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Compagniespoëzie

1  Compagniesdichters
Uit het eerste deel over de geschiedenis van de Compagniesliteratuur blijkt dat F. de Haan
zich in negatieve bewoordingen heeft uitgelaten over de Compagniesdichters, of zoals hij in
zijn excurs ‘Indische verzenmakers’ in Priangan schreef: ‘Om deze zonnen aan den Indischen
dichthemel bewogen zich tallooze planeten van minderen glans, die spookachtig uitblonken in
de lugubere poëzie van grafzerken’. Een fatsoenlijk mens kon volgens hem ‘de wereld niet
verlaten zondere een salvo rijmelarij’.1
In zijn reeks over de ‘Nederlandsch-Oost Indische Letteren’ in het algemeen geïllustreerd
weekblad De Revue (1921) vroeg Du Perron ook aandacht voor de Compagniesliteratuur. Hij
liet zich in zijn oordeel leiden door wat De Haan over het schrijvend VOC-personeel had
vermeld. Meestal onderschreef hij De Haans opvatting.
In de jaren daarna raadpleegde Du Perron in het Landsarchief en in de bibliotheek van het
Bataviaasch Genootschap de publicaties van het schrijvend VOC-personeel. Hij riep de hulp
in van Fred Batten, Rudy van Lier, Bernet Kempers en Frederik Stapel die voor hem in Den
Haag in de bibliotheek en het archief de teksten voor hem traceerden en kopieerden. Ook Dirk
de Vries hielp hem aan zijn materiaal, eerst in Batavia en later in Den Haag. In 1939 bundelde
Du Perron deze teksten in De muze van Jan Companjie. Na de publicatie van deze
bloemlezing had hij plannen voor een tweede druk. Aanvankelijk met de hulp van Fred Batten
maar nadat hij zich met zijn gezin definitief in Nederland had gevestigd, raadpleegde hij zelf
de bronnen.
Nog voordat De muze van Jan Companjie was verschenen, was Du Perron druk in de weer
met een vervolg. Ook hiervoor riep hij de hulp in van zijn vrienden in Nederland. Voor zover
zijn gezondheid het toeliet, bezocht hij de bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap. Het
was zijn bedoeling deze uitbreiding te publiceren als Van Kraspoekol tot Saïdjah. De eerste
hoofdstukken waren al door zijn drukker en uitgever Thomas Nix gezet. Die betreffen het
Bataviaasch Genootschap, Willem van Hogendorp en Josua van Iperen. Met deze
drukproeven in zijn bagage kwam Du Perron naar Nederland. Als gevolg van zijn overlijden
op 5 augustus 1940 bleef het manuscript ongepubliceerd. Fred Batten en Rob Nieuwenhuys
hebben zich samen met Du Perrons weduwe Elisabeth de Roos ingezet voor de tot
stankoming van de tweede druk van De muze van Jan Companjie, in 1948.
Voor die tijd was geprobeerd om de andere drukproeven van Van Kraspoekol tot Saïdjah
in Djakarta, zoals Batavia na de Indonesische onafhankelijkheid heette, te traceren maar als
gevolg van de Japanse bezetting en aansluitend de Bersiap was dat niet gelukt. Gelukkig is Du
Perrons manuscript, zoals in deel 1 werd vermeld, bewaard gebleven. ‘Van Kraspoekol tot
Saidjah’ is niet alleen een belangrijke aanvulling op De muze van Jan Companjie en daarmee
op de Compagniesliteratuur tot 1780. In dit beoogde tweede deel vroeg Du Perron aandacht
voor de Verlichting, die hij beschouwde als de voorloper van de Ethische Politiek met de
daarop volgende ontwikkelingsgang in de Indische geschiedenis. Hij herkende in de
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen twee grote lijnen: ‘Compagniesgeest–
Cultuurstelsel en Verlichting–Liberalisme’, die volgens hem: ‘zich ook in de belletrie naast en
door elkaar blijven slingeren’.2 Met Van Kraspoekol tot Saïdjah wilde Du Perron twee
1 De Haan 1911, II, p. 735.
2 Verzameld Werk 1959, VII, p. 175.
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belangrijke data in de Indische geschiedenis markeren. In 1780 publiceerde Willem van
Hogendorp zijn zedekundige vertelling Kraspoekol; of de droevige gevolgen van eene te verre
gaande strengheid jegens de slaven als protest tegen de manier waarop de slaven werden
behandeld. In 1860 werd de slavernij opgeheven.
De Compagniessamenleving kende verschillende kleurrijke figuren onder wie ‘een
opvallende rij verzenmakers’, zoals Rob Nieuwenhuys in de Oost-Indische spiegel hen
noemde.3 Dat deed hij in de afdeling ‘De tijd van de “Loffelijke Compagnie”’. Het hoofdstuk
over deze dichters gaf Nieuwenhuys, geïnspireerd door De Haan, als titel ‘Indische
verzenmakers’. Daarin betoogde hij dat de rederijkerij in Oost-Indië in tegenstelling tot het
vaderland niet over haar hoogtepunt was. Het schrijven van poëzie was volgens hem ‘een
teken van intellectueel niveau’. Ook in Oost-Indië waren bijzondere gelegenheden zoals
geboorte, huwelijk, overlijden, repatriëring aanleiding voor het schrijven van een gedicht. We
zagen reeds dat Du Perron in juli 1939 Rob Nieuwenhuys had aangewezen voor de voltooiing
onder de supervisie van Bep de Roos van het manuscript ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’.
Nieuwenhuys heeft in de Oost-Indische spiegel ook de auteurs besproken die Du Perron in
zijn beoogde bloemlezing wilde opnemen.
Paasman wees in zijn overzicht van de ‘Indische literatuur in VOC-tijd’ (2002) erop dat de
in Nederland geschreven en uitgegeven Indische poëzie voornamelijk ‘opdrachtsverzen bij
land- en volkenkundige beschrijvingen en gelegenheidsgedichten’ betrof.4 Hij merkte tevens
op dat een enkele in Oost-Indië woonachtige dichter niet over de couleur locale had
geschreven.
Van veel Compagniesdichters kan worden gezegd dat ze in het vaderland een opleiding
hadden genoten. Een enkeling had in het vaderland al naam als dichter gemaakt, bijvoorbeeld
Abraham Alewijn. Een andere dichter vervolmaakte zijn opleiding in Oost-Indië toen die in
aanraking kwam met de Chinese filosofie. Dat deed Pieter van Hoorn. Sommigen lieten hun
klassieke scholing blijken door het gebruik van een motto dat ze ontleenden aan een schrijver
uit de klassieke oudheid, zoals Hermanus Terkamp. Anderen schreven naamdichten. Matthijs
Cramer schreef naamdichten en voegde aan de emblematische poëzie een eigen variant toe.
Zo lang een Compagniesdichter in de onderste regionen van de VOC-hiërarchie verbleef,
bleef die buiten beeld. Hij bleef onvermeld in de correspondentie tussen Batavia en de Heren
Zeventien. Maar wanneer de Raad van Indië kritiek op een onderdaan had, ventileerden de
beide partijen hun ongenoegen. Dat overkwam Gerard Verbeet. Een enkeling had de pech te
overlijden voordat zijn gedichtenbundel in het vaderland bekend kon worden. Dat overkwam
Hendrik Joséphe. Aanvankelijk was de Bataviase drukpers bestemd voor het drukken van
besluiten en reglementen, maar geleidelijk aan rolden er ook dichtbundels van de persen.
Dit tweede deel over de geschiedenis van de Compagniesliteratuur geeft een impressie van
de Compagniesdichters en hun poëzie. De nadruk ligt hierbij op de dichters die door De Haan
en Du Perron worden besproken. In navolging van deze verzamelaars van de
Compagniespoëzie wordt ook de visie van Brom, Nieuwenhuys en Paasman vermeld. Gezien
Du Perrons wens om De muze van Jan Companjie nog uit te breiden met Van Kraspoekol tot
Saïdjah, komen in dit tweede deel ook de literatoren van het Bataviaasch Genootschap aan
bod, namelijk Willem van Hogendorp en Josua van Iperen.
In dit tweede deel wordt ook een aantal onbekende Compagniesdichters in het daglicht
geplaatst. Dankzij onderzoek in bibliotheken en archieven kunnen zij aan het corpus van de
Compagniesliteratuur worden toegevoegd.
Bij de bespreking van de Compagniesdichters is er behalve voor hun poëzie ook aandacht
voor hun levensloop voorzover die bekend en van belangs is. Dan zal blijken dat een aantal
van hen meer in hun mars had dan De Haan had ingeschat.
3 Nieuwenhuys 1972, p. 44.
4 Paasman 2002, p. 52.
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2  Dichtregels op muren en ramen
Burger en latere raad van Indië Cornelis Chastelein (1657-1714) beschikte over verschillende
woningen binnen en buiten de stadsmuur van Batavia. De woningen buiten Batavia waren
groter en om het huis was een tuin aangelegd. Deze woningen kunnen worden vergeleken met
de vaderlandse buitenplaatsen. In Batavia werden deze huizen thuynen genoemd. Chastelein
die sinds 1675 in Batavia woonde, had in 1695 de thuyn Sering Sing gekocht. Sering Sing was
de naam voor de grassoort grofbiesgras. Boven de ingang van zijn huis had hij ter lering een
gedicht van de voormalig gouverneur-generaal Joannes Camphuys laten aanbrengen.5
Wie altijt leijt en Peijnst, en nimmer durft Beginnen,
Wie altijd overleght de Swarigheijt* van ’t werck,
de moeilijkheid overweegt
Wie altijt leijt en Maakt, en Rammelt met de Sinnen*;
te keer gaat
Bouwt Nimmermeer een huijs, veel minder nogh een Kerkck;
Slaet handen aen de Ploeg, en leght Gints niet te wroeten,
Te Speelen met uw breijn*, maer grijpt de steenen aen,
En metselt metterdaat*, de kunst sal uw ontmoeten;
Hij heeft genoegh gewilt, die slechts heeft onderstaen*;6

verstand
werkelijk
beproefd

Joannes Camphuys had als eerste klerk en geheimschrijver van de Raad van Indië toegang tot
de archieven van de Generale Secretarie. Hij liet zich door de papieren inspireren voor zijn
gedicht ‘Het Koninkryk Jakatra, Door den heer gouverneur generaal Jan Pieterszoon Coen,
Veroverd, en aan het gebied van den Staat der vereenigde Nederlanden gehegt, den 30 Mey
1619’.7
Soms lieten onbekende dichters hun sporen achter. Zo waren de volgende dichtregels in een
vensterruit van een woning op de Prinsenlaan in het nieuwe Batavia gegraveerd. Ze waren in
1746 door de nog onbekende H. Zegerus geschreven. De woning werd in 1840 afgebroken.
Eer sal mein moedersmeijd te Rome mostaert halen;
Eer sal mein kaelen rock met gouden knoopen praelen;
5 NA, Aanwinsten, inv.nr. 590, f.17. De woorden ‘Slaet handen aen de Ploeg’ zijn ontleend aan Lucas 9 vers 62.
6 Chastelein was de zoon van voormalig Hugenoot en bewindhebber van de Kamer Amsterdam Anthony
Chastelein met ’t Huis te Cleeff op 16 augustus 1675 naar Batavia gekomen (DAS 1979, II, 1286.1). Hij begon
als boekhouder. Hij was later opperkoopman, van 1691-1704 ambteloos burger. Nadien werd hij uiteindelijk
raad van Indië. Chastelein verwierf bekendheid om zijn ethisch manifest tegen het koopmanschap van de VOC.
Hij werd bekend als de stichter van de christelijke gemeenschap Depok. Aanvankelijk vestigden zich er twaalf
christelijke vrijgemaakte slaven. Bij testament schonk Chastelein hun Depok, ook bekend als Meester Cornelis.
Ook Kwisthout 2007.
7 Joannes Camphuys (1634-1601) was in augustus 1653 met de Vergulde Draak als zilversmidleerling naar
Batavia gekomen. Pieter de Vries (?-1775), een uit Dordrecht afkomstige vrijburger die sinds 17 september 1737
in Batavia woonde, had het ‘bly-eyndent’ oorlogsspel Jan Pietersz. Coen, voorstander der Bataviase vryheid
(1762) geschreven. Het was een bewerking van de notities van Joannes Camphuys over het Jakatraas beleg in
1619. Camphuys werd later opperkoopman, diverse keren opperhoofd van Decima (vanaf 1671), raad van Indië
(1681) en gouverneur-generaal (1684). Ook Valentijn. IV, I. 1726, p. 421-491; Du Perron 1939, p. 34-36; Du
Perron 1948, p. 54-56.
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Eer sal men in de Kerk tractheren kaert en bal;
Eer ick dit huijs vergheten sal.8

8 Motto bij Ritter, W.L. ‘De Oom’. In: Tijdschrift voor Neêrland’s Indië. 1840, III, II, p. 662 (cit.)-686;
Bataviaasch Nieuwsblad 10-12-1910.
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3  Johan Both Volkersz (c. 1582-na 1615)
De eerste Compagniesdienaar die dichterlijke woorden aan Oost-Indië wijdde, was Johan
Both Volkenszn of Volkersz.9 De belastingontvanger uit het gewest Utrecht was wegens
financiële malversaties naar Oost-Indië uitgeweken. Johan Both had hiermee de dubieuze eer
de eerste te zijn. Zoals Du Perron vermeldde, hadden de Nederlands-Indische letteren in Both
‘een waarlijk niet àl te fraaien voorman’.10 In der loop der eeuwen zouden nog vele
wittebroodskinderen Both volgen.
Burgemeesterszoon Johan Both die vermoedelijk circa 1582 in Utrecht was geboren, had
rechten in Leiden gestudeerd. Hij werd in 1610 benoemd tot Staten- en Stadsontvanger van
Utrecht, wat een eervolle en lucratieve functie was. Enkele jaren later bleek dat Both niet van
de suikerpot had kunnen afblijven. Een onderzoek in zijn boekhouding in mei 1613 had een
tekort van 100.000 gulden aangetoond. Hij werd overgebracht naar de toenmalige locale
gevangenis de Hazenberg. De rijke inboedel van zijn huis aan de Ballemakerstraat (de huidige
Loeff Berchmakerstraat) werd verkocht. De opbrengst bleek te weinig om het gehele
verduisterde bedrag te dekken. Gezien de maatschappelijke positie van zijn vader Volkert of
Volcken Both die sinds 1607 een van de twee burgemeesters van de stad was, evenals
gecommitteerde van de admiraliteit van Friesland en rentmeester van het Benedictinessen
vrouwenklooster in De Bilt, kwam het niet tot een rechtzaak. Both werd op 4 maart 1614 uit
preventieve hechtenis ontslagen op voorwaarde dat hij bij de eerste de beste gelegenheid
Utrecht en de Republiek moest verlaten. Dankzij zijn oom Pieter Both die bij de Heren
Zeventien een goed woordje voor zijn neef had gedaan, mocht onze oplichter naar Oost-Indië
vertrekken. Pieter Both was op dat moment gouverneur-generaal van Oost-Indië.
Op 11 mei 1614 vertrok Johan Both Volkersz voor de Kamer van Amsterdam op het
Wapen van Amsterdam naar Oost-Indië. Hij liet zijn vrouw Cathrijne met hun twee nog erg
jonge kinderen in het vaderland achter. Tijdens de negentien maanden durende reis had hij
alle tijd zijn misstap te overdenken en hij kon als een van de vier assistenten van
opperkoopman en raad van Indië Johan Dircksen Lam11 zich voorbereiden op zijn nieuwe
taak.
 Cort verhaell
Maar Johan Both Volkersz deed meer dan dat. Uit ‘tyt corting’ zette hij zijn reisimpressies op
rijm als Cort verhaell sangsgewijse gestelt op de voys van den 6en psalm ofte “Schoon lieff
wilt mijn troost geven”, van de principaelste plaetsen daer wij in ’t vaeren naer Oost Indien
gepasseert ende geweest sijn, mitsgaeders eenighe dingen op deselffde voyagie geschiet
(1615).12 Hij legde aan de lezers van zijn journaal verantwoording af: ‘Want het is maer
geschiet om den tijt te verdrijven / dat ik mijn sinne hiertoe heb gekeert’.13 Het lijkt erop dat
9 Lauts 1850; De Haan 1911, II, p. 732; Du Perron 1921, p. 1130-1131; Du Perron 1939, p. 3-5; Stapel 1939, III,
p. 503; Hallema 1940; Du Perron 1948, p. 17-19; Akveld en Houterman 1971 voor de inleiding, tekst en de
meeste woordverklaringen. http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_ut/genea/amersfoort1-01.htm.
De spelling van de achternaam is conform de secundaire literatuur.
10 Du Perron 1921, p. 1130.
11 Johan Dircksen Lam was sinds 1609 raad van Indië. Op 17 april 1614 volgde zijn benoeming tot
opperkoopman (Akveld en Houterman 1971, p. 14, n. 16 en p. 17).
12 NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 1059.
13 Akveld en Houterman 1971, p. 19; Du Perron 1939, p. 3; Du Perron 1948, p. 17. Geciteerd wordt uit Akveld
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Both zijn zinspreuk ‘In lijden geduldich’ had gekozen als boetedoening. Daarmee is dan ook
zijn keuze voor psalm 6 verklaard. Deze psalm, door koning David geschreven, staat ook
bekend als een van de boetepsalmen.14 Both droeg zijn reisimpressies die uit 341 zesregelige
strofen bestaan, aan Johan Dircksen Lam op. Ze zijn in manuscript bewaard gebleven.

Varend VOC-personeel (tekening Thomas Nix)

De overtocht was niet alleen gevaarlijk vanwege de stormen maar ook zorgelijk vanwege de
vele zieken aan boord. Hoewel ook nog onderweg de water-, fruit- en vleesvoorraden werden
aangevuld, was desondanks de voedselvoorraad nijpend. In oktober 1615 mochten de
opvarenden aan land. Ze konden op een van de Pagai-eilanden ten westen van Sumatra zich te
goed doen aan vleermuizen, kokosnoten, vis en fruit. Ze namen ook het nodige voedsel mee
aan boord voor de verdere reis. Vergeleken met het leven aan boord leek dit eiland Both een
luilekkerland:
300
Oock hebben wij gecregen
aldaer sijnde gelegen
vleermuysen goed en veth
met veel palmyten* schone,
die daer stonden ten thone,
en vingen visch temeth.
301
Van die schoon coquosnoten
heft yder daer genoten
daeglijcks soe planteyt*,
dat men all de cost verspaerde*
en tot in zee bewaerde
door last van d’overricheyt;
302
want sij ons konnen geven
cost en dranck daerbeneven
met melck, veth en soet,
waeromse meriteren*

palmbomen

in overvloed
opgespaarde

verdienen

en Houterman.
14 Psalm 6 opent met ‘O Heere straf mij niet in uw toorn / en kastijd mij niet in uw grimmigheid’.
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dat mense mach lauderen*
boven ander fruyten goet.15

prijzen

Eindelijk bereikte het Wapen van Amsterdam op 12 december 1615 de Bantamse rede. Van de
208 opvarenden hadden onderweg volgens Both 169 het leven gelaten. Hij mocht zich
blijkbaar gelukkig prijzen dat in ieder geval hij en Johan Dircksen Lam Oost-Indië hadden
bereikt.
Als een ware rederijkersdichter besloot Both zijn Cort verhaell met een princestrofe.
Daarin spreekt hij niet zoals gebruikelijk de beschermheer van de rederijkerskamer of Prince
toe maar de Heren Zeventien en de bestuurders van de Kamer Amsterdam:
341
Oorloff, princen en heeren,
die dit sult visiteren,
wilt het dancklijck ontfaen
want niet om te vanteren*
maer d’uytreys te doceren
tot Bantham toe is gedaen.16

pochen

De laatste regel van deze princestrofe vat de grondgedachte van Cort verhaell bondig samen:
Bantam was bereikt. Een dergelijke regel van het rederijkersgedicht wordt stok of slotregel
genoemd. Eveneens geheel in de stijl van het rederijkersgedicht besloot Both zijn Cort
verhaell met een coda of slotstrofe die hij de titel ‘Tot de Berispers’ meegaf. Het woord
berisper fungeert als toop tegen eventuele kritici of benijders. In deze coda haalde hij venijnig
uit naar degenen die hem indertijd hadden gestraft. Hij vergeleek hen met de volgelingen van
de Griekse criticus, sofist en retor Zoïlus (285-247) die kwaadaardig kon zeuren. Both wist uit
zijn ervaring waartoe ze in staat waren:
TOT DE BERISPERS.
Ghij afterclappers*, fenijnighe slangen,
nijdighe viperen* van Zoylus’ generatie,
hier niet en vertoeft, neempt elders u gangen,
want dit niet en behoeft u visitatie:
brenckt uselffs werck in arguatie*
en wilt het mijne verbij passeren,
want ick well weet, dat u beste speculatie*

lasteraars
afgunstige slangen

verdenking
beschouwing

Hoe het Both verder is vergaan is tot op heden niet bekend. Wel weten we dat, terwijl hij op
weg was naar Oost-Indië, op 24 augustus 1614 werd gepleit voor zijn eerherstel en daarmee
voor de rehabilitatie van de naam Both. De pleitbezorger had in zijn verzoek voorgesteld
Johan Both Volkersz als klerk op det Utrechtse secretarie aan te stellen.17
Bij het schrijven van zijn Cort verhaell had Johan Both Volkersz gebruik gemaakt van het
officiële journaal van het Wapen van Amsterdam dat door Isbrant Cornelisz van Petten was
bijgehouden.18 Daarom zou Cort verhaell een berijmd scheepsjournaal genoemd mogen
worden. In een regulier scheepsjournaal wordt de lezer geïnformeerd over de bemanning, de

15 Akveld en Houterman 1971, p. 51.
16 Akveld en Houterman 1971, p. 55.
17 Hallema 1940, p. 17.
18 Akveld en Houterman 1971, p. 14, n. 21.
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gepasseerde eilanden en kusten, de winden en het scheepsproviand. Both gaf er met zijn Cort
verhaell een dichterlijke draai aan.

Cort verhaell

Eeuwen later betwijfelde letterkundige Van der Aa (1792-1854) of Boths Cort verhaell wel
bestond. Aan die twijfel zou in 1850 door U.G. Lauts met zijn artikel over Both een eind
worden gemaakt. Zonder het berijmd reisverhaal te hebbengeraadpleegd, was Van der Aa
ervan overtuigd dat Boths tijdgenoten niets hadden gemist.19
De Haan opende zijn excurs over de ‘Indische verzenmakers’ met Both en diens Cort
verhaell. Hij karakteriseerde dit Cort verhaell als ‘zuivere rederijkersrijmelarij’ met naar zijn
zin veel te veel loftuitingen aan het adres van Lam.20 De Haan had voor zijn beoordeling niet
veel woorden nodig. Hij wees op de vele rijmende basterdwoorden zoals bijvoorbeeldeeren’,
op stoplappen als ‘wilt hooren’, ‘wilt verstaen’ en op allerlei vaste epitheta ornantia, als ‘[een]
seer schoon’ of ‘seer reynen’ die voor het gemak op elkaar rijmden maar ‘op het oject slaan
als tang op [een] varken’.
Du Perron had zich in zijn mening op Boths berijmd reisjournaal laten leiden door De
Haan. In zijn overzicht van de ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ en in De muze van Jan
Companjie omschreef hij de strofen als ‘huppelende versjes’ die ‘op den duur uiterst
onbeduidend en kinderachtig’ waren en ‘berijmd met krullen’.21
Stapel achtte Boths gedicht ‘je reinste klappermanspöezie’ met strofe 124 als voorbeeld.22
Deze strofe beschrijft de zuidoost moesson in januari 1615 toen het Wapen van Amsterdam de
Zuid-Afrikaanse zuidkust passeerde:
Den twyntichsten wy cregen
Swaer storrem, wynt en regen
Dat men met alle man
Cloeckelyk sonder wycken
Ons marsseyls moste strycken;

19 Van der Aa 1844, I, p. 439-440; Lauts 1850.
20 De Haan 1911, II, p. 732.
21 Du Perron 1921, p. 1130; Du Perron 1939, p. 4; Du Perron 1948, p. 17.
22 Stapel 1939, III, p. 503.
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Uyt den Westen dit quam.23
Of Johan Both Volkersz lid van een rederijkerkamer was geweest, is niet bekend. Deze
voormalige belastingambtenaar bleek over een beperkt dichterlijk talent te beschikken.
Tijdens zijn studie had de achttienjarige Both op 8 juni 1600 als ‘Joannes Bottius
Ultrajectinus’ zijn bijdrage geschreven in het Album amicorum van zijn vriend Hendrik
Torrentius a Coesfelt (ca 1580-onbekend).24 Gedurende zijn overtocht naar Oost-Indië had hij
genoeg tijd om aan zijn dichtregels te schaven. Door het gebruik van de zinspreuk, de
princestrofe, stokregel en slotstrofe maar ook de vermelding ‘Finis J. B. scripsi et feci’
onderaan het lange gedicht, had Both laten zien dat hij een goede opleiding had genoten. Dat
onderscheidde hem van de gewone pikbroeken. Dat zijn berijmd reisjournaal de toets der
kritiek van De Haan, Du Perron en Stapel niet heeft kunnen doorstaan, heeft ermee te maken
dat die het Cort verhaell met de blik van een twintigste-eeuwse lezer hebben beoordeeld.
Zouden ze Boths inleiding op diens Cort verhaell beter hebben gelezen, dan was hen wellicht
opgevallen dat Both zich niet voor ‘een rethore-sijn’ of retoricus had willen uitgeven.
Natuurlijk kan dit ook als een gemeenplaats of toop van bescheidenheid worden
geïnterpreteerd. Both dichtte ook:
en wilt in het verachten niet lichtveerdig weesen,
all is het met gheen cierlijcke woorden georneert*
off naer behooren rethoryckelijcken gecomponeert.

versierd

De rederijkerspoëzie kent drie categorieën: ‘int vroede’, ‘int amoureuse’ en ‘int sotte’. Boths
Cort verhaell kan tot de categorie ‘int vroede’ worden gerekend. Maar zou het aan zijn critici
liggen, dan zouden die voor de categorie ‘int sotte’ kiezen. Na het pleidooi in het eerste deel
om de Compagniesliteratuur tot de Indische literatuur te rekenen en de Indische literatuur op
haar beurt tot de Nederlandse literatuur, dan kan worden overwogen de rederijkerspoëzie met
een vierde categorie uit te breiden, en wel met die van ‘int Oost-Indische’. Boths Cort
verhaell zou in deze nieuwe categorie dan op zijn plaats zijn.

