten, alles
veroorzaakt „niet door cracht of vigeur van des vyants macht of
proceduren, maer door pure achtelose en vervloeckte blooheyt van
de Boegijs". Met alle inspanning van „het sobere Nederlantsche ver-
mogen" slaagde men er evenwel in, het grootste gedeelte van dit

•landschap weer te bezetten, en toen men daarbij in het begin van
1669 op Makassar zelf ook weer eenige voordeden behaald had,
werden 25 Februari andermaal besprekingen geopend, ook nu even-
wel zonder resultaat, „haer gelatende veel pratter en baldadiger als
se noch ooyt te vooren hebben derven doen, eyndelijck opentlijck
verclarende, dat se wel niet onvermogens waren 't contract van
Bonaye gestant te doen, maer dat se geen andere vreede wouden
maken als nu door hun was voorgestelt". Dit antwoord deed de
noodzakelijkheid van een krachtiger actie gevoelen, en op 14 en 15

rf.rf, 23 /f/>rt7 1<5<5P.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:43AM
via free access



5 6 GROOTE AANVAL.

April slaagde men er met groote inspanning in, den vijand uit alle
versterkte punten te verdrijven, behalve uit de stad Goa zelf en het
beroemde koningskasteel Samboupo. Tegenover dit laatste kasteel
liet Speelman nu een batterij opwerpen, om van daar uit met geschut
den vijand zooveel mogelijk te „incommoderen". Dit- bleef niet zonder
uitwerking; de Maleiers begonnen de stad en het kasteel te verlaten,
en trokken naar Borneo of de kleine Soenda-eilanden. Ook een groot
aantal te Makassar gevestigde afstammelingen der Portugeezen liepen
tot de Nederlanders over; Speelman zond er 70 naar Grissee en een
80-tal naar Timor. Alle gevangenen en overloopers waren „verhon-
gerde menschen, miserabel om aen te sien, alleen met et vel over
de bloote beenen overtrocken, en noch is de hertneckigheyt evensoo;
waarin gefondeert, weet niemandt, als alleen in boose wil van
Crongron". *)

Begin Mei kreeg de vijand versterking van tusschen de 2 en 3
duizend man, uit de landen van Wadjo en Tjenrana afkomstig; in
den nacht tusschen den 12"" en IS'"'" deden zij met een aantal
prauwen een aanval op het dicht onder den wal liggende jacht de
Schelvis, doch werden krachtig afgeslagen. )̂ Intusschen was Speel-
man steeds doorgegaan met het aanleggen van loopgraven en mijn-
gangen. In het begin van Juni was men daarmede tot onder de muren
van het kasteel Samboupo gevorderd, en nu besloot de raad tot een
algemeenen aanval over te gaan. Eerst werd een groot feest aan-
gericht voor de inheemsche hulptroepen, en in den nacht van 12
o]) 13 Juni voor de Nederlandsche militairen en matrozen. Den
volgenden morgen „sagh 't er nergens soo bijster uyt als in de
bottelery, want 't wasser meest al geveecht; dus rocht de stellinge
leegh, omdatter geen leege vaten op begeert wierde". *) In den
vroegen ochtend van den 15''™ ging men, na een algemeen gebed, tot
den aanval over; het doen springen van een der mijnen deed een
bres ontstaan van ruim 5 roeden wijd. Er werd niet alleen dien dag,
maar ook den volgenden nacht aan één stuk door gestreden, „te
gelooven sijnde dat het soo vreeselycken nacht is geweest, als crygers
van hoogen ouderdom misschien in Europa selve niet dickwils ge-
hoort hebben". De Nederlandsche musketiers verschoten dien nacht
30000 kogels ! De vijand verdedigde zich met een ware furie, tot

Zie ook het Da<7/tr<?(/i.j/<?r wm Ba/oma, i<5<5S/2<5<59, blz. 310.
BnV/ wm 5/><"c/»i<wi <*» nw<f rf.rf. i ó il/W Jöö9. Zie ook het genoemde

, blz. 331.
.rf. 9 /iify 1669.
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op den middag van den 17'"°; toen was het resultaat, dat men ten
koste van 50 dooden en 68 gewonden eenige belangrijke voorwerken
van het kasteel bezet had, die dadelijk met schanskorven werden ver-
sterkt. Met eenige korte onderbrekingen zette Speelman de volgende
dagen den strijd voort, en den 19''°" slaagde men er in zijn admiraals-
wimpel en het vaandel der Amboneezen op den 12 voet dikken muur
van het kasteel te plaatsen. Toen men daar eindelijk overheen was,
bleek dit nog slechts een begin te zijn, daar zich binnen het kasteel
tal van versterkte huizen en borstweringen bevonden, van waaruit
met kanon en musket gevuurd werd. Stuk voor stuk moesten deze
genomen worden, en zoo goed als geheel door de Nederlanders
alleen, daar de Boegineezen. volgens hun gewoonte, dadelijk aan het
plunderen trokken, en zelfs hun wapens wegwierpen, om maar
allerlei geroofde ,,rommelingen" te kunnen wegsleepen.

„Hieromme versuymde den admirael niet, door syne eyge prae-
sentie soowel de Nederlanderen als al de andere Inlantse militie, die
mede wel geerne aen 't plunderen waren geweest, den gantschen
dagh in orde en by haer geweer te houden". Nadat men aldus het
centrum bereikt had, liet Speelman daar een versterking opwerpen
en er met veel inspanning een aantal kanonnen heensleepen, waar-
mede men nu zoowel het ..groot zeebolwercq" als het „coninglijcq
palleys" onder vuur kon nemen. Zoo streed men nog eenige dagen
door, tot men er ten slotte in slaagde zoowel het paleis als het bol-
werk in brand te krijgen, waarna de vijand „hol over bol" de vlucht
nam, meest in de richting van de oude stad Goa.

Tijdens den brand in het bolwerk had men daar een verschrik-
kelijke explosie gehoord. Later bleek, dat de vijand getracht had het
geweldig groote kanon, anak Makassar genaamd, waaraan men
magische kracht toeschreef, te laten springen, om het niet in handen
van de Hollanders te doen vallen. *)

Op den avond van 24 Juni was het geduchte Samboupo geheel in
handen van de Compagnie;*) men vond slechts een aantal mannen
en vrouwen in den „tempel" van het kasteel, „verwachtende de
gratie", die hun geschonken werd. Velen hadden ook een goed heen-
komen gezocht op de prauwen in de rivier Gresse, doch daar 's Com-
pagnies schepen den mond geblokkeerd hadden, konden zij er niet
uitvaren. Speelman zond er een afdeeling soldaten heen, met bevel

i) Anak Makassar: kind van Makassar. Zie voor dit merkwaardige kanon
ook beneden in den tekst.st.

Zie ook het Dafl-Areflrw/e»- ™,i Ba/<ww. ió<«/ióö9, biz. 362, 364—365.
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om elk, die zich overgaf, in genade aan te nemen, „constringerende
andere, die haer wouden te weer stellen, sonder nochtans vrouwen
of kinderen te beschadigen, of toe te laten dat se beschadight
wierden".

In Samboupo werden in totaal buitgemaakt 272 groote en kleine
kanonnen, waaronder het fabuleuze anak Makassar, dat wel bescha-
digd was, doch „sijn vervoeren en vertoonen noch genoegsaem waer-
digh is". *)

Aan het verslag van deze zwaarbevochten overwinning voegen
Speelman en zijn raad met een wel eenigszins gewild aandoende
bescheidenheid toe: „De ampele extentie van desen brief sal UEd.
ontwyffellijck vry wat tedieux en melancolijck om lesen vallen; dan,
't is haest geholpen met al de omstandigheden ongelesen om te
bladeren; sijnde besonderlijck den raedt geinclineert geweest om het
UEd. dus in 't breede soo wat verclaert soude werden, opdat men
sien en geloven mochte, dat juyst niet Radja Palacca en de Boegijs,
gelijck sy hier hooren dat men op Batavia voorgeeft, al verrichten,
watter gedaen wert".

Zondag den 2r"" Juli kwam het bericht der verovering van
Samboupo op Batavia aan, en Maandagmorgen hield de Hooge
Regeering een „extra-ordinaris vergaderingh" ter bespreking van het
heuglijke nieuws, en van de wijze, waarop de vreugde daarover zou
worden betoond. Besloten werd om allereerst op Woensdag, den
24""". een „algemeynen danck- ende predickdagh" te houden.

„Wyders dat d'Ed. Compagnie t' haren coste voor de huysen ofte
woningen van de huysvrouwen van den Heer Cornells Speelman
on den commandeur Danckert van der Straten, mitsgaders oock
voor het huys van de huysvrouw van den Bougysen coningh Palacca,
in den avont sal doen opsteken ende branden de gewone vreughde-
vuyren, boven die men van Compagnies- ende stadtswegen op de
pleynen voor dit casteel ende het stadthuys is gewoon te branden.
Ende dit alles onder het losbranden van 30 canonschoten, etc*".

Dien avond werden er op Batavia verscheidene roemers wijn ge-
dronken op den welstand van de Compagnie en de Hooge Regeering,
„sonder oock te vergeten die van den E. admirael, Cornelis
Speelman". *)

i) Dit monsterkanon lag na 1710 nog op Batavia; het was 12 ellen lang en
de mond was zoo wijd, „dasz der grösseste Mensch gar füglich hineinkriechen
kan". Zie JOHANS GOTTLIEB WORM, Oj/-/;irfiï»i- iwirf Perjioitwc/i^ /?«s«t, blz. 108.

"•*) Zie ook het Dfftf/i/rjrwter r<m Ba/ffj'ia, 2óóS/ióó9, blz. 371—372.
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Het liefst zou de raad te Makassar na het behaalde succes nu
ook de stad Goa zelf meteen maar aangetast hebben, „soo in ons
het vermogen geweest ware, het nodige te doen en het andere nodige
niet te laten . . . . maer wie kan verder springe als de poise langh is ?".
Daarom bepaalde men er zich voorloopig toe, Samboupo „tot den
grondt te demolieren", wat, gezien de sterke en zware muren, slechts
geschieden kon ten koste van vele duizenden ponden buskruit.

Intusschen vernam men, dat de vijand binnen Goa in een ver-
twijfelde stemming verkeerde, wat zou kunnen leiden tot eenigerlei
desperate onderneming, die wederom veel bloed zou doen vloeien,
en verder een blijvende haat in het leven kon roepen, ook voor de
toekomst. Daarom besloot de raad in een buitengewone zitting op
Zondag 30 Juni 1669 een algemeene amnestie af te kondigen, daarbij
aanbiedende, dat, wie zich binnen 5 dagen verootmoedigde, in vriend-
schap en volle persoonlijke vrijheid als 's Compagnies bondgenoot
zou worden aangenomen. Hierop opende de radja van Tello een
briefwisseling met den sultan van Ternate, die zich nog steeds aan
Speelman's zijde bevond, welke correspondentie tot persoonlijke be-
sprekingen leidde. Den 15**'° Juli sloten gemachtigden van den radja
van Tello en den karaëng Linques een nieuw vredestractaat, waarbij
zij „naar voorgaande verootmoedinge weder tot waarde bontgenoten
van de Generale Compagnie.... aengenomen en ingelaten zijn door
de Heer Cornelis Speelman". Zij verklaarden daarbij het verdrag
van Bongaja in alle opzichten te zullen nakomen, evenals de „Naader
contracten", door hen beiden in Maart 1668 met de Compagnie ge-
sloten. Verder zouden zij alle in hun bezit zijnde kanonnen uitleveren,
terwijl Tello zich verbond de wallen van zijn kasteel, eenige uren ten
Noorden van Makassar gelegen, te zullen slechten, „en noit andre
fortificatiën te maacken". Voor het geval Goa. de eigenlijke hoofd-
stad van het rijk Makassar, zich niet eveneens overgaf, beloofden
beide vorsten als bondgenooten van de Compagnie alles in het werk
te zullen stellen, om het daartoe te brengen, en tevens den rijksraad
Cronron „als puure oorsaacke van het verbroocken Bonayse ver-
bont vangen off dooden, naer gelegentheyt". Dit omvangrijke

tractaat werd den 21""" Juli door Tello en Linques persoonlijk, even-
als door een groot aantal rijksraden plechtig op den koran be-
zworen, i)

„Ten selven dage quamen de hongerige Portugeesen met al den

') Zie HEERES, Cor/>iw Dt>fo»ia/iVtJm II, blz. 411—417.
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hoop oock aensetten..'..; wy hebben se met barmhertigheyt aen-
gesien".

Met spanning wachtte men nu af, wat de zich binnen Goa
bevindende regeering van Makassar doen zou. Reeds eenigen tijd
te voren had de bejaarde Hassan Oedin afstand van den troon gedaan
ten behoeve van zijn zoon, Magasoembo of Mapasomba genaamd.
Deze had daarop nog een laatste poging aangewend, om steun te
krijgen, door een gezantschap te zenden naar den Soesoehoenan van
Mataram, *) maar dit was op niets uitgeloopen. Toen nu de onder-
werping van Tello en Lincques een feit geworden was, rukte Speel-
man met zijn troepen tegen Goa op, doch voor men de stad bereikt
had, kwamen vier karaëngs het leger tegemoet, en reikten, onder
groote eerbewijzen, hun krissen aan Speelman over, ten teeken van
onderwerping. ^) De Makassaarsche regeering teekende dienzelfden
dag een gelijk contract, als Tello en Lincques hadden gedaan; het
werd den 27'" Juli bezegeld door Hassan Oedin, „den ouden coning
van Goa, sijnde den jongen coning Mapasamba sieck". Ook Cronron
en de andere rijksgrooten bezwoeren het ,,soo op den Alcoran als
met het drincke van crissewater''. *)

Op denzelfden dag, dat het heuglijke bericht van de eindoverwin-
ning te Batavia aankwam — 13 Augustus 1669 — ontving men daar
ook drie brieven, respectievelijk van de radja's van Goa en Tello,
en karaëng Linques, *) waarin zij hun onderwerping bevestigden en
tevens mededeelden, dat zij öf persoonlijk met Speelman mee zouden
komen naar Batavia, öf gemachtigden zouden zenden, om de Hooge
Regeering hulde te bewijzen en al het gecontracteerde nog eens te
bezweren.

Den 16"°" Augustus had op Batavia de plechtige dankdag plaats,
gevolgd door het gebruikelijke avondfeest, terwijl den 17"" al het
land- en zeevolk, zoo in de stad als op de reede, rijkelijk werd ge-
tracteerd op arak en Spaanschen wijn, elk naar rang en qualiteit.")

Er viel op Makassar nog heel wat te doen, eer Speelman, na een
afwezigheid van ruim drie jaar, naar Batavia kon terugkeeren. Hij

1) Zie ook het Da<7/ire<;».?ter :mi Ba/ai'ia, ióóS/ió<59, blz. 362.
2) Ibidem, blz. 382. •
•') HEERES, Cor/iiM Di/>/omaYiVi(m, II , blz. 417—419.
•») Z>a<//ir<r</i.rf«r ra» Bate ' ia , i<5<5S/ió<59, blz. 383—388.
") Ook nu liet de regeering het vredestractaat drukken en verspreiden, onder

den t i tel : „Mw/rfcr Cow/racteH, sr<?ma<?e&/ m*< 7?<K/I7I 7Y//o <m CVawt
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slaagde er niet in, ook al door gebrek aan bekwaam administratief
personeel, de boeken der expeditie af te sluiten, en hij schreef aan
de regeering, dat hij dit wel op Batavia zou doen. In een particulier
briefje van 31 Juli sprak hij nog de hoop uit, zóó tijdig op Batavia
te kunnen zijn, „dat icq my met mijn familie mach inschepen naer
't vaderlant", doch ook ditmaal zou daar niets van komen, en zijn
volgende brief, van 18 September, begint dan ook met de verzuch-
ting : „Wel is waar de gemeene spreuke, die seght, dat den mensche
wel voorneemdt, dog dat aan Godt de uytvoeringe staadt". De raad
had er krachtig op aangedrongen, dat hij nog wat blijven zou, om
door zijn zeer groot persoonlijk gezag de afdoening van tal van zaken
te bespoedigen, doch toen was hij wederom „door coortsen pladt ter
neder gesmeten, dewelckers craght door Godes genade ende de appli-
catie van remediën meest overwonnen, wiert se vervangen door
colijck ende graveel, die de coortsheyt tusschen beyden altemets nogh
eens quam geselschap houden, hoedanig Sijn E. dan most succum-
beren voor de geweiden van die qualen, en vervallen tot een extra-
ordinaris swacheyt". Dit werd te ernstiger gevoeld, omdat de secunde
persoon, Danckert van der Straaten, ondanks zijn hygiënische levens-
wijze, den 8"° September „christelijck is comen te overlyden".

Het was met den algemeene gezondheidstoestand weer heel treurig
gesteld, en de regeering te Batavia had, vóór zij van de eindoverwin-
ning op de hoogte was gebracht, al geweigerd nog verdere verster-
king te zenden naar een plaats, „daer den derden man niet weder
van doen en comt". Daarop had Speelman geantwoord, dat het op
andere expedities, o.a. bij de belegeringen van Colombo en Cochin,
zeker niet beter was geweest. De sterfte was, meende hij, niet te
wijten aan minder goede zorg van de leiders, en evenmin aan de
speciale ongezondheid van Makassar, „. . . . soo wy dit geloofden,
dan beelden wy ons in, 't sy door onnoselheyt of onverstandt, dat
wy souden aftreeden van de confessie onser religie, want den predi-
cant heeft hier opentlijck geleert, dat niemandt vóór synen tijt en
buyten sijn beroepen plaets en sterft".

Ondanks zijn ziekte had Speelman de leiding behouden bij het
afbreken der Makassaarsche forten en den opbouw van steenen loge-
en kantoorgebouwen in en om het kasteel Rotterdam. Dit werk moest
vrijwel uitsluitend door de Nederlandsche militie verricht worden,
daar de inheemsche hulptroepen, nu de eigenlijke strijd was afge-
loopen, geen zin meer in werken hadden. Intusschen moesten schepen
gereed gemaakt worden, om de expeditietroepen naar Batavia of de
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Molukken terug te voeren, terwijl al spoedig bleek, dat Palakka en
de Makassaarsche grooten, die met Speelman naar Batavia zouden
gaan, er op rekenden 7 a 8 honderd volgelingen mee te nemen. Dan
diende sultan Mandarsaha van Ternate, die de geheele expeditie had
meegemaakt, op eervolle wijze naar zijn land te worden terugge-
voerd. Ten slotte wilde de admiraal nog den uitslag afwachten van
een zending naar Soembawa. De vorsten der rijken van Bima en
Dompo, op genoemd eiland gelegen, waren vazallen geweest van
Makassar, en hadden dan ook aan de zijde van den vijand gestreden.
Daarom had Speelman hun de opdracht doen toekomen, om gevol-
machtigden naar Makassar te zenden, ten einde daar met hem te con-
tracteeren. Den 28"°" September kwamen zij aan en den 1" October
werd een overeenkomst geteekend, waarbij de gezanten voor hun
vorsten verontschuldigingen aanboden, de Compagnie het monopolie
verleenden, en verklaarden af te zien van elke relatie met Makassar
„ten eeuwigen dage toe".*)

Eindelijk kon Speelman den 16'"" October naar huis schrijven, dat
hij „met een groote sleep van coningen en andere grooten binnen
5 a 6 daegen na Batavia stondt te volgen". *) Eerst den 5''*° December
kwam het eerste van de acht schepen aldaar aan, ,,medebrengende
de coningen van Tello en Lincques met een gevolgh van omtrent 400
personen". *) Tien dagen later arriveerde Speelman met de overige
schepen en „een groote stoet princen en grooten van Macasser om,
soo voor haer selven als de vordere regeringe van het landt, aen den
Gouverneur-Generael ende de Raden van India te versoecken Haer
Ed" approbatie en toestemminge van de contracten, door gemelten
heer Cornelis Speelman met haer gemaeckt, mitsgaders te bidden
om vergiffenisse wegens het ongelijck, dat zy de Compagnie ende
haere bontgenooten hebben aengedaen, etc.'". Behalve de reeds ge-
noemde Tello en Lincques met hun 400 volgelingen, kwamen mede
de kroonprins van Makassar, karaëng Bissey, met een gevolg van
140 koppen, waaronder een zoon van Cronron; Calamatta, broeder
van den sultant van Ternate, en gehuwd met een zuster van Tello,
met circa 150 volgelingen; Palakka met den erf prins van Boni en
andere bondgenooten, tezamen ongeveer 800 man sterk. De admiraal
werd nog clenzelfden dag in gezelschap van Palakka en den aanvoer-
der der Amboneezen, kapitein Joncker, in de vergadering van Gou-

HEERES, Cor/>i<j Dtlfomatirum, II, blz. 419—426.
£>a<?/ir^üfer m i flaiaixa, IóóS/ió<59, blz. 445 en 468.
Ibidem, blz. 469.
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verneur-Generaal en Rade verwelkomd, terwijl alle anderen den
volgenden dag aan wal werden gebracht, waar het bezorgen van ge-
paste huisvesting heel wat hoofdbreken kostte. *) Nadat Speelman
met Palakka en Joncker den 18'"" de gasten waren geweest aan
tafel van den Gouverneur-Generaal, „alwaer mede present waeren
de heeren Raeden van India en meer ander gequalificeerde dienaren",
vond den 20"""" de grootste plechtigheid plaats, die de raadzaal in
het Bataviasche kasteel ooit heeft aanschouwd. *) Aan de officieele
tafel zaten Joan Maetsuycker en de Raden van Indië, en rechts
daarvan „op een stoel de heer admirael, Cornelis Speelman". In
front van dit hooge gezelschap waren stoelen en banken geplaatst,
niet bontgekleurde lijnwaden bedekt, bestemd tot zitplaatsen voor de
inheemsche gasten. Van de stadsbrug tot aan de generaalswoning
binnen het kasteel stonden twee rijen musketiers; op de binnenplaats
een aantal gewapende ruiters. Het eerst arriveerden Tello en
Lincques, te paard gezeten. Vóór de deur stapten zij af en werden
ontvangen door Speelman, die Tello naar den Gouverneur-Generaal
geleidde, „alwaer hy sijn cris ontgorde en deselve voor Sijn E.
nederleyde, versoeckende vergiffenisse van begane ontrouw, en
aggreatie van de gemaeckte contracten respective, onder belofte van
onverbreeckelycke opreghtigheyt in aenstaende. Daerop presenteerde
aen Zijn E. de hant, 't gunt zijnde geaccepteert, wees hem de heer
Speelman na zijn plaets op een stoel aen de Noortzyde van de zael
en aen de reghtehant van Haer Ed.". Hetzelfde ceremonieel volgde
nu met Lincques en al de andere intusschen aangekomen Makassaar-
sche bondgenooten. Allen kwamen binnen „ontwapent, met het
geweer in de handt, by de punt gevat". De kroonprins van Goa gaf
„nevens zijn geweer, over des conings brief aen Haer Ed. ende daer-
beneffens, in geel lijnwaet benayt. een silver kistje van draetwerck,
daerin een goude kettingh".

Nadat allen hun verootmoediging hadden aangeboden en om ge-
nade verzocht, kwam een even talrijke stoet binnen van bondgenooten
der Compagnie, aan het hoofd natuurlijk Radja Palakka. Deze waren

. „op de ordinare wyse gewapent", werden eveneens door Speelman
voorgeleid. ..alwaer se met een ootmoedige en diepe reverende de
Compagnie en Haer Ed' bedancten voor de bewesene hulpe ter her-
stellinge van haer verkraghten en noghtans aengebooren vrydom tegen

i) Ibidem, blz. 475-476.
*) Zie DE HAAN, Ourf-Ba/oiin, ƒ, blz. 163—165; DaflAré^w/w wm itafavia,

2<5<5£/l<5<59, blz. 480—487.
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die van Macassar.... nevens een reverent versoeck, dat se voor nu
en voor eeuwigh moghten aengenomen en gehouden werden voor
bontgenoten en vrunden van de Compagnie....". Toen eindelijk allen
gezeten waren, stond Speelman op en wenschte de regeering officieel
geluk met het verkregen resultaat, waarna hij, in opdracht van Maet-
suycker, den radja van Tello aanzeide, dat hij uit handen van den
Gouverneur-Generaal zijn kris kon terug ontvangen, „'t geen met
een groote eerbiedigheyt geschiede". Hetzelfde voorrecht viel ten
deel aan Calamatta, broeder van den sultan van Ternate, die lange
jaren een vijand van de Compagnie was geweest en de Makassaren
had bijgestaan. Deze kreeg niet slechts zijn kris terug, maar ontving
ook een „acte van perdon". Vervolgens sprak Speelman alle anderen
gezamenlijk toe, heette hen welkom en verklaarde, hoe de regeering
het betreurde, dat zij het zoo ver hadden laten komen. Thans hoopte
men evenwel, dat ze voortaan den gesloten vrede in alle oprechtheid
zouden nakomen, „gelijck zy met klaere uytspraecke in de Macas-
saerse tale absoluyt beloofden te sullen doen". Ten slotte kregen zij
de toezegging, dat, indien hun dit ernst was „ende bygevolge in
effecte soodanigh quame te blycken, dat de Compagnie haer dan zijn
soude niet alleen een goede bontgenoot, maer oock naer vermoogen
een getrouwe en goedertierne beschermer".

Nu volgde de ronddeeling van sirih-pinang en Spaanschen wijn,
en werden een aantal toosten geslagen, waarna de plechtigheid op
indrukwekkende wijze eindigde, doordat alle gewezen vijanden hoofd
voor hoofd uit handen van Maetsuycker hun krissen terugkregen.

De Bataviasche Daghregister-schrijver voegt aan zijn verslag toe:
„Hoe swaer en bitter haer dese soo diepe vernederinge moet gevallen
hebben, konnen best oordeelen degeene, die kennisse hebben van
haer hoogmoedigh en hertneckigh naturel". Zoo dacht ook Speelman
er over en hij oordeelde het gewenscht, voor eenige afleiding te
zorgen. Met goedvinden van Gouverneur-Generaal en Rade nam hij
alle grooten mee naar zijn huis, waar hij hen tot in den namiddag
rijkelijk onthaalde.

De algeheele overwinning op een der oudste en hardnekkigste
vijanden van de Compagnie maakte allerwegen een diepen indruk.
De resident te Bantam rapporteerde, hoe aldaar de trots en hoogmoed
ineens belangrijk waren verminderd, „uyt vrese, dat de Compagnie
haer oock wel eens moghte komen besoecken". *) En de Soesoehoe-

i) Do^Arepwter wwt Ba/awa id<5S/i<5ó9, blz. 410.
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nan van Mataram zou hebben uitgeroepen: „Eerst heeft de Com-
pagnie Palembangh verovert en van onder mijn gehoorsaemheyt
afgetrocken, en nu jongst Macassar; soo doende soude het my op
't laest oock wel gelden" J )

Dat men ook in het vaderland buitengewone beteekenis hechtte
aan het zoo zwaarbevochten resultaat, blijkt allereerst uit de missive
der Zeventien van 5 September 1670. „Wy hebben met groote ver-
wonderingh en verheuginge des gemoets gelesen 't succes van onse
wapenen op Macassar. Van grote vermetelheyt souden wy niet te
excuseren sijn geweest, byaldien wy ons soodanigen uytval hadden
laeten voorstaen. Wy moeten bekennen, dat wy, naest de bystant
van Godt almachtigh, sulx ten principaelsten te dancken hebben de
voorsichtige conduite, onvermoeyelycken yver en stantvastige
couragie van den admirael Cornelis Speelman, gelijck wy denselven
daervoor bedancken by desen". Dan volgt de mededeeling, dat zij
met eenparigheid van stemmen hebben besloten, hem te bevorderen
tot gewoon Raad van Indië, ,,en wyders in erkentenisse van dien en
tot een betuygingh, dat sijn persoon en gepresteerde diensten ons
bysonder aengenaem sijn, hem te vereeren met een goude kettingh
en médalie, daer onder aen hangende, ter waerdye van vijftien hon-
dert guldens". Ten slotte schrijven de met lof steeds zoo karige
Majores een zeer vleienden brief aan Speelman persoonlijk.

Doch ook buiten de kringen der Compagnie was Speelman's naam
beroemd geworden. De Amsterdamsche plaatsnijder Abraham Bloo-
teling vervaardigde een fraai portret van onzen held, )̂ waaronder
hij de volgende goed bedoelde dichtregelen van den Bataviaschen
weesvader Jacob Steendam^) plaatste:

Den dapperen Speelman, die de trotse Macassaren
Volstreckt verheerde voor de groote Maatschappij,*)
Bouton ontsette van haar vyandlycke schaaren,
Molucke vryde van geduchte dwinglandy,
Thoond dus sijn wesen op den throon van sijn gelucken,
Sijn staat- en crijghscund' is door kunst niet uyt te drucken.

Ook Vondel geraakte in gloed, toen het verhaal van Makassar's
val in Amsterdam hekend werd, en schreef:

1) Ibidem, blz. 412.
2) Zie MULLER, £«<r/iri)V<?Hrf<? Ca/n/o<7»5 va« 7000 />or//v//oi, n°' 5051 en

5051*. Ook hierachter, Bijlage XI.
*) Voor Steendam zie KALFF, Gw/nVtfe«« tfer .VecfcW. L^terfc. V, blz. 465 e.v.
•*) De Compagnie.

Dl. 94. S
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Op den Heer Cornelis Speelman,
Gebieder van de Kust van Kormandel.

Op zulk een Speelmanstoon en brommende oorlogssnaeren
Danst in Oost-Indiën het heir der Macassaren
Den harnasdans in bloet. Bouton, om 't hart benout,
Schept adem. Joupardan*) wordt Rotterdam geheten
Naer's helts geboortestadt. Geen eeu zal dit vergeeten.
De dry Molukken. -) eerst aen 't wanklen, staen nu stout.

En Romeyn de Hooghe gaf in een keurige kopergravure een over-
zicht van de geheele Makassaarsche expeditie, met links boven het
portret van Speelman, en rechts dat van Aroe Palakka. Onder de
gravure staat een uitvoerige verklaring en omschrijving, met de
opdracht: „Opgeoffert aen de Ed. Heeren, de Bewinthebbers van
de N(ederlandsche) G(eoctroyeerde) Oost-Indische Maetschappij,
door Haer Ed. ond. dienaer Romeyn de Hooge". In den linker-be-
nedenhoek vindt men het hiervóór geciteerde gedichtje van Vondel,
rechts onderaan een ongeteekend lofdicht op Aroe Palakka, vermoe-
delijk van De Hooghe zelf, en luidende:

Der Macassaren schrick, de vrient der Maetschappy,
Dien dappren krijgsgenoot aen Speelmans lincker zy,
Die haet en ballingschap zeeghaftigh door kon streeven,
Wert dus op 't konincklijckst aen elck vertoont na 't leven.

Ook bij het nageslacht bleef Speelman in de eerste plaats de over-
winnaar der Makassaren. Valentijn wijdt hem dit grafschrift:^)

De dappere oorlogsheld, die 't blixemende vier
Ten oogen uitstraald, hy, de schrick der Macassaaren.
Die Speelman, die de toon van donder op zijn snaaren
Wist uit te brommen op zijn doodelyke lier.
Legt hier: weergaloos in den handel te bestieren,
Die wonderlijk die schoot heeft weten uit te vieren.

Lees Oecljong Pandang. Zie hiervóór, blz. 46.
De gouvernementen Ternate, Ambon en Banda.
Ourf r» A'IVI/K' f)o.r/-/;i(/i('H. 1724—1726.
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En Jan de Marre schrijft nog in 1740:^)

. . . . Gevolgd van Speelman, die de wreevle Makassaren
deed dansen op 't gedreun van Hollands oorlogssnaren,
Deed zingen op den toon van Neêrlands heldenrei
En beven voor 't geluid der yzren veldschalmei,
Ja, 't schaadlijk onkruid, dat de vrede-olijf verdrukte,
Voor eeuwig uit den grond van 't groot Celebes rukte.
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IV. Verblijf op Batavia, December 1669 tot December 1676.

Toen Speelman den 15''°° December 1669 eindelijk op Batavia
was teruggekeerd, trof hij daar zijn vrouw in goeden welstand aan,
maar zijn zoon zou hij, na het onverwachte bezoek op Makassar,*),
niet meer terugzien. Immers bij resolutie van 20 November 1668
had de Hooge Regeering ,,op het schriftelijck versoeck van d' Heer
Cornelis Speelman, particulier aen d' Heer Gouverneur-Generael
gedaen, ende de mondelinghe instantie van desselfs huysvrouw" toe-
gestaan, dat de ruim 9-jarige Jan met de eerstdaags vertrekkende
schepen naar Nederland zou overgaan. Den 2^° December daaraan
hadden de eerste acht schepen der retourvloot zee gekozen, onder
commando van den oud-Raad van Indië Johan Thysen, die op zich
genomen had den kleinen Jan onder zijn persoonlijke hoede te nemen.
In Augustus 1669 waren deze schepen alle behouden in het vader-
land aangekomen, en den 4''"" Februari 1670 schreef Speelman een
particulieren brief aan de Bewindhebbers ter Kamer-Rotterdam, met
de mededeeling, dat hij Jan naar het vaderland had gezonden „om
aldaer in de studie opgetrocken te werden, ende aen denwelckens
goede educatie ick mij niet schame te seggen in dese werelt mijn
meeste interesse te erkennen".

In de hoop, eind 1670 zelf ook te kunnen repatrieeren en per-
soonlijk die opvoeding te kunnen leiden, moest Speelman voorloopig
nog een jaar op Batavia blijven. Een eerste reden daarvoor was
gelegen in de aanwezigheid van de Makassaarsche grooten en de
bondgenooten, die vooreerst nog niet zouden vertrekken. Bij de met
hen te voeren besprekingen was Speelman de aangewezen en gezag-
hebbende tusschenpersoon. Verder moesten na afloop eener expeditie
alle daarop betrekking hebbende boeken, waarin soldij-, scheeps-,
garnizoens- en onkostenrekeningen verantwoord waren, afgesloten
worden ingediend. Dit nu was op de onderneming tegen Makassar
onmogelijk geweest door'de sterfte onder het administratief perso-
neel ; herhaaldelijk had de raad naar Batavia moeten schrijven om
uitzending van ervaren pennisten. De administratie was daardoor
uiterst onvolledig bijgehouden, en er ontbraken tal van gegevens, om
de hiaten aan te vullen.

*) Zie hiervóór, blz. 50.
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Ofschoon Speelman als de militaire leider niet verantwoordelijk
was voor de boekhouding — dit was als regel de speciale taak van
den secunde, en had dus in casu moeten geschieden door den in-
middels overleden opperkoopman Van der Straaten — voelde hij
zich moreel verbonden, om de verwarde administratie te redderen,
waarvoor hij, als oud-boekhouder-generaal, ook stellig de meest ge-
schikte man was. Hij kwam daarbij evenwel voor ingewikkelde
problemen te staan, die hem geheel in beslag namen. Bovendien deed
zich weldra een andere kwestie voor, welke een onaangenaam ver-
loop had.

Den 19""" Januari 1670 arriveerde op Batavia het kleine hoeker-
bootje, de Voorn, dat den 19'"" Mei 1669 met slechts 16 man uit
Rotterdam was vertrokken. *) Het bracht de missive over, door
Heeren-XVII op den 9''"" Mei geteekend,-) en waarin zij mede-
deeling deden van Speelman's benoeming tot buitengewoon Raad van
Indië. Bij lezing dier missive in de vergadering der Hooge Regee-
ring begreep men aanstonds, dat de aan deze benoeming gekoppelde
voorwaarde van een nieuw vijfjarig dienstverband voor Speelman
een ernstige tegenvaller zou zijn, daar hij nu al van 1666 af elk
jaar het voornemen had te kennen gegeven om te repatrieeren, wat
telkens weer door allerlei omstandigheden was verhinderd. Daarom
droeg de vergadering aan haar diplomatieken voorzitter, den Gouver-
neur-Generaal Maetsuycker, op, den volgenden dag persoonlijk de
gelukvvenschen aan Speelman te gaan overbrengen met deze eervolle
benoeming. 3) Dit geschiedde, doch Maetsuycker kreeg ten antwoord,
„dat hem deselve promotie seer aengenaem was, ende Haer gemelte
lid. daer groote danckbaerheyt voor schuldigh was, doch dat het
verbandt van vijf jaren, door Haer Ed" daer bygevocgt, om veel en
verscheyde groote redenen, sijn particuliere saken rakende, niet en
conde aennemen, maer dat hadde vastgestelt het aenstaende jaer nae
het vaderlant te keeren". Hij, Speelman, was echter van meening,
dat de Hooge Regeering zonder bezwaar de vrijheid zou kunnen
nemen, in dit bijzondere geval de voorwaarde van het verband te
laten vallen. Hierop antwoordde de voorzichtige Maetsuycker. dat
de Raad de voorschriften der „Heeren principalen" niet durfde con-
trarieeren, maar dat er mogelijk een andere uitweg was. Er bestond
namelijk een voorschrift, hetwelk de Hooge Regeering het recht gaf.

i) Dap/tr^is^r ra» flatawa, ió7Ö/J<57i, blz. 6.
*) Zie hiervóór, blz. 47.
") /? rf.rf. 2
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7 0 VERSCHIL VAN MEENING MET DE REGEERING.

bij onvoltalligheid van den Raad van Indië iemand daarin tijdelijk te
assumeeren. Doch de zelfbewuste Speelman achtte zoodanige op-
lossing beneden zijn waardigheid, verklarende ,,dat met sulcken ad-
sumptie niet gedient en soude sijn, dan alleen met de volle qualiteyt
van extraordinaris Raadt van India, ende dat tot het voorschreven
verbant van vijff jaren niet soude cunnen resolveren, al waer 't oock
saecke, dat Haer Ed. hem hadden gedefereert de titul en digniteyt
van Raadt-ordinaris".

Dit onderhoud had den 20'" Januari plaats; twee dagen later
wendde Speelman zich met een uitvoerig geschrift tot de regeering,
om zijn weigering te bevestigen en toe te lichten. *) Hij verklaart
nogmaals, een benoeming slechts te willen aanvaarden, mits dit niet
belet zijn vertrek naar het vaderland op het einde van het loopende
jaar, „sijnde UEd. bewust, dat dit geene schielijck nieuw opgeresene
intentie en was, maer al van voor lange voorgenomen". Telkens is
de uitvoering verhinderd „voor den waerachtigen dienst van de Gene-
rale Compagnie, en nergens anders om, oock zeker niet onvruchtbaar,
voor niet alleen de Compagnie, maer oock 't gemeen welvaren onses
vaderlants, — zoo der anders -) aen 't goede van de Compagnie
eenigh belangh voor den Staet zy — gelijck ick niet beschroomt ben,
dat tegens alle declinateurs en achterhanse onkundige laggers te main-
tineren en staende te houden". Vervolgens wijst hij er op, dat hij
nu al negen jaar over zijn laatste verband heeft gediend, en dat
vroeger meermalen van de voorschriften der Majores is afgeweken,
als daartoe bijzondere aanleiding bestond. Wat ook de beslissing der
vergadering moge zijn, verzoekt hij in elk geval „dit mijn schriftuyr-
tjen" in de resolutiën te willen opnemen, opdat de Heeren-XVII,
daarvan afschrift bekomende, „niet en mogen meenen, dat ick hare
gunste versmade".

Speelman's epistel werd door den Raad met vollen ernst behan-
deld. Klaarblijkelijk was men hem niet ongunstig gezind, maar durfde
men van de letter van het voorschrift der Zeventien niet afwijken.
Eindelijk besloot men met algemeene stemmen, Speelman te advi-
seeren, de benoeming mèt het verband aan te nemen, onder toezeg-
ging, dat men in het eerste schrijven naar Nederland op zijn billijke
bezwaren zou wijzen, en „soodanige mitigatie ofte afslag van tijt
versoecken, als Sijn E. goetduncken soude".