Johan Both Volkersz (c 1582-na 1615)
schip Wapen van Amsterdam
Bantam 12 december 1615, assistent
Cort Verhaell (manuscript 1614, 1615)

23 Akveld en Houterman 1971, p. 33.
24 Album Amicorum van Hendrik Torrentius a Coesfelt 1599-1607, p. 11. KB 74 H 25. In de later toegevoegde
index wordt vermeld dat Johan Both in 1614 naar Oost-Indië was vertrokken.

Index Album amicorum Hendrik Torrentius a Coesfelt
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4  Livinus Bor (c. 1621-1669)
Livinus Bor, geboren circa 1621, nam op zijn achttiende als adelborst dienst bij de VOC.25
Zijn eerste standplaats was Ternate (1639). Na een aantal jaren kreeg Bor te maken met
tegenslag. Hij werd namelijk in 1645 door de toenmalige gouverneur Wouter Serroyen van
Ternate naar Batavia teruggestuurd omdat die hem traag en vol ondeugden vond. In
werkelijkheid was er iets anders aan de hand. Serroyen die liever zijn eigen gang ging, voelde
zich in zijn handeltjes door Bor betrapt. Terugsturen naar Batavia was synoniem met straf.
Het duurde voor Bor een aantal jaren voordat hij van zijn negatief imago was verlost. Pas in
1650 kon hij naar Amboina vertrekken als de assistent van de gouverneur van dit eiland
Arnold de Vlaming van Oudshoorn (ca 1608-1662). De Vlaming van Oudshoorn was op 4
september 1647 benoemd tot gouverneur van de Molukken. Bor klom in de
Compagnieshiërarchie op naar de rang van onderkoopman. Pas na zes jaar volgde zijn
benoeming tot secretaris van de gouverneur. In die hoedanigheid was hij betrokken bij de
oorlogen (1651-1656) die De Vlaming van Oudshoorn in naam van de VOC met de vorsten
van Amboina voerde.
Bor noteerde de gebeurtenissen nauwkeurig in de hoop er ‘d’een of ander tijd, van dat
Oorlog een kort bondig oprecht verhael’ over te schrijven.26 In 1656 was hij met De Vlaming
van Oudshoorn in Batavia terug, waar hij het aanvankelijk te druk had met zijn werk als
secretaris. Hem ontbrak de tijd voor het ordenen en uitwerken van zijn Amboinse notities.
Eenmaal aan de Bataviase tredmolen gewend, haalde hij in zijn vrije tijd de aantekeningen te
voorschijn en herlas ze ‘om mijn geheugen daer door te vervarssen’,27 waarna hij ze over zes
afleveringen verdeelde. Op 30 augustus 1657 was hij hiermee gereed. In 1658 verscheen een
luxe afschrift, getiteld Jaer-boecken van d’Amboinse oorlogen met afbeeldingen en kaarten
van de Bataviase kaartenmaker-landmeter Johan Nessel. In 1663 werd dit manuscript gedrukt
met als titel Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn als superintendent,
over d’Oosterse gewesten oorloghaftig ten eind gebracht, Het boekje was verkrijgbaar bij de
Delftse boekverkoper Arnold Bon. Bor droeg zijn boek op aan Cornelis de Vlaming van
Oudshoorn, burgemeester van Amsterdam en oom van zijn gouverneur.
Na zijn Bataviase aanstelling ging Livinus Bor in 1661 in de rang van luitenant als fiscaal
mee in het gevolg van Jacob Caeuw naar Tayoan (Formosa, Taiwan). Caeuw had de opdracht
gekregen het Fort Zeelandia voor de VOC te behouden. Weer terug in Batavia wachtte Bor
een aanstelling tot luitenant en secretaris van het voorradenmagazijn. Inmiddels was hij
getrouwd met Cecilia Suarez van Bengalen. Wellicht klikte het tussen Bor en zijn echtgenote
niet of wilde hij voor een tijdje van haar af en liet hij zijn Cecilia voor straf in het Bataviase
spinhuis opsluiten onder het mom dat zij hun slaven slecht behandelde. Het spinhuis was een
instelling voor gestrafte vrouwen. Aanvankelijk stond het onder een streng bewind maar
weldra bleek dat de vrouwen van enige welstand daarvan gevrijwaard waren en er riant
konden wonen. Blijkbaar beviel Cecilia Suarez haar verblijf in het spinhuis zo goed, dat ze
verkoos er te blijven en niet met Bor wilde terugkeren naar Amboina (1663-1664).28 In 1665
25 Bor 1663, *iijr-*vijr; Valentijn ‘Ambonse Zaaken’ in Beschryving van Amboina 1724, p. 8-13; Du Perron
1921, p. 1131-1132; Du Perron 1939, p. 20-23; Du Perron 1948, p. 37-40; Molhuysen VIII, 1930, p. 179-180.
26 Bor 1663, *iijv.
27 Bor 1663, *vr.
28 De Haan 1922, I, § 542.
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vroeg hij ontslag uit VOC-dienst en kreeg toestemming op dit eiland als ambteloos burger te
blijven wonen. Daar overleed Livinus Bor op 5 januari 1669.
 Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn (1663)
Eigenlijk is Amboinse oorlogen historisch proza. Het bevat een drempeldicht met een lofzang
op de gouverneur van Amboina. Bor meende dat De Vlaming van Oudshoorn zich ‘gretig,
yverig ook gelukkig’ van zijn taak had gekweten.29 Hij prees hem in de ‘Segen-Sang over
Arnold de Vlaming van Oudhshoorns Heerlik bevochte Victoriën in d’oostersche gewesten’.
Bor ondertekende zijn gedicht met de zinspreuk ‘Al verliesende win ik’. Hij liet De Vlaming
zijn handen in onschuld wassen in zijn strijd op 29 juli 1655 in Assahoudy, een belangrijk
bolwerk van Ternatanen en Makassaren op de westkust van het eiland Hoa Moal:
De Vlaming echter tast het aen
Na ’t jongste krajen van den haen:
En, eer het negen was geslagen,
Wy forten, vaertuigen, paggers sagen
Vernield, en door het vuer verteerd.
Is dat niet dapper sich verweerd:
So moeten alle moorders varen,
En die haer met hen evenaren.
So straft den goeden God het quaed.
So kneusd en morteld hy verraed.
[...]
So gloeid den Veldheer, door sijn daden
So sweefd hy op de wieken van
’t Luidklindende Gerucht. So kan
Een vroomaert, na de dood, herleven.30
Zo onschuldig als Bor hem liet voorkomen, was De Vlaming van Oudshoorn niet. Deze
gouverneur zou worden herinnerd om zijn bruut optreden op de Molukken toen hij het
specerijenmonopolie voor de VOC veilig stelde, en om zijn bloedige onderdrukking van de
Ternataanse en Makassaarse opstand in Assahoudy.31 Op 23 december 1661 keerde De
Vlaming van Oudshoorn als admiraal van de retourvloot naar de Republiek terug. Tijdens een
storm op 10 februari 1662 verdween zijn schip Wapen van Holland in de golven van de
Indische Oceaan.32

29 Bor 1663, *vj r; Du Perron 1939, p. 22 en p. 23; Du Perron 1948, p. 39 en p. 40.
30 Bor 1663, viiijr-viiijv; Du Perron 1939, p. 22 en 23; Du Perron 1948, p. 39 en 40. Ook de verovering van
Asahudi in Straver 2007, I, p. 276-283.
31 Ook De Haan (1922, I, §542); ‘66. De grote Ambonse of Hoamoalese oorlog, 1651-1656’. In: Zandvliet
2002, p. 136-139.
32 Op 25-26° ZB (DAS 1979, III, nr. 5492.3). Gouverneur-generaal Joan Maetsuyker droomde in de nacht van
11 februari 1662 over de schipbreuk (Van Rhede van der Kloot 1891, p. 55-56).
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Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn (1663)

In zijn excurs over de ‘Indische verzenmakers’ noemde De Haan Livinus Bor een Indische
verzensmid.33 In Oud Batavia vermeldde hij dat ondanks de ‘statigen en kort aangebonden
Romeinschen toon’ in zijn zegenzang Bor ‘een verloopen sujet [was], nu eens militair, dan
weer ambtenaar, soms klimmende naar den top van de ladder, dan kreunend neergesmakt aan
den voet’.34
Du Perron citeerde instemmend De Haan en wees erop dat De Haan daarbij ook aan P.C.
Hooft (1581-1647) had gedacht die de Nederlandsche Historiën had gepubliceerd. Du Perron
ging nog een stapje verder in zijn kritiek op Bors beschrijving van de daden van De Vlaming
van Oudshoorn. Hij karakteriseerde Bors ‘Segen-Sang’ namelijk als een berijmde opsomming
van wapenfeiten van De Vlaming van Oudshoorn met de vermelding van datum en locatie in
de kantlijn.35 Hij wees erop dat Bor enerzijds ‘een krijgshaftige toon’ wist te raken maar
anderzijds ‘kinderachtig gerijmel’ schreef36 Du Perron meende dat Bors ‘Segen-Sang’ zich
niet had onderscheiden van andere triomfzangen maar vond wel dat het een voorbeeld of ‘een
staal’ van de Compagniespoëzie was. Hij heeft in de beide uitgaven van De muze van Jan
Companjie de gehele ‘Segen-Sang’ opgenomen.
De ‘Segen-Sang over Arnold de Vlaming van Oudshoorns Heerlik bevochte Victoriën in
d’oostersche gewesten’ van Livinus Bor wordt gevolgd door het tweede drempeldicht
‘Amboinsche Zegen, Bevochten door Arnold de Vlaming van Oudshoorn’ van A. de Raeff.
Du Perron vond De Raeffs lofgedicht ‘sensationeler van toon op een statiger rimte’ dan Bors
lofdicht. Hij attendeerde hierbij op de opening van de Raeff:
Wie ’t flick’ren van geschaerde daggen*
Op ’s vyandts helm, en hersschenschael;
En breyn en bloet begruysde vlaggen
Sach druipen! sit en Adem hael’.37

dolken

Ondanks deze heftige opening meende Du Perron dat De Raeff met echoënde galmen over de
bloedige gevechten in zijn eerbetoon op De Vlaming van Oudshoorn meer overdreef dan
Bor:38
33 De Haan 1911, II, p. 733.
34 De Haan 1922, I, § 542.
35 Du Perron 1921, p. 1131.
36 Bor 1663, viiijr; Du Perron 1921, p. 1132.
37 Bor 1663, vj r; Du Perron 1939, p. 24; Du Perron 1948, p. 40.
38 Du Perron 1921, p. 1132.
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Hy* stapt uyt Neêr-landts neerewerrelt,
Door peekel-plas, als onweers slaeff,
Door, daer de son wan-schimmich dwerrelt,
Aen Indisch Betuwse Bataev.39

De Vlaming van Oudshoorn

Tot op heden is niets bekend over A. de Raef die op een sensationeler toon dan Bor de daden
van de Amboinse gouverneur in zijn strijd met de eigenlijke bewoners heeft beschreven:
Op Helden-Dichters! help onttuyen,
De veeders van de Vreede-hoet!
Singh op met my de Oorloghs buyen,
Van Oproer, Moortsucht, Wrevelmoet.40
Du Perron was duidelijk in zijn eindoordeel over de zegenzangen van Livinus Bor en A. de
Raeff die ‘kan men veilig prulverzen heeten’.41

Livinus Bor (c 1621-1669)
schip onbekend
Ternate 1639-1645
Batavia 1645-1650
Amboina 1650-1656
Batavia1656-1661
Taoyan (Taiwan) 1661-?
Batavia ?-1663, assistant, fiscaal
Amboina 1663-1669
Jaer-boecken van d’Amboinse oorlogen (1658)
Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn (1663)

39 Bor 1663, vjjr.
40 Bor 1663, vjjv.
41 Du Perron 1921, p. 1132.
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5  Matthijs Cramer (voor 1650-na 1670)
Over het leven en de persoon van Matthijs Cramer is heel weinig bekend.42 De enige
aanknopingspunten zijn diens komst als krankenbezoeker rond 1650 naar Batavia. Hij zou de
eerste ziekentrooster zijn die de dichterspen wist te hanteren. Zijn poëzie is stichtelijk van
aard. Maar dat mag dan ook wel worden verwacht van een dichtende krankenbezoeker.
Cramer was er getuige van toen de VOC haar bezittingen in Tayoan (Formosa, Taiwan)
probeerde te heroveren. Hij is ook in Malakka geweest. Het schip waarop hij meevoer, zeilde
langs de Chinese kusten. Hij ontmoette lokale bewoners. Cramer liet zijn indrukken op zich
inwerken.
We weten ook dat hij naar het vaderland is teruggekeerd en dat hij in november 1669 in
‘Sardam’ (Zaandam) heeft gewoond.43 Hij moet over enig kapitaal hebben beschikt toen hij
besloot zijn dichterlijke herinneringen aan China en Malakka uit te geven.44 Daarna wachtte
ook voor Matthijs Cramer het lot van vele Compagniesdienaren. Ook hij verdween in de
vergetelheid.
 Borts voyagie, naer de kuste van China en Formosa (1670)
Ook Matthijs Cramer was een van de Compagniesdienaren die zijn meerdere op rijm
vereeuwigde. Vanaf juni 1662 diende hij onder admiraal en opperkoopman Balthasar Bort,45
die toen door de Raad van Indië naar de Chinese wateren was gezonden om te redden wat er
nog te redden viel, nadat Fort Zeelandia op Tayoan begin dat jaar in handen van de Chinese
veldheer Coxinga was gevallen.46 Het verlies van dit fort was op dat moment de grootste
nederlaag voor de VOC. Cramer legde zijn berijmde strijdherinneringen vast in Borts voyagie,
naer de kuste van China en Formosa. Bij een gestelt en berijmd (1670).
Hierin huldigde hij zijn veldheer Bort met zijn acties ten faveure van de Compagnie. Onder
andere in ‘Laurier-Tack, Gezegenpraelt in de Zegen-rijcke hand van den Heer Balthasar Bort,
Krijghs-vooght, en Commandeur over ’s Compagnies navale Krijgs-macht, te Water en te
Lande, op de Kuste van China’, gedagtekend voor Siothia, 10 augutus 1662. Het gedicht is
een acrostichon of naamdicht:

42 Matthijs Cramer wordt niet vermeld in Troostenbrug de Bruijn 1893 en 1902.
43 Cramer (1670A, A3r) vermeldde: ‘Sardam den 12. Novemb. Anno 1669’.
44 De titelpagina van Borts voyagie, naer de kuste van China en Formosa vermeldt ‘voor den Autheur’.
45 Balthasar Bort (geboren ca. 1620) was in 1641 in VOC-dienst getreden als assistent. Hij klom op van
onderkoopman in Arakan (Birma 1644), eerste klerk op de Generale Secretarie (1645), secretaris (1646), fiscaal
van Malakka (1649), opperhoofd van Ligor in Siam, Thailand (1656), opperkoopman en secunde van Malakka
(1657), commissaris van Atjeh (1660-1661), tot buitengewoon (1663) en gewoon (1678) raad van Indië en
president van de Raad van Justitie (1679) (Van Dam 1931, II, I, p. 266).
46 Van Dam 1931, II, I, p. 721. De Raad van Indië berichtte op 30 januari 1662 Heren Zeventien over het verlies
van het fort Zeelandia en het vertrek van Bort op 26 december 1662 (Generale missiven 1968, III, p. 386-389 en
p. 441). Coxinga was op 30 april 1661 op Tayoan geland nadat hij met zijn leger, bestaande uit 25.000 Chinese
volgelingen van de Ming-dynastie, rovend en plunderend langs de Chinese kust had gevochten tegen volgelingen
van de Mandsjoe-dynastie. De onderhandelingen van gouverneur Frederik Coyet om Fort Zeelandia en de
Compagniesbelangen veilig te stellen, mochten niet baten. Wel verkreeg Coyet vrije aftocht naar Batavia waar
hij door de Raad van Indië werd gezet gevangen en naar de Republiek gestuurd. Op voorspraak van stadhouder
Willem III werd Coyet in 1674 vrijgelaten. Tawainese archelogen vonden acht scheepswrakken, vermoedelijk
VOC-schepen, in het Tjaijiang Nationaal Park bij de stad Tainan op een steenworp afstand van de ruínes van fort
Zeelandia (Tapei Times 13-10-2016; http://nos.nl/artikel/2137509-voc-scheepswrakken-in-taiwan-gevonden.nl).
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Beleefde Commandeur, en wijsen Admirael,
Aen wien is toevertrouwt een Vloot van twaelef Schepen,
Leght steeds op sulcken grondt u degen, loot en staal;
Tot aenwas van u eer; en ’s vyands sware nepen*:
Alsoo, soo bralt u roem, die alle Helden port;
Soo komt den wijsheyt steeds met wijs beleyt te bort*;
Als ’t gisteren noch bleeck, doen ’t onse oogen sagen,
Reet gy op den Triumph van uwen Zeegen-wagen.
Begunstight moet u handt in alle weegen zijn:
O Godt! geef doch aen Bort, u rijcken milde zegen,
Roey uyt des vyants macht, en laet haer gouden Mijn,
Toch springen voor den lof van onsen Lauren degen.47

schade
meedoen, aan boord
komen; bort verwijst ook
naar Balthasar Bort

Ook de toenmalige gouverneur-generaal Joan Maetsuyker (1653-1678) die de opdracht voor
de expeditie had gegeven, vereerde Cramer met een naamdicht.48 Na zijn missie keerde
Balthasar Bort naar Batavia terug met Matthijs Cramer in zijn gevolg. Die dichtte onderweg
de ‘Blyde Bootschap, zynde een genomen Chineese Jonck’. Op 1 januari 1664 schonk hij
Bort het acrostichon ‘Nieuw-Jaers-gift’.49 Op 24 december 1664 vertrok Bort als commandeur
naar Malakka.50 Cramer maakte wederom deel uit van Borts gevolg. Ook deze keer liet
Cramer zich niet onbetuigd, gezien zijn berijmd portret voor Bort getiteld ‘Zeegen-wensch’.51
Bort werd in 1668 tot gouverneur van Malakka benoemd. In 1681 keerde Bort als directeurgeneraal terug naar Batavia, waar hij tot zijn overlijden op 11 januari 1684 bleef wonen.
Matthijs Cramer had inmiddels toestemming tot repatriëring gekregen. In zijn scheepskist
nam hij zijn éloges voor Bort en zijn andere poeticale overpeinzingen mee. In Zaandam
ordende hij zijn gedichten. In 1670 verscheen op eigen kosten zijn berijmde Borts voyagie,
naer de kuste van China en Formosa. Hierin blikte Cramer terug op zijn jaren in het gevolg
van Balthasar Bort.

47 Cramer 1670A, p. 14. De ‘Laurier Tack’ is geciteerd in Scheurleer II, 1914, p. 76.
48 Deze ‘Laure-Krans’ opent met de versregels (Cramer 1670A, p. 59 [= 95], gedateerd 3 december 1663):
Ick offer u een Krans van groene Lauwerier,
Om u gezegend’ hooft, ô Indies Batavier!
Al heeft de koude Noort verduystert uwe Son,
Nu rijst een held’re strael uyt haeren Horison.
49 Cramer 1670A, p. 96, gedateerd 3 december 1663, en p. 102.
50 Zie voor zijn vertrek de Generale missiven. 1968, II, p. 479 (brief aan Heren Zeventien van 30 januari 1665)
en voor een tussentijdse terugkeer op 2 maart 1665 (idem, p. 491, brief 20 januari 1666). Ook ‘Tweede
Gezandschap of Bezendinge Bort’ in Dapper, Olftert. Gedenckwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische
Maetschappye, op de kuste en in het keizerryk van Taising of Sina. Amsterdam 1670, p. 1-208.
51 Cramer 1670A, p. 130-131 (gedateerd Malakka 18 augustus 1668). Ook in Scheurleer III, 1914, p. 8:
Begaeftheydts voor-beeldt, dapp’re Bort!
Die door beproefde gaven wort
Verheven door u wetenschap,
Waer door hy klimt tot hooger trap;
En stijght nae ’t eerlijck Capitool
Van Indiens Raedt, en hooge School;
[…]
Dus treed Malacca’s Commandeur
Door deugden op tot Gouverneur.
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Borts voyagie, naer de kuste van China en Formosa (1670)
Fort Zeelandia (Albrecht Herport, c. 1661-1662)

In zijn voorwoord tot de ‘Trouhertigen, ende Recht-Schapen Leeser’ prees Cramer Oost-Indië
aan als een luilekkerland. Qua opsomming en aanprijzing van de rijkdommen doet zijn
homerische vergelijking niet onder voor de wervingsliedjes voor Compagniespersoneel die in
diezelfde tijd werden gezongen.
GElijck een Honigh-By
Haer geur’ge leckerney
In Velden ende hoecken,
Weet naerstigh op te soecken,
En noyt geen tijdt verslijt,
Maer op de Bloempjes glijt,
En gaert soo Wasch en Honingh,
Al in haar kleenen Wooningh,
Soo volght de Compagnie
’t Exempel van de Bie;
Sy laet nies* na te rusten
Op d’Indaense Kusten,
Maer soeckt na Koopmans wijs
Hier Gout, daer amm’le* grijs,
Muskus, Silver en Pedanten*,
Amber, Perlen, Diamanten,
Peeper aen haer vruchtb’re steel,
En ’t gewas van ’t rijcke Kneel,
Neuten, Nagels ende Foly,
En haer uytgebrande Oly,
Pedro Porco* hoogh geacht,
Besar* in haer grootste kracht,
Christal, Iaspis en Robynen,
Corret*, Thin en Tammerijne*,
Massan*, Vako en Yvoor,
Kooper, Kisten en Kantoor,
Linnen, Kleeden vol verlocken,
Hoogh beroemde Winter rocken,
Daer men ’t warme vel in hout,

niets

niets anders dan
bepaald soort steen als
hanger gebruikt

varkenssteen
bezoar
koraal; tammarinde
goud
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’t Siapan*, Slangen, Sandel-hout,
Sijd’ en sachte sijde Watten,
En soo veel onweetb’re schatten,
Die door Lant en Zee-gedruys
Komen in ’t Oostindisch Huys.52

sappanhout

In Borts voyagie, naer de kuste van China en Formosa bestaat uit verschillende lofdichten op
Balthasar Bort. Cramer had ook zijn ‘vrijmoedige’ toespraken op de ‘hoogmoedt van de
hoogmoedigen’ Chinezen opgenomen evenals een ‘Lof-Offer’ op de melodie van psalm 86.53
En ook gedichten over de eerste dag van de Chinese nieuwe maan, op de stad en het fort van
Malakka. Cramers godvruchtige overpeinzingen zoals ‘Sucht’, waarin hij beschreef hoe God
hem om zijn zonden dreigde te straffen. Hij had Gods uitgestrekte hand gegrepen: ‘Om soo
met Jacobs leêr Godts gunste weer t’ontmoeten’.54 Ook in de gerechtsplaats van het fort zag
hij mogelijkheden voor een stichtelijk gedicht. Cramer liet zijn overpeinzing volgen door twee
aforismen.
Op de GERECHTS-PLAETS’ der Fortresse MALACCA. Zijnde oр de gemeene Heeren wegh.
SO ooyt een kruys-kosyn*, ’t geen drie paer stutten schraegt
(Tot schrick al voor de goên, en tot dier quaden hoon)
U dienen kan ten Baeck, soo spreeckt dit, eer men vraeght:
Ick schey het quaetvan ’t goedt, en geef rechtvaerdigh loon.

kruiskozijn

Anders.
AEnschouwers, siet my aen, ick stae in d’aert geplant,
Gerechtigheheyt die stijft my door een hooger handt.
Anders.
Een quaden Dieffe greep, of dol, of droncken kop,
Bracht meenigh hier in’t sandt, of by de Ladder op.55
Cramer schreef ook moralistische raadgevingen, bijvoorbeeld over de strijd om de Chinese
plaats Onckia, zoals Cramer in een voetnoot vermeldde, 150 huizen waren verbrand.
Ну heeft sich dubbelt wel geweert,
Die uyt een anders fchade leert.
Hier blust de weerwraack wraack, en knevelt menigh hand,
Veel herder* dan het Swaard, ’tgeen meenigh kan ontrennen
Dit saeght ghy Оnckia*, wanneer dien grooten brand,
U dreyghde door ontsagh, u trotse schuldt bekennen,
Soo komt men somtijdts noch door and’re lieden schaa,
En kenningh van sijn schult, tot gunste en genaa.56.