Toen Speelman den volgenden dag dit advies van den Raad van

) t'a»i G.-G'. e» /?orfc rf.rf. 24
*) Ten minste.
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Indië ontving, dat hem door den secretaris Johannes Camphuys
persoonlijk werd overhandigd, *) zocht hij Maetsuycker op en stelde
dien de categorische vraag, of hij, indien hij thans de benoeming aan-
nam, en later zou blijken, dat Heeren-XVII van geen „mitigatie off
remissie" der vijf jaren weten wilden, dan nog zou kunnen bedanken
en repatrieeren. Daar echter Maetsuycker „buyten verwachtinge
daerop beliefïde te antwoorde absoluyt van neen, en dat icq in dat
geval het verbant van 5 jaar ten volle moste uytdienen", kan hij,
onder dankbetuiging voor de goede bedoelingen, het advies van den
Raad niet opvolgen.

Speelman's pertinente weigering, om op de daaraan verbonden
voorwaarde sessie te nemen in Rade van Indië, had tot gevolg, dat
hij thans te Batavia rondliep zonder eigenlijk emplooi. „Rondliep" is
overigens het juiste woord niet, daar hij ook thans zijn tijd geenszins
in ledigheid doorbracht, maar als gewoonlijk een merkwaardige
activiteit betoonde. Terwijl hij zonder officieele hulp bezig was met
het uitzoeken en ordenen van de boekhouding der expeditie, vond
hij daarnaast nog tijd om op andere wijze zoowel de belangen van
Makassar als die van zichzelf te dienen. Met het Engelsche schip,
de Satisfaction, dat medio Februari uit Bantam naar Engeland
vertrok, 2) zond hij een tweetal uitvoerige missiven mede, een aan
Heeren-XVII en een aan de bewindhebbers der Kamer-Rotterdani.
beide gedateerd op 4 Februari. In de eerste geeft hij een omstandige
beschrijving van het verloop der expeditie tegen Makassar, een uit-
eenzetting van de politieke verhoudingen op Celebes, en een overzicht
van het doen en laten der talrijke Makassaarsche, Bonische en Ter-
nataansche gasten op Batavia. Verder bedankt hij voor de eervolle
benoeming tot buitengewoon Raad, en zet uiteen, waarom hij die
benoeming niet aanvaarden kan. Gezien zijn 25-jarigen onafgebroken
dienst en de herhaalde tevredenheidsbetuigingen, had hij wel iets
anders verwacht, dan zoodanige bezwarende conditie. ,.Evenwel
ontfang icq nu een onverwacht loon voor al mijn slooven, dat icq
nochtans uyt lieffde tot de Compagnie, met lust en yver, oocq met
geen minder trouwe, hebbe gedaan".

Het schrijven aan de Rotterdamsche bewindhebbers is meer van
particulieren aard. Hij begroet hen „niet alleen als myne Heeren ende
Meesters in 't bewint van de generale Compagnie, maer met-eene

*) Zie de 7?<?moKtfr<wi/i>, rfoor 7
/ajHian' 7ó70. OwrjrecowCTi bnVw», 7(570, 1" boek, folii 762—763.
) Zie ook het D<K/fcr?p<.j/er imi #af<H»i<i, 7670/7677, blz. 17.
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als doorluchtige regenten van de stadt, waerinne ick het geluck
hebbe uyt eerlycke borgerlieden uwen onderdaen geboren te wesen".
Dan deelt hij mede, dat zijn zoon Jan in Rotterdam gevestigd is, en
beveelt dien in de gunst der heeren aan. Zelf zal hij ook binnen korten
tijd huiswaarts keeren „niet twyffelende off UEd. H. Achtb. zullen
my in haere stadt als haeren dienaer en onderdaen geen mindere
gonste willen bewysen, als zy in den dienste van de Compagnie effec-
tive betuygen met alle vermoge genegentlijck te doen."

Met hetzelfde Engelsche schip zonden ook Gouverneur-Generaal
en Rade een missive naar Nederland, d.d. ultimo Januari 1670, waarin
zij o.m. schrijven, dat zij een zoo pertinente weigering van Speelman
niet hadden verwacht, „veel min dat Sijn E. oock soude hebben
gerecuseert ons volgens de ordre van d'E. Compagnie geduyrende
sijn aenwesen by te woonen als geadsumeert Raedt."

Weinige dagen na de verzending dezer missiven, den 17**° Februari,
diende Speelman bij de regeering een geschrift in, dat op zichzelf
reeds voldoende zou zijn om hem een eereplaats te doen innemen
in onze Koloniale Geschiedenis, een geschrift, waarvan de beteekenis
tot dusver niet is beseft. Het draagt den titel: ATofrY/V, rf/Vwoïrf? roor

Aorte» ///ï c» /o/ Jkw/cr for/ ï/aw rfe //ooge /Jegreenngre o/>
fof waer/V/ftttijrp w o r rfe» 0wrferfO0/>ma» /an TOW

rfc jm7t7/e, «)/7ó"<7(!rfcri rf;V ?:>(m c/e» /?acrf. *) Het is een vlotge-
schreven verhandeling, ruim 800 dichtbeschreven folio's omvattende,
en geeft allereerst een overzicht van de geheele expeditie, vervolgens
een gedetailleerde beschrijving van de landschapj^en en eilanden op
en om Celebes, beschouwingen over de verschillende vorsten, hun
familierelaties en karaktereigenschappen, produkten, middelen van
bestaan, en tot slot een uitvoerige geschiedenis van Makassar, ook
uit inheemsche bronnen geput. Men vindt in dit zeer bijzondere
werk tal van wetenswaardigheden op het gebied van ethnografie,
adat en geschiedenis, en het is wel een heel krachtig bewijs van
Speelman's zeer breede belangstelling, met name voor zaken, de

i) Zooals hierboven reeds is medegedeeld, was kort voor Speelnian's vertrek
van Makassar zijn secunde, de opperkoopman Danckert van der Straaten, over-
leden. Speelman wees toen als tijdelijk commandeur Jan van Oppijnen aan. Den
2<ifn Maart 1670 vertrok Maximiliaan de Jongh van Batavia naar Makassar,
om daar onder den titel van president het oppergezag te voeren. Jan Fransz.
Holsteyn zullen wij beneden nog eenige malen Ontmoeten. Zie ook het
rr</i.?/er twi fla/aï'm, 7ó?0/ió7i, blz. 25.
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inheemsche maatschappij betreffende. Hoewel de auteur hel, blijkens
den titel, slechts bestemde om voor een korten tijd te dienen als voor-
lichting voor een provisioneel commandeur, heeft de regeering het
belang van dit gedegen stuk aanstonds ingezien, en zoo bleef het
tot het einde van de Compagnie als „legger" op het kantoor te
Makassar dienst doen. *).

Toen Speelman zijn Notitie den 17''"" Februari 1670 te Batavia
aan de regeering aanbood, deelde hij mede, dat het zijn bedoeling
was geweest ze te Makassar voor de opperhoofden aldaar achter te
laten, maar dat hij door gebrek aan tijd en administratieve hulp,
alsmede door zijn eigen ziekte, niet gereed had kunnen komen en
haar op Batavia had voltooid. *)

Den 25""!" Februari bood de regeering te Batavia aan de daar
aanwezige Makassaarsche vorsten en grooten een maaltijd aan, „'t
welck geschiede in een thuyn aen de zeekant gelegen, niet verre van
de Oostzyde deses casteels, alwaer d' heer Cornelis Speelman sijn
wooning genomen heeft, en die dan oock het bestel over gemelte
maeltijt en tractement heeft aengenomen, als sijnde ervaren en
kundig, hoedanigh in sulcken gelegentheyt met die natie moet werden
gehandslt en omgegaen".") Enkele dagen later had in het kasteel de
groote afscheidsplechtigheid plaats, bij welke gelegenheid de trouwe
bondgenoot, Aroe Palakka, niet zijn wettige afstammelingen het

*) Johan Gideon Looten, van Utrecht, die van 1744 tot 1750 gouverneur van
Makassar was, en een man blijkt te zijn geweest met een groote belangstelling
voor zijn ambtsgebied, liet van Speelman's Notitie een afschrift maken, dat hij
later niedenam naar Nederland en daar voorzag van een aantal toelichtingen en
aanvullingen. Blijkens een met pootlood geschreven aanteekening aan het slot
heeft Looten op Zondag 8 Augustus 1784 de laatste hand aan zijn bewerking:
gelegd. Het is dit exemplaar, dat zich thans bevindt op het Rijksarchief,
Aanwinsten 1926, I, 10. Te voren heeft het lang berust bij het Departement van
Koloniën. Hoe het daar gekomen is, heb ik niet kunnen nagaan; evenmin of
het origineel van Speelman's Notitie nog bestaat, en waar het dan berust.

Dat speciaal Looten de man was, om Speelman's Notitie te waardeeren, wordt
bevestigd door een Memorie, welke hij in 1750 opstelde voor zijn opvolger te
Makassar, Mr. Cornelis Rosenboom, en waarin hij eenige malen naar Speel-
man's Notitie verwijst. Looten's Memorie is afgedrukt door MR. J. A. GROTIIK
in de Bmj/te» JW» /ief Hüfomr/t Oj100f.se/ifl/> te t/frec/if, 1853 1° stuk. De
uitgever noemt in zijn titel Looten ten onrechte Gouverneur-Generaal. Na zijn
Makassaarschen tijd is hij nog eenige jaren gouverneur van Ceilon en Raad
van Indië geweest.

*) Zie ook het Daff/ir^üter i>«« Ba/avi<i ió7tf/i67i, blz. 18, waar staat, dat
de Notitie vergezeld was van een aantal „remarques... by forma van een
register".

_ r<m £atotia, ió/ö/ió/i. blz. 19—20. Zie voor Speelmans
woning ook beneden in den tekst.
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lantschap Bonthain in Zuid-Celebes van de Compagnie in erfelijk
leen ontving. Na een laatsten „scheydronck" werden alle hooge
gasten onder het bulderen der kanonnen naar boord gebracht om huis-
waarts te varen, *) met welk vertrek Speelman van veel beslomme-
ringen werd ontheven. Hij kon zich nu verder geheel wijden aan het
ordenen der bescheiden van de expeditie, daar hem voorloopig geen
andere functie werd opgedragen. Wel komt zijn naam voor op het
den 29°° Mei opgestelde drietal, waaruit een president van de Schepen-
bank moest worden gekozen — de beide andere voorgedragenen
waren Raden van Indië — maar de keuze viel niet op hem. Hetzelfde
geschiedde den 6""° Juni, toen het de verkiezing van een president
van Weesmeesteren betrof. Geleidelijk schijnt echter een eenigszins
stroeve verhouding te zijn ontstaan tusschen hem en de Hooge Re-
geering. Deze laatste voelde zich klaarblijkelijk gegriefd door Speel-
man's voortdurende weigering, om een van haar goed bedoelde voor-
stellen te aanvaarden, terwijl Speelman van zijn kant vond, dat men
hem te veel „en bagatelle" behandelde. Zoo had men hem op geen
enkele wijze laten blijken, dat men zijn aanbod, om persoonlijk de
boeken der expeditie in orde te maken, waardeerde. In plaats daarvan
meende hij zelfs een zekere tegenwerking te constateeren. Hij had
namelijk een ervaren assistent, die op Batavia werkzaam was, aange-
nomen, om hem in zijn vrije uren te helpen; hoewel dit bekend was,
had de regeering bedoelden assistent naar elders overgeplaatst. Op-
vallend was het ook, dat men Speelman geen enkele functie opdroeg
en hem zelfs voor geen eereambt aanwees. Daarom richtte hij zich
den laatsten October bij geschrifte tot de regeering en deelde mede,
dat hij, aangezien sedert zijn aankomst op Batavia, op het eind van
het vorige jaar, zijn dienst voor de Compagnie blijkbaar niet meer
noodig was geweest, toebereidselen had gemaakt, om met zijn vrouw-
te repatrieeren. Alvorens dit geschieden kan, zal de regeering echter
de expeditie-boeken van hem moeten overnemen; hij biedt nogmaals
aan, die, hoewel onverplicht, in orde te maken, maar verzoekt dan
hulp, inplaats van den assistent, dien men hem heeft ontnomen.

De geheele maand November verliep, zonder dat Speelman op dit
verzoek iets vernam. Den 5''°" December laat hij den Raad een tweede
rekest overhandigen, beginnende met de mededeeling, dat hij op zijn
vorige verzoek niets heeft gehoord, ..gelijc my oock onbekent is,
wat bevallen UEd. Achtb. in deselve myne bereytwilligheyt hebben

Ibidem, blz. 24—25.
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believen te nemen". Hoewel hij intusschen hard aan de papieren heeft
gewerkt, ziet hij geen kans ze vóór het vertrek der laatste retour-
schepen gereed te krijgen, zoodat er ook dit jaar weer niets kan
komen van zijn „soo seer gewenschte thuysreyse, waertoe ick boven
veel andere seer groote redenen hebbe". Nu dit eenmaal zoo is, en
dat wel door oorzaken ,,geensints specterende op mijn eygen belangh",
verzoekt hij alsnog, hem voor dat jaar toe te laten in Rade van
Indië. i)

Er zijn in dit verzoekschrift eenige punten, die de aandacht
trekken. Waar Speelman inderdaad niet verplicht was persoonlijk-
de boeken af te sluiten, is het wel zeer opmerkelijk, dat hij deze
zaak aanvoert als eenige en beslissende reden, welke hem belet te
repatrieeren. Dit kan, naar onze meening, voor een man van Speel-
man's aard niet juist zijn. Had hij werkelijk zoozeer naar het vader-
land verlangd, als hij voorgeeft, dan zou men hem, gezien het feit,
dat hij nu reeds tien jaren over zijn laatste verband had gediend,
een verzoek om te repatrieeren niet hebben kunnen weigeren. Het
wil ons voorkomen, dat Speelman zeer goed inzag, hoe een vertrek
naar Nederland thans, aan het einde van een jaar, dat hij zonder
functie was geweest, al een zeer ongewenscht slot zou vormen van
een ruim 25-jarigen diensttijd, waarin hij meermalen sterk op den
voorgrond was getreden. Dit verklaart dan tevens, waarom hij nog-
maals een verzoek indient, op hetwelk hij reeds tweemaal een
weigering had ontvangen.

Het antwoord van de regeering, denzelfden dag opgesteld, is kort
en zakelijk, met een tikje sarcasme vermengd. Hoewel Speelman ten
dienste van de Compagnie ,.— soo Sijn E. het belieft te noemen —"
nog een jaar zal moeten overblijven, kan hem zonder nieuw verband
geen toelating in den Raad verleend worden. Intusschen is reeds bijna
een jaar geleden over zijn zaak geschreven aan de Majores, en dient
men het antwoord daarop af te wachten.

Vijf dagen later, den 10""° December 1670 ,,'savonts naer 't gebeth"
vergadert de Raad van Indië nogmaals ter behandeling van een dien
dag ingekomen geschrift van Speelman. Thans verzoekt deze toe-
stemming, zijn vrouw met de eerstdaags vertrekkende schepen naar
Nederland te mogen zenden, om te ,,gauderen soo 't genot van onse
bereets gedane costen, alsmede te eerder het bysijn van onsen soone".

*) Zoowel het rekest van ultimo October als dat van 5 December zijn op-
Renomen in het RwtóJoüt i-w G\-(7. ro Kade, beide op 5 December 1670.
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Mocht de Raad dit noodig achten, dan wil Speelman voor dien over-
tocht passagekosten betalen. Het resolutieboek zegt omtrent dit ver-
zoek verder slechts: „vvelck bovenstaende geschrift gelesen en daerop
gedelibereert sijnde, is om veel redenen, daertoe sijnde, met een-
parigheyt van stemmen het versoeck, daerby gedaen, afgeslagen".
Wij kunnen naar die vele redenen slechts gissen, en houden het er
dan voor, dat de regeering, nu spoedig een antwoord uit Nederland
kon worden verwacht, liever de meening van Heeren-XVII wilde
vernemen, dan zelf de verantwoordelijkheid eener beslissing dragen.
Wilde dan Speelman daarna inderdaad nog repatrieeren, clan zou
hij de reis in gezelschap van zijn vrouw kunnen aanvaarden.

Het duurde nog ruim drie maanden, eer men uit Nederland iets
vernam, maar toen was het dan ook voor Speelman een wel zeer
verheugend en eervol bericht. In den namiddag van 23 Maart 1671
kwamen eenige vaderlandsche schepen aan, *), die een missive van
Heeren-XVII meebrachten, gedateerd 5 September 1670. Het was
dit schrijven, hiervóór reeds besproken,") waarin zij Speelman onder
zoo vleiende bewoordingen bevorderden tot Raad-ordinaris, en hem
een gouden eereketen aanboden. Van eenig nieuw dienstverband was
hierin geen sprake; wel deelden de Majores mede, dat zij „alsoo wy
desselfs continuatie in den dienst van de Compagnie seer geern sou-
den sien", een order naar de Kaap hadden gezonden, om hem, voor
het geval hij de reis naar het vaderland reeds mocht hebben aan-
vaard. ..serieuselijck" te verzoeken, wel naar Batavia te willen terug-
keeren.

Den volgenden dag, 24 Maart, had de plechtige beëecliging en
inauguratie plaats, waarna het nieuwe lid door den Gouverneur-
Generaal veel geluk werd toegewenscht „in die honorabele chergie". *)
Het vrij zeldzame feit deed zich hiermede voor. dat iemand,
zonder eerst zitting te hebben gehad als buitengewoon lid, het ordi-
naris-lidmaatschap van den Raad van Indië aanvaardde. Merkwaar-
dig is zeker ook. dat Speelman, nu er geen enkele belemmering meer
bestond,'') zijn plan om te repatrieeren schijnt te hebben opgegeven;
eerst zes jaar later spreekt hij daar opnieuw over.

Geregeld woont hij nu de vergaderingen van den Raad bij. en

i) Zie ook liet I%/!/r<7wfer iwi J3a/ircia, ió70/ió7i, blz. 282 en 283'.
*) Zie hiervóór, blz. 65.
••) Zie ook het genoemde Dai/A/vf/wter, blz. 285.
"*) Van de boeken der expeditie is verder in de stukken geen sprake meer,

zoodat wij moeten aannemen, dat die inmiddels waren gereed gekomen.
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onderteekent de besluiten en missiven der Hooge Regeering. Bij
resolutie van 7 April wordt hem als speciale taak opgedragen de
„beschryvinghe" van Ceilon, Sumatra's Westkust en Makassar, dat
wil zeggen, dat hij alle van die gewesten komende stukken moest
doorlezen, daarvan verslag in Rade uitbrengen, en vervolgens, in
overeenstemming met de beslissingen van den Raad, de antwoorden
ontwerpen. Verder krijgt hij zijn aandeel in de geregelde functies
der Raadsleden, als het inspecteeren van gebouwen, het authoriseeren
van commandeurs der retourvloten, etc. Intusschen richtte hij zich
een royale huizinge in op zijn „thuyn" aan het zeestrand, beoosten
het kasteel, die den naam Speelenburgh ontving.*) Om een be-
hoorlijke verbinding te hebben tusschen dit huis en het kasteel, be-
nevens de stad, stond de regeering hem bij resolutie van 9 September
1672 toe „op sijn eygen kosten een brugh te mogen laten maken
buyten over de groote rivier, even boven de reduyt Buren". Meer-
malen is Speelenburgh getuige geweest van vroolijke maaltijden en
andere feestelijkheden, waartoe het zich bijzonder schijnt te hebben
geleend, daar er ook meer dan eens officieele gasten der regeering
onthaald werden. *)

In zijn nieuwe en honorabele functie op Batavia leidde Speelman
overigens wel een heel ander leven, als hij dat in zijn campagnejaren
had gekend, en wij kunnen ons levendig voorstellen, dat hij vooral
in de deftige vergaderingen van den Raad van Indië wel eens een
geeuw zal moeten hebben onderdrukken, en naar een verzetje hebben
gehunkerd. Daartoe bestond evenwel op Batavia maar weinig gelegen-
heid, tenzij men als zoodanig zou willen beschouwen de „verhemente
brant", die 28 Juni 1671 uitbrak, in een wijk buiten de Dienstpoort,
waar slechts bamboe-huizen stonden, van welke er weldra 200 in
vlammen opgingen. ,,En, ten ware door de goede voorsorghe van
den heer Speelman, de brand soude nogh verder gevlogen zijn, maer
't is, Godt danck, nogh gestuyt en daerby gebleven". ^)

Een aanleiding tot een feestmaaltijd gaf stellig de gewichtige dag
van 11 Juli 1671. In opdracht van de heeren Majores had de Hoogc
Regeering te Batavia een zware gouden keten laten maken, met een
groote medaille er aan. Deze werd op den namiddag van dien dag
m volle vergadering door den Gouverneur-Generaal aan Speelman
omgehangen „ter gedaghtenisse van Sijn Ed' bevogten victorie op

*) Zie ook DE HAAN, Ü»<i Bo/™, I, biz. 374—37S.
*) öaff/!rc<7w/er t,a» Sa/ovia, ió7tf/i67.Z, blz. 438; idem 2Ó75, blz. 279.
*) Idem M70/i<57i, blz. 355.
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7 8 ANDERE ONDERSCHEIDINGEN.

de hoogmoedige Macassaren.... in presentie van de respectieve f is-
caels van India, de oppercooplieden deses casteels, den equipage-
meester, het opperhooft des soldy-comptoirs, den doctor deses
casteels, met eenige schippers, die de toght van Sijn E. mede hadden
bygewoont. Waerna dan op 't goet succes van de gemelte vereeringhe,
en dat se ten besten van de Compagnie altijt magh gedyen, een glas
wijn is gedroncken, en voorts op 't welvaren van onsen Staet ende
de Generale Oostindische Compagnie. Naer 't welcke Sijn E. dan,
met de kettingh om den hals, onder 't geclanck van vier trompetten
vooruyt, door den Heer van Hoorn en gemelte gequalificeerden,
daertoe gecommitteert, uyt de vergaderzael naer sijn huys is geleyt
geworden". *)

In de volgende maanden werden aan Speelman nog enkele gewich-
tige functies opgedragen, die een groot deel van zijn tijd in beslag
namen. Zoo kreeg hij bij resolutie van 7 Januari 1672 ook de be-
schrijving van het gewest Amboina voor zijn rekening, en werd hij
den 29'" Mei van dat jaar benoemt tot president der Schepenbank. *)

Toen het uitbreken van den oorlog met Frankrijk en Engeland te
Batavia bekend werd, achtte de regeering zich verplicht, maatregelen
te nemen tegen mogelijke verrassingen. Den 2*"™ November besloot
zij daarom tot benoeming van een admiraal der Bataviasche reede,
„om met de vereyste sorge, ontsagh ende dapperheyt alle aenkomst
van vyanden tegen te staen ende sooveel mogelijck af te weeren".
Met algemeene stemmen benoemde de Raad van Indië daartoe Cor-
nelis Speelman, „als van wekkers capaciteyten d'Ed. Compagnie in
sulcke soowel als in veel andere saken capitale preuven is hebbende".~)
Drie weken later arriveerde te Batavia het jacht je de Stompneus, uit
straat Banka, en de opvarenden deelden mede, dat zij bezuiden ge-
noemd eiland een vloot hadden gezien, bestaande uit 5 Fransche
schepen en een Engelschman. Aanstonds besloot de regeering, een
flinke macht onder bevel van Speelman naar de baai van Bantam te
zenden, aangezien men meende, dat de vijanden daar allereerst heen
zouden gaan, omdat in die plaats Fransche en Engelsche kantoren
waren gevestigd. Speelman werd gemachtigd de vijanden „niet alleen
in ruym zee, maer ook selflfs in de boght, ja, omtrent de rheede van

ïwt Ba/awi, ió/0/ió7J, blz. 374. Voor de medaille of ge-
denkpenning zie men ook HOTZ, Ctmamf, blz. LXI, noot S en de daar 'genoemde
literatuur. Verder hierachter onder de Bijlagen, no. XII en Speelman's portret
hiernaast.

2) Zie ook Z?apArepw/rr MWJ BO/OMO, 2Ó72, blz. 6 en 139—140.
») Ibidem, blz. 305.
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Gravure door A. Blooteling, vermoedelijk van 1672.
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R. CORNËLIS SPEELMAN CEBÖÖREN" TOT "ROTTERDAM
V. löitt. RAAT VAN INDIA OUDT GOUVERNEUR VAN DE CUST COR
MANDEL SVPI'ERINTE.NDENT ADMIRAEL VEI.T OVERSTE EN COM

MISSAKIS. OVER DE OOSTERSE PROVENTIEN

" /// î wj' ̂ % r̂/£/7 ^ / tó/- ViV

Gewijzigde bewerking der zelfde gravure, vervaardigd na
Speelman's benoeming tot Gouverneur-Generaal.
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INCIDENT OVER SPECERIJEN-AANPLANT. 79

Bantam, te mogen attaqueren". Verder mocht hij zooveel inlandsche
soldaten in dienst nemen, als hij maar krijgen kon. Reeds den vol-
genden dag koos Speelman zee, nadat door een viertal Raden van
Indië zijn commissie aan boord der schepen was voorgelezen.')

Spoedig bleek echter, dat het z.g. vijandelijke eskader bestond uit
5 Nederlandsche schepen, met de veroverde Engelsche Hannibal, en
den 6'""" December was Speelman weer op Batavia terug. *)

In den loop van het volgende jaar, 1673, werd Speelman betrokken
in een zaak, die aantoont, hoe angstvallig de regeering haar mono-
polie in Moluksche specerijen bewaakte. Jaarlijks betaalde zij groote
premiën aan tal van inheemsche vorsten, voor de extirpatie van alle
specerijboomen, buiten de bepaald daartoe aangewezen eilanden. Op
grond van uit Ambon ontvangen gegevens nu werd in 1673 Jacob
Cops, oud-gouverneur van dat gewest en thans buitengewoon Raad
van Indië, in ambt en qualiteit geschorst en voor den Raad van
Justitie gedaagd, als beschuldigd van particulieren handel in spece-
rijen „en andere vuyligheden". Den 27" Juni diende Cops een rekest
in bij den Raad van Indië, waarin hij uiteenzette, dat het slechts ging
om een „frivole en nietige" zaak: hij had namelijk voor eigen gebruik
5̂ 2 kan kruidnagelolie laten bereiden. Wel is waar was dit in strijd
met de letter der verbodsbepalingen, maar zulke kleinigheden had
men steeds door de vingers gezien. Zoo wist b.v.iedereen, wat de
heer Speelman gedaan had, namelijk twaalf jonge nagelboompjes in
kuipen met aarde uit Ambon laten komen, en die in zijn tuin te
Batavia uitplanten.

Toen dit stuk van Cops in Rade werd voorgelezen, was Speelman
toevallig wegens lichte ongesteldheid niet aanwezig, waarop de Raad
besloot zijn secretaris, Johan van Riebeeck, op inlichtingen uit te
zenden. In de volgende vergadering, 7 Juli ,,'savonts naer 't gebedt".
bracht Van Riebeeck rapport uit. Op de vraag, of Cops' mededeeling
juist was, had Speelman geantwoord: „Jae, dat er 12 jonge nagel-
boompjes waeren, buyten onder de galderye in Zijn E. thuyn, en
datter nogh 10 van in 't leven zijn". Maar dit was den Raad toch
niet onbekend ? Indien de heeren „haer geliefden te examineren",
dan zouden ze zich wel herinneren, dat hij het vorige jaar in de
•vergadering had voorgelezen „seecker recommandatie van d'Ed. Heer
advocaet Van Dam" om proeven dienaangaande te nemen. Merk-

*) Ibidem, blz. 330—331.
*) Zie ook BOXER, T/re fAird DwfcA *c/ar m tfie £atf, in The Mariner's

Mirror, XVI, 1930, blz. 348.
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80 ' SPEEI.MAX's GKZAG. ' '

waardigerwijze evenwel was niemand iets van zoodanige voorlezing
bekend; wel herinnerden twee leden zich vaag, dat Speelman er het
vorige jaar over gesproken had, echter niet in de vergadering, maar
na afloop daarvan „voor op de puy staende . . . . Waerop na deliberatie
goetgevonden is, deselve boomtj es te laten extirperen door de heer
Oveftwater en d' heer Pitt, daertoe uyt dese vergaderingh versoght
zijnde". *)

Gedurende Speelman's werkzaamheid als Raad van Indië in deze
jaren blijkt herhaaldelijk, dat zijn naam sedert de Makassaarsche
expeditie onder de inheemsche bevolking een geduchten klank had
behouden, speciaal in het Oosten van den Archipel. Verschillende
vorsten roepen zijn tusschenkomst of voorspraak in, als zij de regee-
ring iets te verzoeken hebben. *) In 1674 kwam Amachilly, radja van
Ade op Timor, naar Batavia, waar hij zich in den Christelijken gods-
dienst liet onderwijzen. Den 10'''" Februari 1675 werd hij gedoopt
en als lidmaat der kerk aangenomen, bij welke plechtigheid Speelman
als getuige fungeerde, terwijl de radja als Christelijken naam dien
van Salomon Speelman aannam. *)

Het zou niet lang meer" duren, voor Speelman opnieuw gelegenheid
kreeg, zich als krijgsman te onderscheiden, doch alvorens tot een be-
spreking daarvan over te gaan, willen wij eerst een enkel woord
zeggen over den mensch in hem, nu in den vollen bloei des levens
gekomen.'*) Hij wordt ons beschreven als een krachtige persoonlijk-
heid, niet lang, „maar wat gezet, rond en fris van wezen, scherp en
redelijk kloek van neus, loens van gezicht, hebbende fraei grijsagtig
gekruld haer met lange vlammen. Hy was een heer, die 't vuur en
verstand ten oogen uitzag, die ongemeen fors van uitspraak, zeer
groot van ontzag en in 't gemeen zoo gevreesd was, dat hy allen
voor zich beven dede; dog hy was een groot voorstander van zyne
vrienden".") Zelfs uit de officieele dienstpapieren blijkt herhaaldelijk,
dat hij een opgewekte natuur bezat, steeds gereed met een kwink-
slag") en verzot op woordspelingen, al waren die niet altijd van fijn

1) Zie ook het Z?a<//rr<?</t.rf(?r wwr Safm/ia, i673, blz. 186.
2) Da.<7/irc(7Ü^r 2ó7J, blz. 277, 350; idem 7674, blz. 280, 346; idem i<57.\

blz. 2, 5, 7, 8, 29, 34, 40, 42, 222, 274; idem ió7ó, blz. 17, 94, 104, etc".
*) Dafl/iresrttter 2675, blz. 63 ; MOOY, Sontcsf £>ƒƒ<?» I I I , blz. 465, 469.
•*) Wij bezitten maar weinige particuliere brieven van Speelman, maar ook

zijn dienstsukken leeren veel omtrent zijn persoonlijkheid.
") VALENTIJN IV, I, Le^e/u rfer O/>/><?/7a;irft'O0(7</ni, blz. 311.
") Zie o.a. STAPEL, HW /?on<7<iffi.r Fprrfr<7#. noot 5 op blz. 123.
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•ZIJN KARAKTER. 81

gehalte. *) Dapper en onvermoeid in den strijd, buitengewoon vaardig
met de pen, open en eerlijk, ook tegen den vijand, was hij onder de
toenmalige omstandigheden een uitnemend dienaar van de Compagnie,
een man, die voor zijn taak stond. Maar terwijl hij zijn geheele
omgeving beheerschte, kon hij zichzelf niet steeds in bedwang
houden, en gaf hij te vaak toe aan zijn zucht tot zinnelijke genie-
tingen. Hij zag dit zelf in en maakte er grapjes over. In een der
weinige zuiver particuliere brieven, die ons van hem bewaard zijn
gebleven, een schrijven aan den lateren Gouverneur-Generaal Johan
van Hoorn, niet wiens familie hij zeer bevriend was, noemt hij
zichzelf „dien groten professor over Bachus' scholieren". -) Hij had
er Venus bij kunnen noemen. Dat deze eigenschappen niet bevor-
derlijk waren voor zijn huiselijk geluk, ligt voor de hand, en her-
haaldelijk blijkt, dat de verhouding tusschen de echtelieden Speelman
niet was, zooals ze zijn moest. Een eerste symptoom daarvan zou
men kunnen zien in de eigenaardige wijze, waarop hij zijn vrouw
ontvangen had, toen zij hem in Maart 1668 op Makassar was komen
verrassen.') Zekerheid verkrijgen wij het eerst uit de resoluties van
het consistorie of den Kerkeraad van Batavia, waaruit blijkt, dat
man en vrouw op het eind van 1673 gescheiden leefden. In het
verslag der vergadering van 2 Januari 1674 lezen wij: „By 't oplesen
van de rollen der ledematen deser gemeynte wort geresolveert Joffer
Speelman'*) aen te spreecken ende te vermaenen van haeren schul-
digen pligt, om weder te gaen woonen by haer man, ende om alle
ergernisse te myden". *"') Deze taak werd opgedragen aan Ds.
Fredericus Geynier, die in de vergadering van den 11*"'" dier maand
rapporteerde „dat Joffrou Speelman de kerekenraet voor haere goede
vermaninge bedanckte, ende in haer tuyn woonde met haer mans
volkomen verlof". De vergadering wist daarop niet anders te zeggen
dan „waerby wy 't tegenwoordigh sullen laeten". *)

De oorzaken van die verwijdering noemden wij reeds. Ds. Valen-
tijn, die zich niet ongaarne vermeit in de chronique scandaleuse van

*) In een officieel rapport uit zijn strijd op Celebes spreekt hij, met een
woordspeling op den Makassaarschen adellijken titel karaëng, van een aantal
gevangen „krenge". Zie ook Bijlage V hierachter.

'*) Zie Bijlage no. V hierachter. Deze zeer merkwaardige brief is een typisch
specimen van Speelman's stijl.

*) Hiervóór, blz. 50.
•*) Slechts de' vrouw van den G.-G. werd als Mevrouw aangesproken.
*) MOOY, BOHK'J/O#<?« III. blz. 192.
*) Ibidem, blz. 194. . . •

Dl. 94. 6
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zijn tijd, en die in 1685, een jaar na Speelman's dood, op Batavia
aankwam, vertelt van tal van getuigen gehoord te hebben, hoe
Speelman's enorme werkkracht en helderheid van geest een ieder
verbaasden, en dat te meer, „omdat hy ook vry sterk drinken en zoo
wel een nagtje, totdat hy ze alle van de bank geholpen had, over
zitten kon. Daarbeneven was hy ook een groot liefhebber van
vrouwen, en omdat daar zooveel levende getuigen van op straat
liepen, die hem zeer wel geleken, en dit al vry wat verre met hem
ging, vond zyne verstandige gemalin. . . . zich genoodzaakt... . vry-
willig van hem, nog maar gemeen Raad zijnde, te scheiden. En
hoewel hy naderhand altijt nog zeer groote agting voor haar heeft
betoond, heeft dat Haer Ed. egter nooit konnen doen besluiten, om
weder by hem te komen". *)

Petronella woonde sedert op haar „hoffstede buyten dese stadt
Batavia, toegenaemt Wonderwel",*) terwijl Speelman afwisselend
op zijn buitenhuis Speelenburgh, of in zijn ambtswoning binnen het
kasteel vertoefde. Nimmer nam zij na dien deel aan de feestelijk-
heden of officieele ontvangsten, waartoe de „joffers" der Raden van
Indië werden uitgenoodigd; zij had zich voor goed uit het openbare
leven teruggetrokken. Ten einde zooveel mogelijk onafhankelijk van
elkaar te zijn, lieten de echtelieden door notaris Keysers een scheiding
van goederen opmaken, waarvan de acte 2 Maart 1675 werd ge-
teekend. ") In dat stuk verklaarde Speelman, dat hij alle op den
boedel rustende schulden en verplichtingen voor zijn rekening nam,
evenals de volledige kosten der opvoeding van zijn zoon, terwijl hij
dan aan zijn vrouw als haar aandeel f 120000 toewees.*) Ongetwij-
feld is dat voor die tijden een kapitale som, maar in vergelijking met
het vermogen, dat Speelman bij zijn dood, 9 jaar later, naliet, is
het toch maar een matig bedrag. Bovendien blijkt uit haar testament,'')
dat zij getrouwd was op huwelijks-voorwaarden, zoodat we wellicht
moeten aannemen, dat deze f 120000 worden uitgekeerd boven het
kapitaal, door haar bij haar huwelijk meegebracht, ook al vermeldt
de scheidingsacte dit niet.

Wij willen er hier in dit verband al vast op wijzen, dat Petronella

i) VALENTIJN IV, I, blz. 311.
*) Zie haar testament hierachter onder de Bijlagen, no. VI. De buitenplaats

is genoemd naar haar eigen naam Wonderaer.
*) Zie hierachter Bijlage no. IV.
"*) Namelijk veertigduizend rijksdaalders z.g. zwaar geld, dat is de rijks-

daalder berekend op 60 stuivers.
"1 Ook dit testament is onder de Bijlagen opgenomen als no. VI.
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in het genoemde testament tot haar erfgenaam en executeur-testa-
mentair benoemt „mynen welgedachten E. heer en man, Cornelis
Speelman", die een aantal legaten zal hebben uit te keeren, waar-
onder aan haar zoon alleen al een bedrag van f 125 000. Hieruit zou
zijn af te leiden, dat zij inderdaad meer dan de genoemde f 120000
moet hebben ontvangen.
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V. Admiraal en Veldoverste naar Oost-Java.

Sedert 1646 werd het machtige rijk van Mataram. dat zich over
Midden- en Oost-Java uitstrekte, bestuurd door den Soesoehocnan
Amangkoerat I, een bloeddorstig despoot, zooals de geschiedenis er
maar weinigen kan aanwijzen. )̂ Onmiddellijk nadat hij de regeering
aanvaard had. liet hij den bevelhebber van zijns vaders lijfwacht met
zijn geheele geslacht vermoorden. Bij den dood eener geliefde sëlir
of bijvrouw gaf hij uiting aan zijn droefheid door honderd vrouwen
in een soort kooi boven haar graf op te sluiten, en daar den honger-
dood te doen sterven. Niets of niemand was hem heilig, zoomin de
hofgrooten als de Mohamedaansche geestelijken, en vaak dreven in
de rivier, die langs zijn kraton liep, de lijken bij tientallen stroom-
afwaarts. Met het toenemen der jaren werden zijn daden uitzinniger,
doch daar hij, door het ongebreideld toegeven aan zijn hartstochten,
geestelijk en lichamelijk tot een wrak was geworden, wisten sluwe
regenten zich ten koste van hem en de bevolking te verrijken. In
zijn naam legden zij het arme Iandvolk steeds drukkender lasten op,
maar behielden een groot deel van de zoo verkregen schattingen
voor zichzelf. Zwaar ging het lijdzame en voor zijn vorsten en
regenten zoo onderdanige volk van Midden-Java onder deze toe-
standen gebukt.

Wel was het oogenblik gunstig voor het optreden van den op-
standigen Madoereeschen prins, Taroeno Djojo. Ook Madoera stond
onder de opperhoogheid van Amangkoerat; de regent van het eiland,
Tjakraningrat, afstammeling der voormalige Madoereesche vorsten,
moest binnen de Javaansche hof stad Karta verblijf houden, en miste
den moed, voor de belangen van zijn stamland op te komen. Taroeno
Djojo nu verzamelde zich in het geheim een aanhang, liet zich
vervolgens tot vorst van Madoera huldigen, en maakte ten slotte ook
aanspraak op Mataram. Daarbij beriep hij zich op een oude over-
levering, volgens welke hij zou afstammen van de vorsten, die eens
over het machtige Hindoerijk Majapahit hadden geheerscht, en op
dien grond noemde hij zich den waren en oprechten vorst van Java.

») Zie D E JONGE, 0/>*o»i.tf VI , blz. XCVI en volgende; VETII, /<rc-< ,̂ I I .
blz. 1 en volgende; VAN DEVENTER, d'.?<7n'erf<?m.r der A^rfeWo)trf<?« o/> / two I.
blz. 222 e.v.
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Weldra kreeg hij krachtigen steun van een groot aantal Makassaar-
sche zeeroovers, die na Speelman's onderwerping van Makassar hun
land als verhitterde vijanden van de Compagnie hadden verlaten, en
onder leiding stonden der karaengs Montemarano en Galesoeng.
Eenige jaren hadden zij een gastvrij verhlijf gevonden in Bantam,
doch nadat zij in 1673 met den sultan van dit rijk in oneenigheid
waren geraakt, trokken zij met 70 schepen naar Java's Oosthoek,
waar zij van zeeroof leefden. *) Met hen nu sloot Taroeno Djojo in
1675 een overeenkomst, waarna zij tal van Javaansche kuststeden
brandschatten. Te Batavia ondervond men daarvan den weerslag,
daar men er de zoozeer begeerde Java-rijst niet meer ontving. ̂ )

Toen nu de regeering in het begin van 1676 van haar resident
op Japara vernam, dat de Makassaren Soerabaja en Grissee hadden
veroverd en aan Taroeno Djojo overgeleverd, meende zij niet langer
werkeloos te mogen toezien, al was ingrijpen voor haar een uiterst
delicate zaak. Immers de Makassaren waren officieel haar vijanden,
Taroeno Djojo evenwel niet.") terwijl zij met den Soenan van
Mataram door een verdrag van vriendschap was verbonden. Daarom
besloot men te Batavia, de Makassaren te bestrijden, doch tegen de
Madoereezen alle vijandelijkheden te mijden.

De eerste naar Oost-Java uitgezonden troepen onder den kapitein
Jan Fransz. Holsteyn hadden niet veel succes ;*) iets beter ging het,
toen in Augustus versterkingen op het oorlogsterrein aankwamen,
onder een nieuwen leider, den majoor Christiaen Poolman, die zich
onder Speelman op Celebes zoozeer onderscheiden had. Hij slaagde
er in een groot deel van de Makassaarsche vloot te vernietigen, doch
de meeste opvarenden hadden zich door de vlucht kunnen redden en
vonden een schuilplaats in het voor de Nederlandsche militairen
ontoegankelijke gebergte.'^) Weldra sloten zij zich weer bij de

i) Zie ook het £>a<7//re<7i.y/er f<wi BaYcre-io, ió7ó. blz. 192; DE JONGE,
VI, blz. XCIII e.v.

*) Zie ook het Day/ircffiVer m Bataïio, ió75, blz. 29—30, 39-^0, 118—119,
339—340; idem ió7<5, blz. 38, 48, 166—168, 192, 235—243, 270, 288—295, etc.

*) Dat Taroeno Djojo zich aanvankelijk niet als vijand van de Compagnie
beschouwde, blijkt uit het feit, dat hij een gezant zond naar Batavia ,,aen zijn
vader, den Conink van Batavia", met verzoek om geschut en amunitie ter leen.

..En toen hij de geheele Noordoostkust bezette, liet hij slechts Japara intact,
omdat de Compagnie da,ar een loge had. Zie ook het Da<//ir<r<7».r/<?r J67<5, blz.
289—290.

*) Zijn rapport bij DE JONGE, O/>èo«w*-VI, blz. 195 e.v. Hij is dezelfde als
Jan Fransz., hiervóór genoemd óp blz. 72.

*) Poolman's rapport in het £>a(7/ir(?(7W<?r wm Ba/ai>w», 1(576, blz. 236 en vol-
gende. Zie ook DE JOXCE. O/>fromj( VI, blz. 202 e.v. . . . . . .
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8 6 EXPEDITIE NAAR OOST-JAVA.

Madoereezen aan en, gezamenlijk nog geen 12000 man sterk, slaag-
den zij er in een Mataramsch leger van 60000 man, onder bevel
van Amangkoerat's oudsten zoon, den Adipatih Anom, totaal uiteen
te slaan. Hierbij was aan Javaansche zijde niet slechts lafheid, maar
ook verraad in het spel; zelfs enkele zonen van den Soenan stonden
met de opstandelingen in relatie. Van verder verzet was nu geen
sprake meer en binnen korten tijd vielen de kustlanden bijna alle
aan den Madoerees toe.

Den 2"°° December 1676 ontving men te Batavia brieven van den
Javaanschen gouverneur van Japara, Wongso Dipo, benevens van
's Compagnies resident aldaar, waaruit bleek, dat de Madoereezen
ook die plaats reeds hadden aangetast, maar door de Nederlandsche
bezetting ten slotte waren afgeslagen. De gouverneur vroeg uit
naam van den Soesoehoenan dringend om 's Compagnies bijstand. *)
Daarop besloot de Raad van Indië in een buitengewone vergadering
van den 5'"°, onmiddellijk 200 soldaten onder een kapitein daarheen
te zenden; ,,en [is] wyders goetgevonden een aansienelijck eminent
hooft met noch meerder crijgsmagt in corte te laten volgen. Waerop
den heere ordinaris-Raedt Cornelis Speelman, onaengesien syne veel-
vuldige occupatiën, soo ontrent Compagnies saken en bedieningen,
als mede sijn particuliere belangen, nochtans bereytwilligh Sijn E.
dienst en persoon genereuselijck en seer loffelijck heeft gepresenteert
en aengeboden, gelijk dan ook, geconsidereert 't gewicht en de
emportantie der saken, met eenparige stemmen verstaen is, deselve
genereuse aanbiedinge niet alleen te accepteren en Sijn E. daerover
te bedancken, maer ook ernstelijk daertoe te versoecken, 't welck door
Sijn E. seer volveerdigh ten dienste van de Generale Compagnie
sijnde aengenomen, is hem daermede den zegen des Heeren en veel
geluk gewenscht geworden". *)

Nog dienzelfden dag vertrok kapitein Jonkheer Jan Albert Sloot
met 208 Nederlandsche soldaten; in den brief, welken hij medekreeg
voor 's Compagnies resident te Japara, Everart van der Schuur, werd
dezen opgedragen de stad en de bezittingen der Compagnie aldaar
met kracht te verdedigen, doch niet agressief tegen de Madoereezen
op te treden „omdat wy met alle mogelyke middelen als mediateurs
tusschen den Sousouhounang en pangéran van Madura de saeken
en geschillen traghten te accomodeeren". Evenwel deelde de regeering
hem alvast mede, dat zij, indien de Madureezen van zoodanige be-

1) Zie ook het Daj/Arej/ijter j'o« datóvia, i67ó, blz. 325 e.v.
*) Ibidim. blz. 330.
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SPEELMAN NEEMT DE LEIDING. ' 87

middeling geen gebruik wilden maken, genoodzaakt zou zijn haar
toevlucht tot geweld te nemen. Intusschen moest Van der Schuur
beide partijen de aanstaande komst van Speelman mededeelen, en hen
trachten te bewegen, in afwachting daarvan onnoodig bloedvergieten
te vermijden. Ten slotte diende hij voorbereidende maatregelen te
nemen in het belang van ,,de gesontheyt en 't goet defroyement onses
volcx".')

Onmiddellijk begon men te Batavia met volle kracht aan de uit-
rusting der expeditie te werken. Maandag 7 December besloten Gou-
verneur-Generaal en Rade, nog 300 Nederlandsche militairen gereed
te maken onder Isaacq de Saint-Martin en andere officieren, benevens
400 inheemsche vrijwilligers aan te monsteren. Speelman zelf werd
al spoedig zóó door de voorbereiding in beslag genomen, dat hij zelfs
de vergaderingen van den Raad van Indië niet meer kon bijwonen.
Den 23" vertrok de koopman Jacob Couper met een jacht je, om
op alle kustplaatsen, die de vloot zou aandoen, victualie op te slaan;
twee dagen later had in den avondstond ten huize van den Gouver-
neur-Generaal het afscheidsmaal plaats, waar Speelman en al zijn
officieren aanzaten, „en alwaer, besyden de heeren Raaden van
India, oock veele andere gequalificeerde ministers en juffers mede
present waren". )̂ Nadat den 26'" een algemeene monstering van
het zeevolk en de soldaten was gehouden, teekende de regeering den
28*'"" de Instructie voor den Admirael en Veldoverste, mitsgaders
den Raed, waarin als hoofddoel der expeditie genoemd wordt „om
vooreerst als mediateurs wedersijds tot accomodatie der strydende
parthyen onsen dienst aan te bieden, dogh vooral oock den Ragia
van Madura daartoe aen te porren, en hoe men by onwilligheyt ver-
obligeert is synen heer, don Sousouhounangh, by te staen". ̂ ) Indien
Taroeno Djojo onze bemiddeling aanneemt, moet hij beginnen alle
vijandelijkheden te schorsen, zich van de Makassaren ontdoen, en
alle Mataramsche zeehavens ontruimen. Wil hij daartoe niet goed-
schiks overgaan, dan zal men hem, zoo mogelijk, dwingen. Gelukt
dit, dan zullen de Madoereezen den Soenan weer als hun heer hebben
te huldigen „of wel nae de herstellingh der Javaanse onlusten dat
eylant*) aen ons werden opgedraagen".

Aangezien de opstandige prins de oorzaak is, dat de Compagnie

*) Ibidem, blz. 330—331.
*) Ibidem, blz. 356.
*) Ibidem, blz. 367 e.v.
"*) Madoera.
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8 8 ' SPEELMAN NEEMT DE LEIDING.

verschillende expedities heeft moeten uitrusten, dient men hem
verder aan te spreken „tot rembourzement van een notabele somma
dierwegen". Bij den Soenan daarentegen moet men trachten bevesti-
ging te krijgen van een mondelinge toezegging, reeds in 1652 aan
Van Goens gedaan, dat de Oostgrens van haar Bataviasche of
Jacatraansche jurisdictie tot de rivier van Krawang worde verlegd.

Bij de besprekingen over deze Instructie had Speelman er op ge-
wezen, dat het nu wellicht tevens mogelijk zou zijn, gebruik makende
van des Soenans verlegenheid, voor de Compagnie een monopolie-
contract voor alle Mataramsche zeehavens te verkrijgen. De regeering
was evenwel niet zoo voortvarend als Speelman, en zij nam in de
Instructie de clausule op, dat het verkrijgen van zoodanig „exclusief
contract voor de Compagnie alleen" ongeraden werd geacht „soo
om de groote hatelijkheyt, die het sonde medebrengen, als dat het
dogh evenwel niet naegekomen soude werden".*)

Wij zullen zien, dat Speelman niettemin ook in deze zaak zijn zin
zou weten door te drijven.

Hoelang de expeditie duren zou, was niet te voorzien, en daarom
achtte Speelman het noodig, ook zijn particuliere zaken afdoende
te regelen. Nu hij van zijn vrouw gescheiden leefde, moest hij de
zorg voor zijn beide woningen en zijn omvangrijke geldzaken )̂ aan
vreemde handen toevertrouwen, maar hij was zoo gelukkig daartoe
den bejaarden accuraten opperkoopman Daniël van den Bolcq bereid
te vinden, en zoo kon hij in den nacht van 29 op 30 December 1676
rustig met de vloot zee kiezen. Deze bestond uit 9 schepen, waarop
in totaal 1715 koppen; vijf dier schepen zouden evenwel, na op
Japara de troepen ontscheept te hebben, doorgaan naar de Oostersche
provinciën. Nadat de vloot den 1'" Januari de hoek van Krawang
was omgezeild,^) zond Speelman een jachtje vooruit naar Semarang
en Japara, om zoowel den gouverneur Wongso Dipo als Taroeno
Djojo op zijn komst voor te bereiden. Vervolgens stelde hij met zijn
raad een „krijghsdiscipline" op, voor 't geval ,,\vy des noots ge-
dwongen werden het swaart uyt de scheede te trecken". Vele soldaten
bleken onvoldoende uitgerust, vooral indien de regens zouden door-

i) Zie ook DK JONGE, O/>*OWW/ VII. blz. III.
*) Zie beneden, hoofdstuk IX.
*) Zie Speelman's brief van 9 Januari in de Orm;<?fo)»<>» bnVr<vi ió77, acht-

ste boeck, folio 1423 verso e.v. Uittreksels bij DE JONGE VII, blz. 73 en
i<577, blz. 34 e.v.
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breken, en dit noopte den raad maatregelen te nemen om hen te
voorzien van behoorlijke kleeding! Door windstilte schoot men zeer
slecht op, en de vloot dreef den 5'"'" Cheribon voorbij, zonder de
reede te kunnen bereiken; den 7*"'° ankerde men voor Tegal. Van een
vaartuig uit Cheribon vernam men daar, dat op die plaats circa 150
Madoereezen waren aangekomen, die door het grootste deel der
bevolking vriendschappelijk waren ontvangen. De regent van Cheribon
liet weten, dat de Compagnie niet lang moest dralen, indien zij den
Soenan wilde helpen, doch dat overigens de bevolking liever onder
Taroeno Djojo wilde blijven, die hun vele vrijheden beloofd "had,
dan onder Mataram. Verder vernam men nog nieuws van het oor-
logsterrein, waaronder het voornaamste was. dat de Madoereezen
oneenigheid hadden gekregen met de Makassaarsche zeeroovers;
dezen hadden zich teruggetrokken naar het uiterste Oosten van Java,
met uitzondering van den karaëng Galesoeng, die met een nicht van
Taroeno Djojo was gehuwd en op Madoera verbleef.

Op Tegal ging Speelman zelf aan land; de gouverneur, Wiro
Soeto, verklaarde, dat de Soenan zeer naar den admiraal verlangde,
en dat hij, gouverneur, gaarne een aantal Nederlanders daar zag
achterblijven, om zijn plaats te beschermen. Speelman antwoordde,
dit niet te mogen doen. doch hij gaf den gouverneur een princevlag
en een „acte van sauveguarde", in de hoop, dat de Madoereezen daar-
aan „'t behoorlijck respect souden defereeren". Bovendien liet hij
voorloopig twee kleine scheepjes voor de kust liggen. Den 9**°
Januari zeilde de vloot verder en ankerde den volgenden dag op
de reede van Pekalongan. *) Hier vernam Speelman, dat kort na
zijn vertrek van Tegal een aantal Madoereezen aldaar waren aange-
komen, en den gouverneur gevraagd hadden, of hij voor Mataram
of voor Taroeno Djojo was. Daarop had Wiro Soeto geantwoord,
dat hij „als neutraal onder Compagnies bescherminge most werden
geconsidereert". Nu wilde hij gaarne vernemen wat men van hem
verwachtte, indien de Madoereezen de prinsenvlag zouden aantasten.
Speelman liet hem weten, dat hij dan moest beginnen met een
protestatie, zonder dadelijk tot hostiliteiten over te gaan, doch dat
hij in het uiterste geval geweld met geweld zou mogen keeren. Het
was des admiraals bedoeling vóór de verwachte besprekingen met de
beide partijen zooveel mogelijk alle oorlogsdaden te vermijden.

Op dezelfde plaats keerde het jacht je in de vloot terug, dat den

*) Zie DE JONGE, O*£O»W/ VII, blz. 76; Do^A^ow/er t-o» Bafawo, ió77,
HIz. 48, 49.
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1""° Januari vooruit was gezonden naar Semarang en Japara. Het
bracht weinig bemoedigende berichten mee: de Javanen der kust-
streken gedroegen zich zeer passief, en op Japara werd de komst
van de Hollandsche vloot dringend noodig geacht. Daarom besloot
de raad, onmiddellijk door te gaan, en den 12*"" kwam men op de
reede van Semarang, „alwaer wy tot den 16°" met een onstuymich
weder onder sware regens op een holle zee als verwaeyt bleven". *)
Toen men eindelijk het anker voor Japara kon laten vallen, kwam
daar de gouverneur Wongso Dipo aan boord, en drong er sterk op
aan, de Nederlandsche troepen zoo spoedig mogelijk aan land te laten
brengen, wat den 20"" geschiedde. Dienzelfden dag stelde de raad
een brief op aan Taroeno Djojo, die zich te Soerabaja bevond, en
waarin men hem verzocht in het belang van den vrede naar Japara
te willen komen om besprekingen te houden, dan wel behoorlijk ge-
qualificeerde gemachtigden te zenden. Vervolgens regelde Speelman
de uitrusting en het vertrek der schepen, die voor Boeton, Ternate,
Ambon, Banda en Timor bestemd waren, waarna hij den 21"""
Februari zijn besprekingen kon beginnen met Wongso Dipo. Deze
bleek door den Soesoehoenan van behoorlijke volmacht te zijn voor-
zien om met den admiraal een overeenkomst te sluiten op de basis
van het oude contract van 1646, *) en daarbij verdere concessies te
mogen doen in ruil voor 's Compagnies assistentie. Spoedig was men
het eens, en den 28""" Februari 1677 werd een overeenkomst ge-
teekend,'') waarvan de hoofdinhoud was, dat de Compagnie zich
verbond den Soenan te beschermen tegen alle vijanden ,,als waermet
de Comp" selfs in geen accord van vreede staet, mits dat den Sou-
souhoenam de costen sal betaelen". Als bijzondere gunst vroeg
Speelman verder uitlegging der grenzen van Jacatra tot aan de rivier
van Pamanoekan, dwars over land tot aan de Zuidzee, met afstand
van al het land tusschen de rivieren van Krawang en Pamanoekan,
„alsoo het de Sousouhoenam doch geen nut toe en brengt". Het
contract schonk wijders aan de Compagnie algeheelen vrijdom van
tollen en havengelden in geheel Mataram, alsmede het recht om
overal loges te mogen bouwen, benevens een scheepstimmerwerf te
Rembang of elders. Bovendien verbond de Soenan zich om jaarlijks
4000 lasten rijst op Batavia te leveren tegen den geldenden markt-

i) Zie ook DE JONGE, O/>£om.?f VII. blz. 77 e.v. en
ió77, blz. 66 e.v.

*) Het contract van 1646 in Cor/»iw I, blz. 483 en DE JONGE V, blz. 286.
*) Het contract van 1677 in Cor/>iw III. blz. 39, DE JONGE VII, blz. 79 en

7677, blz. 112.
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prijs. Het bedrag der oorlogskosten werd ten slotte bepaald op
250000 Spaansche realen en 3000 lasten rijst. Hierbij ging men uit
van de veronderstelling, dat de strijd geëindigd zou zijn vóór ultimo
Juli daaraanvolgende, al of niet door arbitrage van de Compagnie,
waaraan de Soenan bij voorbaat beloofde zich te onderwerpen. Voor
eventueelen verderen duur van den oorlog zouden de te betalen kosten
20000 Spaansche realen per maand bedragen.

Den 4"'" Maart zond Speelman den koopman Jacob Couper „als
die de Javaanse tale prompt lesen, schryven en spreken kon", met
klein gevolg naar des Soenans residentie Karta, om het verdrag te
doen ratificeeren. Intusschen was in den nacht tusschen 24 en 25
Februari de bode teruggekeerd, die den brief van den raad naar
Taroeno Djojo had gebracht.') De Madoerees liet weten, dat het
hem niet mogelijk was naar Japara te komen of gemachtigden daar-
heen te zenden, doch hij vroeg in „civile termen", of de Compagnie
hem wilde steunen in zijn pogingen, om de Makassaarsche zeeroovers
geheel uit te roeien. -) In rade besloot men, aan dit verzoek gevolg
te geven, en reeds was men met de voorbereiding daarvan bezig,
toen men bericht kreeg, dat Taroeno Djojo eenige troepenafdeelingen
rechtstreeks naar Mataram had gezonden. Dit was een reden om
onmiddellijk van de toegedachte assistentie af te zien. Ten einde een
beter inzicht te krijgen in de zeer verwarde toestanden en verhou-
dingen in den Oosthoek, en tevens dichter bij de hand te zijn, besloot
men nu met de inmiddels tot 10 schepen uitgebreide vloot van Japara
naar het Oosten te zeilen. Toen de dag van vertrek bepaald was,
bood de gouverneur aan Speelman en zijn officieren een Javaansch
afscheidsfeest aan, wat van deze zijde beantwoord werd door den
gouverneur „met mevrouw Sijn Beminde en alle den hoffadel, soowel
als de voornaemste mevrouwen en staatdochteren op de manierlijckste
wyse met Javaanse spyse en vruchten, en daernaer met Nederlants
bancquet en alderhande aengename confituren, onder de vercoelinge
van een partye roosewater, te festoyeeren."

Juist toen men den 25*"" Maart van plan was de ankers te lichten,
keerde „zeer wel te pas" Jacob Couper uit Mataram terug.') Hij

i) Het rapport van dien bode, den Moor Piero. bij DE JONGE VII, blz. 83
en volgende.

*) Zie ook het ZJaiy/irci/uto- iwi Sa/aria, 1677, blz. 67—68.
*) Zie voor dit alies Speelman's brief van 30 Maart, Owrflwo»«M. &ri«v«

ió75, sesde boeck, folio 1644 e.v. Couper's rapport ook bij DE JONGE VII,
blz. 95 en volgende. Een brief van den Soenan aan Speelman aldaar, blz. 114.
Zie ook het Dagr/rrcj/Mfw TWI Bnfoji'ff, J677, blz. 89.
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bracht wel geeii geld mee, zooals Speelman gehoopt had, „daermet
het ten hoof soo overbreet niet scheen om te comen", maar overigens
geen slechte tijding: de Soenan, die zeer ziek was. had het verdrag
uit zijn naam door zijn vier zoons doen ratificeeren, en alleen be-
zwaar gemaakt tegen het verzoek, om het gebied van Batavia uit te
breiden tot Pamanoekan. Merkwaardigerwijze had reeds, vóór dit
bekend was, de regeering te Batavia aan Speelman geschreven, dat
haar dit verzoek tot afstand van „het groote stuck land van Carwan *)
tot Pamanoekan te excessief dunckt". ̂ )

Overigens had de Mataramsche regeering er krachtig op aange-
drongen, geen vergelijk te sluiten met Taroeno Djojo. maar dien te
dooden.

Uit de berichten van beide partijen leidden nu Speelman en zijn
raad af, dat de kans op bemiddeling uiterst gering was, en dat ten
slotte de wapenen een beslissing zouden moeten brengen. Dat ook
cle regeering te Batavia tot dit inzicht was gekomen, blijkt uit haar
brief van 10 April,-'') waarin zij schrijft: „Weswegcn om den goeden
uytslagh van zaeken metten Sousouhounangh in Rade van India
nader geresolveert is, hem [Taroeno Djojo] tot devotie en zijn
ouden staet te reduceren, en met lief of leet, 't zy door een redelijck
accomodement of anders door feytelijckheyt van wapenen, van 't
groot eylant Java te verdryven, en 't welcke in 't geheel aen 't wijs
oordeel en goet beleyt van den heer admirael Speelman en zynen
raat gedefereert blijft, en wanneer Haer Ed" sich oock de uytslach
van saecken, schoon die al tegens hoope niet ten besten quam uyt
te vallen, sullen getroosten". Hiermede was dus aan Speelman groote
vrijheid van handelen geschonken, terwijl de regeering reeds bij
voorbaat de verantwoordelijkheid op zich nam. Bovendien had de
Japarasche gouverneur, Wongso Dipo, als gemachtigde van den
Soenan, den 16"'" Maart aan Speelman een volmacht ter hand gesteld,
waarbij aan alle onderdanen van Mataram gelast werd Speelman in
alle opzichten te steunen en zijn bevelen op te volgen „alsoff den
Sousouhounang selfs commandeerde".'*)

Oostwaarts zeilende en hier en daar op de kust verkenningen
doende, vernam men onder meer. dat de Madoereezen de bloeiende

*) Krawang.
•*) Zie het genoemde £>a<7/t>T(/i.sfcr, blz. 87.
*) ^?Mo/Mf«£n GOHV.-G<?M. en /?arfe rf.rf. 9 /l/>n7 2677. Zie ook liet

r an Bo/aiwa .1677, blz. 97—98.
"*) Zie Cor/>».v Pi/ifomfl/iVi;»! I I I . blz. 48. .
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stad Rembang totaal verwoest hadden.') Toen men den 12'"'" April
goed en wel in de Straat van Madoera gekomen was, zond Speelman
Jacob Couper vooruit, om Taroeno Djojo te begroeten en de komst
van de vloot mede te deelen. Op zijn terugkeer berichtte Couper,
dat de Madoerees „seer irresoluyt" was, en nu eens vriendelijk,
dan weer zeer boos over de Hollanders sprak. -) Daarop besloot de
raad, dat men zou voortzeilen tot voor Soerabaja; daar zou men
nog een laatste poging doen om Taroeno Djojo tot besprekingen aan
boord te noodigen en, als dit niet lukte, geen tijd meer verspillen
..om hem tot cathagoris antwoort te persuadeeren, en ronduyt te in-
sinueeren den Javaensen bodem aenstonts te moeten quiteren en
weder remitteeren onder de wettige gehoorsaemheyt van den Sousou-
hounangh, met restitutie van alle geroofde grove schietgeweeren,
benevens sulcx meer". In dat geval zou men trachten met de Makas-
saren een verbond tegen den Madoerees aan te gaan „onvermindert
evenwel om hun oock te persuadeeren 't eyland Java te quiteren en
in gerustheyt naer huys te vertrecken". Het feit, dat volgens betrouw-
bare berichten de Madoereezen ook Semarang reeds bezet hadden,
liet geen langere aarzeling toe.

Niettemin gingen nog eenige weken met besprekingen verloren,")
doch daarbij bleek herhaaldelijk, dat het Taroeno Djojo's systeem
was „alles en meer te belooven, als men van hem begeert, maer daar
en is niet een woort oprechtelijck gemeent". Naar eenstemmig oor-
deel bleef er dan ook geen andere weg open, clan „me": Godes hulpe
door middel van den degen te soecken. 't geene door geene practicable
induction sonder deselve te crygen is geweest". Den 27"" April stelde
de raad een proclamatie op, die in de Javaansche taal werd over-
gezet, om zooveel mogelijk onder de bevolking verspreid te worden.
Ze luidde als volgt:*)

„Cornelis Speelman, raadt ordinaire van India en admiraal van
de Hollanders, maackt by desen bekent aen alle de inwoonders op
het eylandt Java. alsoock op het eylandt Madura, dat hy uyt de
naam van de Gouverneur-Generael en de Raaden van Tndia op

Voor het volgende zie men Speelman's brieven van 16 en 30 April,
i67£, folio 1672 e.v. Ook DE JONGE VII, blz. 115 en

ió77, blz. 105 e.v.
' ) Couper deelde nog mede, wat later bevestigd werd, dat Taroeno Djojo,

hoewel streng Mohamedaan. zeer aan brandewijn verslaafd was.
") Zie ook het genoemde Da<y/ir<?</iVcr, blz. 123, 137—139, 149.
•*) Men vindt deze proclamatie in het genoemde sesde boeck der Ch

ió7<!?, folio 1696 verso.
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Batavia Troenajaja den oorlogh heeft aengesegt, om denselven tot
hystandt van sijn wettigen heer en coninck, den grooten Sousouhou-
nan, te vuer en te swaert ten uytterste te vervolgen, tot soo lange
hy sich voor syne heer weder sal coonien te verootmoedigen. Daarom
werden alle de onderdaenen van den Sousouhounan, groot en kleyn,
by dese belast en aenbevoolen, haar by den admiraal te voegen, om
des Sousouhounans landen te suyveren, Troenadjaja en synen aen-
hangh allen afbreuck aen te doen, denselven levendigh of doot voor
den admiraal te brengen, benevens verseeckeringhe, dat ick*) al die-
geene, die haar thoonen getrouwe onderdaenen van den Sousouhounan
te wesen, en hun voor denselven te verootmoedigen, sal neemen onder
Compagnies bescherminge, sonder dat haer door d' een off d' andere
eenige overlast sal werden aengedaen, met belofte, dat den Sousou-
hounan haare misdaden sal vergeven, schoon sy te vooren haar de
onderdanicheyt van Troenadjaja hadden onderworpen.

Gegeven onder 't zegel van de Compagnie in 't oorloghschip de
Veluwe, ady 27 April, a° 1677 'savonts".

Het kostte eenige moeite, aan de moerassige kust een behoorlijk
landingsterrein te vinden, terwijl de rivier zelf door een palissade
was afgesloten. Doch op den tweeden Mei landde Speelman ten slotte
met de geheele macht te Ampel, even ten Oosten van Soerabaja, en
ging, na nog een laatste, vergeefsche, poging tot onderhandeling, den
13""° dier maand over tot een „vigoureuse aenval" op de zwaar ver-
sterkte stad, die hij, hoewel ze door 10000 gewapende mannen ver-
dedigd werd, na twee uur strijdens in bezit kreeg. Onder de buit
bevonden zich tusschen de 90 en 100 kanonnen, „doch den besten
buyt — namentlijcq Troena Jaja selfs — was den dans ontsnapt,
doordien men, uyt onkundigheyt der wegen, niet wel bequaem was,
den vluchtenden vyant te landewaert-in voort op de hielen te
sitten". 2)

Het bericht van deze overwinning veroorzaakte te Batavia groote
vreugde, en op den 30*""° Mei, den gedenkdag van de verovering
van Jacatra, werd er in alle kerken „een dancksegginge gedaen over
de bevochten victorie door den E. heer admirael Cornells Speel-
man 't verjagen van den rebelligen Maduresen prince Teroena

Hier gaat de proclamatie ineens van den 3""*" in den 1"'" persoon over.
Zie Speelman's brieven naar Batavia van 27 Mei en 14 Juni, Of<rr<7<xo»i«i

Jó7#, sesde boeck, folio 1721 verso en volgende. Verder ook DE JONGE
VII. blz. 116 en volgende; Da#/in?srj.rf<?r 7(577. blz. 149, 183 e.v.
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Jaja, en 't vermeesteren en recupereren dier oude en voorname plaetse
voor den rechten heer. den Keyser van Mattaram". *)

In het kamp te Soerabaja was men evenwel niet zoo dankbaar en
feestelijk gestemd als op Batavia. daar de gezondheidstoestand er
allerellendigst was. Onmiddellijk na de verovering der stad was men
genoopt geweest, een schip met ernstige zieken naar Batavia te zen-
den. Daarna bevonden zich onder de overgeblevenen „noch ruym 150
debile gasten, die geen quartier uurs marcheren zouden konnen. De
meeste quellinge dat is de loop, en daeruyt volgt een bloetganck, die
geerne de luyden soo swack maeckt, dat se noch staen noch gaan
konnen, sonder dat wy de regte oorsaeck tot noch toe konnen uytvin-
den, want het hapert noch aen goet eten, noch aen goet waater, en
evenwel moet het ergens aen schorten". Toen Speelman dit schreef,
was hij klaarblijkelijk vergeten, dat hij eenige weken te voren gemeld
had, hoe de Madoereezen den bovenloop van de rivier hadden afge-
sloten, waardoor men slechts brak drinkwater had, ,,sijnde UEd. niet
onbewust, hoe gulsich het gemeene volck, door de groote hette dor-
stich, het, sonder veel onderscheydt te maecken, maar inslingeren".
In verband met dien slechten gezondheidstoestand besloot de raad, ̂ )
Soerabaja als hoofdpost bezet te houden en daar een zoo goed
mogelijk verblijf in te richten voor de zieken; met de valide militairen
zou men dan van daar uit kunnen opereeren, waar zulks hel meest
noodig was, ,,en vooreerst te landwaart-in tot afbreuck en vervol-
ginge van Troena Jaja". Deze was in de richting van Kediri gevlucht,
en Speelman zond voorloopig een kleine afdeeling ter verkenning
dien kant uit. Weldra kreeg hij van den bevelvoerenden luitenant
bericht, dat hij het meerendeel der bevolking in groote vrees voor de
Madoereezen bevonden had, en van haar stellig geen steun was te
verwachten. Daarom had hij zich verschanst te Trong, op zeven
mijlen van Soerabaja. De raad zond daar nog 100 man heen, om dat
punt bezet te houden, en schreef een omstandig relaas van de situatie
naar Batavia. Het werd allereerst noodig geacht, de Mataramsche
partij, die niets deed, tot krachtiger optreden en het zenden van geld
te insinueeren. Verder diende men de beschikking te hebben over
drie colonnes: een om Taroeno Djojo te achtervolgen, een tweede
om op te treden tegen de Makassaren, die zich bij Pasoeroean hadden
geconcentreerd, en een derde om naar Madoera te gaan, ten einde

2ó77, blz. 150—151.
*) DE JONGE VII, blz. 120 e.v.; Datf/in?srw/£v j-aw So/avio, ió77, blz. 77,

182 e.v.
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de rebellen aldaar „eens wat ernstigh te gaen besoecken". De raad
sprak de hoop uit, dat de regeering te Batavia dan ook een krachtige
versterking zou zenden. Het antwoord luidde,') dat men wegens de
verdachte houding van het naburige Bantam te Batavia uiterst voor-
zichtig moest zijn; niettemin zou men nog eenige schepen uitrusten,
met 400 kloeke soldaten. Daarmede moest Speelman zich dan maar
zien te redden, „doch alles met soo cleene kosten, als immers geschie-
den kan, en met volle teekenen, dat sulex eenlijck geschiet voor den
SousOuhounang, en sonder eenige dier plaetsen voor de Compagnie
in possessie te begeeren". Bovendien was men te Batavia van mee-
ning, „dat het werek daartoe zal dienen en moeten werden geschikt,
om vóór 't inbreecken van 't aanstaande Westerzaysoen ofte vóór
half November met de militie weder hier te konnen zijn". Tegenover
eventueele Bantammers in het Oostelijke vaarwater diende men alle
kwesties te mijden.

Dezelfde Bataviasche missive bevatte ook een belangrijke mede-
deeling voor Speelman persoonlijk, en wel, dat Heeren-XVII in hun
brief van 21 October 1676 hadden bepaald, dat bij eventueel over-
lijden van Maetsuycker, Rijckloff van Goens als Gouverneur-Generaal
moest optreden, en Speelman alsdan zou worden bevorderd tot Eer-
sten Raad van Indië en Directeur-Generaal.

Dit schrijven van de Hooge Regeering kruiste een brief van
Speelman en zijn raad, d.d. 23 Juni, )̂ waarin zij genoodzaakt waren
mede te deelen, dat de zaken er nog steeds niet best voorstonden: er
waren weer veel dooden en zieken, en een nieuwe evacuatie naar
Batavia was noodig. „Den admirael verclaart in conscientie, dat hy
het van herte geerne met een gedeelte van sijn bloet wilde beteren,
om de reste niet vigeur in 't voorhooft van 't volck te employeeren."
De aanwezigheid van een groot aantal Bantamsche vaartuigen in
den Oosthoek maakte den toestand nog ingewikkelder; het stond
vrijwel vast, dat Taroeno Djojo van Bantam uit ondersteund werd.
De Javanen bleven werkeloos en laf: een troep van 400 gewapende
Javanen was zonder strijd op de vlucht geslagen, toen zij 30 Ma-
doereezen zagen aankomen. Na .rnededeeling. dat Couper naar
Madoera was gezonden, om te trachten van de goedgezinden steun
te verkrijgen, sprak de raad de wenschelijkheid uit, om een plechtige

i<577, blz. 196. /fcfoftrft'r» ram (7.-(7. ev
rf.rf. 25 7imi 2677.

*) Owryccoiwtt frrirtVH 2ó7£, sesde boeck, folio 1779 e.v.; Da^Arcjfü^r 2(577,
Wz. 209 e.v.: DE JONGE VII. blz. 122—123.
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delegatie naar het Mataramsche hof te zenden, ten einde den Soenan
tot meerder activiteit aan te sporen, „benevens ernstige inmaninge
van een goede somma penningen tot guastos."*) Om die gecommit-
teerden te meer ontzag te doen hebben, was het gewenscht, hen
door 100 a 125 soldaten te doen vergezellen, en de raad verzocht,
dat de regeering die naar Japara zou willen zenden, van waar uit
die tocht moest worden ondernomen.

Er was evenwel geen sprake van, dat de regeering aan dit verzoek
kon of wilde voldoen. Wegens de toenemende vijandschap der
Bantammers en door een opstand tegen de Compagnie op Alalakka,
had zij zich zelfs, na ,.met besondere ernst en aandagt gedelibcreert"
te hebben, genoodzaakt gezien, van de aan Speelman beloofde 400
militairen er 150 op Batavia aan te houden. Van een tocht naar
het binnenland wilde zij niet weten, wegens het daaraan verbonden
risico, „en daerom de expresse resolutie legt, niet eene van ons volck,
kleyn of groot, naer de Mattaram te doen opgaen, om geen affront
te lyden.""') Speelman moest zijn aansporing en protest maar richten
tot den gouverneur Wongso Dipo te Japara, die immers gemachtigde
van den Soenan was.

Zooals men ziet, verkeerde Speelman in een weinig benijdens-
waardige positie. Aan alle kanten door vijanden omringd, had hij
tot taak, met een zwakke macht het zwaar geschokte prestige te her-
stellen van een Soenan, die door een groot deel van zijn volk en
zijn eigen familie werd gehaat en veracht. Het was onmogelijk, om
gevolg te geven aan den wensch van den raad, naar drie verschillende
zijden tegelijk te opereeren. In een bespreking op 3 Juli werd nu
besloten, dat men, ondanks het verbod der regeering, zou trachten
Taroeno Djojo te achtervolgen en omsingelen, maar dat Speelman
zelf eerst naar Madoera zou gaan, „want de creaturen van Tro-
nadjaja daer soo absoluyten regeeringe voerden, en zoo vermeten
werden, dat se ons zelfs, of de onse, begonden te dreygen."") Den
5*'° Juli vertrok hij daartoe met enkele schepen naar het Noorden,
ankerde den /""" op de reede van Arosbaja, aan den Noordwesthock
van het eiland, en ging den 8"'"°, nadat een sommatie tot onder-
werping niet beantwoord was, tot den aanval over. *) Na een gevecht

>) Portugeesch: onkosten.
2) Da0/ir<?.0w/«- i677, blz. 215. J?«o/i</«ë» C.-G. e». i?«/e rf.rf. (5 /H/I i<579.
3) DE JONGE VII, blz. XIV, 123 en volgende: Da<7/ir<?0wter ió77. blz. 225 e.v.;

231 e.v. Zie ook de M I M K * tw, G.-C7. r» 7?a</f non H<vr«i-XfV/. rf.rf. 24 A ô-
rrmfter 2677, folio 176 e.v.