52 Cramer 1670A, A3v-A4r.
53 Psalm 86 was een gebed om hulp.
54 Cramer 1670A, p. 55.
55 Cramer 1670A, p. 124.
56 Cramer 1670A, p. 19-20, datering 14 oktober 1662.

harder
noot van Cramer: er waren 150
huizen in brand gestoken
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De gedichten in Borts voyagie, naer de kuste van China en Formosa zijn geschreven tussen
16 januari 1641 en 18 augustus 1668 op weg naar Formosa, op het eiland Formosa, in Batavia
en in Malakka. Cramer zette zijn handtekening als dichter door het gebruik van epigrammen
en aforismen in zijn gedichten.
 D’Indiaense tyfferboom. Uyt-tijfferende verscheyden heylsame, nuttige en
ziel bedenkende rymen (1670)
Het blijkt dat Matthijs Cramer tijdens zijn Oost-Indische jaren niet alleen lofdichten op de
daden van Balthasar Bort had geschreven. Zijn scheepskist bevatte nog meer Oost-Indische
poëzie. In hetzelfde jaar dat Borts voyagie, naer de kuste van China en Formosa was
verschenen, publiceerde hij zijn tweede gedichtenbundel. D’Indiaense Tyfferboom. Uyttijfferende verscheyden heylsame, nuttige en ziel bedenckende rymen. Hij bood zijn gedichten
‘uyt ’t verre oosten, / Daer de Son seer hittig brant’ aan zijn ‘Godtvruchtigen’ lezers aan.
Tussen de titelgravure en het titelblad is een epigram afgedrukt:
D’Indiaense Tyfferbooms
aart, vrucht, en nuttigheyt.
Ick sta op ’t Velt, en in het Hoff,
Ick ben der Blanck’ en Swarten loff;
Ick Tijffer dagh en nacht mijn nat,
En word naest Melck en Room geschat.
Met tijfferen, ontleend aan het Portugees,57 wordt het aftappen van de vrouwelijke bloeikolven
van de palmboom bedoeld. Omdat de palmwijn bitter smaakt, werd vaak tijdens het drinken
de neus dichtgeknepen. Maar gezoet met de wortel van de sesoot was het een aangename
drank die de maag versterkte en de eetlust opwekte. Door ‘aart, vrucht, en nuttigheyt’ te
cursiveren benadrukte Cramer zijn les voor de lezer. Zijn gedichtenbundel was als een
‘Zieldranck, tot Gods eer’ voor ‘bedaude zielen’, ongeacht of ze Europees, Aziatisch of
Chinees waren.
Hier soo wert u toe gemeten
’t Indiaense Tijffer-nat,
’t Milde Sap van haer genuchten,
Is heel Indiëns kern en room:
Ongemeene Vrucht der Vruchten,
Draeght den hoogen Tijffer-boom,
’t Zijn heel Indiëns vette koeyen,
Yder melcktse, halff, en heel;
Duysenden komt sy te voeyen,
’t Zy van wit, off swart, off geel,
Na elcks wil, en yders wijse,
Is hier saus, en kern, en pit,
Dranck, en aengename spijse,
In haer overvloedigh sit.58
Zielzorger Cramer nodigde zijn lezers uit: ‘Op dees Zieldranck, tot Gods eer: / Nu gebracht
uyt ’t verre oosten, / Daer de Son seer hittigh brant’. Hij vergeleek het ‘Milde Sap’ met het
57 Rumphius 1750, I, p. 5 en 59-60, afbeelding II op p. 25 en p. 60. Ook De Haan 1911, II, p. 761-762; Veth
2003, p. 257-258.
58 Cramer 1670B, A2v.
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‘zielsap naar Gods heilige geest’.59

D’Indaense tyfferboom (1670)

D’Indiaense tyfferboom is emblematisch van karakter. Een embleem bestaat uit een motto, of
kernachtige spreuk, picatura of zinnebeeldige afbeelding en epigram dat een uitspraak of
bijbeltekst vermeldt. De embleembundels hadden een didactische of moralistische strekking.
Vondel, Cats, Hooft, Bredero en Roemer Visscher hebben emblemen gedicht. In de
zeventiende eeuw was het een populair genre.
Cramer varieerde qua vorm op de bestaande emblematabundels door zijn gedichten te
nummeren, ze te laten beginnen met een motto, met één of meer uitwerkingen ervan in een
epigram en als afsluiting een explicatie in proza met een toepasselijke bijbelpassage of een
citaat van een gezaghebbende kerkvader of van een andere geestelijke autoriteit, of dat van
een filosoof op te nemen. Bij Cramer ontbreekt in het embleem het gebruikelijke icoon.
Cramers taal was suggestief en maakte de pictura of afbeelding bij het embleem overbodig.
De titel van het laatste, tevens 174ste epigram in D’Indiaense tyfferboom kon op twee
manieren worden gelezen: ‘Vrees u Godt / is ons Slot’.60
Cramer sloot met zijn D’Indiaense tyfferboom aan bij de populaire emblamatabundels van
Jacob Cats (1577-1660): Sinne- en Minnebeelden (1618), Emblemata moralia et oeconomica
(1627) en Spiegel van de ouden ende nieuwen tijdt (1632). Cats didactische poëzie had
betrekking op de godsdienst, het maatschappelijk leven en de liefde. Dergelijke leringen
beoogde Matthijs Cramer eveneens. Het gebruik van epische emblemen had Cramer, zoals we
reeds zagen, al geoeffend in zijn bundel Borts voyagie, naer de kuste van China en Formosa.
Zijn emblatische poëzie in D’Indiaense tyfferboom bevatten evangelisch-moralistische poëzie
met leringen voor een volmaakt christelijk bestaan. Hoewel uit D’Indiaense tyfferboom zijn
belangstelling voor de stichtelijke poëzie blijkt, is tot op heden niet bekend of Cramer zich bij
een stichtelijke dichtkring had aangesloten.
In Cramers gedichten liggen Oost-Indische motieven als bamboe, vuurvliegjes, kaneel en
zedeloosheid aan de basis van zijn christelijke poëzie. In het epigram ‘7. In al wat groeyt, /
Gods eere bloeyt’ vergeleek hij bijvoorbeeld de bamboe met het deugdzame gezin.61
Den Bamboes onvermoeyt
Door vruchtbaerheden bloeyt,
En in getaalle groeyt,
59 Paasman 2002, p. 53.
60 Cramer 1670B, p. 174.
61 Cramer 1670B, p. 12-13.
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In jongh en oude leeden:
Soo bloeyt Gods Huysgesin,
In ’t eynde en begin,
Om deughdelijck gewin,
In alle goede zeeden.
In de eerste uitwerking wordt de bamboespruit vergeleken met de bruid van Christus:
Anders.
Gelijck den Bamboes top,
Door veele leên, rijst op,
En groeyt soo trop, by trop,
Op heuvels en in dalle.
Soo munt oock Christi Bruyt,
Gelijck een will’ghe spruyt,
In veele deughden uyt,
Als suyvere Christalle.
Evenzo in de derde uitwerking:
Anders.
Den groenen Bamboes groeyt in meenighte van leeden,
Door liefde vast in een verbonden en verknocht,
Soo bloeyt ook Christi Bruyt, als leeden in sijn leeden,
Die hy al door sijn bloet en lijden heeft gekocht.
Vervolgens verwees Cramer naar een uitspraak van de kerkvader en paus Petrus Celestinus (†
1296).
Met de drie epigrammen als uitwerking van zijn motto onderscheidde Cramer zich niet van
Jacob Cats die in Sinne- en Minnebeelden zijn motto eveneens met epigrammen verklaarde.
Bamboe symboliseert ook buigzaamheid. In de Oost-Aziatische symboliek staat het lege
hart van bamboe symbool voor bescheidenheid en zijn knoppen voor dieper inzicht. De
bamboetwijg is het attribuut van de godin van de barmhartigheid Kwan Jin.62
In het omvangrijkste gedicht in D’Indiaense tyfferboom haalde Cramer fel uit naar
het losbandig leven en de bedorven zeden. Het gedicht met het nummer 102 heeft als
motto ‘Als gy des werelts vreugt, en nietigh doen bestiet, / Het is een wint, een blaas,
een roock, en anders niet’. Direct in de ‘Voorreede’ van dit gedicht ventileerde Cramer
zijn mening over de Europeanen in Batavia:
Hoort Indiaens geslacht, maer meest die hier betreeden,
Al in een spierwit lijf, een hoogh-verdorven gangh;
Ick legh u schande bloot, en ongegronde zeeden.
Vergeeft my, valt de kost u wat te suur en wrangh.
Godt lijdet om u quaat, het geen een groote plaegh is;
Om datter geen aptijt, noch goet doen, in u maegh is.63
In niet mis te verstane bewoordingen spuwde Cramer zijn gal en gram over hovaardij,
hoererij, bedrog, dronkenschap, schijn, pocherij, achterklap en gevloek. Volgens
62 Biederman 1992, p. 44.
63 Cramer 1670B, p. 90.
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Cramer was de Compagniesdienaar geen voorbeeld meer voor de inheemse bevolking.
Uit zijn observatie blijkt dat de dringende oproepen van gouverneur-generaal Jan
Pietersz Coen een halve eeuw eerder voor deugdzame burgers voor Batavia aan de
Heren Zeventien geen resultaat had opgeleverd. Als een zielendoktor stelde Cramer zijn
diagnose van de zieke inwoner van Batavia zonder onderscheid te maken of die blank,
zwart of geel was. Iedereen leefde volgens Cramer in zonde en leed aan hovaardij:
Hoogh verdorven Hovaerdye,
Hoe pronckt gy in dit gewest,
Indiën wil, noch kan u mye:
Yder broeder op u nest,
’t Zy op straat, of in de Kercken,
Desen Afgodt staat ten toon,
Liên van kleenheyt in haer wercken,
Toonen Goden in haer troon
[…].64
Of aan hoererij:
Hoerery, en geyle lusten,
Was, noch is hier nimmer lensch;
Dagh, noch nacht en is hier ruste:
Yder soeckt sijn wil, en wensch;
Gruwelen der gruwelheden,
Gaen in dese landen om;
’k Schrick, voor veeler gangh en treeden;
Om het blinde Heydendom;
Neêrlands zaat, gy hoort te lichten
Als een fackel, voor dit volck;
Maer veel lichte, snoode wichten,
Strecken vele hier een kolck*.
’k Segh den Swarte, Geel, of blancken,
Waer van Indiën hanght aen een;
O wat pluckt gy dwase rancken,
Duysen weën, in u leên;
Wellust, Echtbraeck, Hoereryen,
(Die gequeeckt wort sonder tel)
Viert u lusten, deckt u spreyen,
Dit is brandthout voor de Hel.

verstrikken in de strik van de zonde

Hoereerders en Overspeelders, sal God oordeelen: Heb. 13, vers 4.
Bernardus segt:
Brandende sonden, verdienen brandende Tormenten.65

64 Cramer 1670B, p. 90.
65 Cramer 1670B, p. 91; Du Perron 1939, p. 40; Du Perron 1948, p. 60-61. Met Heb. wordt bedoeld De brief aan
de Hebreeën in het Nieuwe Testament; aldaar vermeld: ‘Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld,
want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen’ (De Bijbel uitgave Het Nederlandsch Bijbelgenootschap
1964). Met Bernardus wordt Bernardus van Clairvaux († 1153) bedoeld.
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Ook andere zonden, speciaal die van de Europeanen, liet Cramer in zijn gedicht nummer 102
de revue passeren: ‘Al in een spierwit lijf, een hoog-verdorven gangh; / Ick legh u schande
bloot, en ongegronde zeeden.’ Hij exposeerde ze als een staalkaart: bedrog (‘Snoode list,
bedrogh en valsheyt, / Treckt het masker hier soo aen,’), vloeken, dronkenschap, hoogmoed,
nijd en pocherij (‘Snorcken, pocchen, ende blasen, / Daar van hanght dit land aen een; /
d’Minste weters, zijn hier basen, / ’t Zijn al danssers op een been’).66
Ook de Bataviase nonjes of vrouwen met hun roddelcultuur toetste hij aan zijn kritiek in
zijn sardonische achterklap:
Achterklap, zijn ziel-bancketten,
Hels confijt, en vree, vol wee,
Juffers wilt u neder setten,
’k Nood u op een kopje Thee;
Wel wat nieuws? is’t eerste praetje:
Hebje niet wat in u buurt?
Onse Buurvrouw; niet waer Caatje?
Heeft te nacht haer buyck verhuurt.
[…]
Niemant kan haer hooghmoet stillen;
’t Is te wonder, ’t siet te veer;
Eeretijts gingh’t met naeckte billen:
Nu is’t rijckdom op en neer.
Ach! Wat baat u snappigh klappen*?
Yder wied sijn eygen tuyn;
’k Wed hy vindter hondert trappen,
Voor goe aerde, gruysigh puyn.

snel kletsen

Die sijn naesten in ’t heymelijck acherklapt, dien sal ick verdelgen: Psalm 101. vers
5.67
Volgens Cramer gold voor iedereen dus ook voor de roddelende nonje:
Door een laegh en stil gemoet:
Buygt u sinnen, weckt memory,
Om te trachten naer het goet;68
Hun zielsmedicijn was de atjar of de in zuur ingelegde vitaminenrijke groente:
Dit’ Aatsiaer* voor de ziel, en voor een swacke maegh,
Proeft, kauwt, en wederkauwt; dit voedsel, voedt van binnen.69

atjar

Cramer legde in zijn gedicht ‘Pocchers’ feilloos zijn vinger op de pols van de zieke Bataviase
samenleving: ‘Hier vanght wis de Koe een Haas’ en ‘’t Is maer wint en yl geblaas’.70 Volgens
66 Cramer 1670B, p. 90, 93 en p. 95.
67 Cramer 1670B, p. 96; Du Perron 1939, p. 39-40; Du Perron 1948, p. 60. Psalm 101 betreft de rechtvaardige
heerser. Vers 5 luidt: ‘Wie zijn naaste heimelijk lastert, / dien zal ik verdelgen; / wie hoog van ogen en trots van
hart is, / dien duld ik niet.’
68 Cramer 1670B, 2Av.
69 Cramer 1670B, p. 98.
70 Cramer 1670B, p. 95; Du Perron 1939, p. 41; Du Perron 1948, p. 61.
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hem waren de Europese en Euraziatische bewoners vergeten dat ze het goede voorbeeld aan
de inlanders moesten geven. Volgens het motto van gedicht 102 was hun gedrag ijdel, als ‘een
wint, een blaas, een roock, en anders niet’. Het zijn vanitassymbolen.71 Cramers observaties
zijn meedogenloos en glashard. Ze overstijgen het niveau van de kleurloze, stichtelijke poëzie
dat normaal van een zielenherder zou mogen worden verwacht.
D’Indiaense tyfferboom opent met twee opdrachtgedichten. Het ene gedicht is afkomstig
van proponent of student in de theologie Nathanel de Pape, het andere van theoloog Arnoldus
Straatman. Over de laatste is tot op heden niets bekend.72 Matthijs Cramer had met De Pape
onder Balthasar Bort gediend. Voordat hij naar Oost-Indië vertrok, preekte De Pape in
Amsterdam bij particulieren thuis. Zijn twijfelachtige reputatie als proponent en de publicatie
van een aanstootgevend boekje in 1661 maakten dat De Pape naar Oost-Indië had moeten
afreizen.73 Kort na zijn aankomst in Batavia (1663) leed hij langdurig aan rode hond. Op de
dagen dat hij het bed moest houden, laafde hij zich aan ‘Matthijs Cramers Geestelijcke Zieltijfferingh’, wat hem verlichting gaf:
Getijffert naer den geest, al uyt een Tijfferboom:
Hier proefd’ ick Hemel kost, die men niet hoort te sparen
Voor vrienden, maer door tijt noch meer hier toe vergaren;74
Gezien De Pape’s reputatie leek diens rode hond verdacht veel op een venerische kwaal.
Daarmee verkeerde hij in het gezelschap van ander ziek Compagniespersoneel dat Cramer
treffend had geschilderd in zijn gedicht over ‘’t Hospitaal van Jackatra’: ‘129. Leert uyt eens
anders druck en pijn. / Te soecken, voor u Medecijn.’ Als ziekenbroeder had hij het een en
ander gezien en gehoord:
Ach rieper een, mijn hooft! een ander, ach mijn beenen
De derde, ach wat pijn! de vierde viel, aen ’t weenen:
Elck klaeghde met beklagh, de domheyt van sijn jeught,
De grootheyt van haer pijn, en ’t missen van de deught,’75
In februari 1665 gingen Cramer en De Pape hun eigen weg. De Pape werd benoemd tot
predikant in Negapatnam op Coromandel. Hij zou er tot februari 1672 blijven.76

71 Cramer 1670B, p. 90; Paasman 2002, p. 53.
72 Wellicht wordt Arnoldus Straetman bedoeld. Van hem verscheen Disputatio ethicade religion [...].
(Hardervici.1657).
73 Van De Pape of Le Paape verscheen Kort-begryp vande afscheyd-predicatie uyt Num. 28:15, 16, 17 gedaen
in de gemeynte Jesu Christi tot Rumpt en Gellicom (1657). Ook Troostenbrug De Bruijn 1884, p. 51.
74 Cramer 1670B, A3v.
75 Cramer 1670B, p. 127.
76 Na zijn aanstelling in Negapatnam volgde die in Palicatte. De Pape keerde op 27 mei 1680 ziek naar Batavia
terug. Na zijn herstel maakte hij een predikreis naar Sumatra (1683). Er waren klachten dat hij stal en zich slecht
gedroeg. Hij werd tot 1685 geschorst. Maar De Pape had ook goede eigenschappen. Hij was ijverig, leerde in
korte tijd Portugees en Malabaars en preekte in die talen. Ook had hij bij de Bataviase kerkenraad een PortugeesNederlandse vertaling van een leerboek over het Nieuwe Testament ingediend. Maar het boekje werd niet
gedrukt. De Pape overleed in december 1688 (Troostenburg de Bruijn 1891, p. 328-329).
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‘Achterklap, zijn ziel-bancketten’ (Thomas Nix)

De Haan heeft beide bundels van Cramer kunnen raadplegen. In zijn excurs over de ‘Indische
verzenmakers’ in Priangan omschreef hij D’Indiaense Tyfferboom als ‘een verzameling
nagenoeg kleurlooze maar onmeedoogend stichtelijke prulvaerzen’. Hij vond Borts voyagie,
naer de kuste van China en Formosa ‘vrijwat beter dan deze krekelzangen’.77
Ook Du Perron schonk aandacht aan Cramers poëzie in zijn artikelenreeks over de
‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’. Hij kon enkele lege plekken in Cramers levensloop
invullen. Het was Du Perron blijkbaar wel gelukt een exemplaar van D’Indiaense Tyfferboom
in handen te krijgen. Zijn bespreking in De muze van Jan Companjie opende hij met het
gedicht getiteld‘16. Koopt Kooplieden, ’t is bekent, / Hier wint men tien percent’ als
voorbeeld van ‘een staal van onnavolgbare koopmansvroomheid’. Vervolgens citeerde hij een
aantal gedichten uit het lange gedicht ‘102 Als gy des werelts vreught, en nietigh doen beſiet,
/ Het is een wint, een blaas, een roock, en anders niet’ namelijk ‘Achterklap’, ‘Hoererije’ en
‘Pocchers’.
Pocchers.
Snorken, pocchen, ende blasen,
Daar van hanght dit land aen een;
d’Minste weters, zijn hier basen,
’t Zijn als danssers op een been:
Kreupels, die nau* sonder krucken
Konnen recht gaen, soo ’t behoort,
Die verstaen de grootste stucken:
Trots* de beste in het woord,
Soo de daadt leyt in het seggen,
Hier vangt wis de Koe een Haas;
Maer sal ’t doen de daed uytleggen,
’t Is maer wint en yl geblaes;78

nauwelijks

Ondanks

Blijkbaar had Du Perron de illustrator van De muze van Jan Companjie Thomas Nix op het
idee gebracht het Bataviase bandeloze en zedenloze leven van de Europeanen in Oost-Indië af
te beelden.79
Du Perron verwees de nieuwsgierige en ‘leesgierige lezer’ naar de Compagnieszeden naar
77 De Haan 1911, II, p. 734. Hij had het exemplaar D’Indiaense Tyfferboom van N.P. van den Berg geleend.
78 Cramer 1670B p. 95; Du Perron 1939, p. 40-41; Du Perron 1948, p. 61.
79 Du Perron 1939, p. 4; Du Perron 1948, p. 62.
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Broms Java in onze kunst. Brom had hierin Cramers poëzie als‘boetpreken’ vermeld, die door
‘een vrome Christen’ met een ‘profetische vrijmoedigheid’ waren gedicht. Cramer durfde ‘op
de man af […] zijn landgenoten de les te lezen’. Tot slot vond Brom Cramer ‘groot als
gelovige en klein als kunstenaar’.80
F.W. Stapel oordeelde in het deel over de VOC in Geschiedenis van Nederlandsch-Indië,
Cramers gedichten in D’Indiaense Tyfferboom als ‘uitermate slaapverwekkend’. Borts
voyagie, naer de kuste van China en Formosa achtte hij ‘even laag bij de grond’. Gezien het
onderwerp zou deze bundel volgens hem ‘vanuit geschiedkundig oogpunt belangrijk kunnen
zijn maar ook dat is niet het geval’.81
Nieuwenhuys vermeldde in navolging van Du Perron in de Oost-Indische spiegel slechts
Cramers gedicht ‘Snorcken, pocchen ende blazen’ en noemde het een ‘vermakelijk rijmpje’
dat aansloot op de kritiek op de samenleving zoals Nicolaus de Graaff die in zijn reisverhaal
Oost-Indise spiegel (1703) had verwoord. Cramers gedicht gold volgens hem als voorbeeld
van ‘het allegaartje’ van de Compagniespoëzie.82
In Oost-Indisch magazijn noemde Paasman alleen de titel Borts voyagie, naer de kuste van
China en Formosa maar besprak de D’Indiaense tyfferboom samen met de Zeede-Sangen
voor de Batavische jonkheyt van Jacob Steendam als voorbeeld van de Oostindische
dichtkunst. Cramers bundel was volgens hem een hekeling van de koloniale zeden. Volgens
Cramer, zo vervolgde Paasman, heersten ‘er in Indië meer ondeugden dan deugden’.83 De
Nederlanders hadden ‘een lichtende fakkel moeten zijn voor de gekleurde volkeren’ maar
waren eerder het ‘brandhout voor de hel’. Het onzedelijk gedrag als motief bleef in de
Indische literatuur tot aan het eind de twintigste eeuw gehandhaafd.
Hoewel Cramer als onderwerp voor zijn bundels Oost-Indië had gekozen, vermeldde
Paasman hem in zijn bijdrage over de ‘Indische literatuur in VOC-tijd’ in de categorie
‘Overige dichtkunst’ en plaatste hem in het Nederlandse circuit. Cramers bundels waren
immers in het vaderland verschenen. Paasman attendeerde erop dat de titel van de bundel
symbolisch kan worden geïnterpreteerd. In zijn bespreking van D’Indiaense tyfferboom wees
hij op het emblematische karakter van deze dichtbundel.
In zijn beide gedichtenbundels heeft Matthijs Cramer laten zien dat hij een geschoold
dichter was. Hij beheerste dichtvormen als de lofzang, het puntdicht, het aforisme. Hij was
bekend met het gebruik van het metrum. Hij reeg de jambes, naer de kuste van China en
Formosa, in een versregel aaneen tot alexandrijnen. Hij opende zijn voorwoord in Borts
voyagie, zoals we zagen, met een homerische vergelijking waarbij hij de VOC en haar
personeel vergeleek met de nijvere en onvermoeibare bij.
Het is onduidelijk welke van de twee dichtbundels van Matthijs Cramer het eerst was
verschenen. Vermoedelijk verscheen D’Indiaense Tyfferboom eerder dan Borts voyagie, naer
de kuste van China en Formosa. Abraham van den Burgh was van 1648-1670 boekverkoper
in de Amsterdamse Jan Rodenpoortstoren (op de hoek van het Singel). Na zijn overlijden nam
zijn weduwe de nering over. Op de titelpagina van D’Indiaense tyfferboom staat Abraham van
den Burgh nog als boekverkoper vermeld. Pieter Dircksz Boeteman had tussen 1646 en 1676
een drukkerij en winkel op de Amsterdamse Egelantiersgracht. Gezien de titels van de door
Boeteman gedrukte boeken, was hij voor Cramer de juiste/perfecte drukker voor zijn
Oostindische emblematabundel.
Rest nog de vermelding ‘voor den Autheur’ op de titelpagina. De vraag hier is waarom
Cramer zelf de uitgaven van Borts voyagie, naer de kuste van China en Formosa heeft
gefinancierd. Alleen de door de VOC goedgekeurde uitgaven mochten worden gedrukt. De
80 Brom 1931, p. 13-14.
81 Stapel 1939, p. 507.
82 Nieuwenhuys 1972, p. 45.
83 Paasman in Nieuwenhuys, Paasman en Van Zonneveld 1990, p. 14.
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drukker vermeldde het door de Compagnie afgegeven ‘Privilegie’ in zijn uitgave. Dat is niet
het geval bij Cramers Borts voyagie. Blijkbaar heeft Cramer geen goedkeuring gekregen of
heeft hij zijn boek zonder toestemming van de VOC gepubliceerd.
Bij de bespreking van Cramers bundels in deze paragraaf is de volgorde gevolgd zoals die
door De Haan, Du Perron en Paasman werden aangehouden. Stapel had als enige in de
bespreking voor de omgekeerde volgorde gekozen.
Matthijs Cramer (voor 1650-na 1670)
schip onbekend
Batavia (?-?), ziekentrooster
repatriëring schip onbekend
Zaandam 1669
Borts voyagie, naer de kuste van China en Formosa (1670)
D’Indiaense tyfferboom. Uyt-tijfferende verscheyden heylsame, nuttige
en ziel bedenkende rymen (1670)
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Compagniespoëzie

6  Jacob Steendam (c. 1616-1673?)
Op 11 oktober 1666 meerde de Rijzende Zon af op de Bataviase rede.84 Onder de opvarenden
bevond zich Jacob Jacobsz Steendam met zijn gezin. Deze ziekenbezoeker had eerder
buitengaats gewoond: in Elmina en in Nieuw-Amsterdam.

Elmina (Jan van Brosterhuyzen naar Jan Post 1645-1647, ca. 1665)

Eind december 1640 had Jacob Jacobsz van Steendam de classis van Amsterdam verzocht als
ziekenbroeder naar West-Indië te mogen worden uitgezonden. Gezien de aantekening in het
Formulierboek van deze classis leek zijn verzoek een noodgreep want ‘jonck van jaren ende
booven anderhalf jaer niet en is geweest lidtmaet der kerkcke Amsterdam’.85 Desondanks had
de Amsterdamse classis vertrouwen in hem en zond hem begin 1641 uit naar Elmina (Ghana),
het hoofdkantoor van de West-Indische Compagnie op de toenmalige Afrikaanse Goudkust.86
Vanaf december 1641 woonde Steendam in het kasteel St. George del Mina en vanaf 1642 in
het fort van Axim aan de monding van de Sienna (de huidige Ankobra).
Jacob Steendam, mogelijk circa 1616 in Enkhuizen geboren,87 legde zijn overtocht naar en
zijn verblijf op de West-Afrikaanse kust en zijn latere terugkeer naar het vaderland in
gedichten vast. Vrijwel meteen na zijn terugkeer in de Republiek in juli 1649 had Steendam
zijn Elminase en oudere gedichten gebundeld. Hij dichtte al vanaf zijn twintigste jaar en
kwam met een omvangrijke dichtbundel, Den Distelvink (1649-1650). Hij gaf de drie delen
weloverwogen titels: Minne-sang,88 Zegen-zang89 en Hemel-sang.90 Steendam heeft
84 DAS 1979, II, nr. 1047.2.
85 Het Formulierboek van de classis van Amsterdam vermeldt: ‘Den 3 Dec. 1640 verzoekt Jacob Jacosbss. van
Steendam te gaen als kranckbesoecker na West-Indiën ende is tot het examen toegelaten; midts dat eenige andere
die haer presenteeren sullen voorgaen, alsoo hij jonck van jaren ende booven anderhalf jaer niet en is geweest
lidtmaet der kerkcke Amsterdam’ (Kalff 1907, p. 1461 (cit.).
86 Elmina was oorspronkelijk Portugees. Vanaf 1637 was het in bezit van de WIC. Elmina betekent in het
Portugees de mijn, genoemd naar de goudmijn. Ook Kalff 1907; K[oopman] 1919; Kalff 1928; Stapel 1939, p.
505-506; Frijhoff 1995, p. 534-539.
87 Volgens J.K[oopman] (1919, p. 276) was dat in 1615; Kalff (1907) en de anderen vermelden 1616.
88 De volledige titel luidt: Minne-sang: Behelsende eerlijke minne-sinne-beelden, vaarsen, en liedekens: op
verscheyde oude en nuwe sang-konstige stemmen. Steendams inleiding is gedateerd 24 juli 1649.
89 Zegen-zang. Uytende stichtelijke-lof-dichten, zegen-zang, vaarsen, en liederen: van verscheyden stof, en maat

280

overwegend godsdienstige poëzie geschreven. Daarnaast had hij aandacht voor wereldse
zaken en hij schreef ook over zijn dichterschap. Deze laatste thematiek verwerkte hij in zijn
afscheidsgedicht voor zijn lettervriend en koopman Joannes of Jan Foullon toen die op 25
maart 1649 uit Elmina zou vertrekken.
Nu lestent eens ’s ochtens,
Ik sluymerd’ en sliep:
En hoorden
(Met woorden)
Een Nimph die my riep:
Ontvoud uwe bochtens
Steendam, en rijst op:
Ont-duysterd,
En luysterd,
Want d’Helicons-top
Is heden vervuld
Met vreugde, gy sult
Onthouden (gekluysterd)
’t Geen d’Hemel schiep.91
In het voorwoord van het derde deel van Den Distelvink beklaagde Steendam zich erover dat
een letterdief in Elmina op Nieuwjaarsdag 1646 gedichten van hem had gedeclameerd en ze
met de andere gedichten die eveneens die dag ten gehore waren gebracht, onder zijn eigen
naam had laten drukken.92 Vanaf dat moment ondertekent Steendam zijn poëzie met de
zinspreuk ‘Noch vaster’, een allusie op zijn achternaam.
Een ziekentrooster die kon dichten, viel op in de kleine Elminase gemeenschap. Steendams
woorden vloeiden uit de pen ter gelegenheid van de aankomst en het verblijf van directeurgeneraal Jacob Ruychaver in Elmina. Toen die op 22 december 1645 repatrieerde, blies
Steendam de ‘Lof-Basuyn’.93 Voorts bedacht hij zijn lettervrienden: opperkoopman Jan
Foullon,94 Vincent Adriaensz. van Roskam en Ian Gelendonk.95 Ook dichtte hij over het
moordende klimaat dat velen ziek maakte. Hijzelf leed aan buikloop en koortsen.96

werd voor Steendams rekening gedrukt. De inleiding is gedateerd 20 november 1649.
90 Hemel-sang. Vervattende aartige, bedenkelijke–vaarsen, en liedekens: So, van de geboorte, lijden, sterven,
begraving, ver-rijsenis, en hemel-vaard Jesu Christi: als andere Goddelijke treur, en vreugde-lof-sangen. Op
vele rare, oude, en nuwe sang-konstige tonen. De dagtekening van Steendams inleiding is 6 juli 1650.
91 Steendam 1649, II, p. 159. Dit gedicht is een onderdeel van ‘Weer-Galm Na-roepende den geestrijken
Jongeman Joannes Foullon’ (p. 151-155 [= p. 165]). De zangwijze is ‘Als het Boks-voetje speeld’. Grijp, 1991,
p. 20, 57-59, 60 en p. 65.
92 Steendam had deze gedichten vijf jaar eerder onder zijn eigen naam gepubliceerd. Hij had deze letterdief ter
verantwoording geroepen en die had in aanwezigheid van Steendams toenmalige vrouw bekend (Steendam 1650,
III, ...4r). Kalff 1907, p. 1406; Murphy 1966, p. 24.
93 Tijdens Ruychavers verblijf werd het fort Axim alias fort São op 9 februari 1642 op de Portugezen heroverd
(Den Heijer 1994, p. 69-76). Steendam (1649, I, p. 113-141) dichtte zeven gedichten op de directeur-generaal en
de inname van het fort. Hij memoreerde diens inzet in de strijd: ‘So is d’Afgodery door u van daar geweerd: /
Den Gods-dienst op de Kust gehandhaafd, en vereerd.’ (Steendam 1649, II, p. 139).
94 Steendam dichtte acht gedichten voor Joannes Foullon.
95 ‘Tyd-Beginsel: Gepast op de Verjaring van Ian Gelendonk Mulaat’ toen zijn vriend op 21 mei in Fort Axem
drieëntwintig jaar oud werd (Steendam 1649, II, p. 104-105).
96 In ‘Treur-Sang. Geuyt in mijn harde Land-siekte, op ’t Fort Axem, in Guinea, in ’t Iaar Christi 1642’ hoorde
hij koortsig het strijdgewoel: ‘Ik speur hier ’t Land daar komen Moren / Ik kan de grove Stukken [geschut] horen
/ van Mina: ’t klippig vast-Kasteel.’ (Steendam 1650, III, p. 72). Ook ‘Vreugde-Lied. Gesongen, na de genadige
ver-lossing uyt myn Krankheyt’ (Steendam 1650, III, p. 76-80).
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Evenals in de Oost-Indische samenleving mengden ook in Elmina Europeanen zich met
inheemse vrouwen. Steendams vrienden waren met een mulattin getrouwd of ze waren zelf
mulat: ‘Dat gy zyt uyt twee geslachten / (Cham, en Iaphet) voort-geteeld’.97 Zo was de
Middelburger Vincent Adriaensz. Roskam getrouwd met de mulatse weduwe Maria Rodrigo98
en ‘mulaat’ Ian van Gelendonk, wiens vader Compagniesdienaar was, met mulattin Helena
Core.99
Als Steendams gedichten ‘Kuysheyts-Kracht’ en ‘An Abroba’ autobiografisch zijn, dan
bleek ook hij niet ongevoelig voor de avances van een mulattin. Beide gedichten zijn
opgenomen in het eerste deel Minne-sang van Den Distelvink. In de Afrikaanse herderszang
‘Kuysheyts-Kracht’, op de melodie ‘Schoon lief wilt my troost geven’, raakte herder Akóme
in vuur en vlam door de bevallige en getrouwde Abrobá of Thamar, wier man afwezig was.
Ze vroeg Akóme een trouwring opdat ze een eerzame vrouw zou zijn, als ze zijn kind
baarde.100 Over mulattin Abroba dichtte Steendam in ‘Abroba’, op de veelzeggende melodie
‘Om een die ik bemin’ onbeschroomd: ‘Mijn harte (als verleyd) /spot min bekooren:’en ‘Ik
Min u als mijn ziel, / Op-recht in allen’. Echter hij kon Abroba, ‘Ach! was u deugd bekleed /
Met Christi-kennis’, niet trouwen; ‘Het geen mijn ziel verdriet’.101 Maar er was ook een
andere reden:
4.
Schoon gy gesproten zyt
Uyt twee geslachten,
Schoon men (u) Cam benyd
Syn Saad te achten,
Schoon een Swartin
U heeft aldus geboren.
Schoon dat u Vaders sin
Gevallen is, hier in,
Misbruikend een Heydin:
Niet na ’t behoren:102
De verbintenis was onmogelijk:
10.
Had ons God t’saam gevoegd,
Door d’Echt gebonden:
Hoe souden wy vernoegd
Wel zijn bevonden:
Maar dat kan niet
97 Steendam 1649, II, p. 104 (cit.)-105.
98 Ter gelegenheid van hun bruiloft op 24 november 1647 dichtte Steendam ‘Huwelyks Oorsaak’ (1649, I, p.
62-68) en ‘Toe-gift op het Bruydlofts-Feest’ (1649, I, p. 70-71).
99 Ter gelegenheid van de bruiloft Ian van Gelendonk en Helena Core op 18 november 1646 dichtte Steendam
in ‘Huwelyks in-sicht’: ‘Dat den vloed in Cham op-houde, / En op hem den zegen daal, / In u na-zaad: dat zich
boude / Onder Gods-volk altemaal.’ (1649, I, p. 55-59 (cit.)). En in ‘Bruydlofts-Lied’: ‘Want haar [hun] Vaders
zijn geweest / Blank gevleest, / en haar Moeders, waren Swarten: / Daarom zijn-se (boven-dank) / Swart, noch
blank: / Dies sy Swart en Blanken, tarten.’ (Steendam 1649, I, 60-62 (cit p. 61)).
100 Steendam verwees naar Genesis 38:18, naar de ontmoeting tussen Juda en zijn schoondochter Thamar die
zijn tweelingzonen baarde. In strofe 13 dichtte hij: ‘Ben ik (sey hy) een Christen, / En oeffen sulke listen? /
Foey, schande, ’t is my leet: / Een Vrou beschaamd my heden, / In Eerbaerheyt, en reden, / Die nau van Christus
weet.’ (1649, I, p. 74).
101 Steendam 1649, I, p. 76 en p. 77.
102 In ‘An Abroba’ (Steendam 1649, I, p. 77).
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(Om redenen) geschieden:
Het geen mijn ziel verdriet:
Die op u welvaard siet
En u haar gonst an-bied,
Voor an’dre lieden.103
Uit zijn relatie met Abroba was een kind geboren.104 Het afscheid was onherroepelijk: ‘Daar ’t

waan-geloof, seer sterk / De deugd beledigd’.105 Zijn overpeinzing over het gebeuren had hij
vastgelegd in een ander gedicht ‘Ziel-Schatering’ of weergalm van de ziel: ‘Doen ik in Adam
was verloren, / Hebt gy my in u Soon verkoren: / So dat quaad, en tegenspoed / Ten goeden
my gedyen moet.’106 Het lijkt erop dat Steendam zijn terugreis naar de Republiek, waar hij op
3 juli 1649, aankwam, als boetedoening voor zijn ziele- en liefdespijn zag:
6.
Het gift, en dubbeld giftig gift
Van valsche tongen, en haar drift,
De hete koortsen veelderley,
d’Uyt-téring, quyning, alle-bey:
De wrevelheyt van aarsche-Goden,
Achtende (tegen Gods geboden,)
Het quade goed, het goede quaad,
en myn berisping waard gehaat.
7.
Gehaat, gehoond, veracht, belast,
Op my, en al myn doen gepast,
Om u yet te vinden tot een verf
Van haar bedrijf, en mijn verderf:
(Daar uyt my God heeft willen rukken*.)
Was om myn drukkers te verdrukken*
Want dit is recht bij God altijd,
Hij wreekt hem die zijn naam belijd.107

meevoeren
onderdrukkers te benauwen

Maar vermoedelijk was zijn aanstelling als ziekentrooster afgelopen en was het tijd om naar
het vaderland terug te keren. In september 1649 was Jacob in Amsterdam.108 Hij ontmoette
Sara Abrahams de Rosschou en trad in 1650 met haar in het huwelijk.109 Hij trouwde de
vrouw over wie hij in ‘Kuysheyts-kracht’ had verzucht:

103 Steendam 1649, I, p. 79. Ook K[oopman] 1919, p. 292-284.
104 Frijhoff 1995, p. 536.
105 Steendam 1649, I, p. 78.
106 Steendam (1650, III, p. 86) verwees naar Romeinen 8:20: ‘Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen,
niet gewillig, maar om diens wil, die het [der ijdelheid] onderworpen heeft.’
107 Bij de strofe ‘Het quade goed, het goede quaad,’ vermeldde Steendam in de kantlijn ‘Esa 5:20’ waarmee hij
verwees naar Jesaja 5 vers 20: ‘Wee degenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot
licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!’ Steendam 1650,
III, p. 85. Ook Frijhoff 1995, p. 538.
108 Hij had op 29 september 1649 een huis gekocht op de Spuistraat (Stadsarchief Amsterdam transportakte
A11582000214). Volgens G. Kalff (1909, IV, p. 465) was Steendam voorzanger in Zaandam.
109 Ze waren op 13 november 1649 in ondertrouw gegaan (Stadsarchief Amsterdam DTB 467, p. 306). Ze
betrokken een woning op de Anjeliersstraat (Stadsarchief Amsterdam transportakte A11582000214).
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17.
’k Wil dan te rugge keren,
En van een Vrouwe leeren:
Die d’aart, en reden eerd:
Die door gevley, en dreygen,
Haar niet heeft laten neygen,
Tot ’t Geen het vlees begeerd.110
In ‘Rechts-keur, An mijn waarde Huysvrou: Sara de Rosschou’ prees Steendam zijn vrouw
niet alleen om haar geloof, deugdzaamheid en kuisheid, maar ook om haar welwillendheid:
5
Maar ik, ik kies een MAAGD,
Die my (in ’t hart) behaagd:
Die ik heb uyt-verkoren,
Om dat se in sich draagd
Een gewisse* herboren:
Daar se (met graagt’) naar jaagd.

geweten

7.
Om dat se waarheyt mind:
Na-speurd, en onder-vind:
Om dat se die verdédigd.
Om dat se is gesind
Tot Gods-volk: en bevrédigd
Vader en kind: en wind.111
In Amsterdam baarde Sara twee zonen, Jacob en Abraham.112
Steendam schreef in die tijd ook andere gelegenheidspoëzie, bijvoorbeeld op 25 mei 1651
het Huwliks voor-werp: Bemerkt op het wenschelyk versamen van den vernuftigen veelbeschoten iongman Sr. Gillis van Dulken: Met de eerbare sedige dochter juffr. Janneken de
Buus. Beyde in de echt vereenigd: en vvettelijk in-gezegd (1651). Van Dulken voer op Indië.

Nieuw Amsterdam ofte Nue Nieuw Iorx op ’t Eylant Man (Johannes Vingboons, 1664)
110 Steendam 1649, I, p. 76.
111 Steendam 1650, III, p. 195. De woorden ‘Vader en kind’ doen vermoeden dat Steendam met zijn zoon naar
het vaderland was gekomen. Het gedicht kon worden gezongen op de melodie van ‘Na dien u Godlijkheydt’.
112 Jacob werd gedoopt op 4 oktober 1650 en Abraham op 4 februari 1652 (met dank aan Peter Hollander).
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Twee jaar later, in 1653, vertrok Jacob Steendam met zijn vrouw naar Nieuw-Amsterdam.113
In 1655 maakte hij promotie tot weesmeester. Naast zijn werk als ziekentrooster had hij een
handel in Guinese slaven. In zijn gedichten over Elmina heeft Steendam niets over de
slavenhandel aldaar vermeld. Hij had in 1660 het bestuur van Nieuw-Amsterdam om een
vergunning voor de invoer van slaven verzocht.114 Dat legde hem geen windeieren, want
Steendam bezat boerderijen in Amersfoort (Flatlands) en Mespath, en huizen in NieuwAmsterdam.
Tot zijn genoegen had hij Elmina in ‘’t worrem-stekig oud Guiné’115 verruild voor NieuwAmsterdam. Vergeleken bij Elima was Nieuw-Amsterdam een paradijs: ‘Dit is het Land, daar
Melk en Honing vloeyd [...] Dit is het Eden’.116 Het ging hem er niet alleen maatschappelijk
voor de wind, ook zijn dichterschap voer er wel bij. Uit eigen ervaring kon hij schrijven:
‘Nieuw-nederland is ’t puyck, en ’t eelste van de Landen’.117 Hij dichtte er Klagt van NieuwAmsterdam. In Nieuw-Nederland tot haar moeder. Van haar begin, wasdom en
tegenwoordigen stand (1659) en ’t Lof van Nuw-Nederland (1661). In 1662 werden zijn
Prickel-Vaersen afgedrukt onder het pamflet Kort en klaer ontwerp, dienende tot een
onderling accoort van zijn vriend Pieter Cornelisz Plockhoy (ca 1620-tussen 1695-1700) uit
Zierikzee, die met goedkeuring van de Amsterdamse burgemeesters een mennonietenkolonie
in Delaware wilde vestigen.118
Vanuit Nieuw-Amsterdam onderhield Steendam contact met het vaderland. Zijn
didactische gedicht Klagt van Nieuw-Amsterdam en het episch-didactische gedicht ’t Lof van
Nuw-Nederland werden er gepubliceerd.119 Daarnaast schreef hij het ‘Toon-Dicht: Op de
Christelicke huys-houdinghe’ voor de Oeconomia Christiana. Ofte Christelicke huyshoudinge (1661) van de Amsterdamse predikant Petrus Wittewrongel (1609-1662). Niets in
dit opdrachtgedicht wijst op zijn verblijf in Nieuw-Amsterdam.
In de overtuiging er goed aan te doen, had Steendam zijn fortuin in Plockhoys plannen
voor de broedergemeente gestopt,120 maar Nieuw-Nederland bleek voor hem niet langer het
hof van Eden. Engelse troepen waren binnengevallen en de WIC beschikte niet over de
middelen om haar bezit te verdedigen. Plockhoys onderneming werd vernietigd. Na deze

113 Voor zijn vertrek verkocht Steendam zijn huizen op de Spuistraat en de Anjeliersstraat (Stadsarchief
Amsterdam transportaktes A11661000063 en A166100124). Ook Kalff 1907, p. 1459-1475; K[oopman] 1920, p.
79-80; Du Perron 1921, p. 1168; Kalff 1928, p. 257-258; Murphy 1966. Ook Bohemen 1991; Paling Funk1992,
p. 390-391. Jacobs 1999, p. 33, p. 67 en p. 362. Volgens Jacobs (1999, p. 66, 67 en p. 416) maakte Steendam de
overtocht met zijn vrouw. In zijn contract met schipper Bloemaert van Hoff van Cleeff wordt geen melding van
een kind gemaakt.
114 Kalff 1928, p. 1466; Murphy 1966, p. 26.
115 Steendam 1650, III, p. 86.
116 Steendam, ’t Lof van Nuw-Nederland, citaat via Murphy 1966, p. 64. Het land van melk en honing verwijst
naar Exodus vers 13:5.
117 Steendam, Prickel-Vaersen, citaat via Harder en Harder 1952, p. 224.
118 Wellicht kende Steendam het pamflet Propovnded to make the poor in these and other nations happy (1659)
dat zijn geloofsvriend Plockhoy in Londen op eigen kosten had laten drukken. Het is tot nu toe onduidelijk of
Steendam Plockhoy ook ontmoet heeft. Steendam woonde tussen 1653-na april 1663 in Nieuw-Nederland,
Plockhoy vertrok vermoedelijk op 5 mei 1663 naar Nieuw-Nederland. Ze kunnen elkaar ook niet hebben
ontmoet in Zoets dichtersherberg, want Plockhoy was tussen 1661-mei 1663 in Amsterdam en Steendam medio
1663-1666. In ieder geval heeft Steendam bij Zoet wel de aanspreker of begrafenisondernemer Karel Verloove
ontmoet die Plockhoys collegiantisch gedachtegoed ondersteunde. Harder, en Harder 1952; Mertens. Plockhoy’s
Social Plans in the Old and New World.; Klap. Erika. De vestiging van Plockhoy aan de Hoerenkil. Idealisme in
Nieuw-Nederland.
119 Klagt van Nieu-Amsterdam verscheen bij Pieter Dirksz. Boeteman en ’t Lof van Nieuw-Nederland bij
Jacobus van der Fuyk. Beide gedichten zijn afgedrukt in Murhpy 1966.
120 K[oopman] 1920, p. 79.
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Tweede Engelse Oorlog ging Nieuw-Amsterdam in Engelse handen over. De naam werd
veranderd in New York (1664).
Dat maakte het gezin Steendam niet meer mee. Sara Steendam was wellicht vanwege de
oorlogsperikelen in 1662 reeds naar het vaderland afgereisd.121 Een jaar later volgden Jacob
Steendam met hun dochter Vredegund die op 1 april 1655 in Nieuw-Amsterdam was geboren.
Haar broertjes Samuel, en Jacob jr. die ook in Nieuw-Amsterdam waren geboren, waren
inmiddels overleden.122
’t Los-geval scheen mêe te speelen:
dat uw moeder, (om ’t gevaar
van den oorlogh) dreef van daar:
en wou my alleen beveelen
d’op-sicht* van uw teederheyt:
door uw kindse-drift geleyd:
Want gy socht u wech te steeken*,
toen sy meenden t’scheep te gaan
tot den grijsen-Ocëaan:
die, na twee-en-vijftig weeken,
wierd gevolgd van u, en my;
tot den Amstel, an het Y.123

toezicht

verstoppen

Bij thuiskomst wachtte Steendam een verrassing. Inmiddels was Johannes geboren. Tijdens
de afwezigheid van haar man had Sara de geboorte van haar zoon aangegeven. In april 1665
zou nog dochter Vrijheijt worden geboren.124 In totaal baarde Sara zeven kinderen, waarvan
zes op jonge leeftijd waren overleden.
Steendam had zich aangesloten bij een groep dichters die evenals hij sympatiseerde met
Plockhoys ideëen. In herberg ‘De zoete rust’ op de Haarlemmerdijk van de dichter en
theoloog Jan Zoet (1608(?)-1674) schreven ze poëzie ter stichting en vermaak.125 Steendam
was een van de oudere ‘Liefhebberds der eedelle Poëzie’. Hij werkte eveneens mee aan de
totstandkoming van Parnassus aan ’t Y, of konst-schoole ter deugd, ontslooten en gëopent
door voorstellinge van vijf-tien zinrijkke, en zielvoedende vraagen, beneeven deszelfs
beantwoordingen (1663). Hij schreef veertien gedichten en won met vijf gedichten de eerste