*) Zie voor het volgende Speelman's missiven van 17 Juli en 1 Augustus,

Dl. 94. • 7
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van twee uur was men meester van ,,die groote. schoone en playsante
stadt"; ze werd „totaliter vernielt en verbrandt". De volgende dagen
trok men met Inlandsche soldaten den omtrek rond, en liet bekend
maken, dat ieder in genade zou worden aangenomen, die den Soenan
als zijn rechtmatigen heer erkende. Het resultaat was nihil. Den
10"'"' kreeg Speelman bericht, dat te Kabanjar, gelegen aan de Zuid-
kust nabij Kamal, en ongeveer tegenover Soerabaja, een aantal
opvarenden van de Soerabajasche vloot op eigen gezag aan land waren
gegaan, alwaar ze door de Madoereezen waren overvallen en gedood.
Een schipper en 26 Nederlanders, waaronder twee chirurgijns, waren
daarbij gevallen. Aanstonds besloot Speelman daarheen te gaan, om
de „moordenaars" te straffen. Voor Kamal gekomen, ontving hij
nog een tweede onheilstijding, van zóó groot belang, dat het geheele
plan de campagne er door werd omver geworpen. Want, terwijl het
voornemen was, na zijn terugkeer van Aladoera naar Kediri te trek-
ken, om Taroeno Djojo aan te tasten, vernam men nu. dat eenige
van diens onderbevelhebbers naar Mataram waren opgerukt en de hof-
plaats hadden genomen en geplunderd, waarbij de Soenan in gezel-
schap van zijn oudsten zoon was gevlucht. Op weg naar de Neder-
landers, bij wie hij steun wilde zoeken, was de oude vorst echter
nabij Tegal overleden. *) Ten slotte vermeldde het bericht, dat de
kroonprins de rechten zijns vaders had aanvaard, en nu op weg was
naar Japara, om zich den bijstand van den admiraal te verzekeren.

Allereerst liet nu Speelman 80 soldaten uit Trong terugroepen en
zond die ijlings naar Japara; vervolgens hield hij krijgsraad op zijn
admiraalsschip vóór Kamal, waar besloten werd den moord op Ka-
banjar streng te straffen, en vervolgens den jongen Soenan te gaan
bijstaan. Naar Kabanjar opzeilende, vond men daar een aantal ver-
sterkingen langs de kust, bezet met 5 a 6000 Madoereezen. Onder
bescherming van het geschut ging Speelman met zijn troepen naar
land. en slaagde er in. den vijand in een half uur op cle vlucht te
drijven, waarna huizen, versterkingen en schuren in brand gestoken
werden. In 't open veld trof men nog 15 onbegraven lijken aan van
de vermoorde Nederlanders.

Vervolgens stak de vloot over naar Soerabaja. waar men volledige
bevestiging kreeg van de onheilstijdingen uit Mataram. De heilige

r» />n«rn ió7$, sesde boeck, folio 1810 en volgende; ook DE JONGE,
o.l. blz. 126 e.v. /)<7<y/im/i'.\-/rr ió/~, blz. 238 cv.; 259 cv.

') In hun missive naar Nederland d.d. 24 November 1677 schrijven G.-G. en
Rade : „niet zonder gedachten van een vehemente doot, off 't sy door hertseer."
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rijkssieraden, dateerende uit den tijd van Majapahit, des Socnans
harem, zijn staatsie-olifanten etc, dat alles was in de macht van
Taroeno Djojo gevallen, die zijn hoofdkwartier nog steeds op Kediri
gevestigd had, en het voornemen had te kennen gegeven om Soerabaja
te hernemen.

Speelman en zijn raad stonden nu voor een moeilijke beslissing.
Hun leger was te zwak, om het te splitsen, en de vraag was nu, wat
als het eerst noodige moest gelden: Soerabaja verdedigen tegen de
plannen van den Madoerees, of naar de Noordkust zeilen, om den
jongen Soenan te steunen. Tot het laatste werd besloten, zij het
met tegenzin, daar men er zeker van zijn kon, dat Taroeno Djojo
onmiddellijk den Oosthoek weer zou bezetten, zoodat alle daar met
zooveel moeite verkregen successen vergeefsch zouden zijn geweest.
Speelman aarzelt niet. in zijn brief van 1 Augustus te doen uitkomen,
hoe, naar zijn meening, de regeering te Batavia voor een groot ge-
deelte de schuld draagt van de gevaarlijke situatie. „Wy wenschten
van gantscher herten, dat UEd* in het optrecken te lande soo groote
becommeringe niet en belieffden te nemen". Had men hem toege-
staan, tijdig naar Kediri op te trekken, dan was er geen sprake van
geweest, dat de Madoerees het in Mataram zoo ver had kunnen
brengen. De eenige methode tegen een dergelijken vijand is — het
lijkt bijna of wij Van Heutsz hooren — hem in zijn schuilhoeken
op te sporen en telkens weer te achtervolgen: ,,zy vluchten als men
comt, en retourneeren. als men terughkeert; sulcx op die wyse nooyt
gedaen wercq. De zaack moet in 't herte aengetast, en de vyandt niet
alleen verdreven, maar vervolgt en ontzenuwt werden". Deze me-
thode heeft de regeering niet aangedurfd, en, ofschoon Speelman
dat betreurt, wil hij de leiding niet neerleggen; hij biedt ook voor
het vervolg zijn dienst aan, „schoon sijn afrwesen hem in sijn perti-
culier belangh seer nadelich is. en sijn reyse naar 't vaderlant voor
dit jaar moet uytstellen".

Nu de raad verklaard had. dat het allereerst noodzakelijk was
i.den zouzouhoenan te gaan zoecken, daer men hem conde vinden,
en, waar 't mogelijck, weder te herstellen", begon men onmiddellijk
de versterkingen te Soerabaja te sloopen. Speelman deelde nu ook
het genomen besluit mede aan den regent Wongso Prono, met
verzoek, of hij en de andere inheemsche hoofden een eed van trouw
aan den Soenan en de Compagnie wilden afleggen. De regent ant-
woordde, dat zij reeds besloten hadden, voor 't geval de Nederlanders
vertrokken, dezen „allerweegen met vrouw en kinderen te willen
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volgen, 't zy naar Japaara off elders, al waar 't oock naar Batavia,
want sy doch sonder Compagnies bescherminge verlegen en verlooren
waren, hun geensints suffisant kennende om 't landt van Sourabaaya
tegen Troenadjaja, off oock niet tegen de Macassaren, die sy vast
stelden clat beyde naar ons vertreck weder ten eersten ditheen
zacken zouden, te connen maintineren". Ofschoon Speelman dit
eigenlijk moest toegeven, trachtte hij hem over te halen, op Soerabaja
te blijven, en zegde toe, dat een schip van de Compagnie ter plaatse
zou worden gestationneerd. Dit stelde de hoofden wel eenigszins
gerust, en zij legden nu den eed van trouw op plechtige wijze af.

Terwijl men met het sloopen der versterkingen bezig was. zond
Speelman nogmaals een brief naar Taroeno Djojo,') met de ver-
maning, zich alsnog aan den Soenan te onderwerpen, en een contract
met de Compagnie te sluiten. De vaandrig, die dezen brief naar Kediri
bracht, werd er behoorlijk ontvangen, doch kreeg Taroeno Djojo
persoonlijk niet te zien. Deze had een der dochters van den Soenan
tot vrouw genomen, noemde zichzelf sedert ook Soesoehoenan, en
achtte zich als zoodanig te verheven, om anders dan door de aller-
grootsten gezien en toegesproken te worden. -) Als antwoord kreeg
de vaandrig een nietszeggend briefje mede. ongeteekend en onge-
zegeld. Even weinig succes had een poging om de Makassaren, die
thans weer onder karaëng Galesoeng stonden, tot onderwerping te
bewegen. *)

Alle te Soerabaja verpleegd wordende zieken en impotenten wer-
den op een schip naar Batavia overgebracht. Speelman verzond
daarmede ook een dankbetuiging op de gelukwenschen, die hij van
de Hooge Regeering had ontvangen bij zijn aanwijzing tot toekomstig
Directeur-Generaal. Hij acht zich „ten grootsten verplicht, zich voor
d' Ed. Heeren Majoores ootmoedigh te vernederen over de onver-
diende eere, die se hem in de gestatueerde survivance hebben believen
te defereren, en daermet te betuygen het goede gevoelen, dat se van
hem namen . . . . verhoopende dat den almachtigen Godt den Hoog
Ed. Heere Gouverneur-Generael Joan Maetsuycker noch lange in
vol vigeur en gesond sal spaaren, opdat de Compagnie noch veel
jaaren sjouysseren mach van dat groote vergenoegen, 't welcq hoog-

*) Deze brief van 27 Juli in Owr,0wo»i«i &n«'«i 7ó"S, sesde boeck, folio 1838.
2) Onder de in Mataram veroverde buit bevonden zich vier dochters van den

Soenan; de oudste was kort na aankomst in Kediri gestorven; de tweede had
Taroeno Djojo zich tot vrouw genomen.

3) Speelman's brief aan Galesosng. eveneens in de Ofer<7<?coHi«i ftnVt'e» ió7S
sesde boeck, folio 1839.
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gedachte onse Heeren principalen betuygen tot noch toe in Zijn
Ed's langduerige diensten genomen te hebben".

Door allerlei verhinderingen kon Speelman nog niet zoo gauw
van Soerabaja vertrekken, als hij gehoopt had. Hij trachtte intusschen
de regeering te Batavia nogmaals te bewegen, hem vrijheid tot op-
treden in het binnenland te geven, en in zijn ijver voerde hij daarbij
al een heel zonderling motief aan. Immers hij verklaart, dat de
scherpe „limiratiën" der regeering, en speciaal het verbod om het
binnenland in te trekken, voor een deel ook de oorzaak zijn van de
vele ziekten „want het blijckt ons, dat dese koortsen geen grooter
vrundt hebben als de gemackelijckheyt".') Doch zelfs dit argument
kon de heeren op Batavia niet overtuigen: in bun vergadering van
24 Augustus verklaren Gouverneur-Generaal en Rade, met schrik
den toenemenden omvang van den oorlog te hebben vernomen. Zij
herhalen nadrukkelijk het verbod om landwaarts-in te trekken, ver-
wachten voor medio September het einde van den strijd, en machtigen
Speelman, desgewenscht naar Batavia op te komen en het bevel aan
een ander over te dragen. *)

Intusschen was den 16'° Augustus in de vloot te Soerabaja een
scheepje aangekomen met een brief van den jongen Soenan, ge-
schreven uit Tegal en gericht ,,aen oom. den admirael Speelman van
Battavia, die bemindt wert van Godt almachtig, die veel rijckdommen
heeft en groote huysen tot Batavia, die alleen een man is in dese
gewesten, die gevreest wert van sijn vyanden. met veele wapenen;
Godt geve UE. een langh leven".')

In dit schrijven geeft Adipatih Anom een kort relaas van het
gebeurde in Mataram, en den daarop gevolgden dood van zijn vader.
Deze had hem kort voor zijn overlijden opgedragen: ..Mattaram suit
ghy opofferen aen UEd. out-oom, den cappiteyn-moor. *) en ins-
gelijcks aan UEd. jongh-oom, den cappiteyn-admiraal, en al 't geene
in de Mattaram is, tot een spelde toe". Ten slotte verzocht de jonge
vorst dringend, of Speelman naar Tegal wilde komen.

Deze besloot nu. niet langer te wachten; hij liet vier scheepjes

i) Speelman's brief van S Augustus, I.e. folio 1847 verso. Zie ook DK JONCK
VII. blz. 134.

-) A'MO/WIÏ» IWI <7oi/ï'fnifiir-GVii<va<ï/ c;t ZvWe rf.rf. 24 ^4H</HJ/I« ió/7. Zie
ook het Doff/ircf/tj/rr iwr flo/awa, 7677, blz. 280—281.

•'<) Orrrr/rfomeij fcriVw» J!ó7S, sesde boeck, folio 1899.
••) Hiermede wordt bedoeld de Gouverneur-Generaal. Het is een verbastering

van het Portugeesche capitano-major.
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in de Straat van Madoera achter, onder bevel van Jacob Couper.
dien hij van een ampele instructie had voorzien, en vertrok den
18'""' naar de Noordkust.') Reeds vier dagen later liet de vloot het
anker vallen voor Lasem, in de bocht van Remhang, waar men
eenigen tijd vertoefde, om den 29" Augustus voor Japara aan te
komen. Juist een dag te voren was de resident aldaar, Everart van
der Schuur, ingevolge een hem door Speelman toegezonden opdracht,
met een jacht naar Tegal vertrokken, om den jongen Soenan te
bewegen met hem naar Japara te gaan. Dit werd dringend noodig
geacht, daar men bericht ontvangen had, dat zich op Tegal ook
afgezanten van den Bantamschen sultan bevonden, die van des
Soenans verlegenheid gebruik wilden maken, om bevestiging te
krijgen van Bantamsche aanspraken op de Cheribonsche landen.'-')

In overleg met den Japaraschen regent. Wongso Dipo, besloot
Speelman zelf, allereerst Semarang, ,,als de poorte van de Matta-
ram", te bezetten. Toen hij den 2''"' September daar op de reede
aankwam, liet de gouverneur der stad aanstonds vredevlaggcn op-
steken en zoo werd deze plaats zonder strijd verkregen. Na de
noodige besprekingen te hebben gehouden, liet Speelman er een
kleine bezetting achter — 7 Europeesche en 37 Inlandsche soldaten
onder een vaandrig, benevens een klein scheepje op de reede — en
vertrok den 5""" met de overige macht Oostwaarts, naar „de gerebel-
leerde oude en voorname stadt Coedoes". die den 8"""' „sonder naam-
waardige tegenstandt" bezet werd.") Van hier uit ondernam de
admiraal nu een landtocht van eenige dagen, waarop hij. na geringen
tegenstand, ook Pati nam. Den 16''''" weer op Koedoes aan boord
gegaan, arriveerde hij den volgenden morgen op de reede van Japara.
Daar was inmiddels den 15"'*"" ook Van der Schuur teruggekeerd,
met „den langh verwachten jongen Sousouhounan". Deze wilde
dadelijk bij Speelman aan boord komen, doch de admiraal kon hem
de eerste dagen niet ontvangen. Sedert geruimen tijd toch werd hij
geplaagd ..met een overtollige uytslagh van hitte en bloetpuysten....

1) Zie voor het volgende Speelman's missive van 3 September, I.e. folio 1864
e.v.: ook DR JOXCIK VII, blz. 135. Een uittreksel in liet /)<7y/.'/v.</!j"/iv rn» /?fl/<7ï'i<j.
ió/7, blz. 299 e.v. Voor het belang der Instructie of Memorie voor Couper zie
ROUFFAER in Bi)Wi'<7(/f» A.'o»imH. /II^IVII»/. 74, 1918, blz. 314—315.

-) Een omstandig relaas van Van der Schuur's wedervaren op Tegal in het
genoemde Day/ir<v/Mf«T, blz. 301—303.

*0 Voor liet volgende zie men Speelman's brief van 18 September 1677. Oiw-
</<?fo»i?» &ri«r» iór<V, sesde boeck, folio 1912 e.v. Ook DE JOXUE VII, blz. 144.
Een uittreksel in het /Ji/iy/inv/w/rr ió"7, blz. 304—305.
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't welck op de voorschreven landtocht niet weynich is toegenomen". *)
Aanstonds bij het weder aan boord komen in Koedoes had hij het
daarom wenschelijk geacht „sigh aen soodanige vehemente remedie.')
om te eerder daarvan ontslagen te raken, over te geven, dat hem niet
veel rust noch lust was overgebleven, om hooghgedachte Sousou-
hounan hier aen boort te ontfangen". Eerst den 19''"' kon hij den
vorst een kort beleefdheidsbezoek toestaan, en toen hij eindelijk den
21""" aan wal ging, stond de Soenan hem persoonlijk aan den boom
op te wachten. *) Bij het volgende onderhoud erkende de vorst al
spoedig, dat zijn geest in de eerste plaats vervuld was van „syne 2
vrouwen ende 4 bywyven", die hij op Pekalongan had moeten achter-
laten en die hij nu vóór alles wilde gaan afhalen. Later zou blijken,
dat dit maar een voorwendsel was, en dat het nog een andere vrouw
gold. Tevergeefs probeerde Speelman hem tot andere gedachten te
brengen, en ten slotte stond hij hem zijn verzoek toe, en stelde een
jacht met een militair geleide tot zijn beschikking, waarmede de vorst
3 October weer vertrok. Reeds vóór dien tijd had Speelman den
koopman Van der Schuur naar Bagelen gezonden, waar de drie
broeders van den jongen vorst vertoefden, om zekerheid te krijgen,
hoe hun verhouding tot den oudsten broeder was, en of zij dien als
Soenan erkenden. Eveneens zond hij boden naar Madiocn, ten einde
te informeeren naar de juistheid der berichten, dat Taroeno Djojo
door de Makassaren uit Kediri zou zijn verdreven. Onder de hand
werden de militairen bezig gehouden met het aanleggen van een
permanente versterking op den berg van Japara, terwijl Speelman
zelf de eischen formuleerde, die hij den Soenan bij terugkeer zou
stellen in ruil voor verdere assistentie.

Al was de gezondheidstoestand op Japara niet zoo ellendig als te
Soerabaja, zoo was ze toch geenszins gunstig. Wederom moesten ,,30
coppen, meest met loop en persinge gequelt" naar Batavia worden
overgebracht, terwijl er reeds verschillende waren gestorven. Onder
de laatsten bevond zich ook Speelman's secunde. de opperkoopman
Cornelis van Woensel, die zich, zwaarmoedig door zijn voortdurende
ziekte, het leven benomen had. Aan de mededeeling van diens over-
lijden voegt de raad toe: „Nu sal deese ongeluckige occurentie den

i)Zie ook Bijlage V hierachter, waaruit o.m. blijkt, dat deze lastige en pijn-
lijke kwaal Speelman zelfs tijdelijk tot geheelonthouding had gebracht.

-) Versta: purgatie.
•<) Voor het volgende zie men Speclnian's brief van 6 October, OiwrywomcH

WCWH io7<!?, sesde boeck, folio 1915 e.v. Ook DE JONGE VII, blz. 145 e.v. en
z'<m Ba/aria, ió/7, blz. 330—333.
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admiraal in zijn vertreck, dat hy onfeylbaar verhoopt hadt met het
eynde van dese maent te sullen geweest zijn, noch al comen te ver-
tragen". *) Hieruit blijkt, dat Speelman sedert kort het voornemen
had opgevat, de leiding aan een ander over te dragen en naar Batavia
terug te keeren. wat evenwel voorloopig nog niet geschieden zou.

Den 10'"'" October keerde de Soenan terug, met zijn vrouwen en
gevolg. '•*) Speelman wilde hen met volle statie inhalen, doch toen
bleek, dat de vorst ten opzichte zijner echtgenooten „so nydich en
jaloers is, dat hy liever sijn donckergeele koninginnen en staetjofFeren
by avont heeft willen aen lant voeren en in 't hoff brengen, als sich
met deselve derwaarts door ons te laten convoyeren".

Uit Cheribon had men intusschen bericht ontvangen, dat de
Bantamniers daar steeds vrijpostiger optraden. De oudste der Cheri-
bonsche sultans, leenman van Mataram, was door de Bantamniers
weggevoerd, en zij brachten opnieuw hun oude aanspraken op dit
gewest naar voren. Speelman neemt dit hoog op. en wat hij daarover
naar Batavia schrijft, kan men beschouwen als het inluiden van den
grooten strijd, dien hij later, Gouverneur-Generaal geworden, tegen
Bantam voeren zou. Hij noemt het optreden in Cheribon ..een onver-
dragelycke vermetelheyt, die eyndelijck nootsaackelijck, als het d' E.
Compagnie best gelegen comt, sal dienen wat ingetoomt te werden".
Het zal niet zoo onmogelijk zijn, „dien weelderigen buerman een
fijnder taal te doen spreecken". Als de tijd gekomen is, zullen er te
Batavia stellig flinke kerels genoeg zijn, om Bantam aan te pakken,
„onder welcke den admiraal sichzelve oock geensints soude willen
verbergen.... UEd. sijn gebeden te gelooven. dat dit niet voort en

comt uyt de minste gedachten tot verwaantheyt, dat weet Godt
het procedeert uyt een lautere lieffde en genegentheyt tot des Com-
pagnies welstant, eere en glorie".

Terwijl Speelman en zijn strijdmakkers ondanks hun moeilijke
omstandigheden geheel opgingen in wat zij hun plicht achtten, was
de jonge vorst, om wiens kroon het ging, van gansch andere dingen
vervuld. Op zekeren dag zond hij eenige gecommitteerden naar den
admiraal met geen ander verzoek, dan om hem „soulagiement" te
willen verkenen in zijn liefdesmart! Zij deelden daarbij mede. dat

1) Zie Speelinan's missive van 10 October, Oi'm/m>»iejt /iriViw» ió7S, sesde
boeck. folio 1926 e.v. Ook Aitf/im/w/cr 76/7, blz. 335 e.v.

-) Zie voor hot volgende Speelinan's brief cl.d. 14 October, Or'<•(•</<•<•<))/«•»
&rtfir» 76/"#, sesde boeck, folio 1956 verso e.v. Ook DK JONGE VII, blz. 155 en
volgende, en L>oyA>V(/w/cr z'tm .Ba/ww, ió77, blz. 342—347.
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hun heer buitengewoon gecharmeerd was van een Blitarsche regen-
tendochter, die voor enkele jaren met een van zijn broeders gehuwd
was geweest, maar weldra van hem gescheiden. Toen had /iy haar
willen trouwen, en zij had daarin toegestemd, maar de oude Soenan
had zich verzet. Bij de verovering van Mataram was de veelgeliefde
in handen der Madoereezen gevallen, en Taroeno Djojo had haar
vervolgens geschonken aan een der Cheribonsche gebroeders-sultans.
Nu lief de Soenan den admiraal dringend verzoeken, bedoelde jonge
dame met list of geweld van Cheribon te halen, „gaende het derven
van dese syne beminde soo verre, dat hy noch nacht noch dag rusten,
noch eten noch drincken concle". Speelman antwoordde de gecom-
mitteerden, dat de Compagnie zelfs „om het heele Javaense land
vol goud" nooit ofte nimmer zich zou moeien met een zaak. „die
niet t' eenemael het reght ende de billicheyt aen haer zyde h a d . . . .
maer geenssints om een off 1000 vrouwen, daar hy geen ander recht
off praetentie op hadde. als die hy sich uyt een verlieffde passie —
die in princen van sulck aensien, voornementlijck in zoodanige ver-
warringe en onseeckerheyt hunner state, niet behoorde te resideeren —
imagineerde". Toch liet hij zich ten slotte bewegen, een schip naar
Cheribon te zenden met een brief aan den sultan, waarin deze
vriendelijk verzocht werd de bedoelde prinses vrijwillig uit te
leveren. *)

Den 17""" October keerde Van der Schuur op Japara terug van
zijn tocht naar het achterland. Hij had in de oude hofplaats van
Mataram den Pangéran Poeger aangetroffen, tweeden zoon van den
overleden ouden Soenan, en die geacht werd de leider te zijn der
oppositie tegen Amangkoerat II. zooals Adipatih Anom als Soenan
genoemd wordt. In een overigens zeer hoffelijk gestelden brief deelde
Poeger mede. dat hij niet naar Japara kon komen, wat als een be-
vestiging zou kunnen worden beschouwd van de tegen hem bestaande
vermoedens. Niettemin schrijft Speelman nog al optimistisch naar
Batavia, „dat Pangerang Poeger de streng van oppositie tegen zynen
broeder, depatty Anom, soo heel sterck niet trecken, en misschien ook
het gemeene volk niet disponeren kon tot zijn devotie, soo hy al
anders gesind was". De toekomst zou uitwijzen, dat Speelman zich
hierin schromelijk vergiste. Een andere mogelijkheid is, dat hij zich

') Zie voor het volgende Spcelinan's brief van 22 October 1677. O7rr.</m>//ic»
i/ M7.V, folio 1970 e.v.; UK JOXUE VII, blz. 160 c.v.: öor/Am/w/er twi

ió/7, blz. 361 e.v.
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optimistischer uitte, dan hij in zijn hart meende, om de regeering
op Batavia, die met leede oogen zag hoe de Compagnie steeds meer
verstrikt raakte in de inwendige woelingen der Matarammers, niet
nog somberder te stemmen. De beide andere broeders van den Soenan
hadden uit Bagelen brieven gezonden, waaruit bleek, dat zij zich
niet tegen diens opvolging verzetten.

Naar aanleiding van Van der Schuur's rapporten oordeelden Speel-
man en zijn raad het noodig, evenals Amangkoerat II zelf, dat deze
naar Mataram zou optrekken, om te trachten zich met Pocger te
verstaan, „en dat hy nootsaackelijck daarin door ons met een goede
guarde dient geaccompagneert te werden, opdat de Compagnie aen
d' eer en de glorie van sijn herstellinge blyve, en hy des te hooger
aen deselve verobligeert en verbonden werde". Daar Amangkoerat
zeer goed inzag, dat hij zonder de hulp van de Compagnie niets kon
bereiken, stond hij deze bij een tweetal op 19 en 20 October getee-
kende acten niet alleen volledige vergoeding van oorlogskosten. maar
bovendien tal van belangrijke voordeden toe. *) In de eerste acte
bevestigt hij volkomen het contract, op 28 Februari door Speelman
gesloten met Wongso Dipo, en te Mataram door de vier prinsen uit
naam van hun vader bekrachtigd. Als onderpand voor de daarin be-
paalde oorlogskosten verklaart hij „boven het generale verband van
ons geheele rijek. persoon en goederen, oock in 't particulier en
speciaal verbonden al onse zeehavenen langs den oever . . . . om
jaerlijcx aen de Compagnie op afcortinge te doen betalen alle de
incomsten derselve. soo van buyten als van binnen, en zooveel rijs
uyt het gewas door 't gantse land, als ons van onse onderdanen
toecomt.. . .". Als waarborg, dat dit inderdaad zoo uitgevoerd zal
worden, verklaart hij verder, totdat de schuld geheel betaald zal
zijn ..alle de gemelde onse zeehavenen met haar incomsten en ge-
wassen aen de Compagnie te cedeeren en in eyendom te transpor-
teren".

In de tweede acte bevestigt de Soenan den afstand van alle
Mataramsche aanspraken op de Bataviasche of [acatraansche landen,
wat reeds in 1652 zijn vader mondeling jegens RijcklofT van Goens
had gedaan, en erkent hij die landen als ,,'s Compagnies onweder-
spreeckelycken eygendom". ..Tot een genereuse on liberale erkente-

i) De beide acten in Cr>/7>i/.? /)I7>/»WIU/IVHJH .Y<Yy7<w(/(i-/;i</iVHWi / / / . blz. 70
en volgende. Verder in de OTW<7<VOIH<";I frn'wcH ió/A'. sesde boeck, folio 1977
cv . : bij I)K JO.NGK VII , blz. 163—169, en in het ü«<//irc(/i.s7cr ra» ön/nz'ia, ió/T,
blz. 365—371.
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nisse" van de hulp. hem in zijn strijd door de Compagnie verleend,
staat hij deze bovendien al het land af, liggende tusschen de rivieren
van Krawang en Pamanoekan, doorloopende dwars over het eiland
tot aan de Zuidkust.') Verder krijgt de Compagnie het monopolie
voor den invoer van katoenen goederen en opium in geheel Mataram,
met uitsluiting van alle Indische en Europeesche natiën.

Toen Speelman deze beide belangrijke documenten naar Batavia
zond, voegde hij er bescheiden aan toe: „schynende dusdanich UEd"
gedane uytsettinge ~) noch al van de gedesidereerde operatie te sullen
werden". Ongetwijfeld meende hij, dat de Hooge Regeering er ten
zeerste mee ingenomen zou zijn, doch dit bleek niet het geval.
'Maetsuycker, steeds uitermate welberaden en bedachtzaam, was er
met het klimmen der jaren niet minder voorzichtig op geworden,
en hij meende, dat het verkregene eerst voordeel voor de Compagnie
zou opleveren, als de vrede geheel hersteld zou zijn, maar vreesde
tevens, dat dan ook de Javaansche vorsten spijt en wrok zouden gaan
gevoelen, over wat zij in den nood hadden moeten toegeven. Boven-
dien zou de bezetting en beveiliging van het nieuw verkregen gebied,
alsmede de controle op de pandsteden aan de kust, veel kosten en
onvoorziene moeilijkheden met zich brengen. Men bedenke hierbij,
dat het steeds Maetsuyckers politiek was geweest, in vrede en vriend-
schap met Mataram zoowel als Bantam te leven, zonder zich in de
interne zaken dier landen te mengen. Had niet reeds Coen er op
gewezen, dat Bantam in het Westen en Mataram in het Oosten de
schalen vormden eener balans, die men op Batavia steeds naar de
gewenschte zijde moest kunnen doen doorslaan ? Zoo was dan de
regeering niet zoo geestdriftig, als Speelman verwacht had; zij waar-
schuwt hem nogmaals tegen het landwaarts-in zenden van troepen.
Blijft de Soenan aandringen, dan zou men hoogstens 40 Europeanen
en 100 Inlanders te zijner begeleiding beschikbaar mogen stellen. Dit
laatste diende tevens als antwoord op een nader briefje van Speel-
man, d.d. 28 October, waarin hij mededeelt hoe de Soenan den
wensch heeft uitgesproken, dat Speelman hem persoonlijk zal ver-
gezellen. •') In ditzelfde schrijven geeft de admiraal opnieuw uiting
aan zijn militante gevoelens jegens Bantam; hij spreekt de hoop uit,

i) Hiermede was dus een der wcnschen van Speelman, waartegen Batavia
zich had verzet, toch in vervulling gegaan. Zie hiervóór, blz. 92.

-) Typisch Compagnieswoord voor expeditie.
3) Oir/(/cco»;c». /iri«.v« ió/i \ scsde hoeck, folio 1981;

/?(i/«T-j«. M " , blz. 384: Cf>r/>iu /Ji>/oimi/;Vi<m III. blz. 79 e.v.
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dat de Compagnie weldra gelegenheid zal krijgen „de cours met een
ruyme wint op hem aen te setten en soodanigh de loeff van hem te
krygen, waartoe Godt de Heere zijn segen hoe eer hoe liever believe
te verleenen".

Nauwelijks was dit schrijven verzonden, of Speelman ontving
berichten uit de Straat van Madoera, welke de voorzichtige politiek
der regeering volkomen schenen te wettigen. *) Jacob Couper toch
liet weten, dat karaëng Galesoeng, die tegen Taroeno Djojo was
opgerukt, zich onverwachts weer met dezen had verzoend, en hoe
vervolgens Makassaren en Madoereezen gezamenlijk van Kediri naar
Soerabaja waren afgezakt. Ondanks hun eed van trouw aan den
Soenan en de Compagnie hadden de Soerabajasche regenten zonder
noemenswaardige verdediging hun stad verlaten, en waren gevlucht,
deels naar de Nederlandsche scheepjes. Bovendien bleek de Pangéran
Mas Giri, de invloedrijke priester-vorst van Grissee, die bij de
bevolking in een reuk van heiligheid stond, -) onbetrouwbaar. Ook
hij had indertijd aan Speelman beloofd, den Soenan steeds trouw en
onderdanig te zullen blijven, maar nu bleek, dat hij „liever een
Heertje selfs, of, ten ergsten genomen, beter Madurees sou sijn dan
Sousouhounan's".

Dit onplezierige bericht ontving men te Batavia op 10 November;
het verontrustte de regeering te heviger, daar er steeds meer ge-
ruchten begonnen te loopen. dat Bantam zich gereed maakte tot een
aanval op Batavia. en zich daartoe wilde verbinden met Taroeno
Djojo. •') De spanning vermeerderde, toen men in de hoofdstad ruim
vier weken lang niets van Speelman hoorde. Eindelijk verscheen er
den 9"'° December „een seer ampele missive niet niet weynige by-
lagen", door den admiraal en zijn raad op Japara geteekend den 30°°
November."*) Het was een echte brief a la Speelman, behalve de
bijlagen nog 34 folio's lang, en geschreven in goed-ronde woorden.
die niet misverstaan konden worden. Allereerst klaagt hij over het
gehalte der hem toegezonden pennisten; hij verlangt geen „Batavise
straatslypers.... maar bequame suppoosten". Een der gezonden

1) Brief van Speelman van 2 November, Ofcryivoim'/i /;nVïr» ió/iS', sesde
boeck, folio 1987; DE JONGE, O/>£o)(Mf VII, blz. 169; ^(ii//im/itlo- «w öu/erna,
J<5"/", blz. 390.

2) In de eerste jaren van hun verblijf in Indië duidden de Nederlanders dezen
priester wel aan als „den Mahometaansen paus''.

•') Zie ook Mf(//i/vi/i.ff<.v twi oa/irc'w. 76/7, blz. 398.
•*) Oiwycromcii />n>rrii .767.S', sevendc boeck, folio 997 verso en volgende.

Zie ook DE JONGE VII, blz. 117 e.v. en het genoemde Dffy/i/rj/w/cr, blz. 432 e.v.
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onderkooplieden had zich zoo misdragen, dat hij „met een musquet
op schouder souw moeten vereert werden", m.a.w. tot soldaat zou
moeten worden gedegradeerd. Spottend gaat hij clan de voorzichtige
en angstige voorschriften der regeering na; in de Bataviasche mis-
siven „sijn soovele swarigheden aen malkanderen geschaeckelt, dat
daeraen bynae niets schijnt te gebreken als het nedervallen van den
hemel, waeronder nootsaeckelijck het heele menschelijck geslacht souw
moeten versmoren". Ook heeft de regeering geschreven, dat zij met
het oog op de dreigende houding van Bantam, Speelman vóór half
November op Batavia terug verwacht ..met de craght off 't gros der
militie". Dat dit niet heeft kunnen geschieden, is, volgens den admi-
raal, de schuld van de regeering zelf. In zeer beleefde maar niettemin
ronde woorden herhaalt hij dan nogmaals, dat slechts een resultaat
bereikt kan worden door met een flinke macht landwaarts-in te
trekken, wat de heeren op Batavia steeds weer hebben verboden.
Had Speelman, toen hij zich te Koedoes bevond ,,in een tijt, dat het
heele landt zidderde en beeffde, ja, 't verre gesight van 's Compagnijs
vendels, gelijck UEd. geadviseert is, niet conde verdragen", mogen
optrekken, dan zou hij in hoogstens 6 dagen Mataram bereikt hebben,
althans „onder de genadige hulpe van den almachtigen Godt, buyten
't welcke al ons gedoente ydel i s . . . . gelijck den text zeght: als
Paulus al plant ende Apollo al nat maackt, soo moet doch Godt de
Heere noch den zeegen geeven".

Wat nu de verdere ontwikkeling van den toestand op het oorlogs-
terrein betreft, had de raad, in verband met de toestemming der
regeering, om in het uiterste geval 40 Europeesche en 100 Inlandsche
soldaten met den Soenan te mogen opzenden, in zijn vergadering van
31 October besloten. ,,dat getal, ten respecte van de Sousouhounan,
en om Zijn Hoogheyt daardoor te meer aensien te geeven. en teffens
te ontsaggelycker te maacken, ruymtjes te verdobbelen. mitsdien het-
selve te neemen op 150 Europische en 150 Inlandsche, van de beste
soldaten, besyden 20 a 25 cloecke matroosen". Volgens eenparig oor-
deel zou deze macht voldoende zijn „om Zijn Hoogheyt, 't sy met
off teegen danck van den Pangéran Pouger off de andere broeders,
op den throon in de Mattaram te introduceeren". Toen het er echter
op aankwam den tocht te aanvaarden, trok de Soenan zich terug,
omdat er berichten van ziekte en hongersnood uit het land gekomen
zouden zijn. Na eenig beraad besloot toen Speelman, den rijksbe-
stuurder. Adipatih Manderaka, met een vendel Europeesche en In-
landsche soldaten naar boven te zenden, om te zien, welke houding
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Poeger zou aannemen. Doch ook hiervan kwam niets, daar men
15 November op Japara bericht kreeg, dat de vijanden Joana, Pati,
Koedoes en Grobogan weer bezet hadden, en zelfs Rembang bedreig-
den ; „sulx lagen nu weeder alle spille in de as, en de boeilijn over
de rhee ') gesmeeten". De Soenan. te voren slechts aan pleziertjes
denkende, was op deze berichten ineens volkomen ter neder geslagen,
evenals zijn raadslieden; doch, zooals dat gewoonlijk met die heeren
gaat, „de eerste alteratie over zijnde, was 't weder Rogier bon tems.
en scheen hem de schade Josephs niet seer aan te trecken". Doch
de rijksbestuurder Manderaka durfde nu niet optrekken: hij bleek
„een laffhertigen verleegen lanterfant te weesen". Het was duidelijk,
dat herstel van den Soenan alleen te verwachten was van een actie
der Nederlanders. Men besloot dan ook niet de Europeesche militie
in te grijpen. ,.doch niet voordat wy Sijn Hoogheyt en syne presente
ministers met grooten ernst gereproschieert, en verclaart hadden, niet
gecomen te weesen om althoos te blyven", onder bedreiging van met
de geheele ommeslag naar Batavia op te breken, als zij niet mede-
werkten. Vervolgens werden kapitein Van Renesse naar Rembang,
kapitein De la Rosserie naar Koedoes, en een aantal Javaansche
troepen naar Joana gezonden. Aan de Javaansche officieren deelde
Speelman mede, dat hij, „ingevalle syluyden terughquamen sonder
te hebben gevochten als eerlycke luyden. die den vvelstant van haer
Heer beminnen . . . . de soodanigen een cogel door de cop soude jagen".
Het resultaat was, dat binnen enkele dagen Koedoes, Pati en Joana
hernomen waren.

Intusschen begon er eenige meerdere klaarheid te komen in de
houding van Pangéran Poeger. Deze herhaalde namelijk in een aan
Speelman gerichten brief, dat hij niet van plan was naar de kust te
trekken, om met zijn broeder of den admiraal besprekingen te houden,
doch dat hij het door zijn vader met de Compagnie gesloten contract
wilde nakomen. Veelzeggend was zijn verzoek, „dat wy alles wel
wilden overleggen, en den eenen boven den anderen niet te ver-
heffen". Daaruit leidde Speelman terecht af, dat Poeger zijn ouderen
broeder niet als vorst boven zich wilde erkennen, maar zich als
gelijk-gerechtigd beschouwde. De admiraal achtte het nu zijn taak.
om, zooveel mogelijk met voorkoming van vijandelijkheden tusschen
de gebroeders, de wettige aanspraken van den oudste te steunen,
hoewel deze hem persoonlijk geenszins sympathiek was. Amangkoerat

Versta : de ra.
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SPEELMAN VERMAANT DEN SOEXAX. 111

toch bekommerde zich uiterst weinig om zijn zaken, maar was
geheel vervuld van zijn zinnelijke genietingen. Zoo liet hij allerwegen
schoone vrouwen verzamelen — in parenthesis voegt Speelman
daaraan toe: „schoon naar de Javaanse wijs, sijnde bynaar altemaal
geen besien waardich" — zonder onderscheid van rang of stand, al
(if niet gehuwd zijn. In een persoonlijk onderhoud liet Speelman
niet na, „hem de hatelijckheyt van dien voor oogen te stellen, en
vermanen, indien hy by de Compagnie en Zijn Edele, de heer Gou-
verneur-Generaal, in aansien woude blyven, dat hy sich dan daarvan
moste onthouden, off dat hy oock nooyt de genegentheyt van zijn
volck zoude connen gewinnen, 't Gunt oock van zooveel operatie is
geweest, dat hy een Chineese dochter, te vooren op Jawana') de
vader ontnomen, weeder gerelaxeert heeft. Insgelijx de vrouwe van
den Coudousen Radeen Loor, nu onlanghs naar hem genomen"'.
Overigens oordeelde Speelman, dat de tegenpretendent Poeger niet
veel beter was, als zijnde „verslingert op den amphioen en meede
van geen bysondere directie"; er zou dus „met verruylinge geen voor-
deel te doen weesen".

Aan het slot van dezen lijvigen brief, waarvan Speelman n.b. zegt,
dat hij de dingen slechts „summierlijck" heeft kunnen bespreken,
adviseert hy, de zaken gedurende den komenden regeninoesson ,,in
terminis" te laten, onderwijl alles doende om een ..rupture" tusschen
de broeders te voorkomen. Zoodra clan het „drooghmousson" weder
zal zijn aangebroken, dient men met een 600 flinke Europeesche
soldaten en een paar honderd man inheemsche hulptroepen krachtig
in te grijpen, daar ,,de quale, waarmet het Mattaramsche buys is
comen besoect te werden, geenzins te cureeren en in voorgaande dis-
positie off ten naasten by, te herstellen zy, als door deselve tot de
wortel uyt te royen".

Gedurende den regentijd zal Speelman's aanwezigheid aan de Oost-
kust niet noodig zijn; hij zal naar Batavia terugkeeren en het opper-
bevel overdragen aan Isaac de Saint-Martin. Bij de voortzetting
van den veldtocht in het volgende voorjaar moet dan de regeering
een zoodanigen leider aanwijzen. ..die UEd. meenen alles ongelimi-
teert te mogen toevertrouwen, sonder dat hij van noode hadde telkens
om nieuwe ordres te versoecken". Hij. Speelman, zal clan ,.als een
ordinarie lit van UE. vergaderinge by verschyninge op Batavia, soo
daar als elders over. met UE. mondelingh hequamer connen confe-
reeren".

•") Joana.
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112 BATAVIA ROF.rT SPEELMAN TERUG.

Ook thans zou van een spoedig vertrek naar Batavia niets komen,
hoewel ook de Hooge Regeering van haar kant bij resolutie van 15
December 1677 die overkomst had goedgekeurd.*) Ditmaal was de
oorzaak gelegen in een belangrijke keer ten goede van de gebeurte-
nissen op het oorlogsterrein."-) Zoo was het in de eerste plaats
gelukt, ook Grobogan te hernemen, ten gevolge waarvan eenige
duizenden vijanden waren overgeloopen naar de zijde van den Soenan
en de Compagnie. Verder hadden de Makassaren weer eens hevige
oneenigheid met de Madoereezen gekregen, en dezen in den Oost-
hoek enkele nederlagen toegebracht. Daarna was het Couper gelukt,
zonder veel tegenstand Soerabaja te hernemen, waar hij een nieuwen
regent had aangesteld.

Korten tijd nadat de raad deze successen aan Batavia had gemeld,
ontving hij van daar een missive, geteekend op 18 December, *) waarin
de Hooge Regeering schrijft, dat er op de laatste van het oorlogs-
terrein ontvangen brieven heel wat zou zijn te zeggen. ..soo men
d' heer Speelman niet dagelijcx hier verwagte". Zij heeft met toe-
nemende bezorgdheid de ontwikkeling der gebeurtenissen gadege-
slagen ; Speelman zelf moet maar eens uitmaken, „of 's Compagnies
vermogen kan toelaten, al dese verwarringen in soo grooten lant te
vereffenen". Het zal in elk geval noodzakelijk zijn. de Mataramsche
prinsen er op te wijzen, dat, als zij doorgaan elkaar te bestrijden
„voorts hun totale ruyne voor de deur staat", daar de Compagnie
zich alsdan geheel zal terugtrekken. Voorloopig moeten slechts Tegal,
Semarang, Japara en Rembang voor de Compagnie worden bezet ge-
houden, en het bevel over die plaatsen worden opgedragen aan den
dapperen en ervaren kapitein De Saint-Martin. Overigens is de
regeering het met Speelman eens, dat, ook als de Compagnie zich
niet zou terugtrekken, de zaken toch zeker gedurende den regentijd
..in terminis" moeten worden gelaten. Deze brief wordt overgebracht
door een jacht, dat zeer geschikt is om Speelman „spoedigh te konnen
in dit quade mouson herwaarts overbrengen".

Den 2'""" Januari antwoordde de raad uit Japara daarop, ') dat
Speelman reeds naar Batavia zou zijn afgereisd, „indien Sijn Ed.

*) Zie ook het Z?a(//i;r<7i.s/<?i' i'oui /?a/aria, Jó~7, blz. 451 en 454.
' ) Voor het volgende zie men Spcelman's brief van Japara naar Batavia, d.d.

10 December 1677, OrcrfKrowifif fcrirerH ió /S , scvende boeck, folio 1073 e.v.;
ook D E JONGE VII , blz. 182—184 en öa.y/im/i'ito- i/57,?, blz. 18—19.

•">) Dfrr//irr<7i"j-/rr ÏWI Ba/cK'üi, iö'77, blz. 453—454.
•*) Owr<7fYomni />riV;r» ió7#. sevende boeck, folio 1078 e.v.; D E JONGE, O/>-

VI I . blz. 184: Z)a(7/i»rf/w/er <•«» 5n/aW<7, io7<S, blz. 63.
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OVERLIJDEN VAN MAETSUYCKER. 113

daegs na den ontfangh niet hadde besocht geweest met een swarc
overval van graveel, die Sijn Ed. tot nu heeft nedergehouden, maar
dewijl Godt almachtich gelieft, Sijn Welgemekle Edelheyts gesondt-
heydt weder in vorige staet te herstellen, soo is Sijn Ed. van
meeningh, acht a thien daegen na desen met de Veluwe nae Batavia
te vertrecken". Intusschen zijn de oorlogszaken, die er zoo goed
voorstonden, „niet weynich verargert door de precise ordres van
UEd. H. Achth., waarover wy niet verder zullen spreecken". Pan-
géran Poeger had een leger verzameld en werd gesteund door Raden
Kadjoran, een Madocreesch prins, schoonvader van Taroeno Djojo,
die door de strenge wijze, waarop hij zijn godsdienstplichten vervulde,
grooten invloed op de bevolking had. Hij maakte aanstalten om, met
Poeger verbonden, tegen Amangkoerat op te treden.

Deze onheilstijdingen zouden Maetsuycker niet meer verontrusten.
De grijze Gouverneur-Generaal was in den avond van 4 Januari
,.nae 24 dagen bedlegers, en naerdat zich eenigen tijt herwaerts seer
heerlijck en Christelijck tot de doot hadde geprepareert, in 't 25" jaer
zyner Generaels-regeringe en in den goeden ouderdom van 72 jaren,
tot droefheyt van de gantsche gemeente en inwoonderen alhier,
Godsalich in den Heerc comen te rusten". *) Nog denzelfden avond
werd, ingevolge opdracht van Heeren-XVII, Rijckloff van Goens in
Rade van Indië als opvolger geïnstalleerd. Den 7'""' had met groote
statie de plechtige begrafenis plaats, en den 10'''" volgde, eveneens
met veel ceremonieel, de publieke authorisatie van den nieuwen Gou-
verneur-Generaal. Ten slotte besloot de Raad van Indië in zijn
vergadering van den 18'"'", Comelis Speelman ten spoedigste naar
Batavia op te roepen, ten einde het gewichtige ambt van Eersten
Raad van Indië en Directeur-Generaal op zich te nemen.

Nog kon Speelman aan dien last niet voldoen; had hij in zijn
brief van 2 Januari geschreven, over 8 a 10 dagen de reis te zullen
aanvaarden, die termijn zou aangroeien tot een kleine drie maanden.
Daar met den hevig doorstaanden Westmoesson de vaart van Japara
naar Batavia uiterst bezwaarlijk, zoo niet onmogelijk was, bleef de
regeering ruim 2)4 maand zonder eenig bericht, wat aanleiding gaf
tot de meest fantastische geruchten, mogelijk door Bantammers ver-
spreid. In hun vergadering van 10 Maart besloten Gouverneur-
Generaal en Rade een adviesbriefje naar het Oosten te zenden, met
hernieuwd dringend verzoek aan Speelman, om over te komen, en

$, blz. 7—15.

Dl. 94.
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114 NOG EEXIGE CONTRACTEN'.

met den nadrukkelijken last aan zijn opvolger, „ons met den broeder-
krijgh van des overleden Sousouhounangs zonen niet in te laten". *)

Eindelijk verscheen den 28'" Maart een sloep met den koopman
Tacob Couper, die verlof had gekregen om naar Batavia over te
gaan, omdat zijn jonge vrouw daar doodziek lag; hij bracht een
missive van Speelman mee, geteekend op Semarang den 16'"'" Maart.")
Voor zijn lang uitblijven voert de admiraal drie oorzaken aan: zijn
ziekte had langer geduurd, dan hij verwacht had; de Westmoesson
had overkomst vrijwel onmogelijk gemaakt, en ten slotte had het
verraad van een der Javaansdie bondgenooten, den adipatih Marta-
laya, nieuwe moeilijkheden geschapen, die hij eerst had moeten over-
winnen. Maar het langer uitblijven had ook een paar belangrijke
voordeden tot gevolg gehad; immers op den 15'"" Januari 1678 had
hij opnieuw een tweetal overeenkomsten gesloten in het belang van
de Compagnie. Bij de eerste had de Soenan Semarang met omgeving
aan haar afgestaan, terwijl de tweede overeenkomst bepaalde, dat al
de suiker, die in de kustlanden van Mataram geproduceerd werd,
alleen aan de Neclerlandsche Compagnie mocht worden verkocht. *)

Verder schrijft Speelman, dat hij met groote verslagenheid kennis
heeft genomen van ,.het droevigh hoewel Christelijck en boetveerdigh
afsterven van den WelEd. Heere Joan Maetsuyker.... dogh gelijck
als de doot de deure is, waerdoor wy alle verhopen in het eeuwige
leven over te gaen, en dat den almachtigen Godt daertoe iegelijck
synen tijt gestelt heeft, soo hebben wy ons in den heyligen wille des
Heeren over dit swaer verlies, gelijck goede Christenen betaamt, met
lijdsaemheyt moeten en kunnen troosten, te meer naerdien de Com-
pagnie dese hare geleden schade weder genoughsaem te boven komt
met de wettige successie van den WelEd. Heere Rijcklof van Goens".
Speelman heeft alle onder hem dienenden den eed van trouw aan
den nieuwen Gouverneur-Generaal afgenomen, en hoopt binnenkort
te kunnen vertrekken. "*)

Den derden April aanvaardde hij inderdaad de terugreis naar

1) Zie ook het /^mz/im/w/rr, ió7<S'. blz. 96.
2) Oirr</ffom<7» fcriVwji i679, achtste boeck, folio 1631 e.v. Zie ook het

/}m///re</iVer r<m Ö<I/<KIO, ió/S, blz. 116.
•') Beide overeenkomsten ook in Cor/i»j- Di/>/omaNV/im III, blz. 121 en vlg.
*) Dat zoowel de regeering in haar mededeeling als Speelman in zijn ant-

woord speciaal wijzen op het Christelijk sterven van Maetsuycker, is niet zonder
beteekenis. Xaar men weet, was deze van huis uit Roomsch-Katholiek. Wel had
hij vóór zijn uitzending naar Indië verklaart, tot den Hervormden Godsdienst
te zijn overgegaan, maar gedurende zijn gcheelen langen diensttijd had hij nooit
aan het Heilig Avondmaal deelgenomen.
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MEMORIE VOOR DE SAINT-MARTIX. 115

Batavia, na eerst nog weer een nieuw bewijs te hebben gegeven van
zijn geweldige werkkracht en breede belangstelling. Immers den
23*'"" Maart teekende hij te Semarang de Instructie voor zijn op-
volger De Saint-Martin, welk stuk beter gekenschetst wordt door
den naam Memorie, zooals het in 's Compagnies papieren ook wel
wordt genoemd. *) Het is een lijvig document, 166 dichtbeschreven
dubbele folio's omvattende, en waarin een volledige geschiedenis
gegeven wordt van het begin der troebelen in Mataram af, met een
omschrijving van karakter en familierelaties der talrijke personen, die
daarin een rol hebben gespeeld. Ook dit stuk getuigt niet slechts van
veel menschenkcnnis, maar evenzeer van een voor dien tijd wel zeer
zeldzame studie der inheemsche maatschappij, waarin hij geroepen
was in te grijpen. Van bijzonder belang is de gedetailleerde beschrij-
ving van het gebied om Semarang, dat aan de Compagnie was afge-
staan. Speelman adviseert, er vooral op te letten, dat de loerah's en
andere hoofden de bevolking niet ,,boven de reden off buyten de
gewoonte beswaren, gelijck zy oock selve door d'onse niet beswaert,
maer met convenabel fatsoen en eere naer haere qualiteyt gehandelt
en bejegent moeten werden". De rechtspraak moet er gelaten worden
aan de inheemsche regenten, „naer 's lants w y s e . . . . soo nogthans
mogen U.E. daerinne wel mitigeren of verlighten".

Het is wel uiterst kenmerkend voor Speelman, dat hij ook hier,
evenals vroeger op Makassar, bij het verlaten van het terrein, waar
hij als krijgsman werkzaam geweest was, in een persoonlijk gesteld
geschrift het bewijs levert, oog te hebben voor andere dan militaire
zaken, en in het bijzonder voor de denkwijze en opvattingen der
inheemschen.

i) Otr;-<7<?co»icn fcriVrvw ió79, eerste boeck, folio 737 en volgende. Zie ook
D E JOXC.E, O/>*0in.tf VII , blz. 185 e.v.
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VI. Directeur-Generaal, 1678 tot 1681.

Toen Speelman op Semarang doende was om vóór zijn vertrek
nog enkele zaken te regelen, kreeg hij daar bericht, dat de Cheribon-
ners, gesteund door een aantal Rantamniers, naar Tegal oprukten, en
dat Losari al door hen bezet zou zijn.'') Dit was voldoende reden
om niet langer te toeven ; 3 April lichtten de schepen het anker,
waarop „wy als te post ons voortspoeyden naar Tagal". Daar kwam
men den 5"'" aan, en al dadelijk bleek, dat de geruchten zeer over-
dreven waren; enkele weinige stroopende Bantammers hadden reeds
op het bericht, dat de Tegalsche gouverneur troepen verzamelde, het
hazenpad gekozen. Niettmin bleef Speelman nog tot den 16'"" ter
plaatse, om er een pagger of versterking voor 's Compagnies resident
te doen bouwen. Voor zijn vertrek stelde hij dien resident een ..ample
memorie" ter hand.

Eindelijk op den 22"'™ voor den hoek van Indramajoe gekomen,
zond hij een vaartuigje vooruit naar Batavia, om zijn komst te
melden. Op de ontvangst van dit bericht kwam de regeering den
volgenden dag bijeen, en besloot „Zijn E.E. op zijn aenkomste met
3 chergies musquetados en 7 canonschoten te laten vervvellekomen".")
Nauwelijks meldde de uitkijk op den 24"""" „datter twee schepen,
met de vlag van boven, uyt de Oost in 't gesicht waren", of de
heeren Van Outhoorn en Camphuys, beiden 14 dagen te voren
geïnstalleerd als buitengewoon Raad van Indië, zeilden in opdracht
van de regeering de schepen tegemoet, om den terugkeerenden
admiraal aan boord te gaan begroeten, 's Avonds tegen 7 uur keerden
zij met een expresse-sloep terug, en geleidden „voormelten E. Heere
Directeur-Generael Cornells Speelman van syne serthienmaendige
voyagie op Java's Oostercust hier weder in gesontheyt aen land en
des casteels Waterpoort in. staende de soldatesque van daer aft' tot
voor d' Ed. Hr Generaels wooninge weedersijts in volle wapenen
gerangieert. alwaer doen op de puye Sijn E. door den Heere Generael

*) Brief van Speelman uit het schip De Veltiwe, voor Pamanoekaii, del. 22
April 1678, Otrn/froMif» fcnrerw ió79. achtste boeck, folio 1648 verso.

") Dafy/icepü/cr ÏTOI Bn/nvrn ió"#, blz. 151. Dit ceremonieel zou in het vervolg
altijd gelden, als een ordinaris Raad van Indië uit een oorlogsexpeditie thuis-
keerde.
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als de verdere presente Heeren Raden wierde verwellecomt, 't welcq
oocq met een grooten toeloop van meest alle andere mindere sup-
poosten en voornaemste borgers geschiede, blyvende alsdoen voorts
naer eenige wederzijdse geluckwenschinge den Heere Speelman en
verdere Heeren Raden by Zijn Edelheyt ter maeltijt, op welckers
aenvancq doen voorts 7 canonschooten van de punct de Diamant, en
3 chergies van de compagnie deses casteels werden gedaen, die daerna
weder aff en yder nae zijn wacht trocken. En scheyden de heeren
doen wyders wel vervrolijct al laat in de nacht".

Nu S]>eelman het oorlogsterrein had verlaten, is er geen aanlei-
ding, om hier verder het verloop der krijgsgebeurtenissen op den voet
te volgen; wij willen volstaan met er op te wijzen, dat hij daarop
ook in zijn nieuwe functie een beslissenden invloed bleef uitoefenen.
Reeds op den dag van aankomst te Batavia had hij de hoop uitge-
sproken, ..eerlange mondelinge met Haer Ed. over de zaacken op
Java te confereren". Bij de gevoerde besprekingen slaagde hij er in,
een deel van zijn voortvarendheid op de andere leden over te brengen,
en zoo kwam er een keer in de politiek ten opzichte van den strijd
in Mataram. Dat ten slotte een legermacht het binnenland in werd
gezonden, dat Taroeno Djojo na rustelooze vervolging kon worden
gevangen genomen, en de Soenan Amangkoerat II op den troon
hersteld, is voor een zeer groot deel aan Speelman's energie te
danken.

Overigens kreeg deze nu wel een zeer drukken en verantwoor-
delijken werkkring. Naast de gewone taak der Raden van Indië,
als de beschrijving van enkele gewesten en tal van representatieve
plichten, had hij nu als Directeur-Generaal het oppertoezicht op alle
zaken van den handel en de boekhouding der Compagnie, met con-
trole over alle roerende en onroerende ..effecten", terwijl hij tevens
den Gouvemur-Generaal bij ziekte of afwezigheid moest vervangen.
Geleidelijk nam hij deze verschillende functies op zich. Den 26""
April had de begroeting als Eersten Raad van Indië plaats, wat
wederom geschiedde met een „wellecomstmael" ten huize van den
Gouverneur-Generaal, waar ditmaal niet slechts de Raden van Indië,
maar „oocq de voornaemste gequalificeerde ministers en juffers
present vvaeren, en sich tot al vry laat toe alsints met eeten, drincken
en dansen etc. lustich vervrolijckten". >) Den 13"'" Mei nam hij in

i ) ZV<y/i>v,,/M-/er IWI flo/oï-ia, ió /# , blz. 157.
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118 AROE PALAKKA OP 1SATAVIA.

Rade van Indië de boeken der generale directie over van Rijcklof
van Goens, en den 29™ verklaarde hij zich bereid, nog gedurende
eenigen tijd het presidium van de Schepenbank waar te nemen, tot
de komst van enkele verwacht wordende ordinaris Raden. *)

Het was op zijn aandringen, dat de Raad van Indië den 5"" Juli
besloot, de zaken in Oost-Java „met alle vigeur opnieuw wederom
aen te vatten". Reeds gedurende zijn aanwezigheid op het oorlogs-
terrein had Speelman geadviseerd, zijn ouden vriend en strijdmakker,
Aroe Palakka, uit te noodigen, om als bondgenoot van de Compagnie
naar Java te komen, en inderdaad had deze, kort na des admiraals
vertrek naar Batavia, die uitnoodiging aangenomen en was op Japara
gearriveerd. Thans besloot de regeering, zooveel mogelijk Europee-
sche militairen derwaarts te zenden, en daarentegen Palakka te ver-
zoeken, met een deel van zijn mannen naar Batavia te willen komen,
om tegen eventueele aanslagen van Bantam verzekerd te wezen. Den
6"'" Juli werd vervolgens de vraag onder de oogen gezien, wien men
de leiding van de voorgenomen krachtige actie in Mataram zou op-
dragen. Wederom bood Speelman zijn diensten aan. wat de Raad
zeer waardeerde, doch niet aannemen kon ..in cas van 't generale
werek alhier". Benoemd werd de Raad-ordinaris Anthony Hurdt, ter-
wijl aan Speelman werd verzocht, hem de noodige inlichtingen te
willen verschaffen. '-)

In den avond van 25 October arriveerde op Batavia „Zijn Hoocheyt
Radja Palacca, conincq der Bougisen, met sijn vrouwen, gesin en
ommeslagh, ende een cloecke parthye van sijn beste crygers, van
dewelcke oocq buyten des noch ontrent een getall van 1500 mannen
op Jappare aen landt gestapt zijn", welke assistentie, blijkens een
weldra ontvangen bericht, „den Bantammer nu al vrywat in zijn
couragie schijnt te slabbacken". •') De bondgenoot werd feestelijk
ingehaald, „ende met behoorlycke statie in zijn logiement gecondui-
seert". Den 29'" ontving de Gouverneur-Generaal hem in plechtige
audiëntie; twee dagen later bracht hij een bezoek ten huize van Speel-
man, waar men den tijd aangenaam doorbracht „met wederzijtse
vrundelycke discourssen.... mitsgaders in zedige vrolijckheyt met
eenige versnaeperingetjes ende een glaesje wijn". In zijn vergadering
van 4 November oordeelde de Raad van Indië het noodig, maatregelen

i) Ibidem, blz. 198 en 229.
-) AVJO/HNV » (7.-(7. f» /?(/</(• op de genoemde data; ook

blz. 346—347.
3) Ibidem, blz. 600-601 en 604.
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INNEMING VAN KEDIRI. 119

te nemen met het oog op de toenemende hostiliteyten der Bantam-
mers; aan Speelman werd opgedragen, deswegen besprekingen te
houden met Palakka. Dit geschiedde den volgenden dag, waarop
Palakka zelf den 6''"' in Rade verscheen, om aan de eindbesprekingen
deel te nemen. Besloten werd. zijn op Japara achtergelaten mannen
naar Batavia te doen komen.') Toen dit geleidelijk geschied was,
droeg de regeering bij resolutie van 6 December aan Speelman het
oppercommando over alle te Batavia aanwezige Makassaren en Boegi-
neezen op.

Tweede Kerstdag 1678 was weer eens een dag van ouderwetsche
feestvreugde op Batavia, ter eere van de overwinning, door de Com-
pagnie behaald bij de inneming van Kediri. 's Morgens hadden in alle
kerken plechtige dankdiensten plaats; 's avonds werden allerwegen
vreugdevuren ontstoken. Xa het avondmaal trok de Gouverneur-
Generaal met groot gevolg, waarbij ook Palakka ,,nevens desselfs
twee principale vrouwen en verder gevolch" uit het kasteel stad-
waarts, waar het gezelschap door Speelman werd ontvangen in de
raadkamer der Schepenbank, en vervolgens aldaar ,.op een brave
collation wiert getracteert. . . . onder 't aensien van diverse aerdige
Chinese vuurwercken". Tegen middernacht keerde men naar het
kasteel terug, alwaar men ,,noch een goede wijl in vrolijckheyt by

den anderen bleeff werdende voorts de nacht ten meerendeele
ende op sommige plaetsen onder de burgerye en de gemeente met
vreuchde en vrolijckheyt doorgebracht tot des anderen dacchs". -)
Op dien nieuw aangebroken dag legde Speelman in Rade een om-
standige liquidatierekening van de Bataviasche pakhuizen over, en
lichtte die met tal van cijfers toe. Such was life in Batavia.

De inneming van Kediri — dit wapenfeit had 25 November 1678
plaats, door 's Compagnies troepen onder Anthony Hurdt — betee-
kende inderdaad een belangrijk succes, doch Taroeno Djojo zelf was
ook ditmaal den dans ontsprongen en had de vlucht naar het
gebergte genomen. Speelman was van meening, dat men hem nu
rusteloos moest vervolgen, om voor goed een einde aan den strijd
te maken. Uit den aard der zaak waren voor zoodanige achtervolging
mheemsche militairen meer geschikt dan Europeanen, en dit bracht
er Speelman toe, ondanks de nog steeds verdachte houding van Ban-

7?Mo/niï™ ï-(wi G.-6". r» /?«/<?. rf.rf. ^ «I ó A'ofei/iber. Zie ook het £>fl<//i-
ÏWI /?a/(K'w, i<5/~<!?, blz. 624, 627—629.

-) L»o(//irc</w/cr van Bo/oi-ia, ió7#, blz. 754—756.
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120 PALAKKA NAAR HET OORLOGSTERREIN.

tam, de regeering over te halen, Palakka met zijn mannen, alsmede
een afdeeling Amboneezen onder den bekenden kapitein Joncker,
van Batavia weer naar het oorlogsterrein te zenden. Den 15**" Juli
werden de Boegineesche vorst en zijn hoofden ten huize van den
Gouverneur-Generaal ontvangen, waar allereerst Speelman een pittige
toespraak hield; daarna, „eens ront gedroncken zijnde", legden de
bondgenooten een nieuwen eed van trouw aan de Compagnie af.
Vervolgens sprak ook Van Goens hen toe, en vereerde den radja
„een groenzyde vaendel, *), verguit, heel cierlyck gemaeckt, en met
des Compagnies waapen aen d' eene, en desselfs eygen pourtraict aen
d' ander zyde beschildert, dat door hem met een ongemeene groote
vernoeginge aengenomen wiert". Na nog enkele andere ceremoniën,
alsmede ,,een laesten affscheyddronck", trok het heele gezelschap,
inclusief mevrouw de Generaalsche en de joffers der Raden van
Indië, naar de Waterpoort, van waar Speelman met een aantal andere
hooge heeren de Boegineezen naar boord geleidde.")

Ondanks zijn zeer drukke werkzaamheden als Directeur-Generaal
was Speelman daarnaast nog steeds het presidentschap van de Sche-
penbank blijven vervullen; eerst 29 Mei 1679 verzocht hij, niet her-
benoemd te worden in deze functie, welke hij nu zeven jaren had
bekleed. „Soo. is dan eenparigh verstaan, Zijn Ed. van voorschreven
presidentschap van Schepenen te ontlasten, en voor die gedane dienst
vrundelijcq te bedancken".'')

Bij het doorlezen van de resolutiën en missiven der Hooge Regee-
ring, alsmede van het Daghregister van Batavia, valt het op, dat
Speelman in deze jaren steeds meer is het publieke leven op den
voorgrond treedt; hij is, meer dan zijn voorgangers, een leidende
en vooral representatieve figuur, en bij officieele plechtigheden begint
bij den Gouverneur-Generaal te overschaduwen. De inheemsche
vorsten uit verschillende deelen van den Archipel richten hun brieven
evenzeer tot hem als tot den Gouverneur-Generaal; meermalen zelfs
tot Speelman alleen. De beantwoording dier brieven geschiedt dan

i) Groen is de kleur van den Koran. Het aanbieden dezer vlag is wellicht
voor een gedeelte de aanleiding geweest tot de licrhaaldL-lijk verkondigde be-
wering, dat de Ronische rijksvlag, waarop twee samengedrukte handen zijn
afgebeeld, van Speelman afkomstig zou zijn. Deze meening is zeer afdoende
weerlegd door de heeren Dn. L. »K VKIES en C. G. F. M. LE ROL'X. Zie het
Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap 1930, blz. 205 e.v.

=) D<;(//im/i.s7i>r tïz/i Bafar/a., ió"9, blz. 302—304.
•*) 7?CÏO/H/IÏH (7.-(7. <?H /?arfc. Zie ook het genoemde Z)fl<//i/r</i.i7i'r, blz. 220.
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Zilveren plaat, aan Speelman op zijn 52sten verjaardag
aangeboden door zijn vrienden en vereerders te Batavia.
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ook geregeld zoowel door de regeering ,.alsmede van den Heere
Directeur-Generaal Cornells Speelman particulier". *) Vreemde ge-
zanten brengen niet slechts de regeering als college, maar ook
Speelman persoonlijk welkomst- en afscheidsbezoeken. '•*) Voor een
deel komt dit zeker op rekening van den zwakken gezondheids-
toestand van Van Goens, die nog al eens raadszittingen moest
verzuimen, en herhaaldelijk belangrijke bezigheden aan zijn
Directeur-Generaal delegeerde, zooals de conferenties met de Ban-
tamsche gezanten in 1680.") Voor een ander deel moet het evenwel
worden toegeschreven aan den diepen indruk, dien Speelman's
krachtige persoonlijkheid maakte zoowel op den Europeaan als den
Inlander. Terwijl men tot dusver op Batavia slechts twee openbare
feestdagen per jaar had gekend, namelijk de herdenking van de
stichting der stad op 30 Mei en de verjaardag van den Gouverneur-
Generaal, maakt het Da^/ir^/.f/rr in 1680 voor het eerst officieel
melding van den geboortedag van den Directeur-Generaal. Wij
lezen daar op Zondag 3 Maart 1680: ..Desen dagh is buyten den
godsdienst niet byzonders voorgevallen, dan dat de verjaardagh van
den Ed. Heer Directeur-Generaal Cornelis Speelman van zijn
52-jarigen ouderdom by meest alle gequali f keerde en principale der
gemeente met geen cleene vrolijckheyt en vogt is geviert"."") Bij deze
gelegenheid boden een aantal vrienden en vereerders den jarige een
zilveren gedenkplaat aan"') die men hiernaast vindt afgebeeld, en
waarop men leest:

Op De
Geluckige Veriaringe

Van D' ED. Heer
CORNELTS SPEELMAN

Directeur Generael Van Nederlants
India

Tredende Heden Den 3 Maert A° 1680 in Het
Drie En Vyftigste Jaers Des Ouderdoms

') Zie o.a. Dt^/ira/ü/c- ióM. blz. 236—237, 372, 637—638, 640, 679—682,
"36. 793. 881, 841. 844; idem-ióSi. blz. 3, 4. 14 etc.

-) Ibidem A5M. blz. 446; ió<M, blz. 1, 2, etc.
•0 Ibidem idSÜ, blz. 248 e.v., 268—269, 277 e.v. etc. Zie ook beneden in

den tekst.
•J) /%/i;vyij/<v twi Ba/iK'm, iócS'fl, blz. 95.
••"') Thans nog in bezit der familie Speelman.
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122 INVLOED VAN SPEELMAN.

Grieken Kon op Helden Roemen
Roma op Haer Oorlogs Daan

Dogh lek Kan Hollanders Noeme
Die Aen Haer Zi Mogen Staen

Speelman Komt Voor uit Getreden
Met Een Lauwer Crans Omt Hooft

Die Hi Met Veel Dapperheden
Heeft Den Macassaer Ontrooft

Aman Courat Moet Getuygen
Hoe Gy Hem Na 's Vaders Doot

Die Voor Een Rebel Most Buygen
Hebt Gehulpen uyt De Noot

Croon En Scepter Gingen Dwalen
Van Den Een In D' Ander Hant

Tot Ghy Puyck Der Admiralen
Sigh Vertoonde Op Het Lant

Nu Is Weer Den Tyt Verschenen
Want Het is Den Derden Maert

Dat Gelyck Wel Eer Voorhenen
Desen Grooten Man Veriaert

K Wensch Dat uwe Levens Uuren
Vol Van Heyl En Vroylyckheyt

Noch Een Reecks Van laren Dueren
En Hier Na De Saligheit.

Uitvoeriger nog dan de Daghregisterschrijver van 1680 is die van
het volgende jaar. Hij teekent aan,*) dat Speelman ,,soo door de
Heeren Raden van India en alle gequalificeerde ministers, borgeren
en ingesetenen, en oock van al 't principale juffergestoet" werd ge-
lukgewenscht, waarop hij allen dien middag en avond als gasten in
zijn huis en tuin ontving, ,,na Zijn Ed" oude genereuse gewoonte....
soodat de meeste niet droogh nogh koel naar buys geraeckten. Godt
de Heere wil dien beer noch veele jaeren tot beste van de Generale
Compagnie en haere goede ingesetenen hier en aloninie met gesont-
heyt, trouwe, liefde en vrede en voorspoet becroonen".

Noch vóór, noch na Speelman vindt men dergelijke aanteekeningen
in de Daghregisters, anders dan van tien Gouverneur-Generaal.

Mi<//irt'f/ij/«r t'<m ötf/ui'/tf, ióó'i, blz. 156.
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OPTREDEN TEGEN' VAN GOEN'S. 123

Dat hij tegen den overigens niet gemakkelijken Van Goens was
opgewassen, leeren de resolution van de Hooge Regeering, in 't
bijzonder die, welke zijn genomen naar aanleiding van het conflict
tusschen RijcklofF van Goens, den jongen, en den Raad van Indië.
Van Goens junior, gouverneur van Ceilon en buitengewoon Raad
van Indië, was door Heeren-XVII benoemd tot ,,Commissaris en
Visitateur-Generaal over de subalterne comptoiren van India". Toen
hij 15 Januari 1680 van Ceilon op Batavia aankwam, bleek al spoedig,
dat hij weinig lust gevoelde dit commissarisschap op zich te nemen.
Den 19""' dier maand bracht Speelman de vraag ter sprake, of men
hem wel zitting in Rade van Indië kon geven „ten aansien hy sy een
soone van Zijn Edelheyt. den heere Gouverneur-Generaal". Een
beslissing op. deze vraag werd uitgesteld tot de volgende vergadering
van den 22""". Toen men dien dag de bespreking beginnen zou,
vroeg Speelman aan den voorzitter, of deze het niet beter vond de
vergadering te verlaten, nu men over zijn zoon zou spreken. Hoewel
dit klaarblijkelijk niet in de bedoeling van Van Goens had gelegen,
antwoordde hij ..sulcx oock van sijn eygen inclinatie en intentie te
sijn geweest". Daarop nam Speelman de leiding der vergadering over,
en deze besloot, Van Goens junior wel zitting te verkenen, echter
slechts met adviseerende stem, en mits hij zich tevens positief zou
uitspreken over het al dan niet aanvaarden der commissie. Wat dit
laatste betreft, trachtte evenwel de jonge Van Goens door allerlei
voorwendsels en uitvluchten een beslissing uit te stellen, waartegen
Speelman krachtig stelling nam. De verhouding werd zeer onaan-
genaam, doch de Raad van Indië behield, onder Speelman's leiding,
de overhand op de beide heeren Van Goens. Bij de verdere bespre-
kingen op de volgende dagen eischte Speelman nog tweemaal, dat
de Gouverneur-Generaal de zaal verlaten zou; de laatste maal, op
Zondag 28 Januari, weigerde Van Goens dit zonder meer te doen,
en wenschte het in rondvraag gebracht te zien. Hij legde het leelijk
af. want met algemeene stemmen verklaarde de Raad, dat hij moest
heengaan.

Intusschen had Van Goens junior een schriftelijke uiteenzetting
van zijn standpunt tot den Raad gericht, hier en daar op zeer vrij-
moedigen toon gesteld. De meerderheid van den Raad protesteerde
tegen vorm en inhoud van dit stuk; Speelman deed dit in geschrifte,
en verklaarde o.m. in Van Goens' schriftuur te hebben aangetroffen
..groote irreverentie veele aanstotelijckheden. maer oocq diverse
onwaarheeden". Op zijn voorstel ontzegde de Raad van Indië den
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124 OPTREDEN TEGEN VAN GOENS.

jongen Van Goens den toegang tot de vergaderingen, zoolang hij
geen behoorlijke satisfactie had aangeboden. *).

Den 9"'° Februari kwam in Rade de noodzakelijkheid ter sprake
van het zenden van een Superintendent naar de Molukken. Daar
geen der leden van den Raad gemist kon worden, besloot men op
voorstel van Speelman, den jongen Van Goens daartoe aan te wijzen,
maar na veel geharrewar verklaarde deze, ook de nieuwe opdracht
niet te willen aannemen. Het is begrijpelijk, dat dit de verstandhou-
ding nog slechter maakte. Op den duur was deze toestand het
onaangenaamst voor Van Goens junior, die. daar hij weigerde ver-
ontschuldiging aan te bieden, van de vergaderingen uitgesloten bleef.
Toen nu den 16'"'° April de benoeming van een commissaris naar de
Westkust van Sumatra ter sprake kwam, verklaarde de Gouverneur-
Generaal tot veler verrassing, dat zijn zoon zichzelf voor genoemde
commissie aanbood. Klaarblijkelijk hoopte deze op die manier de
wrijving weg te nemen, zonder zijn excuses aan te bieden. Maar
onmiddellijk nam Speelman het woord; het kwam niet te pas, meende
hij, dat de Gouverneur-Generaal hierbij zijn zoon in bespreking
bracht, „alsoo Sijn Ed. vermeende, gemelte heer Rijckloff van Goens
de jonge door het vorige dubbel weygeren syner opgelegde commis-
siën nu andermael in dese of diergelycke occasiën niet mogte versogt,
nogh de voorgewende presentatie geaccepteert werden". De verga-
dering ging hiermede akkoord, en benoemde den landdrost van
Batavia, Laurens Pit. den jongen, tot commissaris. Het conflict ein-
digde, toen den jongen Van Goens in de vergadering van 20 Sep-
temlwr op zijn verzoek werd toegestaan, te repatrieeren. Hij vertrok
27 November d.a.v. als admiraal der retourvloot. "•*)

Ook bij andere regeeringszaken nam Speelman vaak het initiatief
tegenover Van Goens, wanneer 's Compagnies belangen een grootere
activiteit of vooral een vluggere afdoening vorderden. Toen tegen
het eind van 1680 een ernstige achterstand in de „beschryving" der
respectieve gewesten aan den dag kwam, diende hij den 15'"" October
een belangrijke memorie in, waarbij hij een betere werkverdeeling

*) Heeren-XVII waren zeer ontstemd over deze beslissing, daar het college
der Indische regeering het recht niet had een door hen benoemden Raad den
toegang te weigeren. Zij voegden daar echter aan toe, dat het optreden van
Van Goens junior ook bij hen veel afkeuring had gevonden, „en de klaghten,
door den Raet daarover gedaan, voor reghtmatigh wierden gehouden."

-) De jonge Van Goens keerde twee jaar later als ordinaris-Raad naar Indië
terug, maar werd, ingevolge resolutie van Heeren-XYII d.d. 4 October 1685,
buiten qualiteit en gage teruggeroepen. Hij overleed op de thuisreis.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:43AM
via free access
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der Raden van Indië aan de hand deed. Daar sommige leden geklaagd
hadden, dat de hun ter beschrijving opgedragen gewesten zooveel
meer tijd en werk eischten dan andere, stelde Speelman voor de
gewesten in een aantal groepen te verdeden, welker beschrijving niet
elk permanent aan een bepaald lid zouden worden opgedragen, maar
om de twee jaren moesten rouleeren, „presenterende Sijn Ed. synen
dienst tot soodanige beschryvinge, als de vergaderinge hem uyt de
bovenstaande repartitie believe toe te deelen." Verder adviseerde
hij tot zending van commissarissen naar Bengalen, Ceilon en Malabar,
waar niet alles in orde scheen te zijn. De vergadering nam zijn voor-
stellen niet slechts aan, maar betuigde bovendien haar bijzonderen
dank aan Speelman ,,voor Sijn E. aanbiedinge, omme by indispositie
off andere toevallen van eenige der heeren leden haar werk sonder
onderscheyt voor zoo lange op sich te willen nemen".

Zoo ging het niet slechts met regeeringsaangelegenheden, maar
evenzeer, indien er gestreden moest worden. De bekende opstand van
den Ternataanschen koning Sibori, alias sultan-Amsterdam, nam in
den loop van 1680 een ernstig karakter aan. In zijn vergadering van
21 Januari 1681 achtte de Raad van Indië het noodzakelijk, dat „een
aansienlijck en gequalificeert hooft" daarheen zou gaan, om met
krachtige hand den vrede te herstellen. De eerste, die zich daartoe
aanbood, was de bijna 53 jarige Speelman, die er op aandrong, dat
de Raad hem dispensatie zou verleenen van de ordre der heeren-
meesters, dat de Directeur-Generaal steeds op Batavia aanwezig moest
zijn. Op zijn voorbeeld stelden ook enkele andere leden zich daarna
ter beschikking, doch bij meerderheid van stemmen werd besloten.
„dese tafel te laten in sijn geheel, zoodanigh die present gevonden
wert, ten aensien de occupation veele zijn".')