121 Paling Funk 1992, p. 390. Steendam had al op 12 april 1661 zijn vroegere woning op de Anjelierstraat van
de toenmalige koper (1652) teruggekocht (Stadsarchief Amsterdam transportakte A09155000077).
122 Vredegund was op 4 april 1655 in Nieuw-Amsterdam gedoopt in aanwezigheid van haar vader Jacob en
getuigen Pieter Wolfertszen Couwenhorst en Lydia van Dyck. Op 18 november 1657 waren in NieuwAmsterdam Samuel gedoopt in aanwezigheid van zijn ouders en Abraham de Rosschou en op 4 december 1658
Jacob jr. zonder ouders en getuigen (http://www.longislandsgenealogy.com/batims/bapshtml.;
https://familysearch.org.
123 Steendam 1671, p. 18.
124 Johannes werd op 10 oktober 1663 gedoopt en Vrijheit op 28 april 1665 (Stadsarchief Amsterdam DTB 76,
p. 290 en DTB 44, p. 106).
125 Met de beantwoording van Zoets prijsvraag ‘Wanneer een Man, door d’Echt, is aen een Vrouw gebonden, /
Mag die zijn dienstmaagd wel beslapen sonder sonden’, leek Steendam geen probleem te hebben. De vraag
verwees naar een verhaal uit de Bijbel. Hoewel Zoet en Steendam het antwoord verschillend beargumenteerden,
verwierpen beiden de toe-eigening door Abraham van zijn dienstmaagd niet. Zoet kende de prijs aan Steendam
toe. Hij gaf Steendams gedichten ‘Hoofd-Kroon, Van de Waare Spiegel, der oprechte Kuysheyt’ en ‘De
Verwelkte Hoofd-Kroon, Van de Spiegel der Onkuysheyt’ een plaats in zijn bundel D’Uitsteekenste digtkunstige werkken, bestaande in verschaiden ernsthaftige en boertige stoffen (1675, p. 379 en 381). Meeuwesse,
1952, p. 254-260 en 308-309; Cordes 2002.
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prijs. Op 4 april 1663 dichtte hij ‘In het Stamboek van de Konstminnende Poëters’, een
gedicht voor Cornelia van der Veer (1639-na april 1702).126
De dichterskring rond Zoet was die van collegianten en reformateurs.127 Steendam voelde
zich er thuis. Hij meende in die tijd dat de overstap die de toen gevierde dichter en
toneelschrijver Joost van den Vondel (1586-1679) in 1640 van de Doopsgezinde Gemeente
naar de Staatsgezinden en de Rooms-Katholieke kerk had gedaan, als verraad.128
Vermoedelijk was hem in Nieuw-Amsterdam ter ore gekomen dat Vondel in 1657 problemen
met zijn zoon had. Joost jr die de zijden- en kousenwinkel in de Warmoesstraat van zijn vader
had overgenomen, was als makelaar failliet gegaan. Hij had een schuld van veertigduizend
gulden. Door hem in december 1658 naar Oost-Indië te sturen, wat veel geld kostte, kon vader
Joost voorkomen dat zijn zoon gevangen gezet zou worden.129 De ingrediënten voor een
drama waren compleet. De zeventigjarige vader nam voorgoed afscheid van zijn
zevenenveertigjarige zoon die ‘storf op de reize’. Steendam die zich toch al geen vriend van
Vondel noemde, dichtte enkele jaren na dit debacle in Op Joost van den Vondel, of Adam in
ballingschap (1664): ‘Nu valt gy, en blijft blint in uw verstant en oogen’.130
Maar ook Steendam zelf raakte in financiële nood.131 In goed vertrouwen had hij indertijd
bij zijn vertrek uit Nieuw-Nederland zijn aandeel in Plockhoys onderneming aan een
zaakwaarnemer overgedaan. Dat had hem niets opgeleverd. En dus zat er voor hem niets
anders op dan als ziekentrooster in dienst te treden van de andere handelscompagnie, de VOC.
Dat was in 1666.
Het afscheid in april dat jaar van zijn dichtbroeders viel hem zwaar,132 bijvoorbeeld van
Pieter Verhoek (1633-1702). Die zwaaide hem vol genegenheid met een drietal gedichten
uit.133 In ‘Goede Reize Aen een Vrint Naer Batavia’ hoopte hij dat ‘Vroomhart’ alias
Steendam ‘Voor Jakkatra met vreugde landen’ zou.134 In ‘Goede Reis Aen Jakob Steendam
Naer Batavia’ wenste hij zijn bentbroeder en diens ‘minlyke Ega’ al het goede: ‘Geen ziekte
valle uw huis ooit drukkigh / Uw trou beloon’ de Maetschappy / Met eer en staeten naer

126 Het verscheen in Lauwer-stryt tusschen Catharina Questiers en Cornelia van der Veer. Met eenige bydichten aan, en van haar geschreeven (1665, p. 52-54).
127 De dichtschool van Jan Zoet wilde een ‘Konst-schoole ter Deugd’ zijn ‘tot wegneminge en verbeteringe van
verscheiden gebreeken, nu, God beetert, zo hier als elders al te diep gewordeld’ (Du Perron 1921, p. 1168).
128 Steendam had zijn lange titel Rechte gruwel der verwoesting. Ontdekt, in den seer door-luchtigen verdichter
Joost van den Vondelen vrij-heer van Laster-Berg, opper-hoofd van Logen-Hoef. Getrouwe en vurige afgesant
van den Groten Roden Draak: Prince der Duysternis ontleend aan Vondels gedicht over de predesdinatie
Decretum horribile (Gruwlijk besluit 1631). Hij besloot zijn gedicht met Spreuken vers 26:5: ‘Antwoord den Sot
na sijn waasheyd: / op dat hy in sijne ogen niet wijs en zy’. Jos. A. Alberdingk Thijm drukte het af in De
Dietsche Warande 1 (1876), p. 393-399.
129 Om het tekort aan te zuiveren werd Vondel sr. boekhouder bij de Bank van Lening (1657-1668). De
decembervloot bestond uit de Amsterdamse schepen Amersfoort (aankomst 18 oktober 1660), Het Wapen van
Amsterdam (4 juni 1660) en Walvis (8 juli 1660) (DAS 1979, II, nrs. 01913, 0914 en 0919). Het is niet bekend
met welk schip Joost jr. de overtocht heeft gemaakt. Ook Du Perron 1939, p. 22 (cit.); Du Perron 1948, p. 22
(cit.); Melles 1957, p. 143, 153 en p. 166-168.
130 Hij gaf het gedicht als motto ‘Haec miseræ delivia nacta senectæ’ en ondertekende het met ‘Noch vaster’
(UBA Port. Vondel C 89a).
131 Blijkbaar was dat de reden voor de verkoop van zijn huis op de Anjeliersstraat (17 april 1663; Stadsarchief
Amsterdam transportakte A09157000069).
132 Dat gold niet voor Pieter Rixtel (1644-1673) gezien diens hatelijke reactie op Steendams prijswinnend
gedicht op Zoets twaalfde prijsvraag: ‘Mijn digt-lust, die, de beste voorgangh soekt, / sat VASTER STAAN, en al
wat mank gaat steuren’. Zoet parreerde Rixtel met ‘Die prijs komt STEEN-DAM toe, want wat een ander zeidt, /
Dat stelt hy, lid voor lid, op goede grond noch vaster, / Dan sijne hater [Rixtel] doet, door waan te licht verleidt’.
(Zoet, J. Parnassus aan ’t Y. Amsterdam 1663, p. 114 en p. 118). Meeuwesse 1952, p. 264-266.
133 Ze verschenen in Verhoek 1726 in de rubriek ‘Mengeldichten’.
134 Verhoek 1726, p. 150-152 (cit.).
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waardy’.135 In ‘Klinkdicht op de zelve reize aen myne Konstgenoten’ schetste Verhoek de
consternatie die Steendam met zijn vertrek uit herberg ‘De zoete rust’ had opgeroepen:
Toen dichtkonst het vertrek van Steendam had verstaen,
Borst zy verbolgen uit op de onverwachte maeren,
En wierp den lauwer van haer goutgekrulde haeren,
Om ’t treurigh missen en ’t gevaer der reis begaen,136

Jacob Steendam

Steendam arriveerde in oktober 1666 met zijn vrouw Sara en dochter Vredegund in de VOChoofdstad.137
Tot dat wy, uyt de woeste-Zee,
al-hier geankerd op de Rêe,
Batavia an-schouden:138
Een week na aankomst verscheen hij op 18 oktober 1666 voor de kerkenraad en overhandigde
de papieren van de Amsterdamse classis. Hij werd benoemd tot ziekentrooster.139 In juni 1667
135 Verhoek 1726, p. 156-157 (cit.). Verhoek zaaide verwarring toen hij dichtte ‘Een reex van vyftien ronde
jaeren / U aen de Maetschappy verbint’ (p. 156-157). K[oopman] (1919, 277) veronderstelde dat Steendam
tussen zijn 20e en 25e werkzaam was bij de WIC in Amsterdam voordat hij naar Elmina vertrok. De strofe ‘uw
zoonen wasschen op tot mannen’ (p. 158) is raadselachtig. Bedoelde Verhoek Steendams zonen Johannes en
Vrijheit? Maar die gingen niet mee naar Batavia omdat ze wellicht al waren overleden. Of bedoelde Verhoek
Steendams toekomstige zonen ? Vermoedelijk was Pieter Steendam een zoon, die later als klerk in de Generale
Secretarie een premie zou opstrijken vanwege zijn zorg voor de retourvloot (Kalff 1907, p, 1632-1633), geen
zoon van Steendam maar een neef . Het is opvallend dat Verhoek Steendams dochter Vredegund niet in zijn
gedicht noemt.
136 Verhoek Poëzy, p. 158.
137 Op de Rijzende Zon voeren zes passagiers mee: vermoedelijk waren twee ervan Steendam echtgenote en
dochter (DAS 1979, II, nr. 1047.2). Ook Kalff 1907, p. 1624-1635; De Haan 1911, p. 733; Kalff 1928, p. 257258; Du Perron 1921, p. 1168; Du Perron 1939, p. 44-45; Du Perron 1948, p. 66-68; Paasman 1990A, p. 14;
Paasman 1990B, p. 210 en 215, n. 34; Niemeijer 1995, p. 312-313, 324 en 236; Paasman 2002, p. 58-60;
Niemeijer 2005, p. 317-318 en 395.
138 Steendam 1671, p. 12.
139 Zijn werkzaamheden waren in de Bataviase Generale Kerkordening van 1643 vastgelegd. Hij moest de
zieken in de hospitalen onderwijzen en vertroosten, met de gezonde lieden bidden en de bijbel lezen en ter dood
veroordeelden bijstand verlenen. Voorts ‘de zondaaren de boetveerdigheit en de afstand van zonden vermaanen
met het voorhouden van de schrikkelijke oordeelen Gods, van haar verderf trouwelijk te waarschouwen,
specialijk het vloeken, zweeren, misbruik van de naam Gods, met alle ontugtige woorden ende werken door alle
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vroeg hij de kerkenraad toestemming naar Bengalen af te reizen. Maar het verliep anders,
zoals blijkt uit zijn gedicht ‘’t Lof Des Heeren’ dat hij over de beoogde reis had geschreven,
met de ondertitel ‘Sijne Vaderlijke-Verlossing, van ’t Schip Klaverskerk (op de banken voor
Pieply,140 in Bengalen stootende) den 26 van hooymaand [juli], des Jaars 1667’:
Doch booven allen, dat ick weet,
wast uw gunst, ô God,
dat ik onlangs, geen schip-breuk leed:
maar een beeter lot
in ’t gevaar, in de nood,
wierd gewaar: en de dood ontliep:
doe ik angstig tot u riep;
voor de Ganges-stroom,
daar, en kiel, en boom,
op den af-grond stiet:
roerloos, hulp en hoop verliet.141
Ze keerden naar Batavia terug, waar de kerkenraad het gezin opving en op 10 augustus Jacob
als vader en Sara als moeder van het Weeshuis voordroeg.142 Na hun aanstelling op 16
augustus 1667 betrokken ze hun woning in het Weeshuis op de Rinocerosgracht. Met hun
dubbele inkomen – Jacob verdiende 16 realen en Sara 14 – hadden ze het financieel niet
slecht, bovendien waren ze een trede in de Bataviase hiërarchie gestegen. Als semi-predikant
had Steendam meer verantwoordelijkheden dan een ziekentrooster. Hij had niet alleen de
kinderen van het Weeshuis onder zijn hoede, maar ook de leerlingen van de school van deze
instelling. Iedere zondagmiddag hield een predikant catechesatie in het Weeshuis en een
diaken kwam maandelijks langs. Tot aan zijn overlijden, mogelijk in 1673, vervulde Jacob
zijn taak. Over de wijze waarop is weinig bekend.143 Vanaf 5 september 1673 volgde Sara
hem op.

mogelyke ende behoorlyke middelen tegen te staan.’ (Kalff 1907, p. 1626 (cit.).
140 Pieply of Pipeli ligt in de delta van de Ganges.
141 Steendam 1671, p. 6-11 (p. 9 cit.).
142 Zoals blijkt uit ‘Rechte-Keur, An myn waarde huisvrouw Sara De Rousschou’ was Steendam (1650, III, p.
85) onder de indruk van haar godsvertrouwen:
6. Om dat ze Godes-Woord
Altyd, met an-dacht hoord:
Hoord, en verstaat, met reden.
Om dat se voort en voort
Slijt haar tijd in gebeden:
En ’s Levens-poort door-boord.
Blijkbaar vonden de Bataviase kerkenraad en gouverneur-generaal Maatsuyker dat ook. Aldus werd op 16
augustus 1667 besloten: ‘soo is nae gehouden communicatie met den Eerw. Kerckenrade goet gevonden […] in
de plaats te stellen den Cranckbesoeker Jacob Steendam, van Bengalen verwacht wordende, ende dat deszelfs
huysvrouw de opsigt soo lang zal bevolen blijven, nadien het daer doch meest op de goede huyshoudinge van
een naerstige vrouw zy aencomende’ (Kalff 1907, p.1629 (cit.)). Ook Niemeijer 2005, p. 317 en p. 39, n. 4.
143 Kalff (1907) ging voor Steendams taakstelling uit van het weeshuisreglement van 23 mei 1752 (Van der
Chijs 1889, IV, p. 209-224), mijns inziens een anachronistische werkwijze.
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Weeshuis (Joan Nieuhof)

In Batavia borrelde Steendams dichtersgeest weer op. Hij leerde er kunstvrienden kennen,
onder wie Joan Nieuhof en de dichtende en schilderende ziekentrooster Jacob Jansen
Coeman.144 Ook de schilderende cipier Cornelis Suythof (1646-1691) en zijn vrouw Cornelia
(1652-1678), de dochter van Rembrandt van Rijn en Hendrickje Stoffels,145 behoorden tot de
vriendengroep. Ze bedachten elkaar bij bijzondere gelegenheden met passende geschenken.
Zo schilderde Jacob Coeman een portret van Jacob Steendam. Joan Nieuhoff schreef er een
gedicht bij:
Hier Ziet gij d’Ommetrek, het Aanschijn, en het weezen,
Van Steendam: door de hand van Kooman afgebeeld.
De Gaaven van Zyn Geest, in Maatzang uitgeleezen,
Verstrecken Godts Gemeent, een Harp, die d’Ooren streeld,
Met Davidts Hemel-taal. Wie kan zijn kunst vol-looven?
Des Heeren Lofgezang, gaat alle Lof te booven.146
Toen Jacob Jansen Coeman alias ‘Kooman’ op 14 mei 1671 in het huwelijk trad met Judith
Augustyns, dichtte Steendam voor hen een Echt-Schick waarin hij de talenten als schrijver,
dichter en schilder van zijn naamgenoot benadrukte. Het was Coemans derde huwelijk.
Steendam memoreerde dat hij indertijd het bruidspaar met elkaar in contact had gebracht. Hij
besloot deze strofe met een sententie of algemene waarheid die hij tussen vierkante haken
vermeldde:
Gy weet dat Koeman, (die in syn doorletterd-breyn,
De schryf, en schilder-kunst, en dicht-kunst heeft beslooten)
144 Jacob Jansen Coeman (c. 1632, poorter Amsterdam 1656-Batavia 9 april 1676) woonde vanaf 30 maart 1663
tot zijn overlijden in Batavia. Hij schilderde de portretten van Joan Maetsuyker, de zusjes Joanna en Elisabeth
van Riebeeck (1663) en de familie Pieter Cnoll (1665). Ook De Loos-Haaxman 1941, p. 68-74; Stapel 1939, p.
499; Scalliet 1998, p. 19.
145 Cornelis Suythof (c. 1646-Batavia 1691) kwam met zijn vrouw Cornelia van Rijn op 23 maart 1671 naar
Batavia. Cornelia was 15 jaar. Haar vader Rembrandt van Rijn was op 5 oktober 1669 overleden. Vermoedelijk
schilderde Suythof de portretten van Rijklof van Goens en de Bataviase arts Otto van Helwig (1681). Blijkbaar
nam Suythof het niet zo nauw met de strenge VOC-reglementen gezien zijn veroordeling op 5 februari 1683. Er
werden drie zonen geboren van wie er twee Rembrandt en één Hendrik werden genoemd (doop 5 januari 1673,
17 oktober 1675 en 14 juli 1678). Ze overleden op jonge leeftijd. Cornelia overleed voor 10 augustus 1678 en
haar echtgenoot op 28 januari 1691. Jacob Coeman en zijn vrouw Judith Augustijn waren de doopgetuigen van
de tweede zoon Rembrandt. (De Haan 1920, § 1178; De Haan 1923, J13; Kalff 1925; Stapel 1939, p. 499; De
Loos-Haaxman 1941, I, p. 75-82; Scalliet 1998, p. 16).
146 Citaat via Murphy 1966, p. 34.
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Op myn beveelen, met een Maagd, soo kuys soo reyn,
Als oyt, door myn bedryf, van kuysse was gesprooten,
In Huwelyck is vereend: en nu syn Hoogtyd houd.
[Geluckig is hy die uyt keur van kennis, Troud.]147
Steendam besloot de Echt-Schik met een ‘Toesang’ op de melodie van ‘ô karsnacht’:
Treed an, Treed an, Geluck, en Zeegen:
Daal neder, als een soomer-Reegen
Op deese nuw-gehuwde Twee:
Ver-ryk haar met het alderbeste:
Op dat Haar eerste zy als ’t leste
Bevryd van allen Ramp, en wee.
Tussen Steendam en Nieuhof was een dichtersvriendschap ontstaan. Beiden hadden eerder
dienst genomen bij de WIC. In de paragraaf over Joan Nieuhof wordt hierop verder ingegaan.
Reeds vanaf 1667 dichtte Jacob Steendam weer met regelmaat zoals hij in Elmina, NieuwAmsterdam en Amsterdam gewend was te doen. Ook in Batavia schreef hij voor inwoners
gelegenheidspoëzie. Ter gelegenheid van het huwelijk op 2 juni 1677 van Maria Buschoff148
met Nicolaas Baukes, de latere directeur van de handelspost Bengalen, schreef hij ‘DeugdSaam Wyf’.149 Een jaar later dichtte hij ‘Sang-Kunst’ en ‘Echts-Pligt’ voor Louys Philebert
Vernatti en Lucretia Blokhovius die elkaar op 26 juli 1668 het jawoord gaven.150
Uit 1669 zijn zes gedichten bewaard gebleven. Op 1 april dichtte Steendam ‘TydsVerand’ring getoond op de veertiende verjaring van myn dochter Vredegund Steen-dam’. Het
gedicht kon ook worden gezongen op de melodie van het lied met de toepasselijke titel ‘Jonge
Dochters vol van jeugde’. Het bestaat uit een ‘Sang’, ‘Teegen-Sang’ en ‘Toe-Sang’ en telt 35
strofen. Hij wenste zijn dochter ‘uyt een vaderlyke borst’ Gods vrede.151
2.
Twee-maal seven, zijn uw jaren,
dat is veertien in ‘t getal:
die gy in dit tranen-dal
hebt geleefd; se zijn als baren,
in de woeste-zee vergaan:
wijl de tijd noyt stil kan staan.
7.
D’ eerste seeven Jaren, loopen
met d’onnoosle-kindsheyt heên:
en de tweede-seeven, trêen
147 De Bataviase druk op folioformaat wordt in de collectie van John Bagford bewaard (BLC b40.ml1.90).
148 Mogelijk de dochter van predikant Hermanus Busshof (1620-1674) die ook tractaten schreef over de
geneeskrachtige werking van de Mocha of Moxa tegen de jicht.
149 Steendam 1671, p. 96-100.
150 Steendam 1671, p. 100-102 en p. 102-104. Jurist en advocaat-ficaal Louis Vernatti (1627/28-1669) was in
1666 uit zijn ambt gezet vanwege een particuliere handel in diamanten, zijde en porselein. Zijn huwelijk met
Lucretia Blokhovius (geboren 1636) was lucratief. Zij bracht 47.000 rijksdaalders en 60 stuivers in. Het was
voor Vernatti zijn tweede huwelijk, voor Lucretia haar derde. Ze repatrieerden op 20 december 1668 met Het
Sticht van Utrecht (DAS 1979, III, nr. 1094). Op 25 maart 1669 overleed Vernatti ter hoogte van Sint Helena,
een zwangere Lucretia met drie eigen en vier kinderen uit zijn eerdere huwelijk achterlatend.
151 Steendam 1671, p. 1-17.
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in de School: die staat dan oopen
schoon de jonkheyt, deese schat,
min als ’t ydel-spel bevat.
In de ‘Teegen-Sang’ blikte hij terug op Vredegundes geboorte in Nieuw-Nederland, hun kort
verblijf aldaar, hun overtocht naar de Republiek en hun verblijf in Batavia. Hij realiseerde
zich dat zijn dochter al heel wat van de wereld had gezien: ‘voort tot alle vier de deelen / van
de Weereld: als ter vaart, / eer gy twalef jaren waart’.152
16
Siet, na al die sukkelingen,
zijt gy, in dit vreemd gewest
wêer geplaatst, als op het lest
en gy weet nau* van die dingen:
wijl se blind’lingh zijn gebeurd;
soo dat gy daar niet om treurd.

nauwkeurig

In de ‘Toe-Sang’ was de tijd aangebroken dat Vredegund zich om haar toekomst zou
bekommeren:
18.
Laat dan ’t kinderspel wat rusten:
rust wat, van het kinder-spel:
tijd, en kans verloopen snel.
volgd niet mêer de kindse-lusten;
want uw tijd, die nu begind,
eyscht een maagdelijk bewind.
24.
Laat vry al de weereld swetsen:
laat haar zeeden, haar getooy,
van dat kinderlijke-mooy,
nimmer, uw gewisse* quetsen:
denk, dat, gy gebooren zijt
tot een beter dienst, en vlijt.

geweten

Tot slot raadde Steendam stichtelijk zijn dochter aan haar leven in dienst van God te stellen.
Vier jaar na het verjaardagsgedicht volgde Vredegund haar vaders raad op. Ze verloofde zich
en ging in ondertrouw met de schoolmeester van het Weeshuis, Cornelis Wadde uit
Ooltgensplaat bij Den Briel, ‘een persoon mede van goede getuygenissen’. Na het overlijden
van haar ouders volgde Vredegund met Cornelis hen als weesouders op. De Raad van Indië
had alle vertrouwen in het jonge paar en besloot ze over ‘2 à 3 maenden eens te besoecken,
om te sien hoe zy daerin zullen komen te quyten’. Vredegund en Cornelis zijn niet lang
weesmoeder en weesvader geweest. Vredegund overleed in 1677. Omdat Cornelis niet in staat
was het werk alleen te doen, werden krankenbezoeker Samuel Boudewyns en zijn echtgenote
aangesteld.153
152 Steendam 1671, p. 19.
153 Kalff 1907, p. 1632 (cit.); Murphy 1966, p. 33, n. 2. Boudewyns wordt niet vermeld in Troostenburg de
Bruijn 1902. Volgens Niemeyer (2005, p. 317) was de kwaliteit van het weeshuis als opvoedingsgesticht in 1677
minder dan tijdens de aanstelling van het gezin Steendam.
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Terugkerend naar Steendams dichterdrift, zien we dat hij in de toenmalige gebeurtenissen
een onderwerp voor zijn gedicht had gezien. In 1669 dichtte hij over de verovering van
Makassar door de toenmalige superintendent en latere gouverneur-generaal Cornelis
Speelman: ‘Wekker: op de verovering van Samboupa, kooninglijke-hof, en hoofd-plaats van
Macassasar’, een ‘Dank-Offer’ voor de algemene dank- en bededag in Batavia op 16 augustus
en tot slot ‘Op d’afbeelding van de doorluchte krijgs-held Cornelis Speelman’.154 De strijd
had drie jaar geduurd. In ‘Dank-Offer’ memoreerde hij de verovering van Makassar die hij
vergeleek met de stichting van Batavia:
Gy* hebt, in spijt en teegen ’t wanen,
van d’alder-stoutste-Indianen,
op Java, en an Jacatra,
gevest de stad Batavia;
Daar siet men nu haar vreugde-vanen.155

God

Wellicht heeft Steendam op 20 december 1669 de optocht van de Makassaarse vorsten naar
het Kasteel gezien, toen die daar hun krissen en wapens moesten inleveren.156
In 1669 dichtte Steendam een ‘Hayl-Basuyn: uyt-geblasen over de genaden-rijke geboorte
van onsen Hayland Jesus Christus: op ’t Jaar onser verlossing, 1669’.157 Hij deed dat al op 1
juli, zodat de kinderen van het Weeshuis genoeg tijd hadden dit lied op de melodie van ‘Ach
schone Nimph an-siet’ in te studeren om het tijdens de kerkdienst met Kerstmis te kunnen
zingen.
Gy die, en preuts, en prachtig, in uw woning,
en kleeding, u verçierd:
siet hier den Vorst des levens, d’opperkoning,
siet hoe hij word gevierd:
siet hier het schoutoneel, van sijn vertoning:
een boere-hut, een beeste-stal,
een krebbe, en dat is het al:
dat is sijn kroning.
Op 20 juli zwaaide hij de kapitein van het schip uit, die hem en zijn familie in 1666 naar
Batavia had gebracht: ‘Behouden-Reys: gewenst an d’ eersame Jan Spring: Schipper op ’t
schip Hasenbergh, van Batavia na ’t Vaderland vertrokken’.158
Hy* gaa met u, van dese Rêe,
door Sundas-vloed en door de Zee
het groote-Ruym der vischen,
tot an de goede-hoop*: de stêe
daar gy u kunt verfrischen.