Algemeen verwachtte men in Indië, dat het niet lang meer zou
duren, voor Speelman tot het Gouverneur-Generaalschap geroepen
zou worden. Van Goens, steeds meer sukkelende, en korzelig, omdat
ten slotte de Majores hem in zijn strijd met de overige leden der
Hooge Regeering, aangaande de op Ceilon te volgen politiek, niet
langer steunden, -) had al eenige malen dringend om ontslag verzocht.
In hun brief van 29 October 1680'') willigden Heeren-XVII dat
verzoek in, er bijvoegende, dat zij hem wel gaarne nog eenigen tijd

2) Zie voor deze kwestie PiV/er f<w Damj 5w/irvjw/<', II. II, blz. XI-XIV.
•') Gedeeltelijk afgedrukt in het öasr/ircpw/pr MHI flater-w, ióM, blz. 695—696.
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126 BENOEMD TOT flOUVERNEUR-GENERAAL.

in functie hadden gezien, „als ons daarin doorgaans genoegen ge-
geven hebbende". Dit klinkt niet bepaald enthousiast ten opzichte van
den man, die lange jaren persona grata bij de Bewindhebbers was
geweest en de Compagnie ongewoon groote diensten had bewezen,
maar het koppig volhouden aan zijn verkeerd gebleken politiek jegens
Radja Singha was daarvan de oorzaak. Hem werd nu opgedragen
zijn hooge ambt ,,over te geven en te stellen in handen van den
Directeur-Generael Cornelis Speelman, die wy by desen tot Gouver-
neur-Generaael in desselfs plaetse aanstellen en promoveren, en dat
op het ordinaris tractement. rantsoenen als anders, daartoe staande.
dewelcke bygevolge den eedt, daartoe zijnde, in handen van den
tegenwoordigen Generaal alvooren sal hebben aff te leggen, hoopende
en biddende, dat Godt almagtigh Zijn E. met alle nodige gaven, die
tot dat aansienelijck en niet min swaarwigtigh ampt werden ver-
eyscht, en insonderheyt van vigilantie, dapperheyt en cloeckmoedig-
heyt, gelieve te begenadigen; oock dat Zijn Ed. in alle neerstigheyt,
getrouwigheyt en ordentelifckheyt wel voorgaande, de andere, die
onder hem gestelt zijn, wel mogen volgen, en waarop wy ons oock
volcomentlijck sullen verlaten". *)

Den 9""" Juni 1681 kwam deze missive op Batavia aan, -) en in
Rade van Indië werd Speelman met de" hem ten deel gevallen onder-
scheiding gelukgevvenscht. Petronella Wonderaer mocht dit niet meer
beleven. Sedert de vrijwillige scheiding van 1673 had zij steeds
teruggetrokken geleefd op haar buitenhuis Wonderwel, waar zij den
3CT' December 1680, ,,seer swack en sieckelijck sijnde", haar testament
teekende.'') Zij noemt zich daarin „huysvrouw van d' Hr. Cornelis
Speelman, directeur-generael en eerste raedt van India, mitsgaders
admirael ter zee etc"". Aan een nichtje, Henriette Proelius, gehuwd
met schipper Leendert Rycke, die de laatste jaren bij haar had inge-
woond en haar in haar ziekte had verpleegd, legateerde zij 1000 rijks-
daalders en een slavin; nog eenige andere personen en instellingen
werden bedacht, en een aantal slaven geëmancipeerd, waarna testatrice
tot erfgenaam van alle overige bezittingen aanwees ..mynen vvelge-
dachten E. heer ende man, Cornelis Speelman, behoudens dat Sijn

i) PIETER VAN DAM zegt in zijn B<\?r/iryt'ij;</f, derde boeck, 4e capittel, dat
Speelman „na het generaelschap seer hakende, die bedieninge aan d'heer Van
Goens soo dwers en daaraf soo afkeerigh heeft gemaeckt, de klein ondtrtusschen
door overgekomen swackheden mede quijt geraeckt sijnde, dat hij sijn deniissie
heeft versoght."

*) flay/irftfi.tfrr ;wi flahrci'a, ióS7, blz. 328.
•H Zie hierachter onder de Bijlagen, no. VI.
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Ed. schuldigh sal zijn uyt te keren aen haer') heyder respective soon,
Joan Speelman, een somma van vijftigh duysent rijksdaelders, te
synen mondigen dage, off wanneer hy ten vergenoegen en met goet-
willige ahsoluyte licentie van sijn heer vader, met een gelijck portuyr
naer sijn staet en conditie in huwelijck sal zijn getreden, en zijn
vader hem met-een bequaem achten en oordeelen sal, dese capitale
somme.... te connen regeren". De beslissing daarover stond geheel
aan den vader. Misdraagt de zoon zich, of huwt hij tegen zijns vaders
zin; dan „ontmaakt" zij hem het genoemde bedrag, en krijgt hij niet
meer dan 20000 rijksdaalders, ,,in voldoeninge van zijn legitime
portie, na scherpheyt van rechten". Mocht de zoon intusschen reeds
zijn overleden, dan treden in diens plaats de vijf kinderen van
Speelmans zuster Maritgen. waarvan drie uit haar eerste en twee uit
haar tweede huwelijk.

Al dadelijk zij hier opgemerkt, dat Speelman, die op verzoek van
zijn vrouw haar testament had geapprobeerd. „niettegenstaende de
gedisponeerde vijftigh duysent rijcxdaelders aen onsen soone verre
excedeert de genoemde legitime", na haar dood het genoemde bedrag
op de Weeskamer te Batavia deponeerde, maar noch de hoofdsom,
noch de rente aan zijn zoon uitkeerde, vermoedelijk wegens
diens wilde leven als Leidsch student. Na Speelman's dood in 1684
stond dit geld nog steeds bij de Weeskamer, maar toen bleek tevens,
dat hij, tegen den zin van zijn vrouws laatsten wil, de daarop
gevallen renten er niet had doen bijschrijven, maar die ten eigen bate
had geïnd.

Nog ruim drie maanden worstelde Petronella Wonderaer met den
dood : zij werd de laatste weken verpleegd ten huize van den Raad
van Indië Jacob Cops, die tot de vrienden van Speelman en zijn
vrouw behoorde.-) Daar overleed zij den 2"'" April 1681 in den
ouderdom van 43 jaar. Het overlijdensbericht in het Bataviasche
Daghregister noemt haar „gewesen gemalinne van de Ed" Heer
Directeur-Generael Cornelis Speelman", maar de beschrijving harer
begrafenis in hetzelfde register spreekt van „huysvrouwe". Die
begrafenis had plaats in den vooravond van den 3"'" April, en wel
met alle statie, welke de echtgenoote van den op één na hoogsten
dienaar der Compagnie toekwam. *) In den zeer langen stoet bevon-
den zich ook de op Batavia aanwezige Ternataansche en andere in-

' ) Lees: ons.

-) Zie ook D E HAAN, P;-m;i(/n» ƒ, personalia, blz. 23—24.
3) Zie het £>«<7/i/v<7Ü/<?r twi -Bate-ia, i<55i, blz. 220—223.
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heemsche prinsen, alsmede de geheele Hooge Regeering, hehalve de
Gouverneur-Generaal en de Raad van Inclië Bort, die wegens ziekte
ahsent waren. Achter den officieelen stoet volgde nog „een con-
fluentie van groote menichte menschen uyt allerhande slagh, soodat
selfs de straten daermede, en niet de toesienders, vol en l)edect
waeren, werdende binnenshuys de uytvaert van 't lijck beklaagt door
een groot aantal aanzienlycke juffrouwen, soo mevrouw Generaals,
de huysvrouwen der heeren Raden en alle voornaeme bekende vrun-

dinnen ". De bijzetting geschiedde in de groote kerk ,,by haer
vaeder, moeder en twee kinderen, binnen Zijn Ed" eygen kelder".
Na afloop der plechtigheid had cle gebruikelijke tractatie plaats in
het „treurhuys", tot ieder tegen 9 uur huiswaarts ging, „naedat elck
voor 't zyne de behoorlycke condoleance aan den Ed. heer Speelman
over zijn voorschreven verlies hadde afgelegt".

Eerst tegen het einde van het jaar legde Van Goens zijn waardig-
heid neer. Hij had er, wegens zijn toenemende zwakheid, op aange-
drongen, dat de eerst-thuisvarende schepen van dat seizoen zoo
spoedig mogelijk zouden vertrekken, en dit geschiedde dan ook onge-
veer een maand eerder, dan gewoonlijk. Den 20""" November gaf
Speelman in zijn „thuyn" een klinkend afscheidsfeest. Er waren
bijna 200 gasten, „buyten den ommeswier van het gevolgh en
dienaren etc", dat vry veel en rusieus was; dewelcke dan tesamen
in zedige vrolijckheyt den tijt tot diep in de nanagt doorgebragt en
sigh wat vermaackt hebbende, soo keerde een yder weder na zijn
woninge en ruste; dogh de heer Generael van Goens was daar niet
verscheenen, hoewel egter te voren belooft hadde, tenminsten voor
een korten tijt sich daar met zyne presentie te sullen laten vinden". ')

Vijf dagen later, den 25"""', had cle plechtige overdracht van het
opperbewind plaats, gevolgd door de publieke authorisatie van den
nieuwen Gouverneur-Generaal, en besloten met het statige uitgeleide
van zijn voorganger. *) 's Morgens al vroeg werden de trommels
geroerd en trokken alle militairen en schutters naar het kasteel, in
totaal 16 compagnieën. Zij werden gevolgd door de voltallige colle-
giën van den Raad van Justitie en de Schepenbank, wier secretarissen
de zegels droegen, terwijl de boden de roede met zich voerden. Tal
van andere colleges, als Weesnieesteren, Boedel meesteren. Kerke-
raad etc. volgden, alsook de aanwezige inheemsche vorsten en gezan-

Ibidem blz. 673.
Ibidem blz. 688—706.
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ten, vertegenwoordigers der verschillende categorieën ambtenaren en
van de burgerij. Te 9 uur meldden de Raden van Indië zich bij Van
Goens, die hun verzocht, den nieuwen opperbestuurder uit zijn woning
te willen afhalen. Dit duurde vrij lang, daar Speelman de heeren
wachtte met een duplicaat ontbijt en een roemer wijns. Eindelijk op
het kasteel gekomen, trad men de groote raadzaal binnen, waar
Speelman, nadat de secretaris den benoemingsbrief en het eedsfor-
mulier had voorgelezen, in handen van Van Goens den eed aflegde,
en daarna het geheim-zegel ontving, met de zegels der collegiën van
justitie. Vervolgens naar buiten op de versierde pui getreden zijnde,
werden hier de officieele stukken nog eens voorgelezen, waarna Van
tioens in het openbaar zijn waardigheid overdroeg. Nu nam Speelman
het woord, en vroeg „met een aenmoedigende redencavelinge" aan
het verzamelde volk. of zij bereid waren hem te erkennen en te
gehoorzamen, ,,'t welcq met een algemeyne toegalminge geaccepteert
en van „jaa" geantwoort wesende", liet hij den secretaris den eed
voorlezen, dien de menigte ..door het naspreeken van de daarby ge-
voegde cragtwoorden" bezwoer. Van Goens was de eerste, die Speel-
man nu gelukwenschte, en hem daarbij de sleutels van het kasteel
en de stadspoorten overhandigde. Vervolgens begaf Van Goens zich
naar zijn particuliere vertrekken, terwijl de overige leden der Hooge
Regeering naar de raadzaal terugkeerden, waar Speelman voor het
eerst in den generaalsstoel plaats nam. Nadat de leden van den Raad
hem hadden gelukgewenscht. droeg hij het ambt van Directeur-
Generaal over aan Halthazar Bort, en nam vervolgens alle Raads-
leden een nieuwen eed af. Achtereenvolgens kwamen nu binnen de
aanvoerder van 's Compagnies troepen, de majoor Isaac de St. Martin,
en alle officieele colleges en lichamen, om eveneens hun eed te her-
nieuwen.

Hiermede was de installatie afgeloopen, en nu begaven alle aan-
wezigen zich naar de generaalswoning, waar zich tijdens de plechtig-
heid het geheele „vrouwengetimmer" had verzameld, en „alwaer doen
met corte swieren een frissen roemer op de algemeyne welstandt van
zaacken en de behouden reyse van den heer Generaal van Goens
in 't ronde wierd gedronken". In een aangrenzende kamer stonden
de tafels gedekt, waaraan velen zich „begonden te ontnugteren". Zoo
naderde het uur van vertrek, en Van Goens met „mevrouwe zijn
beminde" begonnen afscheid te nemen. Speelman geleidde hen tot
onder aan de trap voor de generaalswoning, terwijl de overige dames
en heeren zich tusschen twee rijen militairen naar de Waterpoort

Dl. 94. o
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begaven. Daar lagen een aantal statievaartuigen, z.g. orembaaien,
gereed, waarmede men, onder het gebulder der kanonnen, naar de
retourvloot op de reede roeide. Op het admiraalsschip werden nog
eens voor het laatst de handen gedrukt, „nadat een yder wat genuttigt
en met het drincken van verscheyde gesontheden matiglijck ververscht
hadde". Ondertusschen had Speelman met enkele achtergeblevenen
de officieren der nog steeds op het kasteelplein staande compagnieën
genoodigd aan een wel opgedischte tafel, waar duchtig gegeten en
gedronken werd, zoodat er al spoedig „een generale vreugde en ge-
noegen vermerckt wierd". Toen mochten de militairen afmarcheeren,
waarbij elke compagnie, als zij de „puye" passeerde, een charge loste.
De beide voornaamste officieren, De St. Martin en Tack, stonden
daarbij naast Speelman, en mochten hun mannen niet volgen, dan
nadat ze nog een roemer „op de goede successie van desen dagh"
hadden gedronken. Het was nu drie uur geworden, en Speelman
begaf zich, van enkele heeren en joffers vergezeld, naar zijn oude
woning, waar men den tijd in vroolijkheid doorbracht, totdat tegen
6 uur alle autoriteiten terugkeerden, die Van Goens uitgeleide had-
den gedaan. Zij kwamen mondeling verslag uitbrengen van de wijze,
waarop het vertrek geschied was. Klaarblijkelijk had dit rapport hen
weer 'dorstig gemaakt, want wederom werden ververschingen rond-
gediend, waarna eindelijk ieder huiswaarts keerde, „zijnde alsoo
desen dagh met verheuginge geluckig en sonder ongeluck in alle die
rusie ten eynde gebragt".

Speelman's Wapen als Gouverneur-Generaal.
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VII. Gouverneur-Generaal, 1681 tot 1684.

Zoo had dan Speelman het hoogste ambt aanvaard, dat door een
dienaar der Compagnie bereikt kon worden, een ambt, dat zeker
eervol was, doch dat ook veel inspanning vergde, en een groote ver-
antwoordelijkheid met zich bracht. Hij heeft het maar kort bekleed :
iets meer dan twee jaar, en die korte termijn heeft den grooten roem.
dien hij in vroegere functies verworven had, niet kunnen bevestigen
of uitbreiden; integendeel! Hij. die steeds zijn omgeving beheerscht
had. die reeds in ondergeschikte positie meermalen op eigen initiatief
had gehandeld, nam als Gouverneur-Generaal vaak beslissingen, zon-
der den Raad van Indië er in te kennen. En de leden van dien Raad
durfden niet dan op het allerlaatst, en toen nog langs een omweg,
protesteeren. In de laatste maanden van zijn leven toonde hij een
zekere onverschilligheid voor de zaken der Compagnie, wellicht het
gevolg van de ziekte, die hem ten grave zou brengen, en die zeker
is verergerd door zijn weinig sobere levenswijze. Eerst tijdens zijn
ziekte en na zijn dood kwamen een aantal klachten tegen zijn beleid
tot uiting, zoo van zijn medeleden in den Raad van Indië, als van de
Heeren-XVII. Wij zullen die in het volgende hoofdstuk bespreken,
doch willen er hier al vast op wijzen, dat de tekortkomingen tijdens
het Generaalschap, die wij geenszins ontkennen, voor een belangrijk
deel worden goedgemaakt door het groote resultaat, dat hij in die-
zelfde periode te bereiken wist. Immers, was Bantam in de laatste
jaren de voornaamste en zeer gevreesde vijand van de Compagnie
geweest, het is Speelman gedurende zijn opperbewind gelukt, dit rijk
tot een afhankelijkheid van de Compagnie te brengen, die het in wezen
tot een vazalstaat van deze maakte.

Wat Speelman's persoonlijk gezag betreft, is er wellicht nimmer
een Gouverneur-Generaal geweest, om wiens steun en medewerking
ieder zich zoozeer beijverde, en wiens naam in de inheemsche wereld
een zoo geduchten klank had, veroorzaakt niet slechts door oorlogs-
successen, maar evenzeer door zijn streng, doch eerlijk en redelijk
optreden.

Was het een omen, dat op den eersten dag van zijn daadwerkelijk
bewind tot uiting kwam? Den 1"« December was hij eindelijk ver-
huisd naar de officieele generaalswoning binnen het kasteel, „en
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desen nacht aldaar voor d'eerste maal geslapen hebbende, is onver-
wagt van een felle koorts en graveel si eckte aangetast gewerden".')
Wel was de aanval niet van langen duur, en kon hij den 8*"" de
liantamsche gezanten ontvangen, die hem namens den jongen koning
geschenken en gelukvvenschen kwamen aanbieden,") doch hij zou zich
periodiek herhalen.

Wij noemden daar den jongen koning van Bantam. In dit rijk
heerschte sedert 1651 sultan Aboel'l Fatah, spoedig algemeen bekend
als sultan Ageng Tirtajasa. •') Hij was een man met groote aspiraties,
hcerschzuchtig en doortastend, daarbij een strenggeioovig Islamiet.
Gedurende zijn geheele regeering was zijn voornaamste streven er
op gericht, Bantam de belangrijke handelspositie te hergeven, die het
in de 16"' eeuw in den Archipel had ingenomen. Hierin ligt de ver-
klaring opgesloten, waarom hij den toenemenden bloei van het
nabijgelegen Batavia, de hoofdplaats der „ongeloovige" Hollanders,
met leede oogen aanzag. De Engelschen, die nog steeds een loge te
Bantam hadden, lieten niet na, deze gevoelens aan te wakkeren. Her-
haaldelijk kwam het dan ook tusschen Ageng en de Compagnie tot
vijandelijkheden, en zelfs in perioden van ofFicieelen vrede ondervond
men in de Bataviasche ommelanden en op de reede veel overlast van
benden stroopende Rantammers. Hiervóór zagen wij reeds, dat zoowel
de Makassaarsche sultan als Taroeno Djojo in hun strijd tegen de
Compagnie niet tevergeefs naar steun van Bantam hadden uitgezien,
en hoe de regeering te Batavia zich genoodzaakt zag, de hulp van
Aroe Palakka en zijn Boniërs in te roepen. Dit alles had den voort-
varenden Speelman er reeds eenige malen toe gebracht den vvensch
uit te spreken, Bantam „tot devotie" te mogen brengen, en hij smaakte
het genoegen, dit gedurende den tijd van zijn opperbestuur te "**
mogen doen.

Xaar Bantamsche traditie had Ageng zijn oudsten zoon, Aboc'l
Kahar, toen deze tot meerderjarigheid was gekomen, zeker aandeel
in het bestuur gegeven. In Augustus 1674 trok Kahar ter bedevaart
naar Mekka, tengevolge waarvan hij sedert meestal sultan Hadji
genoemd wordt. Na zijn terugkeer bemerkte hij al spoedig, dat zijn

ÏWI ffo/flï'ia, ió<W, blz. 723.
*) Ibidem blz. 733 en volgende.
•') Ageng beteekent: de groote; Tirtajasa was de naam van de versterkte

residentie, welke hij zich nabij Pontang door een Nederlandschen renegaat had
laten bouwen. Zie voor hem ook DE JONGE. O/>*O;;U/ VI en VII passim, vooral
VII, blz. CXIII e.v. Vergelijk ook OXNO ZWIER VAX HAREX'S treurspel.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:43AM
via free access



SPEELMAN TEGEN BANTAM. 133

vader hem de opvolging wenschte te onthouden ten voordeele van
een jongeren broeder, Pangéran Poerbaja, gehuwd met de dochter
van den invloedrijken en militanten rijksbestuurder. Sedert heerschte
tusschen Ageng en Hadji tweedracht, wat de Compagnie niet
ongaarne zag. Zij hield zich, zoo lang de strijd tegen Taroeno Djojo
duurde, openlijk neutraal, maar trad in 't geheim in onderhandeling
met Hadji.

Toen in 1680 de Compagnie de sultans van Cheribon onder haar
bescherming wilde nemen, eischte Ageng de erkenning van Bantam's
opperhoogheid over de Cheribonsche landen, en in verband daarmede
ontzegde hij den Hollanders alle recht tot bemoeienis met die streken.
De regeering te Batavia beriep zich op haar verbond met den
Soesoehoenan. die beter gefundeerde aanspraken op Cheribon l>ezat,
en zij wenschte den Bantamschen eisch niet in te willigen. Eind
April verklaarde daarop de oude sultan den oorlog aan de Compagnie,
doch weinige dagen later, den T"" Mei 1680. had in den kraton te
Bantam een paleisrevolutie plaats, waarvan de bijzonderheden nimmer
zijn uitgelekt, maar die tot resultaat had. dat Ageng afstand deed ten
behoeve van zijn oudsten zoon. Hadji. Deze benoemde aanstonds
een meer vredelievenclen rijksbestuurder, liet allerwegen bekend
maken, dat het op doodstraf verboden was de Hollanders te moles-
teeren of te berooven, en zond twee voorname gezanten met een
schitterend gevolg naar Batavia, om vredesbesprekingen te houden.
Van de zijde der Compagnie werden deze onderhandelingen gevoerd
door Speelman, toen nog Directeur-Generaal, en Johannes Camphuys.
Uitgaande van het standpunt, dat de Compagnie de aangevallen en
verongelijkte partij was geweest in de talrijke conflicten, stelden
(lezen zóó honge eischen, ') dat de Bantamsche ambassadeurs daar
niet op konden ingaan. Ook toen vervolgens een Nedcrlandsche depu-
tatie naar Bantam vertrok, -) kon deze niets meer bereiken, dan dat
de jonge vorst de verwachting uitsprak, dat men het later wel eens
zou worden, indien, zooals hij vurig hoopte, men van beide zijden
alles zou doen om vijandelijkheden te voorkomen, en zich als vrien-
den en goede buren gedragen. Dit geschiedde inderdaad, en gedu-

" ^ ~ , ï "** ™" * ^ ° *" ^ ' ^ ^ '™" '" ^ede en vriendschap;
den 7""" December van laatstgenoemd jaar kwamen gezanten van

/^ÏÏVf '"' "*• ^ cv.;
*) DE JONGE VII, blz. 353 e.v.; Z^/„r</uto-, iöSfl, blz. 358 e.v
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Hadji naar Batavia, om Speelman geluk te wenschen met zijn optre-
den als Gouverneur-Generaal.

Het laat zich hegrijpen, dat deze goede verstandhouding met de
Nederlanders den ouden sultan een doorn in het oog was, en op
Tirtajasa verzamelde hij geleidelijk een sterke anti-Hollandsche partij
om zich heen. Deze aanhang bestond niet slechts uit Bantammers,
maar ook uit een aantal onverzoenlijke Makassarcn, en van de
Sumatraansche kust geweken Maleiers. De Makassaarsche opper-
priester Sheik Joesoef behoorde er tot de meest fanatieke elementen.
De in dezen kring heerschende stemming werd aangewakkerd door
de Europeesche concurrenten: Engelschen, Franschen, Denen en
Portugeezen, die, sedert de contracten tusschen de Compagnie en
Mataram, geen andere haven op Java meer konden aandoen dan
Bantam.

Tegen het einde van 1681 begonnen zich reeds de voorteekenen
van een naderend conflict te vertoonen. De Lampongs, tot Bantam
behoorende, weigerden Hadji langer als heer te erkennen, en riepen
Ageng weer tot sultan uit. Weldra volgden een aantal Bantamsche
districten dit voorbeeld, en in het begin van 1682 begreep Hadji,
dat hij krachtig moest optreden, wilde hij zijn gezag handhaven. De
door hem naar de oproerige districten afgezonden troepen sloten
zich evenwel bij de tegenpartij aan, en nu nam Ageng openlijk de
leiding op zich in den strijd tegen zijn zoon. Deze werd in zijn kraton
ingesloten en zag de omliggende stad in vlammen opgaan. In zijn
nood zond hij een kort briefje naar de regeering te Batavia, luidende
als volgt: i) „Desen brief is van Paducca Siry Sultan Abdul Kahar
Aboen Nazar aan den Capiteyn Moor'-) en aan alle Raden van
India. lek versoecke in aller haast hulpe; ick heb geene persoonen,
die ick vertrouwen kan; komt aan de boom en aan mijn Casteel; laet
dit niet nae, komt haastigh". Tegelijk met dit briefje kwam 1 Maart
1682 bericht op Batavia, dat eenige Nederlandsche scheepjes door
Bantammers waren afgeloopen. *) Aanstonds riep Speelman den Raad
van Indië bijeen, die op zijn voorstel besloot, onmiddellijk een ge-
wapende macht derwaarts te zenden, „zonder naar het antwoort van

' ) Men vindt dit briefje in de officieele vertaling in het £)a<//ire</i.s/<v run
A'.j/cirm. i<5&?. blz. 210. Volgens DK JONGE VII, blz. CI.IX—CLX was. het
geschreven door 's vorsten eerste vrouw.

-) Titel van den Gouverneur-Generaal, verbastering van liet Portugeesdie
capitano-major.

•*) Zie het genoemde D(i<//i/r</i'.i7iT t.a.p.
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den ouden Coning te wachten, om dese schoone occasie niet te ver-
waarloosen".

Inderdaad, wel was de occasie schoon, doch Speelman was diplo-
matiek genoeg, om officieel te laten mededeelen, dat het den Neder-
landers slechts te doen was, zich ,,tot mediateurs tusschen vader en
zoone te presenteren"; de gewapende macht der Compagnie had
alleen ten doel den jongen vorst, en tevens 's Compagnies loge, te
beschermen, zonder aanvallend tegen Ageng op te treden. Deze schijn
kon evenwel niet lang bewaard blijven, en spoedig was men in een
openlijken oorlog gewikkeld. Het was wederom Speelman, die aan-
drong op een krachtige doorvoering der politiek, die ook in Mataram
tot succes had gevoerd : het binnenland intrekken en den vijand on-
vermoeid vervolgen. Daar Speelman zelf aan den daadwerkelijken
strijd niet deelnam, willen wij hier geen overzicht van dien oorlog
geven,') maar volstaan met vermelding van het eindresultaat. Bij
het vredesverdrag van 17 April 1684'-) kreeg de Compagnie zeer
belangrijke voordeden, waarvan zonder twijfel als het voornaamste
gelden moet het algeheele handelsmonopolie in Bantam en de Lam-
pongs. Ten gevolge daarvan mochten geen andere Europeesche koop-
lieden daar weer verschijnen, en moesten ook de Engelschen hun
loge opbreken en Bantam verlaten. *)

Speelman heeft dit eindverdrag niet meer beleefd, doch het te
Bantam opgerichte Nederlandsche kasteel werd te zijner gedachtenis
Speelwijk gedoopt.

Toen hij het opperbewind aanvaardde, was Speelman ruim 36
jaren onafgebroken in Inclië werkzaam geweest, en vele dier jaren
haddon van hem groote geestelijke en lichamelijke inspanning ge-
eischt. De physiek zwakken gingen in den Compagniestijd al heel
gauw ten onder; slechts zij, die een kerngezonde constitutie bezaten,
hielden het eenige tientallen jaren vol. Tot deze laatsten behoorde

i) Zie voor den oorlog met Bantam het Da#/i/r(/i.tf<T 7'<r» Bn/Hï'/fl, iói'2,
passim; DE JONGE. O/>A-OHM/ VII, passim; V.U.KXTIJ.V IV. I. blz. 221—226; MAC
LKOD. ƒ)<> om/mevr/wry t w #<ni/a;;i. Indische Gids 1901. FRIK of FRIKIIS, die
den oorlog meemaakte, vertelt tal van bijzonderheden in hoofdstuk IV van zijn
/toimm-fc/jrfo J?<?jw„ »«<• r» <foor Oas/-/jirfi'ë»; hij is echter als historicus
onbetrouwbaar.

-) Het vredescontract bij DE JONGE VII, blz. 394 c.v. en in C<»/vw A>i/>/o-
mrt/iriim III, blz. 336 e.v.

•') Dit heeft aanleiding gegeven tot hevige protesten van Engelsche zijde; ten
slotle vestigden de Engelschen zich op Benkoelcn. Zie ook STAPEL, PIV/CC I<I;I
ZAïmj fi<.\sv/ir>vm</<7, II, I, blz. 277—280.
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ongetwijfeld Speelman, doch ook zijn krachtig gestel begon ten slotte
de gevolgen te ondervinden van klimaat en levenswijze. Vele nachten
had hij achter de schrijftafel doorgewerkt, daarvan getuigen de talrijke
gedegen memoriën en rapporten, in soms ongelooflijk korten tijd
opgesteld.') Vele nachten ook had hij te velde doorgebracht in
schansen of loopgraven, onder hygiënisch allerellendigste omstandig-
heden. Maar eveneens vele nachten had hij lustig feestgevierd bij
kroes en kan, zonder dat hem dit belet had den anderen morgen
tijdig weer geestelijk-frisch aan den arbeid te gaan. Het kon niet
anders, of zulk eeii levenswijze onder een tropisch klimaat moest zich
op het einde wreken, te meer waar ook het ontbreken van een geregeld
huiselijk leven onder leiding van een zorgzame huisvrouw een on-
gunstigen invloed op zijn gestel moet hebben uitgeoefend. In 1673
had zijn echtgenoote de gemeenschappelijke woning verlaten; zijn
eentg overgebleven zoon was al jaren te voren naar het vaderland
vertrokken, en zoo leefde hij als een oud-Indisch celibatair.
wiens huishouding gedreven werd door slaven en slavinnen, onder
toezicht van een meirinho of een ma ja da casa.'-') Het kan ons
dan ook niet verwonderen, als wij reeds kort na de aanvaarding
van het opperbewind een zekere moeheid meenen te bespeuren, een
verlangen naar het oude frissche land aan de oevers van Noordzee
en Maas. Den 19""" Maart 1683 zond hij met de Raden van Indië
een generale missive naar Heeren-XVII, niet minder dan 721 dubbele
folio's tellende. *) Hij bedankt daarin de bewindhebbers der Kamer
Amsterdam voor de „aangename en delicate provisiën", welke zij
hem als een bewijs hunner gunst met verschillende schepen hebben
toegezonden; hij zal voortgaan de Compagnie ijverig en getrouw te
dienen. Dan volgt de zinsnede:*') „Dog, gelijck Zijn E. nu al 38
jaren agter malkanderen sonder eenige intermissie de E. Compagnie
en UEd. met een opregt hertelycke liefde en getrouwigheyt gedient
heeft, en altoos gepoogd zijn talent voor den welstant van de Com-
pagnie en syne meesters in alle onderdanige gehoorsaemheyt op
woecker uyt te zetten, zijnde zodanig uyt een jongeling van XVII
jaren gekomen tot een ouderdom van 55 jaren, soo verhoopt Zijn

Zie ook wat VALEXTIJN zegt in zijn meergenoemd werk, IV, I, L«rw.s rftv
i*r-/<7i;</i'00(/</cH, blz. 311.

-) Portugeesche titels voor den opzichter en de opzichteres der slaven. Na
zijn optreden als Gouverneur-Generaal stond zijn huishouding onder de leiding
van een Europeeschen hofmeester.

••>) OïYnyfromr» frnVïvw ió&J, Ie boeck, folii 1—721.
<«) Ibidem, folio 718.
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E. UEd" niet te sullen misdoen, dat hy, door UEd" bysondere gunste
nu soo onlanx tot dese hooge chergie van Gouverneur-Generael over
Nederlands India beroepen en geadvanceert wesende. sig de vry-
moedigheyt derve aanmatigen, UEd. Hoog Agtbare op het her-
telijckste te versoecken, ten eynde hy tegen den jare 1685 zyne
verlossinge erlangen en een gratieuse licentie verkrygen mogte, om
nae verloop van zoo grooten tijt eens weder naer het vaderland te
mogen keren. Want hy alsdan by leven UEd" in dese honorabele
chergie al 4 jaren gedient sal hebben, en derhalven met de uytterste
danckbaarheyt zijn demissie van UEd* waarde hand ontfangen zal".

Wij zien hieruit, dat Speelman, na zijn hooge ambt slechts ruim
een jaar vervuld te hebben, reeds ontslag aanvraagt. Hij doet dit
tegen 1685, omdat het van oudsher de gewoonte was. dat een Gou-
verneur-Generaal, behoudens ernstige ziekte, minstens vier jaar in
functie bleef. Maar hij wilde dan ook geen dag langer blijven.
Heeren-XVII beantwoordden dit schrijven op voor Speelman vleiende
wijze. In hun missive van 27 Maart 1684 — Speelman was toen reeds
overleden, maar dit was hun nog niet bekend — spreken zij de
hoop uit, dat hij nog wat blijven zal. Zij verklaren, dat zijn diensten
hun zeer aangenaam zijn geweest, dat zij hem daarvoor bedanken
..en dat wy dienvolgende de continuatie daarvan seer geern sullen
sien en vernemen, hopende dat Godt almachtigh UE. sal blyven
begenadigen met alle lichamelycke craghten en gesontheyt, mitsgaders
soodanige requisiten. als tot het waarnemen van dat swaerwigtigh
ampt nodigh sijn".

Wij zeiden reeds, dat Speelman dien brief niet meer lezen zou;
zijn einde kwam vrij onverwacht. In de laatste maanden van 1683
moest hij wel af en toe de vergaderingen van den Raad van Indië
wegens ongesteldheid verzuimen, doch hij teekende nog persoonlijk
op 3 Januari 1684 de generale missive van 31 December van het
afgeloopen jaar.') De voor het vaderland bestemde fluitschepen,
welke dezen brief aan boord hadden, moesten wegens ruw weer en
tegenwind eenige dagen in Straat Sunda voor anker blijven liggen.
Hadden wij dit geweten, zoo schrijven de Raden van Indië den 19'""'
Februari d.a.v., dan hadden wij gelegenheid gehad „Uw Hoog Iuf"
nogh door een kleen naebriefjen met deselve fluyten te communi-

i) Deze brief is gedateerd 31 December 1683. maar in margine staat: „In
t «istcel van Uw.Ed. tot Batavia. desen Iaatstcn December 1683, doR wij zijn
heden den 3 January A" 1684.' Spcelmans handteekening is veel minder'fraai
en kraclrtig dan gewoonlijk
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ceeren de dagelijcx toenemende swack- en kranckheyt der heeren
Gouverneur-Generaal Cornelis Speelman en Directeur-Generaal
Balthasar Bort, van dewelcke wy Uw HoogEd'" nu by desen moeten
bekent maacken, hoe dat het sy geweest de aanbiddelycke wille van
den almaghtigen Godt, Haar Ed''* beyde op éénen dagh, namentlijck
den 11'''" der voorleden maand January, des avonts tusschen ses en
negen uuren, uyt dese werelt te roepen en tot sigh in syne eeuwige
vreugde en heerlijkheyt op te neemen".*)

Speelman's oude kwaal, graveel of lendenpijn, zooals men het
soms helsche lijden aan niergruis noemde, was met steeds korter
tusschenpoozen teruggekeerd, terwijl daarnaast ook in ernstige mate
waterzucht optrad, de ziekte, die wijst op een aandoening van de
lever, en dikwijls het gevolg is van te rijkelijk alcoholgebruik. Het
ligt voor de hand, dat hij onder deze omstandigheden den laatsten
tijd niet veel belangstelling meer had voor zakelijke besoignes. Xa
21 December 1683 woonde hij de vergaderingen van den Raad van
Indië niet meer bij; zijn laatste ambtsdaad was het teekenen der
generale missive op 3 Januari. Maar reeds op Nieuwjaarsdag had
hij de gebruikelijke gelukwenschen niet meer persoonlijk in ontvangst
kunnen nemen. Op dien dag'-*) kwamen alle Raden van Indië in de
generaalswoning bijeen, behalve Bort, die eveneens ernstig ziek was.
Ook verschenen, naar oud gebruik, de verschillende colleges en een
aantal „gequalificeerde ministers", alsmede eenige inheemsche autori-
teiten, onder welke de sultan van Ternate en de eerste Bantamsche
ambassadeur. Pangéran Aria Dipa Ningrat. Daar Speelman hen,
„mits groote onpasselijkheyt" niet meer te woord kon staan, werden
de officieele gelukwenschen in ontvangst genomen door de beide
oudste Raden van Indië, Anthony Hurdt en Willem van Outhoorn,
die daartoe recipieerden in de ,,goutleere earner". Men vermoedde
algemeen, dat de toestand van den Gouverneur-Generaal ernstig was,
doch velen hadden hoop, dat de van nature zoo krachtige man er
weer bovenop zou komen. De volgende dagen brachten evenwel een
langzame achteruitgang. Den 5''"" liet Speelman. ..sieck sijnde. dog
gaende ende staende". •') door notaris David Dispontijn een stuk

' ) Volgens liet /)<;<//im/iV/('r overleed Speelman „tusschen de kloeke half seven
en seven uyren." Zie beneden.

-) Het volgende is ook ontleend aan liet MJ;//I/Y</W/IV n » /?«/</?'!«. iói'-/,
manuscript op het Landsarchief te P.atavia.

•') Zie de op dien dag door notaris Dispontijn opgemaakte /-Von/rufie, Bijlage
VII hierachter.
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opmaken, dat in het Compagniesarchief is opgenomen in den testa-
mentenbundel, hoewel het in wezen geen testament is.') Het draagt
den titel ,,Testament, segge procuratie", en is niet anders dan een
omstandige omschrijving van de wijze, waarop na zijn overlijden de
boedel zal moeten worden beheerd. Speelman benoemt daarin tot
executeurs zijn vrienden Balthasar Bort en Mr. Jacob van Dam,
secretaris der Hooge Regeering; verder den ontvanger-generaal Johan
Parvé, den veelzijdigen Dr. Andries Clever, medicus, lid van den
Raad van Justitie en laatstelijk opperhoofd van den handel in Japan,
eveneens een intiem vriend van Speelman; den oud vice-president
van Schepenen Cornelis Swart; den weesmeester Jan Lambertsen
Radder, de kooplieden Andries Pijck en Cornelis Chasteleyn, en den
onderkoopman Johannes Verhaven, eigen neef van Speelman. -)
Zeer nadrukkelijk ontzegt de procuratie aan de Weeskamer alle be-
moeienis met de nalatenschap, maar geeft algeheele volmacht aan de
executeurs of curatoren, zoo, dat ze zelfs geen verantwoording schul-
dig zijn aan Speelman's eenigen zoon en erfgenaam. Mr. Johan
Speelman, sedert korten tijd advocaat bij het Hof van Holland in
Den Haag. Totdat de boedel geheel is afgewikkeld — dit zou vele
jaren duren — zullen zij evenwel jaarlijks staat en inventaris moeten
overleggen aan de gemachtigden in Nederland; dit waren allen leden
der toonaangevende vaderlandsche kringen, namelijk de raadpensio-
naris Mr. Caspar Fagel, de burgemeesters van Dordrecht Arent
Muys van Holy en Mattheus van den Broeck, *) Speelman's zwager
Leonard Winninx,*) de bewindhebber in Rotterdam en oud-ambas-
sadeur in Spanje Adriaen Paats, de koopman Adriaen Wittert. neef
van Speelman, en de oud-commandeur in Tndië Gijsbert de David
Strantwijck.") welke heeren voor een gedeelte reeds voogden waren
over den nog minderjarigen Mr. Johan Speelman. Ten slotte geeft
de procuratie nog tal van practische aanwijzingen over het beheer
van den boedel en het ordenen der papieren. Eenige bekende Bata-
viasche dames werden verzocht haar hulp te willen verkenen bij het

i(5SJ/7ócW, folio 114 en volgende. I.andsarchief te
Batavia.