God

Kaap de Goede Hoop

Uit 1670 zijn drie gedichten van Steendam bewaard gebleven: ‘Op de schielijke dood, van
Lieve Janssen: verstandig, en getrouw krank-besoecker’ die op 7 september was overleden.159
154 Steendam 1671, p. 24-26, 27-32 en p. 71.
155 Steendam 1671, p. 29. De melodie was ontleend aan psalm 96, ‘De heilstijd voor de volken’.
156 Zie voor de strijd met de Makassaren en de optocht De Haan 1922, § 299-308 en De Graaf 1949, p. 198-201.
157 Steendam 1671, p. 106 (cit.)-110.
158 Steendam 1671, p. 11-14 en p. 13-14 (cit.). In werkelijkheid was de fluit Hazenburg al op 1 februari dat jaar
vertrokken (DAS 1979, III, nr. 5558.2).
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Voor de op 5 december overleden eerste legeraanvoerder Pieter du Pon dichtte hij een ‘GrafSchrift’.160 Die maand nam hij in ‘Na-Galm an Joannis Nuwhof’ afscheid van zijn vriend toen
die in december 1670 met Het hof van Breda repatrieerde.161 Deze keer had hij als zangwijze
voor zijn gedicht gekozen voor het lied ‘Gy wispelturige Matroos’. Steendam sprak vol lof
over Nieuhofs vaardigheden:
Uw schrijf, en dicht, en teeken-kunst:
(schoon verre van Mecænas-gunst)
verbeelde ons Batavia:
’t geen haar eeuwig, sal hier na,
den roem van wond’ren geeven:
en doen leeven.162
 Zeede-Sangen voor de Batavische Jonkheyt (1671)
Steendam bundelde de hierboven vermelde gedichten in Zeede-Sangen voor de Batavische
jonkheyt die in 1671 bij Pieter Walberger verscheen.163 De ondertitel beloofde de lezers
voorts: behelsende verscheyden bedenkelijke, en stichtelijk stoffen: op bekende, en
vermakelijk Sang-toonen gepast. Als motto had Steendam gekozen voor psalm 148:7 en 12:
‘Loofd den heer, van der aarde: gy Jongelingen, ende ook Maagden: gy oude met de jonge’,
waarmee hij niet alleen zijn weeskinderen, leerlingen van het Weeshuis en zijn dochter
Vredegund voor ogen had, maar ook de volwassen lezers. Het lijkt erop dat Steendam nog
meer poëzie achter de hand had of overwoog zijn Eliminase of Amsterdamse gedichten bij
zijn Bataviase lezerspubliek te introduceren, want op de titelpagina liet hij drukken: ‘eersteDeel’.
Met zijn motto ‘an Momus’ bracht Steendam een hommage aan de gelijknamige god van
de spot en de kritiek. Zo hield hij ook de bespotters en hekelaars ver van zijn bundel:
’k Weet, Dit zal u niet bevallen,
om dat Ik u niet behaagh:
maar ick acht u, niet met allen;
wijl, ik sulk een wapen draagh,
Dat gy my, met al uw keffen,
(hoe vergald, en hoe vergift)
gansch’lijk niet sult kunnen treffen:
veel min deeren, door uw drift.
Steendam droeg zijn Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt op aan ‘de god-vruchte, en
deugd-rijke Vrouw’ Elisabeth Abbema,164 echtgenote van gouverneur-generaal Joan
Maatsuyker ter gelegenheid van haar vierendertigste verjaardag op 8 oktober 1671.

159 Steendam 1671, p. 78. Lieve Janssen wordt niet vermeld in Troostenburg de Bruyn 1902.
160 Steendam 1671, p. 67.
161 Steendam 1671, p. 73-77.
162 Steendam 1671, p 75.
163 Veel dank ben ik verschuldigd aan Bert Paasman die me zijn fotokopie van het exemplaar van The New
York Public Library leende.
164 Over de deugdzaamheid van Elisabeth Abbema kan worden geredetwist. In hetzelfde jaar dat Steendam zijn
Zeede-Sangen aan haar opdroeg, had ze gouden muntstukken uit Japan laten overkomen. Haar echtgenoot
Maetsuycker kon voorkomen dat ze werd gestraft, want de munten en juwelen waren voor eigen gebruik
(Barend-Van Haeften 1992, p. 154).
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Om iets te doen, dat u behaagd:
(wijl nu de weereld woeld, en waagd
van uw verjaren: nu op heeden
de heele stad Batavia
beweegd, in ’t rijk van Jacatra:)
na kun, en macht, en keur van reeden.
Het keuren, staat natuur my toe:
’t vermoogen leerd my, wat ik doe:
de reeden leyd my, in haar gangen;
en wil, dat ik u, nu ter tijd,
(in wêer-wil van de bitse-nijd)
sal offeren mijn Zeede-Sangen.
Ik draagh u, dan uyt gulle-drift,
dit Lied-Boek op: een kleyne-gift:
ik breng u hier, niet mêer als lett’ren;
soo gy die maar an-vaarden wild?
Ik heb, noch tijd, noch vlijt verspild:
ik sal, en nijd, en spijt verplett’ren.165
Waarna hij zijn Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt karakteriseerde als ‘een speeltuygh, voor de jeugd’. Door zijn bundel aan Elisabeth Abbema als echtgenote van de
gouverneur-generaal op te dragen, had Steendam zich tegen de kritiek ingedekt. Immers het
aantal liefhebbers van de dichtkunst was in Batavia ver in de minderheid.
Ontfang mijn wensch, met dit Geschenk:
al is het kleyn, Me-Vrouw, gedenk
dat dikwils, ook geringe-saken
begeerd zijn, en voor iemand nut;
soo gy het an-neemt, ’t is beschut
voor alle tongen, teegen-spraken.166
De Bataviase kerkenraad kon trots op Steendams bundel zijn. Van de 38 gedichten hadden 16
de christelijke leer of een moraliteit tot onderwerp. Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt
opent met het gedicht ‘Gods Tien-Gebooden’ gevolgd door ‘’t Hoogste lot’, wellicht bestemd
voor de weeskinderen en leerlingen. Voorts is er een reeks gedichten met allergorische titels
als ‘De liefde’, ‘De rykdom’, ‘De vriendschap’, ‘De laster’, ‘De weereld’, ‘Self-Stryd’, ‘’t
Vertrouwen’, ‘Gods voorsienigheyt’. En elders in de bundel gedichten getiteld ‘Helden-lof
van d’Israëlitische-Vrouwen, an Saul, en David’, ‘Spreekwoord’, ‘Mannen-Plicht’ en ‘HaylBasuyn ter gelegenheid van Christus’ geboorte’. Alle gedichten konden worden gezongen,
want de zangwijzen werden vermeld. Deze geestelijke poëzie is op ‘Hayl-Basuyn ter
gelegenheid van Christus’ geboorte’ na ongedateerd.
Met zijn antwoord op de twee vragen van ‘de geest-rijke-dichter Karel Verloove’ die net
als hij lid was geweest van de dichterskring van Jan Zoet, lijkt het er inderdaad op dat
Steendam nog ongepubliceerd werk uit zijn Amsterdamse jaren mee naar Batavia had
genomen.167 Mogelijk ter lering voor de weeskinderen herdacht hij in ‘Graf-Schrift’ het graf
165 Steendam 1671, *2r-*4v, *3r (cit.).
166 Steendam 1671, *3v.
167 De vragen van Verloove waren: ‘Mach iemand, dankbaarlijk, / na alle spijs wel trachten? / of moet men sich
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van Matheus Jacob Pruyst in de Amsterdamse Oude Kerk, die in 1665 dapper had gevochten
tegen de Engelsen maar het onderspit had gedolven. Hij vereerde ook de Bataviase krijgsheld
Pieter Dupon die op 5 december 1670 in de Bataviase Kruiskerk was begraven. Dat deed hij
met een ‘Graf-Schrift’.168
Een opvallende plaats nemen de zeven huwelijksdichten in Zeede-Sangen voor de
Batavische jonkheyt in. Hij had ze in Elmina, Amsterdam en Nieuw-Amsterdam gedicht.169
De reden daarvoor doet ons gissen want van de 38 gedichten hebben er 15 een Bataviase
dagtekening. Waren het voorbeeldgedichten met een handreiking naar de volwassen lezers die
zich in dit genre konden oefenen zoals hij indertijd bij Jan Zoet had gedaan? Vond Steendam
dat hij nog te weinig nieuw werk had geschreven? Vond hij wat hij had geschreven nog niet
geschikt voor publicatie en wilde hij die op een later tijdstip in een tweede deel publiceren?
Een tweede deel is er nooit gekomen. Na de publicatie in 1671 van zijn Zeede-Sangen voor de
Batavische jonkheyt overleed Steendam.

Zeede-Sangen voor de Batavische Jonkheyt, eerste-deel (1671)

Het woord ‘Batavische’ in de titel Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt schept
verwarring. Want ‘Batavische’ roept eerder associaties op met Nederland, zoals in Van
Heemskercks Batavische Arcadia, dan met het Oost-Indische Batavia. Wellicht had Steendam
zowel het Nederlandse als het Bataviase lezerspubliek voor ogen. De Oost-Indische
hoofdplaats was immers vernoemd naar het land der Batavieren. De Bataviase bestuurlijke
klasse was uit de Republiek afkomstig en sprak Nederlands. Door de bundel aan de
echtgenote van gouverneur-generaal Joan Maetsuyker op te dragen, wist Steendam zich
beschermd. Blijkbaar heerste er in Batavia op dat moment een gunstig literair klimaat.
Steendams Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt werd met goedkeuring van de censor

van bloed, / en van ’t verstikte wachten?’ en ‘Kan ’t alder-quaadste-Wijf, / met vuur en vlam te braken, / een
goed, en op-recht-man / wel boos, en sin-loos [buiten zinnen] maken?’ (Steendam 1671, p. 115-116 en p. 117119).
168 Vermoedelijk had Steendam dit gedicht nog in portefeuille. Het gedicht voor Pieter du Pon is gedateerd
Batavia 8 december 1670 (Steendam 1671, p. 72 en p. 67).
169 ‘Toe-Gift’ voor Vincent Adriaans Roskam en Maria Rodrigo (Elmina 24 november 1647), ‘LiefdensKracht’ voor Joannis Hoornbeek en Anna Barnart (Amsterdam 24 mei 1650), ‘Echts-Kroon’ voor Jeremias
Koesaart en Apollonia Teuling (Amsterdam 6 september 1650), ‘Liefde-Stand’ voor Isaak Bedlo en Elisabeth de
Potter (Nieuw-Nederland 1653), ‘Bruyd-Lof’ voor Pieter Jacobs Marius en Maria Pieters (Nieuw-Amsterdam 15
oktober 1655), ‘Echts-Gevolg voor Lucas Andries Sabyn en Eva Louwerens van der Wel’ (Nieuw-Amsterdam
22 december 1665) en ‘Echts-Voorwaarde’ voor Jacob Piloor en Aartje Krol (Amsterdam 25 maart 1664)
(Steendam 1671, p. 79-93).
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van de drukkerij, de jurist Pieter Pauw,170 op de Compagniesdrukpers gedrukt door Pieter
Walberger.171
Op zon- en feestdagen bezocht Jacob Steendam met zijn vrouw Sara en dochter Vredegund
en met de kinderen van het Weeshuis de erediensten in de Kruiskerk of de Kasteelkerk. De
Portugese Binnenkerk werd op dat moment grondig gerestaureerd. Zijn vriend Joan Nieuhof
die in het Ambachtskwartier woonde en de bouwlieden kende, was de opzichter van de
restauratie. Wellicht nam Steendam ook een kijkje en introduceerde Nieuhof hem bij de
voorganger van deze kerk Joan Ferreira A. d’Almeida (Lissabon 1628-Batavia na 6 augustus
1693). Van deze van origine Portugese krankenbezoeker die in1663 tot predikant was
beroepen, verscheen Esopete Redi Vivo (1672), de Portugese vertaling van de fabels van de
klassieke dichter Aesopus. De bundel was eveneens in de VOC-drukkerij van Pieter
Walberger gedrukt. Dat Steendam als dichter en weesvader belangstelling had voor deze
moralistische vertellingen, lijkt plausibel.
Wie had Steendam nog meer tijdens zijn verblijf in Batavia kunnen ontmoeten? Zou
Steendam hebben geweten dat de toenmalige eerste klerk en latere gouverneur-generaal
Joannes Camphuys in 1667 zijn geschiedschrijving van Het Conginckrijt Jaccatra over de
strijd om Batavia had voltooid?172 Gezien zijn geestelijke achtergrond zou hij wellicht hebben
geweten dat de latere bijbelvertaler en woordenboeksamensteller Fredericus Gueynier vanaf
1668 in Batavia woonde en zich voorbereidde op zijn kerkelijke examens, het
proponentexamen (9 september 1669) en het peremptoirexamen (23 november 1671) had
afgelegd.173 Het is gissen of hij Laurens van Elstland en Aernout van Overbeke had ontmoet.
Beiden waren in 1668 naar Batavia gekomen. Nicolaus de Graaff verbleef er medio 1669 een
korte tijd. In ieder geval konden ze elkaar tegenkomen tijdens de verplichte kerkgang op de
zon- en feestdagen. Het is ook de vraag of Steendam behoorde tot de vriendenkring van Pieter
van Hoorn die vanaf 1667 aan diens Eenige voorname eygenschappen van de ware deugdt
werkte. Deze mogelijkheid kan gelijk weer worden verworpen. Immers de Bataviase
samenleving was een hiërarchische. Een buitengewoon raad van Indië frequenteerde een
ander milieu dan een weesvader. Verondersteld mag worden dat Steendam als weesvader en
meester de rector en latere scholarch van de Latijnse School Andreas Cleijer wel heeft
ontmoet.174 Enkele maanden voor Steendams komst had de Latijnse School op 31 augustus
1666 haar deuren op de Tijgersgracht heropend. In 1667 waren er vijftig leerlingen, maar in
de daarop volgende jaren liep het aantal terug, zodat de school op 12 september 1670 weer
werd opgeheven.175
In de jaren dat Jacob Steendam zijn gedichten schreef, woonde er ook enkele VOCsoldaten in Batavia die later bij terugkeer in hun vaderland hun Oost-Indische herinneringen
170 Pieter Pauw was op 17 juli 1668 benoemd (Dagh-Register 1668, p. 123; Van der Chijs 1886, II, p. 444).
171 Dat jaar was ook Brants’ driejarig privilege verlopen (Van der Chijs 1886, II, p. 446). Ook Contract
aengaende de Druckery met Pieter Walbergen, Hendrik Vosken en Arnoud Camp (NA, microfilm 3569, f. 1623); Generale Missiven 1968, III, p. 811. Pieter Walbergen was oorspronkelijk een lettersnijder en -gieter, die in
februari 1671 met stempelsnijder Hendrick Vosken en drukker Aernoud Camp/Kemp de in verval geraakte
drukkerij van zijn voorganger Hendrik Brants had overgenomen.
172 Valentjn 1726, IV, I, Beschryving van Groot Djava, p. 421-491.
173 Van Gueynier verscheen Vocabulaer, Ofte Woorden-Boeck (Batavia: Van den Eede 1677) en het tweede
deel van Colectanea Malaica (Batavia: Loderus 1708).
174 Andreas Cleijer (Kassel ca 1634-Batavia eind 1697/begin of december 1698) was soldaat, chirurgijn en
apotheker. Hij was rector (31 augustus 1666-20 mei 1667) en scholarch (vanaf 12 augustus 1667) van de tweede
Latijnse school. Nadien was hij lid van de Commissie Huwelijkse en Kleine Zaken (1669), medisch dokter
(1667-1696), opperheelmeester en hoofd Medicinale Winkel (1667-1682), schepen (1672), beheerder van de
Apothekerwinkel (1676), raad van Indië (1680), derde opperhoofd of gezaghebber in opperkoopmansrang in
Japan (1682), raad van Justitie (1682 en 1685). Tussen 1682 en 1698 verbleef hij diverse keren in Japan. Van
hem verscheen Specimen MedicinaeSinicae(Francofurti 1682).
175 Van der Chijs 1886, II, p. 527.
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op schrift zouden zetten: Albrecht Herport, Gerrit Vermeulen, David Tappe en Friderik
Bolling alias Friderici Bollingii.176
Steendams gedichtenbundel Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt heeft eeuwen na zijn
publicatie belangstellenden op hun zoektocht naar de bundel haast wanhopig gemaakt. Pas in
de tweede helft van de twintigste eeuw traceerde Bert Paasman de bundel in de bibliotheek
van de New York Public Library. Dat is ook de reden waarom De Haan in zijn excurs over de
Indische poëzie in zijn bespreking van Steendam de nadruk op diens jaren in NieuwAmsterdam heeft gelegd. Dat had S. Kalff ook gedaan. Die meende dat in Steendams poëzie
‘de ader van luimigheid’ ontbrak die hij wel kenmerkend vond in het proza van Willem
Godschalk van Focquenbroch (1640-1670) die in 1668 als fiscaal in Elmina werkzaam was
geweest. Als voormalig arts keek Van Focquenbroch wellicht met andere ogen naar de
Elminase samenleving dan de ziekentrooster Steendam had gedaan.177
In zijn bespreking van de ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ had Du Perron ook
aandacht voor Jacob Steendam. Hij citeerde instemmend G. Kalff die in zijn Geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde meende dat de reformateur-dichter Steendam ongenoemd zou
mogen blijven maar ook weer niet. Du Perron vond het terecht dat Steendam vanwege diens
gedichten over Nieuw-Amsterdam niet mocht worden vergeten.178 Afgaande op de titel
Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt verwachtte Du Perron dat de gedichten in deze
bundel ‘buitengewoon stichtelijk zijn geweest’ aangezien Steendam lid van de dichtschool
van Jan Zoet was geweest. Voor hem restte er daarom niets anders dan het enige gedicht van
Steendam dat op dat moment bekend was op te nemen in De muze van Jan Companjie. Het is
het lofdicht tevens drempeldicht ‘Op de stad Batavia, op ’t Eyland groot Java, kunstig afgeteekend en geleerdelijk beschreeven door Joan Nieuhof’, dat Steendam had geschreven
voor Nieuhofs Zee en Lant-Reize door verscheide gewesten van Oostindien (1682):
Soo beeld gy Nieu-Hof nu, het nieuw-Batavia,
Aan Sunda’s oude soom, voor ’t oogh van Jacatra,
In vollen luyster af, en maakt haar naam Roem-ruchtig.
Maar, ondertusschen, wijl dat gy haar glans vertoond,
Haar oude Vaders met Lauwrier en Palm bekroond:
Kroond gy u self, en blijft onsterfelijk en doorluchtig.179

176 De tot schilder opgeleide soldaat Albrecht Herport (Bern 1641-?1680) was van begin januari tot begin
oktober 1667 in Batavia. Van hem verschenen Eine kurtze Ost-Indianische Reisz-Beschreibung (1669) en De
Beschryving van de Oostindische Reizen (1671). Gerrit Vermeulen (?-?) was tussen 17 februari 1669 en 4
februari 1674 in Batavia. Hij maakte diverse intra-Aziatische reizen. Hij schreef De gedenkwaerdige Voyagie
(1677). David Tapp(e) – soms ook gespeld als Wappe – (Bernburg 1649-?na 1692) was tussen eind februari
1669 en 20 december 1681 in Batavia, zoals is te lezen in zijn Funffzehen Jährige [...] Ost-Indianische Reise
Beschreibung (1704). Friderik Bolling of Friderici Bollingii beschreef zijn Bataviase jaren, 20 juni 1670/7 juni
1671 en februari 1673, als soldaat in Oost-Indiske Reise-bog (1678) (vert. Oost-Indisch Reisboek Kopenhagen
1678. In: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlands-Indië, 68 (1913) p. 289-381). Ook Korte
og Nyttige Underviißning om Passæt-Winden baade fra Fæderne-Landen (1678).
177 Als bewijs van Focquenbrochs stijl citeerde Kalff (1928, p. 1463-1464) uit een brief van Focquenbroch:
‘Hier is geen vermaak tot weereld als alleen dat in uw eigen gemoed en bij u zelfs bestaat, want de wijn is
overdaad, en de zwarte vrouwen haat ik vierig, en ik geloof niet dat ik tot een van beiden heel licht zal vervallen,
of de zinnen moeten dapper veranderen’. Van Focquenbroch is in Elmina overleden vermoedelijk als gevolg van
de gele koorts.
178 Du Perron 1921 1167-1168 (cit.) verwees naar de Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, IV, p. 567.
Hij vermeldde dat Van der Chijs 1671 als jaar van publicatie van Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt had
verondersteld.
179 Nieuhof na titelpagina; Du Perron 1939, p. 46; Du Perron 1948, p. 67.
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Ook nam hij de portretten van Nieuhof en Steendam op.180 Hij citeerde tevens een aantal
versregels die Steendam over Nieuw-Nederland had geschreven en vroeg zich af of Steendam
over Java ook iets dergelijks had kunnen schrijven:
O vrucht-rijk Land, vol zeegens, opgehoopt;
Wie in ’t vernuft, uw gaven over-loopt;
En yder deel, ten rechten-eynde noopt,
Die sal bespeuren,
Dat gy, geheel (in allen) zijt volmaakt;
Indien oyt Land volmaaktheyt heeft geraakt.
Ondankbaar is hy dan, die u oyt laakt;
Of vuyl sou keuren.181
Stapel had ten behoeve van zijn Geschiedenis van Nederlandsch Indië de nodige moeite
genomen om een exemplaar van Steendams zeldzame dichtbundel in Indië en het moederland
te achterhalen. Hij had verwacht twee delen aan te kunnen treffen. Maar na lezing van
Steendams vaderlandse en Amerikaanse gedichten meende hij: ‘behoeven wij ons dit verlies
niet te zeer aan te trekken’.182
Nieuwenhuys ging in zijn Oost-Indische spiegel geheel aan Steendam voorbij. Dat lot
onderging Steendam niet in het Oost-Indisch magazijn. Paasman vergeleek hem met Matthijs
Cramer maar vond Steendams Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt ‘minder pittig
geformuleerd en daardoor saaier’. Volgens hem ‘zou de Bataviase jeugd er waarschijnlijk bij
in slaap gevallen zijn’.183
In zijn bijdrage ‘De Indisch-Nederlandse literatuur uit de VOC-tijd’ plaatste Paasman
Steendam in het Indische circuit als schrijver van ‘een van de weinige bundels die door een
inwoner van Batavia zijn geschreven’.184
Porteman en Smits-Veldt merkten in Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 15601700 over Steendam op dat veel liederen in Steendams dichtbundel blijk geven ‘van een
christelijk Nederlands zendingsbewustzijn’. Gods werk werd herkend in de zeevaart en de
stichting van Batavia.185
Jacob Steendam is de enige dichter geweest die zowel in dienst van de West-Indische als
de Oost-Indische Compagnie is geweest. Dat maakte hem als persoon ondernemend, hij heeft
immers over de wereldzeeën gevaren.
Uit zijn gedichten over Elmina die Steendam in zijn bundel De Distelvink had opgenomen,
bleken de problemen waarmee hij tijdens zijn bijna tienjarige verblijf had te maken: de
dreigende zee, de ziektes met voor velen de dood als gevolg, de seksuele nood, de kleine
gemeenschap die als bedreigend kon worden ervaren, domme, onwillige en ruwe
scheepslieden en soldaten, het niet altijd begrepen beleid van de Heren Zeventien of hun
plaatsvervangers, de hebzucht van de kooplieden, de onmacht en de frustratie van een
ziekentrooster.186 Steendam was hierop voor zijn Bataviase jaren voorbereid. Toen woonde hij
er met zijn gezin en waren zowel hijzelf als zijn vrouw en later zijn dochter en schoonzoon
door de Bataviase bestuurders aangesteld.