-) Hij was de oudste zoon uit het eerste huwelijk van Speelman's zuster
Maritgen.

•') Oud-Raad van Indië, in 1669 gerepatrieerd als commandeur der retour-
vloot.

*) Oud-directeur van Suratte.
•') ï-aiip: jaren particulier koopman op Iiatavia. vice-president van Schepenen

en ui 16/6 gerepatrieerd als commandeur der retourvloot.
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regelen van ,,de huyselycke saken, kistgoederen als anders". De
luitenant Jacob de Harde en Speelman's hofmeester, Bartholomeus
van Heck, die de administratie zijner landerijen en zeer uitgebreide
particuliere zaken hadden gevoerd, werden aan de executeurs toege-
voegd tegen een salaris van f 100 per maand. Van bijzonder belang
is de zinsnede, dat de executeurs bij de uitvoering hunner taak zich
zullen moeten gedragen „in sulcker voegen, als dat by den Ed. Heer
constituants uytterste wille ende testamentaire dispositie, 't zy ge-
slooten ofte open. nae tijts gelegentheyt omstandig beschreve bevon-
den sal werden". Hieruit blijkt namelijk, dat er nog geen testament
bestond, waarnaar verwezen kon worden. Om ons onbekende redenen
had Speelman den 10''"" Februari 1679 bij notarieele acte een vorig
testament herroepen, en sedert geen nieuw doen opstellen. Het werd
meer dan tijd, daartoe over te gaan, want de volle ernst van den
toestand begon nu allen, ook Speelman zelf, duidelijk te worden.
Het Bataviaasch Daghregister zegt op Vrydagh 7 en Saturdagh 8
January 1684: „mits de siekte van d' heeren Gouverneur- en Direc-
teur-Generael, als anders, niets voorgevallen, als werdende de laatste
uyren van die twee aansienlycke heeren dagelijx tegemoet gesien.
tensy Godt de Heere daarinne niet miraculeuslijck komt te wercken".

Ondanks hevige pijnen liet Speelman in de vroegen morgen van
den achtsten Dispontijn weer bij zich roepen en dicteerde hem de
gegevens voor zijn testament. Allereerst wenschte hij aan de kinderen
van zijn zuster Maritgen te zamen een bedrag van 50000 caroli-
guldens te vermaken, namelijk aan Hadewina Verhaven 20000, en
aan haar broeders en stiefbroeders, Johannes en Cornelis Verhaven,
alsmede Dirck en Bernardus Craeyvanger elk 7 500. Het zoontje van
zijn vriend Andries Cleyer zegde hij f 40000 toe. Alle lij f eigenen,
o]) zijn landgoed te Toegoe wonende, schonk hij niet slechts de vrij-
heid, maar vermaakte hun gezamenlijk dit landgoed. Ook een aantal
huisslaven zouden worden geëmancipeerd. Verder bepaalde hij, dat
zijn zoon. Mr. Johan Speelman — die als Leidsch student een wild
leven had geleid — slechts f 100000 zou ontvangen „voor sijn moe-
derlycke als vaderlycke legitime portie".') De rest zou f idei-commis
blijven op de eventueele kinderen van Johan, die daarvan zelf slechts
„'t usufruct" zou genieten.

Dispontijn haastte zich naar zijn kantoor, om deze gegevens in
den vereischten wettelijken vorm tot een testament te verwerken, en

i) Hierbij hield Speelman dus geen rekening niet wat zijn vrouw in haar
testament had bepaald. Zie hiervóór, blz. 126.
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keerde tusschen 8 en 9 uur van denzelfden morgen met het stuk in
de generaalswoning terug, vergezeld van een aantal getuigen, onder
welke Mr. Jacob van Dam en de bekende commandeur Francois
Tack. Bij Speelman's legerstede gekomen, bemerkte hij tot zijn
schrik, „dat Sijn Edelheyt van oogenblick tot oogenblick swacker en
swacker wiert, ja soodanich, dat hy 't selvige na ooghschijn niet soude
kunnen teyckenen". Omringd van de getuigen, vroeg de notaris hem
nu punt voor punt af. of dat inderdaad zijn laatste wil weergaf, doch
daarbij bleek, dat Speelman niet meer wist, wat hij eenige uren te
voren had gedicteerd. Op de eerste vraag, of hij inderdaad de ge-
noemde legaten aan zijn zusterskinderen wenschte te zien uitgekeerd,
volgde een bevestigend antwoord, maar op gelijke vraag aangaande
het legaat van den jongen Cleyer, klonk een kort en duidelijk „neen".
Daardoor was Dispontijn een oogenblik van zijn stuk gebracht; na
een weinig wachtens vroeg hij. of Speelman het ventje dan niets
wenschte te vermaken. Het antwoord luidde: „tien duysent, sonder
te noemen guldens of rijxdaelders". Op de volgende vragen beves-
tigde de stervende het bepaalde omtrent de lij f eigenen op Toegoe.
doch niet de vrijlating der huisslaven. Ten slotte las Dispontijn de
clausule voor, die bepaalde dat en in hoeverre Johan Speelman of
zijn kinderen al het overblijvende zouden erven, en vroeg, of dit in
deze zijn wil juist weergaf, „waerop Sijn Hoog Edelheyt met luyder
stemme antwoordde van neen".

Het is duidelijk, dat de notaris onder deze omstandigheden het
door hem opgemaakte testament niet mocht laten teekenen, en, aan-
gezien de toestand van den lijder steeds slechter werd, is deze over-
leden, zonder een uiterste-wilsbeschikking te hebben nagelaten.

Nog drie dagen duurde de laatste strijd. Omtrent het einde lezen
wij in het Bataviasche Daghregister op Dinsdag 11 Januari:

„In den avontstont. nadat de heeren Raden van India gewaar-
schouwt waren geworden door de geneesmeesters,') dat het met
de levensdraat van Zijn Ed' alsnu t' eenemaal op 't eynde begonde
te loopen, so is Sijn Ed' den heer Gouverneur-Generaal Cornells
Jansz. Speelman van Rotterdam tusschen de kloeke half seven en
seven uyren, na lange uytgestaane groote smerte en onlydelycke pijn
van de watersugt en andere gebreeken eyndelijck gerustelijck in den

i) De opperchirurgijns Adriaen van Stryckersbergh. Isaacq Clarisse en Pieter
Boudens.
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Heere comcn te ontslapen, in 't 3' jaar syner Generaalsregeeringe
en het 56 jaar synes WelEdelheyts ouderdom.

Twee uyren daaraan, of even voor de kloeke negen is den heer
Balthazar Bort, Directeur-Generaal en eerste Raat van India, naar
een lange sieckte en swakheyt almede den wegh van alle vleesch en
naa de eeuwige heerlijkheyt gewandelt, out zijnde geweest 58 jaer".

Het merkwaardig samenvallen van den dood der twee hoogste
machthebbers, kort nadat zij met de overige leden van den Raad van
Indië in conflict waren gekomen — zie het volgende hoofdstuk —
deed te Batavia het praatje ontstaan, dat beiden zelfmoord zouden
hebben gepleegd. Afgezien nog van de gegevens omtrent Speelman's
langdurige ziekte, lijkt ons zelfmoord ten eenenmale in strijd met zijn
karakter.

Onmiddellijk na beider overlijden, dienzelfden avond om 9 uur.
kwamen de Raden van Indië in buitengewone vergadering bijeen.
Aangaande de begrafenis van Speelman werd bepaald. ..dat deselve
sal gedaen en gehouden werden op deselve wyse en maniere, als die
van den overleden Gouverneur-Generaal Joan Maetsuycker. Lfofïe-
lycker] Mfemorie]". Twee Raden van Indië werden aangewezen,
om deswegen in verbinding te treden met de gemachtigden van den
boedel. Deze wenschten de begrafenis te doen geschieden met bij-
zondere statie, en in verband met de te treffen voorbereidingen had
ze daarom niet den volgenden dag plaats, maar eerst op Zaterdag den
15""". Intusschen stond het lijk, in een looden en houten kist, opge-
baard in de groote raadkamer van het kasteel, die geheel met
rouwfloers was behangen. Op Woensdag, Donderdag en Vrijdag-
werden driemaal daags de klokken geluid, en wel die van het kasteel,
van de groote kerk, van het ambachtskwartier, het stadhuis en het
bolwerk de Paarl. Zaterdag begonnen zij reeds 's morgens om vijf
uur te kleppen. *) Tegen zeven uur verzamelden zich de militairen
en de burgerschutterij op het kasteelplein, even als de talrijke ge-
noodigden. Daar werd vervolgens door de kooplieden Johannes Leeu-
wenson en Frederik van Artzalt de stoet opgesteld, wat een geruimen
tijd vorderde; eerst te acht uur kon men zich op weg begeven. Voorop
ging de compagnie der burgerruiterij, in vol ornaat en met de ge-
bruikelijke rouwteekenen. het met krip omfloerste vaandel en een
rouwpaard. Op gelijke wijze uitgedost volgden de burgercompagnieën
te voet, de ruiterij van het kasteel en eenige compagnieën soldaten.

i) Een volledige beschrijving van Speelman's begrafenis geeft Bijlage IX
hierachter.
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Hierachter schreden diverse autoriteiten, in lange, slepende rouw-
mantels gehuld, die Speelman's wapen en andere ornamenten droegen;
ook zij voerden enkele rouwpaarden mee. Na de huisbedienden en
den luitenant van de kasteelwacht volgde nu de lijkkist, onder een
tot op den grond hangend zwart fluweelen kleed verborgen, en
gedragen door 26 notabelen. Met het oog op de zwaarte der looden
kist waren een aantal kloeke scheepstimmerlieden aangewezen, om
zoo noodig de dragers bij te staan. Naast de kist liepen ter weers-
zijden een aantal gequalificeerden als slippendragers.

Onmiddellijk achter het lijk volgden de persoonlijke vrienden en
de executeurs; aan het hoofd van deze groep schreed Johannes
Yerhaven, Speelman's eigen neef, terwijl ze besloten werd door de
drie chirurgijns, die den overledene tijdens zijn ziekte behandeld
hadden. Daarop volgden, twee aan twee, de leden der Hooge Regee-
ring, namelijk de nieuwe Gouverneur-Generaal Johannes Camphuys
en de Directeur-Generaal Anthony Hurdt. benevens de Raden van
Indië; voor Camphuys uit liepen twee hellebaardiers. Allen droegen
tot op den grond hangende rouwmantels. Op hen volgde een onaf-
zienbare stoet van Compagniesdienaren en colleges, als Raad van
Justitie. Schepenbank. Kerkeraad, Heemraden etc, waarbij zich ook
tal van inheemsche autoriteiten hadden aangesloten, alsmede ver-
tegenwoordigers der Chineezen en van de burgerij.

Onder het gebeier der klokken en het bulderen der kanonnen,
zoowel van het kasteel, de stadsbolwerken, het eiland Onrust als de
schepen op de reede, begaf zich de stoet in statigen tred uit de
kasteelpoort door de Prinsenstraat naar het Stadhuisplein, sloeg daar
linksaf en vervolgde zijn weg langs de Tijgersgracht naar de
Xieuwpoort, van waar men langs een anderen weg weer op het
Stadhuisplein terugkeerde en voor de Oosterdcur der Stadskerk
stilhield. Terwijl burgers en militairen aan weerszijden op het kerk-
hof werden opgesteld, volgden de autoriteiten de baar in de kerk,
waar ze boven het geopende graf geplaatst werd. De dragers der
ornamenten legden deze op het fluweelen rouwkleed, waarna de kist
in het graf werd neergelaten onder het lossen van vijf charges musket-
en pistoolschoten door de militairen op het kerkhof. Door de Wester-
uitgang werd vervolgens het kerkplein weer verlaten, en nu trok de
stoet voorbij de Diestpoort, langs de groote rivier, de Yischmarkt
en de Amsterdamsche gracht weer naar het kasteel terug. In de
generaals won ing hadden gedurende de begrafenis de dames der auto-
riteiten vertoefd; enkele barer, die tot den vriendenkring van Speel-

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:43AM
via free access



144 BEGRAFENIS.

man hadden hehoord, namen nu de condoleances der terugkeerende
belangstellenden in ontvangst. Naar oud gebruik boden vervolgens
de executeurs aan de deelnemers een collation aan, en schonken
daarbij aan tal van vrienden en autoriteiten een gedenkpenning. Zij
hadden daartoe niet minder dan 90 gouden en 177 zilveren penningen
laten slaan. Eenige dagen later lieten zij het wapenbord van den
overledene ophangen aan den Zuidelijken wand van de Hollandsche
kerk.

De buitengewone statie van Speelman's begrafenis en het groote
aantal uitgedeelde gouden en zilveren gedenkpenningen heeft fantas-
tische verhalen doen ontstaan over de geweldige kosten van deze
uitvaart. In zijn FJVJ rfi\r (/OHtrnir Hrj-GYwiVaH.r noemt Dr Bois het
bedrag van 131 400 rijksdaalders, wat latere schrijvers geregeld heb-
ben overgenomen. Pieter van Dam, de goed ingelichte advocaat der
Compagnie, geeft echter maar 13 440 rijksdaalders, wat hij trouwens
al buitensporig veel vindt. Wij vonden in de eindrekening van Speel-
man's boedel, opgezonden naar de Weeskamer te Rotterdam, )̂ een
gespecificeerde nota van onkosten der begrafenis, die de volgende
posten bevat:

Rijcxd.
Materialen voor de rouwkleeding. -) damasten, lakenen,

phelpen, kousen, etc 6 448:26
Materiaal en werkloon voor snijders, schoenmakers, boek-

drukkers, timmerlieden, aansprekers, etc 4239:11
90 stuks gouden begrafenispenningen 2160
177 stuks zilveren begrafenispenningen 375:12
Maaltijd 373:24
Grafsteen met werkloon etc 154:12
..Voor 't conterfeytsel, by d' andere elff aflyffige heeren

Generaels in de groote vergadersaal geplaetst"''') . . 40

Rd. 13 790:35

Hieruit blijkt, dat ook de opgave van Van Dam niet geheel juist
is, maar dat die de werkelijkheid toch vrij dicht benadert.

i) Weeskamer-archief te Rotterdam, no. 118.
*) De rouwkleeding der mindere suppoosten werd, evenals die der militairen,

uit den boedel van den overledene betaald.
•*) Dit is vermoedelijk een der kopieën, beschreven in Bijlage XI hierachter,

onder de no" 2 tot 5. Voor elff Generaels leze men twaalf.
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Het ligt voor de hand, dat in de eerste dagen na Speelman's over-
lijden de eigenaardige geschiedenis van het niet geteekende testament,
te Batavia stof leverde voor menig gesprek. Dispontijn was van
meening dat, mocht er clan al geen naar den vorm wettige laatste
wilsbeschikking zijn, het toch wel vast stond, wat de overledene
gewenscht had, namelijk hetgeen deze hem in den vroegen morgen
van den achtsten had gedicteerd. Van het daarop tusschen 8 en 9 uur
gevolgde onderhoud, waarbij Speelman enkele der eerst door hem
gegeven verklaringen had ontkend of herroepen, maakte de notaris
een officieele acte op, geteekend door de getuigen, die daarbij aan-
wezig waren geweest. *) Op grond van dit stuk zijn later, zoowel voor
den Raad van Justitie te Batavia als voor het Hof van Holland in
Den Haag, procedures gevoerd tegen de erven-Speelman en de
executeurs van den boedel. Wij komen daarop in een volgend hoofd-
stuk terug.

1) Zie hierachter, Bijlage VIII.

Dl. 94. 10
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VIII. Grieven tegen Speelman's beleid.

Ruim zes weken vóór Speelman's overlijden, den 19'"" November
1683, waren de zes leden van den Raad van Indië, Anthony Hurdt,
Willem van Outhourn. Joannes Camphuys, Marten Pit, Nicolaas
Schagen en Joan van Hoorn, bijeengekomen ter bespreking van het
beleid van den Gouverneur-Generaal, waarmede zij zich niet konden
vereenigen.') Hun hoofdgrief was het te laat afzenden van de retour-
vloot naar Nederland, waarin zij geen kans zagen verandering te
brengen en waarvoor zij vreesden door Heeren-XYII mede verant-
woordelijk te worden gesteld.

Nu was dit al een oude kwestie, waarover reeds heel wat te doen
was geweest. Van oudsher bestond de gewoonte, dat de eigenlijke
retourvloot, in verband met de moessons, in den loop van December
vertrok, terwijl dan nog eenige „naschepen" van de z.g. tweede be-
sendinge, die moesten wachten op de ladingen uit China en Japan,
in Januari of Februari volgden.'") Dat de hoofdvloot gewoonlijk eerst
tegen het einde van December de ankers lichtte, wordt bevestigd door
het feit, dat de daarmede naar Nederland gezonden „Generale mis-
sive" in den volksmond als regel werd aangeduid als de ..ouwejaars-
avond-brief". Wanneer de vloot op de Bataviasche reede zeilree lag,
was het wachten slechts op dien brief, die een overzicht moest be-
vatten van het gebeurde in het afgeloopen jaar op alle kantoren en
residentiën der Compagnie; er zijn generale missiven van tegen de
duizend dubbele folio's. Om nog de laatst ontvangen berichten van
de buitenkantoren te kunnen opnemen, kwam men te Batavia vaak
in de verleiding, het vertrek der retourschepen nog wat uit te stellen,
maar dit was zeer tegen den zin van Heeren-XVII. Want indien de
vloot tijdig uit Batavia vertrok, kon zij in het gunstige seizoen aan
de Kaap zijn. en in den vollen zomer het vaderland bereiken, wat
zeer veel waard was. Hoe later het in het seizoen werd, hoe scha-
delijker voor de Compagnie. Niet alleen had men in het najaar
dikwijls stormachtig weer, doch het kwam ook herhaaldelijk voor,

i) De zes genoemden vormden den geheelen Raad van Indië, met uitzondering
van den Directeur-Generaal Balthazar Bort.

*) Later zond men vaak reeds in October één schip vooraf, de z.g. voorzeiler.
Zie ook DE HAAS, Oi/rf-tffl/imVi II, blz. 201.
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TE LATE AFVAART DER SCHEPEN. 147

dat vervoer der producten] binnen 's lands reeds eind November door
ijsgang verhinderd werd. Dit verklaart, dat van Nederland uit steeds
werd aangedrongen op zoo vroegtijdig mogelijk vertrek van de
retourvloot.

In het laatste kwart van de 17''' eeuw mankeerde daar nog al eens
wat aan, zonder dat dit, zooals wel beweerd is, in het bijzonder onder
Speelman's bewind zou gebeurd zijn. Reeds onder Van Goens ge-
lastten Heeren-XVII in hun missive van 21 Januari 1681 nadruk-
kelijk, dat de retourvloot voortaan als regel begin December zou
moeten vertrekken, behalve slechts als er zeer belangrijke berichten
van eenig kantoor werden tegemoet gezien, ,,en oock anders niet";
in zulk een geval zou men hoogstens tot 15 December mogen wachten,
„ende sonder dat \vv eenigc redenen tot excuse zullen admitteeren".
Ook Speelman's opvolger. Joannes Camphuys. ontving in 1686 een
zeer ernstige waarschuwing naar aanleiding van het te laat expe-
dieeren der retourvloot. In dezen zelfden geest hadden Heeren-XVII
ook onder Speelman's bewind eenige malen geschreven, zoowel aan
hem particulier, als aan de Indische regeering in haar geheel. Zoo
lezen wij in den hiervóór reeds genoemden brief van 19 Maart 1683,
waarin zij Speelman onder zulke vleiende bewoordingen tot continua-
tie in den dienst trachtten over te halen, het volgende voorbehoud :
„Alleenlijck willen wy, boven 't geene in onse missive, huyden ge-
slooten, wort aengehaelt. UEd. mede in 't particulier op het cragh-
tighste gerecommandeert en aenbevolen hebben, op het depecheren
en afsenden van de schepen, soo herwaerts als nae de innewaertsche
quartieren. en dat alles ter behoorlycker tyde, goede acht te nemen,
mitsgaders te versorgen. dat daerin geen versuym werde gepleeght
off vcrachteringh gebraght, als een saacke sijnde. waeraen voor den
dienst, interesse ende 't welwesen van de Compagnie soo grotelijcx
is gelegen".

Eind October 1683 nu lagen op de Bataviasche reede een viertal
f luitschepen geheel gereed voor vertrek naar het vaderland; de Raden
meenden ditmaal wel een heel goede beurt bij de Majores te maken.
Er verliep echter week na week, zonder dat iets er op wees, dat en
wanneer die schepen nu eindelijk vertrekken zouden".') Daarom
kwamen de zes genoemde Raden den 19""" November bijeen, en ze
besloten zich gezamenlijk te wenden tot Balthazar Bort, „ten eynde
Zijn Ed. in qualiteyt van Directeur-Generaal over 's Compagnies

Ü ? ' K * r ? ' , ^ -o" ̂  *" ~ ' * " viif — Raden in de OIWJ,«OIII«I ftnnm
e boeck, fol.o >80 en volgende. Ook DR JONGE, 0/tf„„„/ VIII, bh. II e.v.
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148 VKKICS VOOR SPEELMAN.

coophandel etc" in India, de onkundige Raden mogte onderrigten,
hücdanigh het met het laden, afsenden ofte ophouden der retour-
sche]>en eygentlijck gelegen was, als zijnde een voornaam hoofdpoiuct
van Zijn Ed.'s anipt en directie". Eerst antwoordde Bort, dat de
redenen tot het ophouden der schepen hem „t'eenemael onbekent
waaren", doch hiermede namen de protesteerende heeren geen ge-
noegen: een Directeur-Generaal, meenden zij, moest dat ambtshalve
weten. Toen verklaarde Bort, de zaak met Speelman te hebben
besproken, „dewelcke hem dienaangaende zeer wel hadde bejegent
en goet bescheyt gegeven'". Hij gaf daarbij toe, dat de vier fluit-
schepen reeds zóó lang zeilree hadden gelegen, dat de victualie al
voor een groot deel was verbruikt, zoodat ze opnieuw moesten worden
geapproviandeerd. Overigens raadde hij den heeren aan, zich recht-
streeks tot den Gouverneur-Generaal te wenden, „niet twyffelende
off sy souden insgelijcx goet bescheyt erlangen". De Raden lieten
zich evenwel hiermede niet afschepen en drongen op een meer positief
antwoord aan, doch Bort bleef er omheen draaien. Hij wist het niet
zeker, doch meende, dat het wachten alleen was op de generale mis-
sive, waarmede Speelman nog niet gereed was, en beloofde ten slotte
den Gouverneur-Generaal er nog eens particulier over te zullen
aanspreken, en hem dan tevens te zullen mededeelen dat de heeren
Raden „by geval en niet a desseyn" bij hem aan huis waren geweest,
en dat hem toen gebleken was, hoe ongerust zij waren over het lang
aanhouden der schepen. Hierop antwoordden de Raden, dat Bort
particulier zooveel kon spreken als hij wilde, maar dat deze zaak
thans „publicq in vergaderinge van Rade van India" moest worden
gebracht, en dat wel door hem, Bort, ex officio. Daarbij zou hij dan
„ronde waarheyt" moeten spreken, en geen uitvluchten verzinnen.
Speelman mocht best weten, dat de Raden „expresselijck" daartoe
bij Bort waren gekomen. Deze laatste gaf toe, dat dit eigenlijk tie
juiste weg was, „blyvende egter by zijn voornemen, omnie d' Heer
Generael van die saacke nogmalen in het partikulier aan te spreecken,
dogh met intentie om, byaldien Zijn Edelheyt dan ter naaster ver-
gaderinge daervan niet en quam te melden, dat hy dan hetselve
soude doen".

De conclusie, die wij uit het verslag dezer eerste bespreking moeten
trekken, kan wel geen andere zijn, dan dat Bort er zeer tegen opzag.
Speelman over deze zaak in Rade aan te spreken, evenals trouwens
de protesteerende Raden zelf ! Deze hadden het volste recht, een
zaak schriftelijk of mondeling aanhangig te maken, doch men durfde
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zelfs niet gezamenlijk tegen Speelman op. Dit bleek ook in de eerst-
volgende vergadering van 27 November, toen Speelman voorstelde,
nog een schip voor het vaderland uit te rusten. *) De Raden gingen
daarmede akkoord, mits de vier gereedliggende schepen daar niet op
zouden behoeven te wachten, wat Speelman toezei. Niemand nam
deze prachtgelegenheid waar, om te vragen, waarop die vier schepen
steeds maar lagen te wachten. Nadat de voorzitter de vergadering
had gesloten en vertrokken was, vroegen de Raden aan Bort, waarom
hij de zaak nu maar niet meteen had ter sprake gebracht, doch deze
antwoordde, dat Speelman hem persoonlijk had toegezegd, werk te
zullen maken van de retourschepen, zoodra de in voorbereiding zijnde
bezending naar Perzië vertrokken was.")

Dienzelfden dag kwamen vijf der Raden weer bijeen — Willem
van Outhoorn had zich teruggetrokken, en deed aan de verdere actie
niet meer mee —; zij verklaarden, alles te willen vermijden, wat
aanleiding kon geven tot oneenigheid in het college der Hooge
Regeering, doch zij moesten ook aan hun eigen belangen denken.
..en- dat haare beschroomtheyt haar niet tot een misdaad quame
toegerekent te worden". Derhalve besloten zij. gezamenlijk hunne
bezwaren op schrift te stellen, en die dan in den avond van 2 Decem-
ber te gaan overhandigen aan Bort! Toen zij op den middag
van dien dag bijeen waren, om de laatste hand aan hun geschrift te
leggen, gebeurde er iets, dat aanleiding werd tot een meer openlijk
optreden. De secretaris van den Raad van Indië, Mr. Jacob van
Dam, bracht namelijk aan de heeren eenige vellen geschrift ter inzage,
opgesteld door Speelman, en den aanhef vormende van de lang ver-
wachte generale missive. Tevens overhandigde hij een gedeelte van
den brief naar de Kaap. door hem. Van Dam. persoonlijk ontworpen
en geschreven. In beide epistels kwamen eenige zaken voor, ,.waarvan
de Raden geen de minste kennissc en hadden, ende waarmede sy
haar oock soo op het simpele leesen niet en konden conformeeren".
Na lezing stelden zij de papieren wederom aan Van Dam ter hand.
met de mededeeling. dat zij ze gelezen hadden, zonder meer. Doch
toen de secretaris vertrokken was, beving hen de vrees, dat Speelman
deze mededeeling wel als een akkoord-verklaring zou kunnen be-
schouwen ; daarom lieten zij Van Dam terugroepen, en droegen hem
o]) aan den Gouverneur-Generaal mede te deelen, dat zij tegen beide

' ) Het verdere verslag der protestcerende Raden in het genoemde deel der
Ozvr<,cfo»ioi fcnerv» i&V-f, folio 584 e.v.

-) Dit slaat op de expeditie tegen Perzië onder De Casembroot.
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brieven bezwaren hadden. Even later bracht Van Dam Speelman's
antwoord: „dat de meergemelde minuutvellen bereets al onder de
penne waren om te copieren, en dat hetgeene daarin geschreven ofte
vervat stinde, by den heere Generaal geoordeelt wiert soo wel te
wesen en nu sonder veranderinge te moeten blyven". Mochten de
bezwaren der heeren veranderingen gewenscht maken, dan kon met
de naschepen het noodige daaromtrent geschreven worden.

Hiertegenover stonden de protesteerende Raden machteloos, en,
om jegens Heeren-XVII verantwoord te zijn, schreven zij een aantal
passages uit die brieven af, met in margine hunne bezwaren daar-
tegen. *) Doch hierbij lieten zij het niet; den 6'""" December stelden
zij een verklaring op:*) „dat zy, ondergeschreven Raden, met wien
Zijn Edelheyt op verscheyde saacken, die haar aangaan ende daar
zy haar inbeelden mede voor te zullen moeten verantwoorden, niet
en belieft te delibereren, ende op welcke saacken zy dienvolgende oock
haar advis en goetduncken niet konnen geven, voortaan met haare
onderteeckeninge niet en zullen konnen bekragtigen de resolution,
brieven etc", waerin vervad mogten staan eenige ofte verscheyde
saacken. expressiën ende poincten van belangh. daer zy geen kennisse
van waren hebbende, ende oversulcx niet in en hadden gestemt".
Verder protesteerden zij tegen het feit, dat in het geheele jaar 1683
geen notulen van vorige vergaderingen waren gelezen. ,,— soo eenige
door den secretaris gehouden sijn —" •') en dat ook de in Rade
genomen resolutiën hun nooit ter onderteekening waren aangeboden,
zooals voorgeschreven was. Ten slotte verzochten zij, „dat dit ge-
schrift in de eerste afgaende generale missive aan de lul. Heeren
Mayores, ende vervolgens oock in het generale resolutieboek, mogte
werden geinsereert". "*) Reeds den volgenden dag kregen zij een
uitgezochte gelegenheid, om dit geschrift aan Speelman persoonlijk-
te overhandigen/') Dien dag werd namelijk in den voltalligen Raad
een concept-briefje voorgelezen, gericht aan het opperhoofd op
Mauritius, waarin o.m. stond, dat de retourschepen genoemd eiland
zouden aandoen. Speelman stelde voor, het concept te doen uitschrij-
ven en teekenen. Boft, het eerst om zijn meening gevraagd, ging er

i) Ibidem, folio 586 verso e.v.
*) Ibidem, folio 592.
•') Inderdaad zijn de notulen in 1683 maar zeer summier aangeteekend.
') Dit is niet geschied; het protestschrift is afzonderlijk naar Holland ge-

zonden. Zie ook beneden.
") Zie het verslag van de vergadering der Hooge Regeering op dien dag,

, Ie boeck, folio 594 e.v.
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mee akkoord, maar Hurdt bond eindelijk de kat de bel aan, en ver-
klaarde, 1°, dat hem niets bekend was van het aandoen van Mauritius
door de retourschepen, en, 2°, dat de Raden, ,,soo terloops een brief
hoorende lesen, zoo bequaam niet en waaren over eenige saacken en
poincten, die daarinne mogten vervat zijn, haar gedagten te laten
gaan, om hun daarmede te konnen conformeren". Hij voegde daaraan
toe, dat zij zich al lang bezwaard gevoelden over de in den laatsten
tijd gevolgde wijze van handelen, en reikte daarbij het den vorigen
dag opgestelde geschrift over. Speelman nam het aan, vouwde het
open, en, de onderteekening gelezen hebbende, „soo wierp gemelte
Sijn Edelheyt hetselve papier ongelescn den secretaris Van Dam —
na 't scheen al eenigermaten veragtelijck — toe, denselven secretaris
belastende, cat hy hetselve papier voor ofte by sich leggen, ende
daarnaar om te lesen aan hem overgeven souw".') Toch had Hurdt
in zoovere succes, dat Speelman nu de zaak der retourschepen in
bespreking bracht; men werd het er over eens. dat twee dier schepen
Mauritius zouden aandoen, en de andere twee rechtstreeks doorzeilen.
Wat de brieven betreft, zoo die naar het vaderland als naar de ver-
schillende kantoren, zouden de Kaden gelegenheid krijgen die thuis
door te lezen. Inderdaad werden hun een aantal concepten toegezon-
den en den volgenden dag, 8 December, kwamen de protesteerende
Raden ten huize van Hurdt bijeen. Na beëindiging der lectuur lieten
zij Van Dam roepen en gaven hem de brieven terug, met hun op-
merkingen. Nu in de Kaapsche missive de zinsnede was doorgehaald,
waartegen zij geopponeerd hadden, konden zij die goedkeuren en
teekenen, evenals den brief naar Mauritius, doch tegen enkele ge-
deelten van een concept-missive naar Sumatra's Westkust hadden
zij bezwaar. Hierover werd in een door Speelman dien avond belegde
vergadering gesproken: van beide zijden gaf men iets toe. waarna
ook deze brief geteekend werd. Ten einde 's Compagnies zaken niet
te lang op te houden, teekenden de heeren den 10'"" dier maand ook
een door Hort ontworpen missive naar Bengalen, hoewel daarin
enkele dingen verhandeld werden, waarover zij door gebrek aan
toelichting niet oordeelen konden.
_ J " _ ^ " '°°P ™" Member stelden de vijf Raden een uitvoerig

*) In het 7?«fl/if/iW>o<7,' rem G'oircVnu-iir-GYjirnw/ n; AWc staat over deze
geheele geschiedenis alleen genotuleerd: „Wert by d'heer raat-ordinaris Hurd,
soo voor Sijn Ed. als voor de presente heeren leeden deser vergaderinge, de
heeren Camphuys, Pit, Schagen en Van Hoorn aan Zijn Edelheyt overgegeven
seecker geschrift, by welgemelde heeren onderteekcut, 't welk bv Zijn Edelheyt
is overgenomen."
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schrijven op, gericht aan Heeren-XVII, waarin zij hun bezwaren
tegen Speelman en Bort omstandig uiteenzetten;') een en ander moest
vooral ook dienen „tot onser gesamentlycke decherge''.

Het wachten was nu op de generale missive, die eindelijk gereed
kwam, en den heeren 31 December ter lezing werd toegezonden.'-)
Het bleek hun, dat daarin niet was opgenomen het door hen opge-
stelde protestschrift. Daarop zonden zij Van Dam naar Speelman,
„om denselven daerover in alle eerbiedigheyt te doen aensprcken".
Toen zij hierop geen behoorlijk bescheid ontvingen, waren zij eerst
van meening, bij hun onderteekening dier missive de clausule te
plaatsen: „Onverminclert onse beswaernissen, by ons schriftuurtiën
op 7 December in Rade overgelevert".') Doch aangezien daarvan
geen precedent bekend was, „ende dat het daarom de Heeren Meesters
niet seer aangenaam soude konnen sijn", besloten zij den brief
zonder meer te teekenen, doch bij een afzonderlijk geschriftje hun
voorbehoud uiteen te zetten,'') welk geschrift dan „ter onser ontlas-
tinge aan onse Edele Heeren en Meesters in 't vaderlant apart zal
worden overgestiert".

De oppositie in Rade van Indië heeft den strijd tegen Speelman
eerst aangebonden, toen deze door ernstige ziekte lang de oude niet
meer was. En ook toen nog ging van het verzet weinig kracht en
durf uit. Niet de zorg voor het welzijn der Compagnie was boven-
dien de drijfveer, maar slechts de vrees, door Heeren-XVII mede
aansprakelijk te worden gesteld. Doch nauwelijks had de dood den
gevreesden leider geveld, of een stroom van klachten en beschuldi-
gingen kwam los.

Nog op den avond van Speelman's overlijden was de Raad van
Indië er, ingevolge de oude instructie van 1617,°) toe overgegaan,
een nieuwen Gouverneur-Generaal te kiezen; Johannes Caniphuys
kreeg de meerderheid der stemmen. Als opvolger van Bort hadden
de Zeventien reeds bij voorbaat Hurdt tot Directeur-Generaal aan-
gewezen. In haar eersten brief naar het vaderland, d.d. 19 Februari

1) Het genoemde deel der OverjrcfOHw» /«iWrii 7654, folio 574.
-) Zie voor het volgende den brief der vijf Raden, d.d. 3 Januari 1684,

ibidem folio 572—573.
•') Er staat bij vergissing: 2 December.
•») Ibidem, folio 601.
5) Zie MIJER, F<?rraiH('/i'ii(7 zw» /iij/r/if/iöi. blz. 25 en volgende; STAPEL.

/o/ rf<? (7<\sr/n'«/«iw <frr i?fc/ifj/>r(wi />(/' rf<r O. /
46—47 en 57.
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1684,') spreekt de nieuwe regeering de vrees uit, „dat veele saacken,
die haar selven nu mettertijt wel sullen openbaren, voor ons bedeckt
ende verborgen gehouden sijn". Voorloopig waren reeds tal van
ongerechtigheden aan het licht gekomen, en vele zouden nog volgen,
die, zooals beneden blijken zal, voor een deel ten laste van de regee-
ring kwamen, dat is dus van Gouverneur-Generaal èn Rade, maar
die nu alle eenvoudig werden afgewenteld op Speelman en Bort. Het
zondenregister luidde, behalve de zaak van het ophouden der schepen,
ten slotte als volgt: '-)

1°. Speelman had bij de aanvaarding van het Generaalsambt geen
transport als Directeur-Generaal gedaan aan Bort, en sedert het
optreden van den laatste in 1681 waren de generale boeken nimmer
afgesloten. Van 1679 af — dit dateert dus van vóór Speelman —
waren de rekeningen van Heeniraden niet gecontroleerd, terwijl deze
groote uitgaven gedaan hadden voor het graven van grachten, aan-
leggen van een weg naar Tangerang, etc". Ook de rekeningen van
Weesmeesteren waren niet voldoende gecontroleerd, en in hun kas
bleek een belangrijk tekort te zijn. Op de administratie van tal van
andere Bataviasche ambtenaren en colleges was evenmin toezicht
gehouden. Alles wees er op, dat onder het vorige bewind de Com-
pagnie op een te grooten voet had geleefd, en dat toezicht öf geheel
had ontbroken, öf te slap was geweest. Daarom had de nieuwe
regeering aanstonds gecommitteerden benoemd tot het opnemen der
verschillende kassen en het controleeren der administration; tevens
had zij een commissie ingesteld „tot examinatie van de mesnagie".

2°. Op de verschillende punten van het kasteel bleken een groot
aantal menschen. ongeveer honderd, gevangen te zitten, waarvan politie
of justitie niets afwisten. =') Zij waren daar door Speelman gesteld
onder bewaking van den sergeant-majoor — opperbevelhebber van
's Compagnies troepen — ..onder de naam van politique gevangens".
Tn haar vergadering van 19 Januari benoemde de regeering een com-
missie uit den Raad van Justitie, aan welke eenige „taalkundige
persoonen" werden toegevoegd, om deze gevangenen te ondervragen.
•Het rapport, dat de commissie indiende, is niet bewaard gebleven,

ff flWcrr» ió#*. Ie boeck. folio 364—566.
•2) Behalve de genoemde missive van 19 Februari 1864 zie men nog een

nadere missive van denzelfden datum, en die van 31 Mei 1684: de laatste in
de Oivnyri-omr» fcriVw/i ió&ï. Ie boeck, folio 4 en volgende. Verder vooral
ook de fiVso/Wï G ' G / K /ii ™,, GoMfw/inirGowflr/ oi .Km/c

•') Hoewel dit in de stukken niet staat, blijkt uit tal van bijzonderheden, dat
het mliceiiisclu-n waren.
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doch het is zeer waarschijnlijk, dat het grootendeels lieden hetrof,
die aan Speelman geld schuldig waren, daar het bekend is, dat hij
het grootste deel van zijn vermogen als geldschieter heeft verdiend.')
Hoe dit ook zij, den 11"'" Februari besloot de regeering, na het
rapport gelezen te hebben, ..het meerendeel daarvan vooraff te lar-
geren, alsoo er geen redenen werden gevonden, om welke men deselve
nog langer in hegtenisse soude houden, met intentie om de resterende
— behalven de weggelopen slaven en andere, die strafbaar bevonden
sullen worden — mede al vervolgens los te laten en op vrye voeten
te stellen".