180 Du Perron 1939, p. 46; Du Perron 1948, p. 66-67.
181 Du Perron 1939, p. 45 (Ondankbaar); Du Perron 1948, p. 67 (Ontdankbaar).
182 Stapel 1939, p. 505-506 (cit.).
183 Paasman in Nieuwenhuys, Paasman en Van Zonneveld 1990, p. 14.
184 Paasman in 2002, p. 58.
185 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 639.
186 Frijhof 1995, p. 538.
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Als dichter zocht en vond Steendam in deze voormalige Nederlandse bezittingen
onderwerpen voor zijn stichtelijke poëzie. In Elmina en Nieuw-Amsterdam, het huidige New
York, was hij de eerste dichter. In Batavia waren, zoals we reeds zagen, anderen hem
voorgegaan. Hier verkeerde hij niet in een isolement als dichter. In Elmina onderhield hij nog
contact met ‘de eerbare, zedige, en seer vernuftige jonge Dochter en Poëtesse Aafie’ of Aafje
Cornelis uit zijn geboorteplaats Enkhuizen: ‘U uyten dit geheym: met Goddelijke-woorden. /
Mijn Sang-heldin verlangt, en soekt u Weder-galm, Die in de schaduw rust van Lauwer en
van Palm’.187 Vanuit Batavia correspondeerde hij met zijn dichtbroeders van de dichtschool
van Jan Zoet. Maar vermoedelijk was Steendam in Batavia wel de eerste met een eigen
‘Konstschole’ naar vaderlands voorbeeld. Mogelijk met P. Ketting, Zacharias Kaheing, Jacob
Coeman, Cornelis Suythof en Joan Nieuhof als mededichters.
Van Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt is tot nu toe één exemplaar bekend. De
onbekende eigenaar had daarin genoteerd dat zijn vriend Warrenaer Laurelius hem de bundel
in 1672 uit Oost-Indië had toegestuurd. Dat dit exemplaar in New York opdook en niet in
Indië of in het vaderland doet een band tussen Oost-Indië en Nieuw-Amsterdam vermoeden.
Steendams dichtbundel is ook om een andere reden uniek. Het is de eerste dichtbundel die
in Batavia is gedrukt. Qua uitvoering doet de bundel niet onder voor een in het vaderland
gedrukte dichtbundel. Het heeft echter nog niet de kenmerken van een typische Bataviase
druk, namelijk uitgesleten letters die ongelijkmatig zijn beïnkt en het gebruik van fleurons ter
versiering van de titelpagina. Het formaat wijkt af van de vaderlandse dichtbundels die veelal
in octavo verschenen. Het formaat van Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt is
duodecimo, een gebruikelijk formaat voor liedboekjes.

Jacob Steendam (c 1616-1673?)
*in dienst van de WIC
Elmina 1640-1649
Amsterdam 1649-1653
Nieuw-Amsterdam 1653-1663
Amsterdam 1663-1666?
*in dienst van de VOC
schip Rijzende Zon
Batavia 1666-1673?, ziekentrooster, vader van het Weeshuis
Den Distelvink 3 delen (1649-1650)
Klagt van Nieuw-Amsterdam. In Nieuw-Nederlandt tot haar
moeder.Van haar begin, wasdom en tegenwoordigen stand (1659)
’t Lof van Nuw-Nederland (1661)
Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt (1671)

187 Steendam 1649, II p. 193-195. Steendam schreef haar op 7 augustus 1642 uit fort Axim een ‘Semd-brief’ die
hij ondertekende als. ‘uwen gehelen Jacob Steendam’, en met Noch Vaster. Zie Frijhof 1995, p. 535.
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Compagniespoëzie

7  Joan Nieuhof (1618-1672)
Een van de letterminnende vrienden van Jacob Steendam was Joan Nieuhof. Geboren in
Uelsen in het graafschap Bentheim op 22 juli 1618 had Nieuhof, die zich Nijhof noemde,
evenals Steendam veel van de wereld gezien voordat hij zich in Batavia vestigde. Via
Amsterdam, waar hij kennis had gemaakt met burgemeester en bewindhebber van de WestIndische Compagnie Cornelis Witsen (1605-1669), was hij met zijn oom Alexander Picardt in
1640 als vaandrig naar Brazilië afgereisd.188 Zijn impressies van de overtocht naar en zijn
negenjarig verblijf in Brazilië heeft hij vastgelegd in Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en
lant-reize, die pas in 1682 zouden verschijnen. Weer terug in de Republiek reisde hij naar zijn
ouders in Uelsen. Op 15 mei 1651 overleed zijn vader die burgemeester van Uelsen was
geweest. Het avontuur trok opnieuw. Ditmaal nam hij dienst bij de VOC. Met de Witte Kalf189
reisde hij in dienst van de VOC naar Batavia, waar hij eind mei 1654 aankwam.
Op dat moment troffen gouverneur-generaal Maetsuycker en de Raad van Indië
voorbereidingen voor een gezantschap naar de keizer van China. Het verzoek daarvoor was
gedaan door de onderkoning van Canton die de voordelen inzag van een vrije handel met de
VOC. Op 19 juli 1655 vertrok dit eerste Nederlandse gezantschap naar China. Het stond
onder leiding van opperkoopman Pieter de Goyer en van Jacob Keyzer.190 Hun opdracht was
van de nog nooit eerder geziene ‘vreemdicheden’ onderweg ‘perfecte aanteckeninge’ te
maken en alles correct te beschrijven. Hofmeester Nieuhof, ‘een constigh teyckenaer’, had de
taak ‘alle steeden, dorpen, paleysen, rivieren, vasticheeden ende andere marckweerdige
gebouwen’ die ze zagen, ‘in haare rechte forme en gestaltenisse’ af te beelden.191 Er werden
geschenken voor de keizer meegenomen, zoals specerijen, barnsteen, kralen, sandelhout,
koffers, verrekijkers, spiegels, wapens en snuisterijen. Pas op 18 januari 1656 kreeg het
gezantschap toestemming om naar Peking door te reizen. Deze diplomatieke reis leverde
echter niet het verwachte resultaat op. Op 21 maart 1657 was het gezantschap terug in
Batavia. Het werd tien dagen later ontbonden.192 Nieuhof scheepte zich op de retourvloot in
met in zijn bagage zijn schetsen en notities die hij omwerkte tot Iournaal: van zommige
voorvallen, inde Voijagie, van de E Heeren Pieter de Goyer en Jacob de Keijzer,
Ambassadeurs, aande grootmachtige Keizer! van Chijna en Tartarijen, in de Jaaren
1655:56&1657.193
Op weg naar huis verbleef de vloot van eind maart tot eind mei 1658 bij het eiland Sint
Helena. De natuur met haar sinaasappelbomen, helder water, everzwijnen, duiven, visjes en
wolkenloze lucht verkwikten de scheurbuiklijders. Nieuhof genoot van het eiland. Hij schreef

188 Niehof 1669, Opdragt, *4r.
189 DAS 1979, II, nr. 0780.1. Op 6 februari 1654 was de Tafelberg in zicht. Op 1 maart ging Nieuhof aan land.
Een dag eerder was er een walvis aangespoeld. Met schipper Kornelis Just, gouverneur van de Kaap Jan van
Riebeek en diens echtgenote ging hij een kijkje nemen. Ze klommen boven op het dier en lieten de trompetter
‘eens lustigh’ het Wilhelmus blazen (Nieuhof 1682B, p. 6-7).
190 Niehof 1669; Nieuhof 1682A en 1682B; Bodel Nijenhuis 1864, Blussé 1989, p. 77-83. Bergvelt en
Kistenmaker 1992, p. 156, kol. 2-3.
191 NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 879, f. 366-398. Zie Blussé en Falkenburg 1987, p. 13-14.
192 Zie over de gezantschapsreis de brieven van 31 januari en 17 december 1657 (Generale Missiven 1968, III,
p. 122-123 en 173-184; Dagh-Register van Batavia 13 januari 1657, p. 69-70. Ook Nieuhof 1682B, p. 20.
193 Blussé en Falkenburg 1987, p. 31-39.
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het lofdicht ‘Op de gelegentheyt van Sant Helena’, dat hij ondertekende met J. Nijhov
waarvan de slotstrofen luiden:
O Sant Heleen! Ik dank u voor de gunst
En zou mijn dankbaarheit graag door de konst
Doen blijken, maar verschoon mijn slecht verstant;
Tot dat ik koom in ’t waarde Vaderlandt.
Dan zal ik, na de mate van mijn geest,
Verzorgen dat men u aanschout, en leest
Hoe gij den hallef dooden weêr verwekt,
En ’t varendt volk ten paradijs vertrekt.194

De Kerck Valley van ’t Eijlant Sant Helena Ao 1658 (J. Nyhov fecit.)

Medio juli 1658 was Nieuhof weer terug in Amsterdam waar hij voor drie maanden bij zijn
broer en kunstschilder Hendrik woonde. Daar kreeg hij veel bezoek, onder wie zijn mecenas
Cornelis Witsen en diens zoon Nicolaas die de ‘Sineesche schriften en teekeningen’ kwamen
bekijken.195 Maar de reiskriebels begonnen weer op te spelen en hij vertrok opnieuw naar
Batavia, ditmaal als onderkoopman aan boord van de Arnhem. Voor zijn vertrek had hij zijn
‘Iournaal’ en zijn kaart van het gezantschap naar China aan de Heren Zeventien overhandigd,
die toen in Middelburg vergaderden. Zijn broer Hendrik had van Nieuhof toestemming
gekregen om zijn notities en tekeningen te redigeren. Ze verschenen als Het Gezantschap der
Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham in 1665. Tot
aan de Verlichting droeg Nieuhofs boek bij aan de beeldvorming van het Chinees exotisme in
Europa.
Na een kort verblijf in Batavia scheepte Nieuhof zich in op de intra-Aziatische vaart (16591661) naar onder andere Sumatra’s westkust, Amboina, Boeroe, Piscatoren, Formosa,
Malakka, Perzië, Gambron en Ceijlon. In december 1661 was hij bij de belegering van Quilon
alias Coylan in zuid-oost India betrokken. Onder leiding van Rijcklof van Goens werd deze
stad op de Portugezen en op de Nairos of Malabaren veroverd. Ook chirurgijn Wouter
Schouten nam aan de gevechten deel, zoals is te lezen in diens Oost-Indische voyagie
(1676).196 Na een dank- en bededag op 24 december 1661 voer de vloot verder, nadat Joan
194 Geciteerd via Bodel Nijenhuis (1864, p. 42-43) die meende in Nieuhofs natuurbeschrijving van Sint Helena
die van Steendam van Nieuw-Nederland te herkennen.
195 Nieuhof 1682B, p. 23.
196 Schouten (1676, boek twee, hoofdstuk 8, p. 185 en 199) voor het gevecht om Quilon met de vermelding van
G. Nyhof alias Joan Nieuhof. Ook Nieuhof 1682B, p. 120-121.

302

Nieuhof, alias G. Nyhof, en kapitein Burchart Kockx tot opperhoofd van Coylan waren
benoemd. Nieuhof bleef er tot juli 1666.
Wellicht had zijn broer Hendrik hem over de vorderingen van het drukproces van Het
Gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen
Cham op de hoogte gehouden.197 Haast trots vermeldde die op de titelpagina Joans
gouverneurschap en drukte hij diens portret af. Dichter en toneelschrijver Jan Vos (16101667) dichtte onder de beeltenis: ‘Zijn staatkundt rijk van roem, en krygsmoet, groot van
kracht / Twee zuilen voor Koylan, zijn waardt om hem te sieren’.
Op dat moment was in de Republiek nog niet bekend dat Joan in problemen was geraakt.
Er zijn twee lezingen over wat er is gebeurd. Zelf schrijft Nieuhof dat hij het met de
gouverneur van Ceijlon, Rijklof van Goens, aan de stok had gekregen vanwege zijn bestuur
over Tutucoryn op de Indiase zuidkust en dat hij naar Colombo was ontboden.198 Het rapport
van 7 oktober 1665 van kapitein Hendrik van Reede tot Drackensteyn en koopman Laurens
Pijl vermeldt echter dat Nieuhof die sinds april 1665 hoofd van Tutucoryn (het huidige
Thoothukudi in zuid-oost India) woonde, werd verdacht van het achterhouden van de vangst
van pareloesters en parelgruis van de Tutucorynse parelbanken. Na controle van zijn boeken
werd hij in Colombo tot een gevangenisstraf van elf maanden veroordeeld.199 De
bewijsstukken werden geconfisqueerd. Nieuhof moest 8.227 rijksdaalders terugbetalen en
werd uit VOC-dienst ontslagen. Zijn bezittingen werden openbaar verkocht. Hoewel zijn
verlangen om te repatriëren groot was, besloot Nieuhof met het jacht Brederoo naar Batavia te
gaan. Hij wilde genoegdoening voor de schade en het geweld die hem door Van Goens en
diens fiscaal Montanier waren aangedaan. Niet een brief maar wel een heel riem papier zou
nodig zijn om de gebeurtenissen te beschrijven: ‘De schelmstucken en valsheden, die hier
onder zommige menschen in zwang gaan, zijn ongelooflijk’,200 schreef hij op 9 oktober 1667
aan de Heren Zeventien, wellicht in de hoop dat ook zijn beschermheer Cornelis Witsen zou
worden geïnformeerd.201 Nieuhofs vraag om hulp kruiste het verzoek van de Heren Zeventien
om diens beschrijving van de Chinese gezantschapsreis. In januari 1669 schreef hij hun terug
dat hij de tekst reeds in augustus 1658 had overhandigd. In zijn brief herinnerde hij de
bewindhebbers opnieuw aan wat hem in Tutucoryn en Colombo was overkomen.

Stats Meesters en Konstenars woningen (Joan Nieuhof)
197 Op 19 mei 1664 had hij het drukkerspriviliege van de Staten van Holland en West-Friesland gekregen.
198 Nieuhof 1682B, p. 194.
199 Bodel Nijenhuis (1864, p. 45-47) baseerde zich op het notarieel afschrift in de appendix van het Bataviaas
brievenboek voor de Kamer Amsterdam 1665, 3 e deel, no. 15, vol 1169-1179 (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 889 of
1148).
200 Bodel Nijenhuis 1864, p. 48-50 (p. 49-50 (cit.)).
201 Brief 15 januari 1669 (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 1266, f. 1006-1023 (film 0955)). Ook Blussé en
Falkenburg 1978, p. 15.
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Arm als een kerkrat had Nieuhof in Batavia zijn intrek genomen bij Marten Klaesz
bijgenaamd de Yrsman op de Chinese gracht. Later verhuisde hij naar het Stads Meesters en
Kunstenaarshuis in het Ambachtskwartier dat onderdak bood aan diverse ambachtslieden.202
Ook Nieuhof had er een eigen kamer waar hij werkte hij aan zijn ‘beschrijving van de
gantsche stad Batavia’. In zijn aantekenboek noteerde Nieuhof tevens ‘veele zeltzaame en
wonderlijke voorvallen en geschiedenissen’ evenals ‘Een beschrijving van lantschappen,
steden, dieren, gewassen, draghten, zeden en godsdienst der inwoonders’ en ‘in zonderheit
een wijdloopig verhael der Stad Batavia’. Nieuhof verbleef drie jaar in Batavia. Zijn
stadsbeschrijving zou postuum worden gepubliceerd in Zee- en Lant-Reize, door verscheide
gewesten door Oostindien (1682).
Nieuhof maakte vele wandelingen binnen en buiten de stad. Hij bezichtigde, beschreef en
tekende niet alleen gebouwen, maar ook de bomen en kruidjes ver buiten de stadsmuren.
Groot was zijn angst voor ‘het wilt gedierde en wrede Javanen’ in de dichtbegroeide bossen
en op de ongebaande paden maar hij vertrouwde op zijn geweer en wellicht ook op zijn
slavenjongen Frans, die geboren was op Ongele voor de Coromandelse kust.203
Inmiddels had Nieuhof Steendam leren kennen, die ook in het oostelijk stadsdeel woonde.
Nieuhof nam in zijn Zee- en Lant-Reize, door verscheide gewesten door Oostindien ook een
beschrijving en een afbeelding van het Weeshuis van Steendam op:
Weeshuis.
Op het eind vande West-kant van dе Rhinosters gracht, staet het Weeshuis: waer in
alle ouderlooze kinderen, die hunne ouders in hunne kintsheit verlooren hebben,
opgevoet en grootgemaekt worden.
Нet is met een hoge steene muur omringt, en van binnen met beguame vertrekken
voor de bedienaers der wеzen verzorght.
Dit huis heeft, mijns wetens, tot noch toe gene inkomst; maer heeft zijn onderhoudt
van den daghelixen giften godspenning.204
Wellicht kwam in de gesprekken tussen Nieuhof en Steendam de Tutucorynse affaire aan bod.
Steendam herinnerde Nieuhof er later aan en dichtte ter aanmoediging:
Beschreeven Waarheyt, is des Menschen Leevens licht:
Dat alle eeuwen, naekt vertoond, aan elks gesicht;
Schoon dat het valscheyd, met bedrog, door list, wil hind’ren.
Gy Nieu-hof, wankeld niet: gy hebt een Staale moed:
Gy stoot, en treed en trapt dat Schrik-dier met de voet,
Gy Wied dat On-kruyd uyt de Akkeren van Nieu-hof.205
Hij was vol bewondering over de ‘Kunst-wijse Schrijver’ en diens vaardigheid de pen als
penseel te hanteren en het papier en perkament als een glad geschaafd paneel. Ook was hij
onder de indruk van diens vaardigheid de natuur ‘in haar aldermooyste mooy’ af te beelden.
202 De opsomming in Nieuhof (1682B, p. 202-206) laat een diversiteit aan beroepen zien. Allen waren in dienst
van de Compagnie: timmerlieden, molenmakers, metselaars, geschutgieters, steenhouwers, beeldsnijders,
steenleggers, schilders, spiegelmakers, glasblazers, draaiers, metaalbranders, landmeters, ingenieurs,
goudproefers, lettersnijders, tingieters, waterwerkers, kaartmakers en tekenaars. Maar ook een chirurgijn en een
schoolmeester die voorging in het avondgebed, woonden er. De stadsbouwmeester was toezichthouder en hield
in het gebouw kantoor met twee klerken.
203 Nieuhof 1682B, p. 305.
204 Nieuhof 1682B, p. 205.
205 Afgedrukt in Nieuhof 1682B, na de titelpagina.
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 De Bataviase ‘Konst-Schoole’
Bij het bevriende tweetal sloten zich ene P. Ketting en ziekentrooster Zacharias Kaheingh206
aan. Over de identiteit van P. Ketting zijn de meningen verdeeld. Decennia lang was gedacht
dat de letter P stond voor jurist Pieter. Recentelijk wordt gedacht aan predikant Petrus.207 Ze
bewonderden Nieuhofs schrijf- en tekenkunst en deden er kond van.
Inmiddels had Steendam zijn Bataviase ‘Konst-Schoole’ opgericht. Zijn Weeshuis kan
worden vergeleken met de herberg ‘De zoete rust’ van Jan Zoet in Amsterdam. Steendam en
Nieuhof deelden gemeenschappelijke herinneringen. Beiden waren in dienst van de WIC
geweest en woonden al lange tijd buiten de Republiek. Bovendien waren ze niet meer de
jongsten toen ze elkaar leerden kennen. Steendam was 51 jaar, Nieuhof 49 jaar. Steendam had
in Elmina en in Nieuw-Amsterdam gewoond en Nieuhof had reeds viermaal de wereldzeeën
bevaren. In Batavia vloeide bij Steendam zoals we reeds zagen het dichtersbloed weer
rijkelijk door de aderen. Sinds 1667 zijn er van hem twaalf gedichten bekend, waarvan er elf
in Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt zijn afgedrukt. Bij de meeste vermeldde hij in
de dagtekening het Weeshuis.
Inmiddels had Nieuhof toestemming gekregen naar de Republiek terug te keren. Zijn
bentbroeders lieten hem niet zo maar vertrekken.208 Ze hadden zijn tekeningen bewonderd en
zijn notities gelezen. Ze wisten van zijn plan Batavia in woord en beeld te vereeuwigen. Als
dank daarvoor schreven ze afscheidsgedichten. Die zijn als drempeldichten afgedrukt in
Nieuhofs postuum verschenen Zee- en Lant-Reize, door verscheide gewesten door Oostindien.
Zo dichtte P. Ketting het sonnet ‘Reis Beschrijving, en vertrek van Batavia na ’t
Vaderland’. Ketting roemde de ‘Geleerde Nieuhof’ (1670) die volgens hem de wonderen van
de Bataviase wereld nauwkeurig had onderzocht.
Geleerde Nieuhof, die in ’t Noorden en in ’t Zuiden,
In ’t Oosten, in het West, door ’t gantse Werelds rond,
Naeukeurig ondersocht, geluckig ondervond
Al watter wonder schijnt voor wonder keurige luyden:
Die ’t seltsaemst in den Aert van menschen, beesten, kruiden,
Gestalt van Heemel, Zee en Aerde hebt terstond
’t Nieuwsgierig vaderland bekent gemaekt met mond
En Pen, en daaer mee nog zijt beesig tot op huyden,
Verlaet gy nu de Stadt, die gy door schrift en dicht
Soo heerlijk stelt ten toon, soo konstig brengt in ’t licht?
Wilt gy dit schoone Land nu t’eenemael verlaeten?
Soo mist Batavia de Bloem der Schrijvers van
Haer Lof, en Amstel-stadt bekomt een Nieuhof dan,
206 Nadat Zacharias Kaheingh, Kaheyns of Cahein(s) als krankenbezoeker op Amboina zijn kerkelijke examens
(proponent- en preremptoirexamen (10 juni 1675 en 5 maart 1677)) had afgelegd, werd hij op Ternate geplaatst.
Hij preekte ook op Menado. In juni 1680 was hij weer terug op Amboina waar hij op 4 december overleed. Hij
vertaalde de kerkelijke formulieren in het Latijn. Valentijn noemde hem een ‘taalkundig’ man. Volgens
Troostenburg de Bruijn was hij in 1672 in Batavia (Troostenburg de Bruijn 1893, p. 227; Troostenburg de Bruijn
1902, p.13-14 en 43). De datering van zijn gedicht 22 februari 1671 baart enige zorgen. Mogelijk was het
gedicht nagezonden.
207 De Haan (1911, II, p. 733) en in navolging van hem Du Perron (1939, p. 47); Du Perron (1948, p. 68)
dachten aan Pieter. Barend-Van Haaften 1994, p. 137-141, m.n. p. 141.
208 Hun gedichten zijn afgedrukt in Zee- en lant-reize na de titelpagina. Het gedicht van Ketting is integraal en
het gedicht ‘Op de Stad Batavia, op ’t eyland groot Java, kunstig af-geteekend, en geleerdelijk beschreeven’ van
Steendam en het gedicht van Kehiengh zijn gedeeltelijk afgedrukt in Du Perron 1939, 46 en p. 47; Du Perron
1948, p. 67-68.
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Wiens bloem en kleur en geur gants Nederland sal baeten.
Jacob Steendam schreef twee gedichten voor zijn vriend: ‘Na-Galm an Joannis Nuwhof’ en
‘Op de Stad Batavia, op ’t eyland groot Java, kunstig af-geteekend, en geleerdelijk
beschreeven: Door Joan Nieuhof’. In het laatste gedicht dat is gedateerd 24 oktober 1670
wenste zijn vriend eeuwige roem:
Kunst-wijse Schrijver, die de Prent voerd als ’t Рenceel,
Pappier, en Parkement, als ’t gladgeschaafd Panneel:
Die Inkt, en Potloot is, in stêe van held’re verven;
Die kunsig, self Natuur, en Kunst, met haer getooy,
Weet uуt te beelden, in haar aldermooyste mooy:
Uw Schrijf, uw Тeyken-kunst, sal in geen sterven, sterven.
[…]
Soo beeld gy Nieu-hof nu, het nieuw-Batavia,
Aan Sunda’s oude soom, voor ’t oogh van Jacatra,
In vollen luyster af, en maakt haar naam Roem-ruchtig.
Maar, ondertusschen, wijl dat gy haar glans vertoond,
Haar oude Vaders met Lauwrier, en Palm bekroond:
Kroond gy u self, en blijft onsterflijk, en doorluchtig.
Steendam herinnerde de lezer van zijn gedicht er aan hoe Batavia na haar stichting op 1 mei
1619 na de strijd met de vorst van Jakatra aan haar naam was gekomen: ‘Batavia, zo jong, soo
teeder om begin, / Soo wonderlijk gevest, soo vaardig, soo geswin / […] Daar sy geplaatst is,
door der Batavieren stoutheyd’.
Een wat vreemde plaats neemt het lofdicht van de ziekenbroeder Zacharias Kaheingh in.
Zijn gedicht is namelijk gedateerd 22 louwmaand of januari 1671. Nieuhof was toen al zo’n
anderhalve maand onderweg naar Kaap de Goede Hoop. Kaheingh schreef ‘Op het
Naeukeurigh beschrijven en Teykenen van de Stad Batavia, op ’t Eyland Java, in ’t Koninkrijk van Jacatra’ dat hij ondertekende met de zinspreuk ‘Amico suo posuit non ut voluit, sed
us potuit integerrimus tuus’. Gezien zijn vermelding en belangstelling van Steendams
Weeshuis hoorde Kaheing blijkbaar toch tot de dichtbroeders van de Bataviase ‘Konstschoole’:
Hy raekt niet slegts de schors, maer treet door steeg en straet,
En toont ons al ’t Gebouw, dat ergens aerdig staet.
De Kerk, het Fort, ’t Stad-huis, Rievier, en ’t huys der Weesen,
En buyten Tuyn en Hof en wat staet uyt geleesen.
Dit ’s Nieuhof met genoegh te toonen het gebouw.
Maer dees schrandre Heer al meerder saeken wouw;
Op dat een Nieuweling sich niet en mocht begeeven
Tot iets, dat schaedelijk is. Siet hier dan vlack nae ’tleeven
Wat fruyt, wat kruyt, wat blaen, is dienstig nut en goet.
Tot Spijs en tot vermaek: wat bitter suur of soet.
Wat Vogel, Visch of Vee, men sonder schroom mach eeten.
En ook het Zee-gewas en is hier niet vergeeten.
Wat tot de Keuken hoort of tot de Medicijn,
Of wat voor drank men drinkt, in plaets van bier of wijn.