3". De genoemde sergeant-majoor, Jan Fransz Holsteyn,"), een
beschermeling van Speelman, en op diens aandringen in Juli 1683
tot dit hoogste militaire ambt benoemd, had zich schuldig gemaakt
aan ernstige mishandeling van een Inlander, dien hij van diefstal
verdacht. De man was tengevolge van die mishandeling gestorven.
waarop de advocaat-fiskaal den majoor in arrest had laten nemen
en voor den Raad van Justitie gedaagd had. Daarop had Speelman
persoonlijk ingegrepen, het rechtsgeding geschorst, en den majoor
in zijn positie hersteld. De nieuwe regeering droeg den advocaat-
fiskaal op, deze zaak opnieuw aanhangig, te maken. *)

4°. Bij het ordenen der papieren op de generale secretarie bleek,
dat ,,eenige importante origineele brieven en papieren, tot de ge-
noemde secretarye gehorende, werden vermist.... aen welkers tydige
bekominge d'Ed. Compagnie merkelijk is gelegen". Daar de regee-
ring vermoedde, dat die stukken onder Speelman's particuliere ge-
schriften waren geraakt, besloot zij in haar vergadering van 7
Februari, de gemachtigden van zijn boedel op te dragen „om nae de
vermiste papieren te soecken". •*) Het resultaat was, dat de executeurs
een geweldige hoeveelheid papieren inleverden, waaronder karrevrach-
ten negotie- en andere boeken. Onder de overige stukken bevonden
zich een aantal aan de Compagnie gerichte brieven, welke gedeeltelijk
nog ongeopend waren! Na onderzoek van een en ander bleven echter
eenige belangrijke documenten onvindbaar, en dit was o.a. het geval
met het briefje, dat de jonge koning van Bantam in 1682 tot de

1) Zie hierover uitvoeriger beneden.
-) Zie voor hem ook hiervóór, blz. 85.
3) De Raad van Justitie veroordeelde Holsteyn nu tot schorsing in ambt en

gage voor den tijd van een jaar.
i) Vergelijk ook wat Speelman zelf omtrent de papieren in zijn boedel had

belast, in Bijlage VII hierachter.
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regeering had gericht, en waarin hij zoo dringend om hulp smeekte.')
En juist dit stuk was momenteel voor de Compagnie van onschatbare
waarde. Immers de Engelschen, door den jongen koning gesommeerd
om zijn rijk te verlaten, waren zoowel in Indië als Europa een krach-
tige protest-actie begonnen, waarbij zij het deden voorkomen, alsof
de Nederlandsche Compagnie haar hulp aan den vorst had opge-
drongen met de vooropgezette bedoeling, hen, Engelschen, weg te
werken. Met het bedoelde briefje, dat indertijd door Speelman was
geopend en onder zijn berusting gehouden, zou men de Engelschen
kunnen overtuigen, dat de Compagnie zich niet in de Bantamsche
kwestie had ingedrongen, maar dat haar hulp nadrukkelijk verzocht
was. Verder zou het van belang kunnen zijn bij de opmaking van
het eindverdrag tusschen Bantam en de Compagnie, waarover reeds
onderhandeld werd. Doch het was en bleef onvindbaar.

Men ziet het. de tekortkomingen waren van hoogst ernstigen aard.
en Speelman, als de verantwoordelijke persoon, zoo in het geheele
oppcrbewind der Compagnie in Indië, als speciaal in het dagelijksch
bestuur over Batavia,"-) werd door deze beschuldigingen wel heel
ernstig in gebreke gesteld. Tn hoeverre de geheele Raad van Indië,
die een zuiver besturend college was. welks beslissingen genomen
werden bij meerderheid van stemmen, mede voor cle aan den dag
gekomen misstanden aansprakelijk was. willen wij voorloopig buiten
beschouwing laten. Zooveel is zeker, dat de nieuwe regeering er in
slaagde, zich aanvankelijk de bijzondere gunst van Heeren-XVII te
verwerven, en het odium uitsluitend te doen neerkomen op Speelman
en — in mindere mate — op Bort. Welken indruk de Bataviasche
onthullingen op de Majores maakten, leeren ons hun brieven, aller-
eerst die van 11 December 1684: „Over het laat afsenden en vertreck
van cle jaerlijckse retourvloot van Batavia hebben wy verschey-
dene malen ons rechtvaardigh misnoegen getoont. en dat om de
oneyndige ongelegentheden. die 't selve, neffens irreparable schaden,
heeft gecauseert. De conduite van vvylen den generael Speelman
daenn, soo oock in het ophouden en laat depecheren van cle schepen
nae dese en gene gewesten van Indien, dickmaels tegens het saysoen

1) Zie hiervóór, blz. 134.

2) Op de verschillende kantoren en gebieden der Compagnie waren de
gouverneurs en directeuren de verantwoordelijke hoofden van bestuur, en als
zoouanig aansprakelijk voor de onder hen werkende colleges en personen. Over
Haavia en de Ommelanden was geen afzonderlijke gouverneur gesteld; zij
stonden onder rechtstreeksch bestuur van den Gouverneur-Generaal.
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oft mousson aen, en dat doorgaens het wachten nae de brieven is
geweest, is ons seer onsmaeckelijck, en met sulcken ongenoegen voor-
gecomen, en in specie mede 't geene in het depecheren van de
jonghste retourvloot dienthalven is voorgevallen, dat, ten waere Godt
almachtigh van sijn persoon hadde gelieven te disponeren, dat wy
niet langer souden hebben kunnen stilstaen ons resentiment op een
wyse, die hem lichtelijck onverwacht soude sijn voorgekomen, daer-
over te toonen". De vijf Kaden krijgen dan een bijzondere tevreden-
heidsbetuiging; Heeren-XVII zullen hen gedenken, speciaal „in de
bevorderingh van 't gene van haer advancement soude mogen wesen".

Veel krasser nog drukken de Zeventien zich uit in hun schrijven
van 25 October 1686, toen zij het geheele klachtendossier, hiervóór
besproken, hadden ontvangen. „In de generale brieven, die UEd.
aen ons geschreven hebben, sijn ons in de materie van Batavia, soo
oock in de resolutiën, by UEd. successive genomen, en verdere
papieren, ons toegesonden, soodanige confusiën, intricate mitsgaders
verwerde saacken, handelingen en administratiën, voort mesusen en
maleversatiën, in de voorgaende regieringe gepleeght, voorgekomen,
dat wy daerover gansch staen verseth, niet kunnende bedencken hoe
het mogelijck is, dat men bynae alles in. sulcken verloop en verwer-
ringe heeft kunnen laaten vervallen". De loftuitingen op de nieuwe
regeering blijven nu achterwege: bij de gedetailleerde bespreking der
misstanden is duidelijk merkbaar, dat Heeren-XVII zich met ver-
bazing afvragen, hoe dit alles jaren lang heeft kunnen gebeuren onder
de oogen van den geheelen Raad van Indië. „Inderdaat, een won-
clerbaere huyshoudinge!".

Ook wij achten de geheele Indische regeering aansprakelijk voor
de wantoestanden, welke in 1684 aan het licht kwamen ; op Speelman,
den onbetwistcn leider in het regeerend collegium, rust zonder
eenigen twijfel de meeste schuld. Als verzachtende omstandigheid
zouden wij willen wijzen op het feit. dat het hem wel buitengewoon
gemakkelijk gemaakt is zich te laten gaan, toen de geestelijke remmen
niet meer zoo krachtig functionneerden als voorheen. Steeds was hij
een man geweest van een geweldige vitaliteit, een krachtmensch, met
sterke neiging tot zinnelijke genietingen van velerlei aard. Dat hij
in een tijd en omgeving, toen het zoo gemakkelijk was aan die
neigingen toe te geven, zichzelf steeds zóó heeft weten te beheerschen,
dat hij gedurende ruim dertig jaren in de moeilijkste omstandigheden
zijn plicht — en meer dan dat —• heeft gedaan, bewijst, hoe krachtige

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:43AM
via free access



ICIXnnORDEEL OVER SPEELMAN. 157

geest in dat lichaam huisde. Vóór alles was hij een man van actie,

geen diplomaat — daarvoor was hij te goed-rond —, iemand, die in

kritieke oogenblikken snel een beslissing te nemen wist, en deze dan

met moed en volharding ten uitvoer bracht. Zijn groote belangstelling

voor de inheemsche bevolking en hare instellingen, op de verschil-

lende terreinen zijner werkzaamheid aan den dag gelegd, *) doet hem

wel een heel aparte plaats innemen onder de toenmalige dienaren dei-

Compagnie. Zoo is hij geworden de groote opbouwer van het Neder-

landsche gezag in den Archipel — Zuid-Celebes, Midden- en Oost-

Java, Bantam —, die op de fundamenten van Coen en Van Diemen

een hechten bovenbouw plaatste.

Ratavia werd zijn noodlot, de stad, waar toen reeds ,,lucxe en

overdaet, voort pracht en costelijckheyt" heerschten; -) daar viel geen

pionierswerk meer te verrichten, daar moest hij vergaderingen presi-

deeren, vorsten en gezanten ontvangen, feesten en begrafenissen

bijwonen. Daar zag ieder tegen hem op, hetzij uit eerbied, hetzij uit

vrees. Zelfs in Rade van Indië had hij geen strijd meer te voeren,

was hij facile princeps. Dit werkte verslappend, haalde hem neer,

| deed hem verstrooiing zoeken in het laag-bij-de-grondsche avontuur.

Heeft hij dit zelf gevoeld? Wij zouden geneigd zijn dit aan te

nemen, waar wij zagen hoe hij telkens weer zichzelf aanbood, als

buiten moeilijk en verantwoordelijk werk te doen was. Maar de

reglementen der Compagnie verboden d i t : Directeur-Generaal en

Gouverneur-Generaal moesten steeds op Batavia blijven.

Pieter van Dam, de bekwame maar zakelijk-nuchtere advocaat der

Compagnie, vat. 25 jaar na Speelman's dood, zijn oordeel over dezen

aldus samen:») „Wanneer en soo langh hy stont onder het hoger

gesagh van andere, toonde hy te wesen een seer bequaem dienaar

van de Compagnie, en besat tot dien eynde seer vele goede qualiteyten,

boven dat hy door sijn langdurige diensten een grote kennisse en

ervarentheyt hadde g e k r e g e n . . . . Maer eyntelijck sijn eygen meester

geworden sijnde en selfs dat hoge gesagh in handen hebbende, koncle

hy sigh selve daarin niet gouverneren. en verviel tot debauches en

committeerde vele uytsporigheden, waerop en op desselfs gepleeghde

indulgentiën, versuymenissen en verdere gehouden quade conduiten

een groot verval van saecken quam te volgen".«)

1) Zie hiervóór, blz. 72, 102 en 115.
2) MIMIVC «,„ tf^rw-A'f'// rf.rf. 25 Oc/o&cr i<5S<5, folio 348
) £«*«• M » £ „ » ' , BMfAi-jiM»^. 3de boeck, capittel I.
; Het is opvallend, dat de bekende JOHX CRAWFORD in zijn ffw/ory o/ //,<-
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Dit oordeel is slechts ten deele juist. Wij, die de zaken meer op

een afstand zien kunnen dan Van Dam, zouden op de groote ver-

diensten meer den nadruk willen leggen. Daarnaast de ernstige fouten

erkennende, komen wij er tegen op, dat deze beschouwd worden als

dè oorzaak van het komend verval der Compagnie: reeds lang vóór

Speelman's opperbewind waren de symptomen daarvan merkbaar.

Dat Heeren-XVII het reeds in 1676 noodig achtten een reglement

op te stellen ter voorkoming van „de totale ruïne" der Compagnie,

en in 1679 besloten een Commissaris-Generaal te benoemen, zijn

daarvan slechts enkele bewijzen.

ƒ;«//</« y4rc/n'/>f/a<70. die in 1820 verscheen, een oordeel uitspreekt, dat hier en
daar woordelijk met dat van VAN DAM overeenkomt, terwijl het toch uitgesloten
is, dat hij diens handschrift heeft kunnen zien. Hij zegt, vol. III, p. 291:
„Speelman . . . may, upon the whole, be considered as the most eminent of all
the characters, which the Dutch history of the Indies has produced. He was a
man of enlightened understanding and of active enterprise and may be con-
sidered as a man, endowed with high qualifications, both for civil and military
command. These qualities were displayed, in a remarkable degree, in a long
course of jtifcorc/ma/e service; but it turned out, unfortunately for his repu-
tation, that, when he rose to JII/VVMN? <n////»ri7.v, he sunk into an indolent and
ordinary voluptuary, and did nothing to support his early fame."

Ook het oordeel dat Du Bois uitspreekt in' zijn in 1763 verschenen werk
Fi7\s rfi'J Goiiïw;i<?iir.f-(7rH<V<iH.r, toont overeenkomst. Wij lezen daar o.a. op
blz. 236: „Devenu son propre maitre, il ne sc.ut plus se gouverner soi-meme."
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Gravure van Joannes de Jongh. Naar het leven gemaakt
op Batavia in 1684, dus kort voor Speelman's dood.
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IX. De strijd om Speelman's nalatenschap.

Hiervóór hebben wij er eenige malen op gewezen, dat Speelman
zeer rijk was. Zijn vrouw had bij haar huwelijk een aardig kapitaal
meegebracht, en daarmede had hij omvangrijke zaken gedaan. In
de brieven, welke hij gedurende cle expeditiën op Celebes en Java
aan cle regeering schreef, wees hij er herhaaldelijk op, dat zijn lang-
durige afwezigheid van Batavia zeer nadeelig was voor zijn particu-
liere zaken. Handel drijven mochten de dienaren der Compagnie niet.
doch de gebruikelijke manier om zijn kapitaal productief te maken,
bestond in het optreden als geldschieter of particulier bankier. Niet
slechts Inlanders en Chineezen. maar ook de Europeesche vrijburger-
handelaars deden zaken met opgenomen kapitaal. Zelfs de Compagnie
moest wel eens, bij gebrek aan kasmiddelen, gelden opnemen, vaak
van haar eigen dienaren. De rente was evenredig aan het risico en
bij voorschotten aan particulieren werd een interest van één procent
per maand als matig beschouwd. Wij hebben voorbeelden gevonden
van 2>1 ten honderd per maand.

Er zijn tal van bewijzen, dat Speelman een der grootste geld-
schieters van zijn tijd is geweest. Toen hij in 1675 aan zijn vrouw
f 120000 moest uitkeeren. werden daartoe in de acte van boedel-
scheiding allereerst ..schuitkennissen" aangewezen; de boedelbeschrij-
ving na zijn dood noemt, alweer op de eerste plaats, „uytstaende
schulden". Enkele zaken, die in openbare behandeling kwamen, geven
een inzicht in aard en omvang van dit geldschietersbedrij f. Zoo wend-
den zich in 1694 eenige te Batavia woonachtige Baliërs per rekest
tot de Hooge Regeering, en verklaarden, dat zij reeds in 1675 van
Speelman 1000 rijksdaalders hadden opgenomen en niet in staat waren
geweest geregeld cle renten te betalen. Bij Speelman's dood was de
achterstallige interest eveneens tot 1000 rijksdaalders aangegroeid.
Door de curatoren van den boedel in het nauw gebracht, hadden zij,
met • opoffering van al hun bezittingen, de schuld afgelost, doch zij
waren thans niet meer in staat de achterstallige rente te voldoen.')

In hetzelfde jaar kwam een tweede geval ter kennis van de regee-
nng. Het betrof een Chinees, die door cle curatoren in gijzeling was
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gezet. Zijn schoonmoeder had in 1673 van Speelman 3000 rijksdaal-
ders opgenomen voor een peperhandel, die door een scheepsromp
op niets was uitgeloopen. Sedert was het de familie niet mogelijk
geweest de schuld af te betalen, maar uit de overgelegde stukken
bleek, dat van 1673 tot 1691 reeds 7300 rijksdaalders aan rente was
betaald.')

Veelzeggend is vooral het feit. dat cle curatoren bij het indienen
hunner eindrekening op 1 December 1693 moesten voorstellen 131
uitstaande posten, tot een gezamenlijk bedrag van 80000 rijksdaalders,
als desperaat af te schrijven.'").

Dat Speelman rijk was, wist men ook in Nederland. Reeds in de
vergadering der Zeventien van 1660 was gevraagd of hij, toen nog
boekhouder-generaal, zijn fortuin wel op geoorloofde wijze had ver-
kregen. "') Toen nu in 1684 de klachten tegen zijn beleid loskwamen,
schreven cle Majores naar Indië, dat men daar op alle manieren
moest trachten de Compagnie zooveel mogelijk te verzekeren tegen
de schade, die uit zijn wanbeheer zou kunnen voortvloeien. Daartoe
„sullen. UE. in sequestratie en verseeckerder bant hebben te nemen
alle de middelen en effecten, by den voornoemden heer Speelman
zaliger naegelaten, voor sooveel die te vinden en aan te treffen sijn,
verstaende by provisie en totdat \vy' UEd. dienaangaende anders
sullen komen te ordonneren".

Vóór deze opdracht te Batavia was aangekomen, waren reeds een
aantal schikkingen in den boedel getroffen. Allereerst had 8 Sep-
tember 1684 de Raad van Indië Joan van Hoorn, in kwaliteit van
president van Weesmeesteren, medegedeeld, dat het moederlijk erf-
deel van Mr. Johan Speelman, zijnde 50000 rijksdaalders, nog steeds
bij de Weeskamer stond, doch dat de vader geregeld cle renten, tot
een bedrag van 7172>6 rd., naar zich had genomen. Hij vroeg, of
dit wel in den haak was en wat de regeering van plan was hierin te
doen. Besloten werd. zich er buiten te houden, „latende de gemag-
tigdens van den heer G. G. Speelman daarmede gewerden". Deze
schijnen met de Weeskamer tot overeenstemming te zijn gekomen,
al heeft dit vrij lang geduurd. Althans den 5'""" December 1685
maakten Weesmeesteren een wissel naar Nederland over. groot

1) Mem ÏWI 29 /mii
2) Zie de rekening' van Speelman's boedel in het Jf^cffcamer-arirAiY/ te 7?o/-

terrfaw», )io. ü £ , waaruit blijkt, dat die posten stonden ten name van 21 Euro-
peanen, 33 Chineezen, 49 Inlanders en 28 Voor-Indiërs, z.g. Gentieven en
Mooren.

3) Zie hiervóór, blz. 31.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:43AM
via free access



RF.GF.LIIW; VAN DKN HOEDEL. 1 6 1

56034^ rijksdaalder, ten name van Mr. J. Speelman, voor diens
moederlijk erfdeel. Op last van Heeren-XVII, die inmiddels reeds
op verzoek van den jongen Speelman een voorschot van f 100000
aan dezen hadden uitbetaald, werd het meerdere voorloopig inge-
houden.

Bij de regeling van den boedel kwam men intusschen tot de ont-
dekking, dat het bekende huis Speelenburgh, getuige van zoo menige
statige ontvangst en luidruchtige feestviering, stond op een terrein,
dat eigendom was van de Compagnie. Den ZO""" September 1684
boden curatoren ,,den opstal des thuyns" voor ruim 6000 rijksdaal-
ders aan de regeering aan. Deze achtte dien prijs veel te hoog, en
droeg aan de bazen van 's Compagnies timmerlieden en metselaars
op, een taxatie te maken. Genoemde bazen gingen uit van het be-
ginsel, dat de calculatie moest worden gemaakt naar de waarde der
materialen bij afbraak, daar bij niet-verkoop het huis gesloopt zou
moeten worden. Zoo kwamen zij tot het matige bedrag van 1609^2
rijksdaalder. De regeering besloot den 6''"" October, dit bedrag tot
2000 rijksdaalders af te ronden, doch daarvan 900 rijksdaalders in
te houden voor materialen, welke Speelman bij opbouw en uitbreiding
van het huis uit 's Compagnies magazijnen had doen halen, zonder
daarvoor te betalen.

Tegen dit bod dienden curatoren bij geschrifte hun bezwaren in,
waarop de regeering er 7 November toe overging, 500 rijksdaalders
meer te bieden, doch „by weygering van dien te injungeren, het voor-
schreven crff, dat 's Compagnies eygen is, binnen den tijt van 3
eerstkomende maenden van den opstal t' ontledigen". Curatoren
legden zich hierbij neer en namen het voorstel aan.

Intusschen had de Indische regeering, nog vóór dat het bevel
daartoe uit Nederland was aangekomen, op eigen initiatief besloten,
voorloopig geen gelden uit den boedel naar het vaderland te zenden,
daar zoowel zij, regeering, als enkele particulieren, belangrijke vor-
deringen op dien boedel hadden. *) Weldra kwam zij een poging tot
.clandestienen uitvoer op het spoor.

Bij het nazien en teekenen der wissels, die eind 1684 naar Neder-
land zouden worden overgemaakt, bleek het den Gouverneur-Generaal,
dat zich daaronder niet alleen een wissel bevond, groot 62 326 rijks-
daalders, door genoemde curatoren gestort, en uit te betalen aan de
gemachtigden van den boedel in Nederland, maar dat bovendien

1) /fan>/uft«» t'on GoKwrneur-Ce«<7ra<i/ oi #<«/<> d.rf. 22 Mwemter
Ook beneden in den tekst.

Dl. 94. 11
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enkele dier curatoren, elk op hun eigen naam, nog bedragen wenschten
over te maken aan diverse lieden in het vaderland, tot een totaal van
90000 rijksdaalders. Dit laatste leek verdacht, en Camphuys bracht
deze zaak 22 November in Rade van Indië ter sprake. Besloten werd
den wisselbrief der gemachtigden niet te teekenen, maar aan te
houden; den aanbieders van de andere, verdachte, wissels zou worden
aangezegd, dat zij „met solemnelen eede zullen hebben te verclaren
ende te assevereren, *) dat onder die wissels, die op hare namen
gestelt zijn, geen penningen resorteren, die den boedel van Zijn Ed'
zaliger, Cornelis Speelman, eenigennaten, 't sy directelijck ofte in-
directelijck, concerneren ofte daertoe gehoren". Inderdaad bleek nu,
dat de vermoedens der regeering juist waren ; de betrokkenen durfden
zoodanigen eed niet afleggen, maar verzochten, de genoemde bedra-
gen op Batavia te mogen uitzetten. Den 12'*"° December stond de
regeering dit verzoek toe, „te weten in dien gevalle, wanneer zy
van sins zijn, deselve voor de gelden van d' heer Speelman zaliger te
erkennen, ende als zodanig op laestgemelde Zijn Ed* naam te laten
boeken". Eerst den 10'''" April d.a.v. dienden de betrokkenen zoo-
danige erkenning in.

Inmiddels had de Indische regeerïng de officieele vorderingen ten
laste van den boedel-Speelman opgesteld, bestaande uit de volgende
posten:
F. Wegens het graven van een ringsloot, „die meest

tot benificering van Z.Ed" aldaer aen en bygelegéne
landeryen streckt" Rd" 15 000

2°. De tekorten, voorkomende in de „traynsboecken"
der expeditie naar Oost-Java, in de jaren 1676—1678 „ 46 500

3°. Als borg van den Makassaarschen Intche Boang,
die insolvent verklaard was „ 8 500

4". Wegens zekere assignatie ten behoeve van Jacob
Jansz. de Roy-) , 18000

5". Een vordering van den koning van Ternate . . „ 12000
6°. Een vordering der curatoren van den boedel van

den 1671 overleden ontvanger-generaal Jan van
Wesenhage, welke boedel door Speelman eenigen
tijd geadministreerd was „ 40000

Totaal Rd' 140000

1) Het Latijnsche asseverare = plechtig verzekeren.
2) Zie voor hem PiVter i'o» Dmn'j Z?Mr/irjii>m£r<? I, I, blz. 90 e.v.
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Enkele dezer posten doen vreemd aan. Zoo is de eerste niet meer
dan een raming, en de tweede uiterst dubieus. Tijdens de expeditie
op Oost-Java had een afzonderlijke treinsboekhouding bestaan, onder
leiding van een opperkoopman. Klaarblijkelijk had die administratie
een tekort opgeleverd, en nu stelde men eenvoudig den militairen
leider aansprakelijk en wilde het geheele tekort ten laste van zijn
boedel brengen. Curatoren maakten daartegen bezwaar, en de regee-
ring zond de vorderingen naar Nederland. Daar namen Heeren-XVII
ze over, maar wenschten bovendien een belangrijke vergoeding voor
de nadeelen, hun toegebracht door Speelman's wanbeheer — .zij
spreken zelfs, zooals wij hiervóór reeds zagen, van „mesusen en
maleversatiën" —. Het is duidelijk, dat over de materieele waar-
deering van zoodanige benadeeling de meest uiteenloopende opvat-
tingen kunnen bestaan. Bewindhebbers stelden zich in verbinding met
Mr. Johan Speelman, met wien betrekkelijk spoedig een overeenkomst
tot stand kwam, gesloten 31 Mei 1686 ten overstaan van notaris
Adam van der Smalingh te 's-Gravenhage. Een viertal leden der
Zeventien en de advocaat Mr. Pieter van Dam traden daarbij voor
de Compagnie op; Speelman junior was vertegenwoordigd door
„Aelbrecht van Ruytenborch. colloncl ende commandeur van Sas
van Gent", en Johan Kievit, fiskaal der admiraliteit van de Maas,
Speelman's zwager. De overeenkomst bepaalde, dat allereerst de
Compagnie, boven haar „liquide"*) vorderingen tot laste van den
boedel, zal ontvangen f 100000 in zwaar geld, en vervolgens Speel-
man junior f 400000, eveneens zwaar geld. Van hetgeen de boedel
meer bedraagt dan de genoemde 5 tonnen gouds, zal de Compagnie
35, en Speelman 65 procent ontvangen. Hiermede zullen dan tevens
alle betwiste pretentiën van de Compagnie afgedaan zijn. „daaronder
oock specialycken begrepen dat van de treynsboecken op de cust van
Java, in den jaare 1676. 1677 ende 1678". Ten slotte verbindt de
Compagnie zich, den erfgenaam de behulpzame hand te bieden, om
alle vorderingen binnen te krijgen, waarop de boedel aanspraak heeft.

In de missive, welke Heeren-XVII den 25""° October d.a.v. naar
Indië zonden, sloten zij een kopie van bovenstaande overeenkomst
in,-) en schreven daarby: , en allsoo d' erffgenaemen van den

1) Sic. Ook blijkens hetgeen verder in de acte staat, zijn daaronder dus niet
de betwiste vorderingen begrepen.

2) In het archief der Compagnie is de overeenkomst niet meer aanwezig.
Ik vond haar in de notaris-protocollen op het Gemeente-archief van 's-Graven-
hage. Zie hierachter, Bijlage X.
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voornoemden Mr. Jan Speelman — deze zelf was nog geen maand
na het tot stand komen van bovengenoemde overeenkomst gestorven
— en wy tegenwoordigh een en 't selve interesse hebben, en de
Compagnie daeraan is gelegen, dat hetgeene noch uytstaende is, ten
voordeele van den boedel magh inkomen, en voort alles geliquideert
en vereffent, opdat magh werden geweten wat en hoeveel ieder daer-
uyt sal trecken en ontfangen, sullen UEd. d' executeurs off admini-
strateurs van desselfs naegelaeten boedel in alles de hant hebben te
bieden".

Mr. Johan Speelman overleed 29 Juni 1686, nog maar 27 jaar
oud. De bewindhebbers achtten het wenschelijk, met de weduwe een
nader contract aan te gaan, mede in verband met enkele alsnog uit
Indië ontvangen adviezen. Aan de bestaande overeenkomst werd nu
het volgende toegevoegd: *)

1°. Het moederlijk erfdeel van Mr. Johan Speelman, de meerge-
noemde som van 56000 rijksdaalders, zal aan de weduwe worden uit-
betaald, onder inhouding van de voorloopig uitgekeerde f 100000,
en vermeerderd met 4 procent 'rente.

2°. De weduwe krijgt het saldo van de gagerekening van wijlen
haar schoonvader, zijnde f 18000.

3°. De lijst van vorderingen op den boedel wordt alsnog vermin-
derd met f 26000, welke Speelman reeds blijkt te hebben afgedragen
aan de erven-Van Wesenhage.

4°. De weduwe mag een aantal nog onverkochte „rariteyten off
fraeye huysraet" uit den boedel laten overkomen, tot een waarde
van 4000 rijksdaalders.

5°. De Compagnie zal zoodanig deel der kosten van Speelman's
begrafenis voor haar rekening nemen, als zij ook bij die van Maet-
suycker heeft gedaan. *)

In den begeleidenden brief naar Indië dragen Heeren-XVII aan
de regeering aldaar opnieuw op, zoo spoedig mogelijk alle activa en
passiva af te doen en het provenu aan de weduwe Speelman jr. over
te maken, onder afhouding van ,,'t geene de Compagnie suyver van
den voorschreven boedel moet hebben", waaronder dan begrepen is

1) Het contract met Debora Kievit, weduwe Mr, Johan Speelman, heb ik
nergens kunnen vinden, maar in de MiwiV<? wm H^reit-XK//, rf.rf. 2 JVowt»-
fcer ióSd, vindt men een volledige omschrijving van den inhoud. Het moet in
de week tusschen 26 October en 2 November zijn opgemaakt.

2) Dit was maar 979 rijksdaalders, of ongeveer 1/14 deel van wat Speelman's
begrafenis had gekost.
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de contractueele f 100000 en 35 procent van de opbrengst boven
de vijf ton.

Bij resolutie van 22 Juli 1687 benoemen Gouverneur-Generaal en
Rade twee gecommitteerden uit hun midden, om met de executeurs
te overleggen, hoe men het spoedigst zal kunnen voldoen aan de
laatste opdracht uit Nederland. Den 1*'"' Augustus krijgen de execu-
teurs toestemming, om een aantal diamanten te Batavia in openbare
vendutie te brengen; den 5""" van dezelfde maand wordt bepaald, dat
ook de landerijen ten Westen van de stad publiek verkocht zullen
worden. De opbrengst van een en ander bedroeg netto ruim 31 600
rijksdaalders.

Tntusschen had Joan van Hoorn, als gemachtigde van de heeren
Mr. I'ieter van Dam, advocaat der Compagnie, en van burgemeester
Nicolaas Witsen, een tweetal vorderingen van genoemde heeren in-
gediend, respectievelijk groot f 26300 en f 36300, „over 't geene
Mr. Jan Speelman aan Haar Ed" in verscheyde obligation schuldig
was". Den 29"" Augustus stortten executeurs dit bedrag, met de ver-
loopen renten, in 's Compagnies kas. *)

Dienzelfden 29""" Augustus behandelde de Raad van Indië een
rekest, ingediend door Mr. Jan Bitter of de Bitter. Deze, vele jaren
lid van den Raad van Justitie, was een man, die het de regeering
herhaaldelijk lastig maakte door zijn querulant karakter, en die haar
meermalen betrok in de weinig harmonieuze verhouding tusschen hem
en zijn vrouw.-) Hij betoogde nu, dat Speelman hem in 1678 door
dreigementen er toe had gebracht, bij geteekende acte afstand te doen
van zekeren eisch. dien hij. Hitter, had op den gezienen en welge-
stelden vrij burger Adriaen van Beeckoni. en welke vordering hem
bij sententie van den Raad van Justitie was toegewezen. Op grond
daarvan verzocht Bitter nu reliëf van die afgedwongen acte, en voegde
daar de bedreiging aan toe. dat hij bij afwijzing van zijn eisch beslag
op den boedel zou laten leggen. Op verzoek van de regeering dienden
de executeurs een weerlegging van Bitter's pretentie in, waarop de
regeering 9 September besloot, hem het gevraagde reliëf niet te
verleenen, en het verder aan hem over te laten zoodanig beslag op
den boedel te leggen, „als hy van den gemelten Raadt van Justitie
sal kunnen verwerven". Dit is Bitter niet gelukt, want van een
beslaglegging hebben wij niets gemerkt.

Goiitrn,cHrG,.H,v<iaZ „ , fla<fr, d.d. 29 ^
-) Z.c ook DE HAAN, Pnmi<7„;, I, personalia, blz. 197—198.
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Den 14''™ October wijst de regeering controleurs aan, om toe te
zien bij het inpakken en verzenden der aan de weduwe Mr. Jan
Speelman te zenden „rariteyten". Daaronder bevonden zich ook een
aantal ringen met diamanten, in een van welke edelsteenen het wapen
van Engeland was gegrift.') Drie dagen later wijst zij een verzoek
der beheerders van den boedel af, om de begrafeniskosten geheel
voor rekening van de Compagnie te nemen; daarentegen stemt zij
toe in de gevraagde verhooging der gagerekening van den overledene.
Deze had namelijk nooit meer genoten dan het Directeurstractement
van f 500 per maand, terwijl het inkomen van den Gouverneur-Ge-
neraal f 1200 bedroeg.

In ditzelfde jaar viel ook het eerste geding voor over de rechts-
geldigheid van het concept-testament van 8 Januari 1684 en de daarop
betrekking hebbende verklaring van Dispontijn.*) Naar men weet
zou volgens deze stukken aan Hadewina Verhaven f 20000, en aan
elk harer vier broeders f 7 500 zijn toegekend. Over het bedrag, aan
den jongen Cleyer te legateeren, bestond tusschen beide stukken ver-
schil: het eerste sprak van f 40000. terwijl Speelman later, volgens
de verklaring, slechts het getal 10000 zou hebben genoemd. Dr.
Cleyer, die zelf een der curatoren van den boedel was, schijnt zich,
in overleg met Dispontijn. tevreden gesteld te hebben met het laagste
bedrag, f 10000. waarvoor evenwel de grootste kans op toewijzing
bestond. Een actie tot uitbetaling dier bedragen begon van Holland uit.

Hadewina Verhaven was gehuwd met Mr. Cornelis Vinck, pro-
cureur bij het Hof van Holland in Den Haag. Deze sommeerde de
executeurs tot uitbetaling van het genoemde legaat »aan zijn vrouw,
met de sedert het overlijden van den legataris daarop gevallen renten.
De executeurs weigerden dit, op grond van onwettigheid van het z.g.
testament, waarop Vinck de zaak aanhangig liet maken voor den
Raad van Justitie te Batavia, die de uitbetaling van het legaat gelastte,
evenwel zonder rente. Ook aan Johannes Verhaven en het zoontje
van Cleyer zijn toen hun legaten uitbetaald. *)

Den 12""' December 1687 dienden curatoren een voorloopigen staat

1) Deze kostbare ringen werden ten slotte niet ingepakt, maar aan de per-
soonlijke zorg van een der scheepsofficieren toevertrouwd.

-) Over dit rechtsgeding heb ik in de Indische papieren niets kunnen vinden.
Het verloop blijkt evenwel uit een andere, hierna te bespreken, procedure,
gehouden voor liet Hof van Holland in Den Haag, en wordt bevestigd door
de eindrekening van den boedel in het Weeskamer-archief te Rotterdam.

3) Zie de eindrekening beneden, en het daar besproken proces voor het Hof
van Holland.
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van den boedel in, en daarop besloot de regeering, een wissel van
f 400000 zwaar geld naar de erven over te maken, en f 100000 in
's Compagnies kas te storten. Doch vier dagen later kwam zij op dit
besluit terug; het was haar gebleken, dat in den staat „verscheyde
notabele defecten ende omissiën" voorkwamen, terwijl ook geen
rekening was gehouden met de baten van den boedel, die zich in
Nederland moesten bevinden. Mitsdien besloot zij „ten meesten dien-
ste ende gerustigheyt der E. Compagnie" voorloopig niet meer over
te maken dan f 200000, en dat in licht geld.

Nadat de rekening herzien was, werden in de volgende jaren,
naar gelang de baten binnenkwamen, nog enkele bedragen naar
Nederland gezonden, maar vlot ging de afwikkeling niet. Daarom
drongen Heeren-XVII er op verzoek van Debora Kievit, weduwe
Mr. Johan Speelman, in hun missive van 17 December 1690 nogmaals
op aan, de zaak af te doen, waarop 26 Maart 1691 nog een remise
van f 120000 volgde. Een jaar later, 31 Januari 1692, schrijven
Gouverneur-Generaal en Rade, dat de executeurs na die laatste
zending geen nieuw verzoek meer gedaan hebben om iets over te
maken, en ook nog geen verantwoording hebben ingediend, „apparent
dewyle sy sullen hebben konnen calculeeren, de erfgenamen niet meer
te sullen competeren, als sy de vijftigh duysent rijcxdaelders, in Maart
laastleden ter goeder reecqening overgesonden, sullen hebben ont-
fangen, 't geen by ons soodanigh ook gegist werd". Zij drongen er
nu eenige malen —-13 Mei en 26 September 1692 — bij de execu-
teurs op aan, hun verantwoording in te dienen, en toen daar in den
loop van het jaar niet aan voldaan werd. boden zij de hulp van den
boekhouder-generaal aan. Ten slotte kwamen in 1693 alle vcreischte
documenten in. en de regeering belastte nu den boekhouder-generaal
en twee oppcrkooplieden met het opmaken van de eindrekening. Deze
werd 13 November 1693 ingediend, waarbij bleek, dat de erven nog
63 256 rijksdaalders of bijna f 152 000 te goed hadden, die nu werden
opgezonden.

In het geheel is uit Indië aan de erven-Speelman overgemaakt een
bedrag van 288 448 rijksdaalders, terwijl de Compagnie 124432}/ rd.
uit den boedel heeft bekomen. Verder beliepen de kosten der admi-
nistratie van den boedel over circa 10 jaar — Januari 1684 tot
December 1693 — 9863 rd., waarbij nog komt een „recognitie" voor
Mr. Jacob van Dam, die gedurende al die tien jaar de hoofdadmini-
stratie had gevoerd, groot ruim" 2070 rijksdaalders. Aan legaten was

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:43AM
via free access



Miniatuur in email, door G. van Goor.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:43AM
via free access



PROCES IN NEDERLAND. 169

Het duurde tot 1695, eer deze zaak kou worden afgedaan.')
Namens Debora Kievit werd betoogd, dat gedaagde zich beriep op
„seecker informeel en onvoltrocken concept-testament, by den notaris
David Dispontijn voornoemt ingesteld, ende van defect van gerequi-
reerde solemniteyten laborerende". Het was onjuist, dat de Raad van
Justitie dit stuk tot wettig testament had verklaard; die Raad had
slechts de uitbetaling van enkele legaten gelast, evenwel zonder rente-
vergoeding. Op grond van een en ander bood Debora Kievit ten slotte
aan, hoewel naar haar meening onverplicht, om de drie legaten uit
te betalen, maar dan zonder eenige rentevergoeding.

Dirck Craeyvanger, die, nog geen 25 jaar oud, veniam aetatis ver-
kregen had — hij was in de rechten gepromoveerd en advocaat bij
het Hof van Holland geworden — nam dit voorstel aan, maar Verwer
weigerde voor zijn beide cliënten in een schikking te treden en
persisteerde bij zijn eisch: uitbetaling der legaten mèt de renten
sedert Januari 1684. Ook hier bleek, dat het niet steeds verstandig
is, het onderste uit de kan te willen hebben. Den 29"""' Januari 1695
deed het Hof uitspraak; het verklaarde „de praetense acte van ver-
claringe, op den VIII Januari 1684 verleent, geen testament, codicil
ofte eenige andere wettige soorte van uytterste wille te sijn", wees
den eisch af, gelastte eischer alle eventueel op grond daarvan reeds
ontvangen gelden te restitueeren, en verbood hem zich ooit weder in
rechte of daarbuiten op dit stuk te beroepen.

Hiermede was de strijd om Speelman's nalatenschap geëindigd.

i) Zie de -SVutoi/ics m» &<?/ //o/ t.'an Ho/tairf, 2Ó95, no. 80, Rijksarchief.
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