306

Gedenkwaerdige Zee en Lantreize, Door de Voornaemste Landschappen van West en Oostindien (1682)

Op 16 december 1670 nam Nieuhof afscheid van zijn dichtvrienden en scheepte zich met zijn
slaaf Frans in op het Hof van Breda.209 In zijn koffers lagen de notities, de schetsen en de
gedichten van P. Ketting en Jacob Steendam.
 De ‘onvermoeide geest’
In juni 1671 zag Joan zijn broer Hendrik in Amsterdam na acht jaar weer terug. Enkele dagen
later verscheen hij in de vergadering van de Heren Zeventien.210 Hij werd gerehabiliteerd en
kreeg zijn koopmansrang terug. Nu de Tutucorynse affaire was afgewikkeld, wilde hij terug
naar Batavia. Op 15 december dat jaar scheepte hij zich met zijn slaaf Frans in op de Pijl.211
Het zou voor beiden de laatste reis worden. Frans overleed op 20 juni 1672 en Nieuhof
verdween begin oktober spoorloos toen hij met de koning van Madagaskar wilde
onderhandelen over de VOC. Op verzoek van Hendrik Nieuhof stuurden de Heren Zeventien
in maart 1676 het jacht Voorhout naar Kaap de Goede Hoop om te onderzoeken of Joan nog
leefde. Maar men kon slechts constateren dat de koning ‘den veinster’ speelde en nergens van
wilde weten. Ongetwijfeld was Nieuhof vrijwel direct vermoord.212 Joan Niehof werd 54 jaar.
Meer dan de helft van zijn leven had hij in West- en Oost-Indië doorgebracht.
Schipper Reinier Klaesz overhandigde na terugkeer Nieuhofs aantekeningen aan Hendrik
Nieuhof. Die heeft ze geordend. Pas in februari 1682 verschenen ze in druk als
Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lant-reize en Zee en lant-reize, door verscheide
gewesten van Oostindien.
Het waren kostbare uitgaven, in foliantformaat, met de letter Garamond gezet en
geïllustreerd met kopergravures naar Nieuhofs tekeningen.213 Indertijd dichtte Zacharias

209 DAS 1979, III, nr. 5618.1.
210 Nieuhof 1682B, p. 303.
211 DAS 1979, II, nr. 1291.1. Er waren acht passagiers tot de Kaap. Over de gehele overtocht werd één dode in
het journaal vermeld.
212 Nieuhof 1682B, p. 305 en p. 307-308.
213 Arrenberg vermeldt in Naamregister van de meest in gebruik zynde Nederduitsche boeken (1773, 1965)
alleen Het Gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, maar zonder verkoopprijs (p. 53). Voor
een prijsindicatie kunnen Nieuhofs boeken worden vergeleken met de derde druk van Wouter Schouten, Reijstogten naar en door Oost-Indiën (1740): 4 gulden en 10 stuivers (Arrenberg 1773, 1965, p. 461). Wellicht meer
in de buurt is de ramsjprijs van een vergelijkbare uitgave Voyage au Levant (1700) die Cornelis de Bruijn in
eigen beheer uitgaf: 10 gulden per stuk of 14 gulden bij afname van zeven exemplaren (Hannema 1994, p. 88-89
en p. 176).
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Kaheingh in zijn lofzang geen woord te veel: ‘Komt hier en leest dit Boek, hier vint gy goede
stof, / Tot voeding van uw lust en prijs van Nieuwen-hof’.
Hendrik nam in alle reisbeschrijvingen het portret van zijn broer op.214 Nieuhofs
tekeningen zijn opgesierd door een graveur die nooit in Oost-Indië was geweest, wellicht door
broer Hendrik die immers kunstenaar was; misschien was hij ook de maker van Joans portret.
Er is dus enige voorzichtigheid geboden met het waarheidsgehalte van de afbeeldingen. Ze
bevatten een kern van waarheid en bieden een blik in Nieuhofs schatkamer vol
wetenswaardigheden. Ze zijn zeker geen ‘dwaze stoffeering’.215

Joan Nieuhof

Wellicht werd in de Bataviase ‘Konst-Schole’ ook aan Nieuhofs eigen gedichten geschaafd.
In ‘de Stad Batavia en de omleggende hooven en landeryen’ betuigde Nieuhof die al zoveel
van de wereld had gezien, in alexandrijnen zijn liefde aan de VOC-hoofdplaats die volgens
hem de kroon beter paste dan het oude Rome. Het is opgenomen als drempeldicht in zijn Zee
en lant-reize, door verscheide gewesten van Oostindien.
De welvaert heeft den weg nae ’t oosten uitgevonden,
En d’ongebaende zee haer schatten toe vertroud.
Zy veilt haer waer met winst op wisse vaste gronden,
En heeft BATAVIA dus heerlijk opgebout.
Hier zien wy met vermaek een lustige lantsdouwe,
Beplant met gulden ooft en vruchten veelderley,
En tuynen zonder tal en stercke krijgs gebouwen,
En Hofsteen in de schaeu van ’t loofrijk boom geway.
De bronnen springen hier uit hoogh getopte bergen,
En daelen met gemack zoetvloeyend na beneên,
214 Op de achtergrond is een VOC-schip op volle zee te zien. Nieuhof houdt in zijn rechterhand een opgerolde
tekening van een gebouw. Onder het portret was het gedicht van de heelmeester, toneeldichter en lid van Nil
Volentibus Arduum David Lingelbach (1641-1698) afgedrukt:
Hier ziet gy Nieuhof na het Leeven afgemaald;
Een Held, die zelf zijn Faam vermoeid heeft door zijn daaden;
Een die bekent is waar het daglicht rijst en daald,
Voor Opperhoofd, Gezand, met Luyster overlaaden;
Zijn reyslust, kloek verstand, en onvermoeide geest;
Blinkt uyt aan ieder een die zijne Schriften leest.
215 De term is van De Haan (1922, I, § 425, n. 1). Ook Scalliet 1998, p. 30-31.
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En schijnen ’t kristallijn in klaerigheit te tergen,
En stroomen door de stadt en om de vesten heen.
Nae’t Noorden bromt de zee met zoo veel zee kasteelen
Gelaeden met de vrucht van ’t eeuwigh vree verbont.
Daer zietmen in ’t verschiet de Water-Nymphies speelen,
En dobbren op de zee tot aen den horizond.
Laet s’weerelts hooft stad vry op haer aeloutheit praelen,
En trotzen op de prael en pronk van ’t Roomse hof.
Een ander magh haer sterkte en strijbaerheit verhaelen,
En kroonen haer bedrijf met ruischent lauwer-lof.
Ick stel BATAVIA, de stad der Batavieren,
Veer booven andere steên. Hier vint men ’t altemael
Wat landen vruchtbaer maekt en steeden kan verçieren,
Met eeuwighdurent lof en heil uit s’heemels zaal.216
Nieuhofs lofzang op Batavia is ongedateerd. Dat is ook het geval met zijn ‘Saizoen-dight op
de twalef maanden des jaers’ dat is afgedrukt in Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lantreize.217 Een aantal strofen in het ‘Saizoen-dight op de twalef maanden des jaers’ bezingt de
paradijselijke natuur. In de lentemaand of maart offreerde Nieuhof het Indische fruit:
Het smakelijkste fruit, dat elders word gevonden,
Verëerd ons deze maendt. Ik nood u altegaer.
Eet Mangestanes, en Durioens, met graage monden
d’Anas, en bolle druiff, vermaakt uw ’t gansche jaer.
De Hollandse zomermaand juni stond in Batavia in het teken van uitstapjes naar onder andere
het eiland Onrust voor de Bataviase kust:
Verveelt het uw in ’t lant te rijden met een waegen,
Zoo maek uw Speeljaght ree, en vaert na Onrust toe.
Het Ooste windje koelt, noch na uw welbehagen.
Al wat aenminlijk is, dat word men langzaem moê.
Juli, volgens de Hollandse kalender de hooimaand, beschreef de Javaanse tani:
Waer zijt gy ackerman, die met den rooden morgen,
Eer dat de blonde zon haer stralen schijnen liet,
Uw eerlijk ackerwerk, met vreugde, gingt verzorgen?
Komt nu, en ziet met lust, uw ryz en zuyker-riet.
Ook de Bataviase nonje sprak tot de verbeelding van de dichter. In mei is ze Amarillys, de
arcadische herderin, en in de hooimand of augustus de ‘Jongvrouwen zoet van aert, met
schoonheits glans bepeerelt’. De herfstmaand of september roemde haar rankheid maar
plaagde haar er tegelijkertijd mee:
Nu toond de zon haer kracht, en Lijs haer lichte kleeren,
Gevoerd met lichte stof. Zy denkt het staet haer fraey:
216 Du Perron 1921, p. 1169 (gedeeltelijk); Du Perron 1939, p. 42-43; Du Perron 1948, p. 63-64.
217 Nieuhof 1682A, p. 20; Du Perron 1921, p. 1169 (gedeeltelijk); Du Perron 1939, p. 43-44; Du Perron 1948,
p. 64-65.
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Maar hoord eens, lieve Lijs, bent gy een vrouw met eeren?
Zoo is de voering goedt, al draagt gy een kabay.
De wijnmaand oktober was boordevol rijpe Oost-Indische natuur:
Wilt gy een lustig wout vol gulden Ooft aenschouwen,
En sterken uwen geest met zoete morgen-lucht,
Zoo wandelt boswaard in d’omleggende Lantsdouwen.
De takken hangen neer en buygen van de vrucht.
Nieuhofs ‘Saizoen-gedicht’ kon de toets van De Haans poëtenkritiek doorstaan: ‘niet
onaardig’.218 Du Perron noemde in zijn beschrijving van de ‘Nederlandsch-Oost-Indische
Letteren’ dat Nieuhofs gedichten ‘Op Sant Helena’ en het ‘Saizoen-dight op de twalef
maanden des jaers’ niet ‘onbevallig’ en voegde er aan toe ‘er zit wel gàng in maar daarmee is
vrijwel alles gezegd’.219 In De muze van Jan Companjie zou hij later het Saizoen-dight op de
twalef maanden des jaers’ een ‘poeties meesterwerk’ noemen.220
Naar aanleiding van de strofe in het ‘Saizoen-dight’ merkte Brom uit eigen observatie
tijdens zijn rondreis over Java op: ‘De Hollanders meenden ’t werkelik als zij van uit de verte
de Javaan enkel voor zijn plezier zagen zwoegen’. En voegde er aan toe dat immers de
voorzienigheid had beschikt ‘dat de blanken eenvoudig de bruinen lieten werken’. Hij besloot
zijn kritische woorden met een woordenspel: ‘Ons nieuw Batavië voor ’t oude zaait en maait’.
Brom citeerde de openingsstrofen van Nieuhofs eigen drempeldicht in Zee en lant-reize, door
verscheide gewesten van Oostindien: ‘De welvaert heeft den weg nae ’t oosten uitgevonden
[…] Zy veilt haer waer met winst o wisse vaste gronden, / En heeft Batavia dus heerlijk
opgebout.’ Hij merkte over deze strofen op: ‘De poëzie steeg en daalde met de koersen’.221
Paasman bracht Nieuhofs beide reisteksten onder in het Nederlandse circuit van de
caterorie ‘Reisliteratuur’. Hij plaatste Nieuhofs drempeldicht in Zee en lant-reize, door
verscheide gewesten van Oostindien in de categorie ‘Overige dichtkunst’ en aldaar eveneens
in het Nederlandse circuit. Kenmerkend voor dit circuit is, volgens Paasman, dat hoewel de
dichter zelf in Indië was geweest, hij er niet in was geslaagd ‘enige coleur locale’ in zijn
gedicht te verwerken. Dat geldt ook voor Joan Nieuhof die ‘Oost-Indië, in het bijzonder
Batavia, zo nauwgezet en zo karakteritsiek beschreven en getekend heeft’ maar dat mocht niet
baten. Nieuhof ‘blijft in zijn lofzang tamelijk globaal’.222
Joan Nieuhof (1618-1672)
*in dienst van de WIC: Brazilië 1640, vaandrig
*in dienst van de VOC
schip Witte Kalf
Batavia 1654-1657, tekenaar
China 1655-1657, tekenaar
repatriëring retourvloot, Sint Helena maart-mei 1658
Amsterdam juli-oktober 1658
schip Arnhem
Batavia juli 1659, koopman
inter-Aziatische vaart 1659-1661

218 De Haan 1911, II, p. 735.
219 Du Perron 1921, p. 1169.
220 Du Perron 1939, p. 43; Du Perron 1948, p. 64.
221 Brom 1931, p. 4.
222 Paasman 2002, p. 68 en p. 52.
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Tutucoryn 1665-1667, gezaghebber
schip Brederode
Batavia 1667-1670
repatriëring schip Hof van Breda
Amsterdam juni-december 1671
schip Pijl
Madagaskar 1672, spoorloos verdwenen
Het gezantschap der Neërlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den
grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China
(1665)
Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lant-reize (1682)
Zee en lant-reize, door verscheide gewesten van Oostindien […] en
inzonderheit een wijtlopig verhael der stad Batavia (1682)
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Compagniespoëzie

8  Pieter van Hoorn (1619-1682)
Van een geheel andere orde is de poëzie van Pieter van Hoorn die met zijn vrouw Sara
Bessels en kinderen Joan (1653), Pieter jr. (1661) en Catalijne op 14 november 1663 met de
Alphen in Batavia was aangekomen. Pieter Janse van Hoorn, geboren in 1619, was een
Amsterdamse buskruithandelaar die, toen zijn handel niet meer rendabel was, naar Batavia
verhuisde, waar hij dankzij invloedrijke vrienden werd benoemd tot buitengewoon lid van de
Raad van Indië.223 Op dat moment hadden de Bataviase bestuurders hun handen vol aan de
naweeën van het verlies van Fort Zeelandia op Tayowan. Begin 1664 adviseerde Balthasar
Bort, op dat moment de Compagniesgezant aan het Chinees keizerlijk hof, de Raad van Indië
om een comptoir op de Chinese kust te vestigen.224 Ondanks dat de Bataviase bestuurders een
delegatie naar de Chinese keizer hadden benoemd met Pieter van Hoorn aan het hoofd,
vewachtten ze dat deze hofreis naar Peking weinig zou opleveren.225 Desondanks waren er
geschenken, waaronder fijn zilverwerk, voor het Chinese hof ter waarde van 486.038 gulden.
Van Hoorns gezantschap, waaraan ook diens twaalfjarige zoon Joan deelnam, vertrok in juni
1666 met vijf schepen. Uiteindelijk kreeg Van Hoorn met zijn gevolg in juni 1667 toegang tot
het Chinese hof. Ze bleven er tot 6 augustus. Op 27 november voer de delegatie terug naar
Batavia. 226 Het gezantschap had de VOC niets opgeleverd.
Van Hoorn had de maandenlange wachttijd voordat zijn delegatie door het hof werd
ontvangen, in Fu Tsjou of Fouchou doorgebracht.227 Daar ontmoette hij de jezuïeten François
de Rougemont (1624-1676) en Philippe Couplet (1622-1693) uit Maastricht en Mechelen, die
werkten aan hun vertaling van Lun-y of Analects van de Chinese filosoof Confucius (551-479
v. Chr.).228 Deze geestelijken wijdden hem in de Vier Boeken van het Confucianisme in: de
Lunyu (Uitgelezen gesprekken), de Zhongyong (Het juiste midden), de Daxue (De grote
studie) en de Mengzi (Meester Meng).229
 Eenige voorname eygenschappen van de ware deugdt, voorsichtigheydt,
wysheydt en volmaeckheydt (1675)
Terug in Batavia zette Van Hoorn naast zijn werk voor de VOC230 zijn studie over Confucius
voort. Hij was onder de indruk van deze leer, die de cultivering van innerlijke deugden als
223 Generale Missiven 1968, II, p. 539; DAS 1979, II, nr. 0990.1 Er waren negen passagiers aan boord, onder
wie Pieter van Hoorn (vermeld) met zijn vrouw en drie kinderen. Iddema 1999.
224 Brief 27 januari 1664 aan de Heren Zeventien (Generale Missiven 1968, II, p. 462).
225 Brief 30 januari 1666 aan de Heren Zeventien (Generale Missiven 1968, II, p. 494).
226 Brief 25 januari 1667 (Generale Missiven 1968, III, p. 539 ); Van Dam 1931, II, I, p. 736, 768 en p. 769.
227 Zie voor Van Hoorns verblijf in Fu Tsjou Generale Missiven 1968 III, p. 624 (brief 18 oktober 1668); Van
Dam 1931, II, I, p. 739-740. Eveneens ‘Derde Gezandschap Aan de Keizer van Sina of Taising en OostTartaryen; onder beleit van den E. Heer Pieter van Hoorn’ in: Dapper 1670, p. 211-504; De Haan 1910, II, p. 3;
Blussé 1990, p. 14 en p. 28; Idema 1999.
228 Hun bloemlezing zou uiteindelijk verschijnen als Conficius Sinarum philosophus sive scientia Sinesis latine
exposita (1687). De basis voor hun vertaling was al gelegd door de stichter van de Chinese missie Mateo Ricci
(1552-1610) (Idema 1999, p. 86).
229 De neoconfuciaanse filosoof Zhu Zi (1130-1200) had deze teksten als de kernteksten van het Confucianisme
bestempeld. Ze waren met zijn commentaar verplichte leerstof voor het staatsexamen op het laagste niveau
(Idema 1999, p. 86.
230 In die tijd schreef hij zijn Præparatoire Consideratien en advys wegens de Nederlantse Colonien in dese
Indische gewesten tot examinatie en conrectie voorgestelt aen d’Ed. Heer Gouverneur-Generaal Joan
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wellevendheid, rechtvaardigheid, trouw en altruïsme beschouwt als het fundament van orde in
het gezin en de maatschappij. Hij zette zijn impressies op papier. Aldus verscheen in 1675
zijn Eenige voorname eygenschappen van de ware deugdt, voorsichtigheydt, wysheydt en
volmaecktheydt. Getrocken uyt den Chineschen Confucius, en op rym gebracht door den E: P.
V. H.231 bij de drukker en boekverkoper Joannes van den Eede op de Prinsestraat.

Pieter van Hoorn, Eenige voorname eygenschappen van de ware deugdt, voorsichtigheydt,
wysheydt en volmaecktheydt. Getrocken uyt den Chineschen Confucius (1675)

Van Hoorn liet zijn naam niet voluit op de titelpagina vermelden. Wellicht wilde hij als OostIndisch bestuurder alle opspraak vermijden. Maar de ingewijde lezer van Eenige voorname
eygenschappen van de ware deugdt kon uit de titel en de ‘Dedicatie’ afleiden wie zich achter
de initialen P.V.H. voorafgegaan door ‘E:’ had verscholen. Juist deze toevoeging die een
afkorting was voor Edele heer of Edelhafte heer, zette de puzzelaars nog meer op het spoor.
Bovendien had Pieter zijn Confucium opgedragen aan zijn vrouw Sara Bessels (1621-1686)
en hun kinderen Joan, Govert, Pieter, Margarita en Catharina, evenals aan VOC-kaptein
François Tack (1649-1686). Die moesten hun nut halen uit ‘al wat mooys’ dat hij uit China
had meegebracht, want ‘dat sal beter zyn als dat ick U groote Schatten van daer toe-gebragt
hadde’, waarmee hij natuurlijk materiële geschenken bedoelde.232
Van Hoorns interpretatie van het Confucium verscheen eerder dan de vertaling van de
beide jezuïten die hij enkele jaren daarvoor in China had ontmoet. Het oudste van de Vier
Boeken, de Lunyu of Uitgelezen gesprekken, bevat uitspraken van Confucius en zijn
gesprekken met zijn leerlingen. Van Hoorn sloot zich aan bij de andere interpretatoren van dit
Eerste Boek door Confucius te lezen als een prediker van de wereldlijke moraal die niet
strijdig was met de leer van de kerk.233 De woorden van Confucius waren duidelijker dan die
Maetsuycker en d’ed. Heeren Raden van Indie (1675) waarin hij onder andere, vermoedelijk door de situatie in
Batavia een ervaring rijker geworden, schreef; ‘het bouwen of stichten van Colonien, moet of mach men
beginnen in moerassige plaetsen dicht aen de zee ende rivieren; maer allenxkens tracht te klimmen tot de
binnenste en hoger deelen der landschappen’ (De Jonge 1872, VI, p. 130-147, cit. p. 133; De Haan 1910, I, II, p.
5 (cit.). De Haan (1910, I, II, p. 4) karakteriseerde Van Hoorns Præparatoire Consideratien en advys als ‘zeer
slecht gesteld, langdradig en onklaar, doch de kern van het betoog is gezond en het daarbij gekozen standpunt
verheft den auteur boven zijne ambtgenooten in Rade’.
231 Kwa Tjoen Sioe 1936 p. 22-44. De redactie had bij het uitgeven van Eenige voorname eigenschappen hulp
gekregen van dr. P. Voorhoeve, sinds 1 juli 1934 bibliothecaris van het Bataviaasch Genootschap. Tijdens mijn
onderzoek in de Perpustakaan Nasional was Van Hoorns boek niet meer raadpleegbaar, wel twee typoscripten
(XL409a en XL409 met foto’s; incompleet).
232 Van Hoorn 1675, A2v.
233 Idema 1999, p. 87.
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van menig Europees schrijver. Hij kon zich vinden in de erkenning van de ware deugd als
aller hoogste goed en in de uitbreiding ervan met de voorzichtigheid, de wetenschap, de
wijsheid en de volmaaktheid. Hijzelf had ‘vermaeck’ in de deugd gevonden en hoopte dat ook
voor zijn vrouw en kinderen.
De ‘Deugden Kroon’,234 zoals Van Hoorns berijmde Confucium in de wandelgangen werd
genoemd, omvat vierentwintig bladzijden. Het opent met een opdrachtgedicht, ondertekend
met de zinspreuk ‘Hoe meerder DRUCK, / Hoe blyder leven’, waaruit de lezer lessen kon
trekken. Het openingsgedicht worden de fortuinjagers op hun vingers getikt:
De Ryckdom en haer glans een huys vercieren kan,
Maer Deugdt in ’t hart gevest verciert een eerlyck Man:
Men soekt dan wat men wil ’t zy ryck of eel of aerdigh,
De Deugdt, de Deugdt alleen op aerden is prys-waerdig:
De Deugdt is ’t principael, vry minder is het Geldt,
Want Deugdt is Ryckdoms heyl, maer On-deugdt Ryckdom quelt,235
De deugdzang bestaat uit vijf delen: Virtus, Prudentia, Scientia, Sapientia en Perfectio. Aan
Virtus of deugd wordt een aantal bladzijden besteed, terwijl Prudentia of voorzichtigheid en
Scientia of kennis er wat magertjes vanaf komen. De lezer kon leren op welke manier hij zich
de ‘e’dle ware Deugdt’ puntsgewijs eigen kon maken:
1 In nederigheydt van geest uw eygen werck besiet,
En prijst het selve noyt, veel min u selven niet:
2 Maer acht u kleyn en slecht en als een a’er* vry minder.
3 Eert yder na den eysch, aen niemant weest tot hinder,
4 Gehoorsaemt dan getrouw die hooger is gestelt,
En heusheydt zy altydt met eerbiedt als versteld:236

ander

De leefregels in Sapientia of wijsheid waren niet voor iedere Compagniesdienaar bestemd:
1
2
4
6
8

In ’t sien soo peynst en scherpt de krachten van ’t gesicht
In ’t hooren het gehoor. (3) In ’t spreken waerheijdts plicht.
De mondt een soete standt. (5) Het lichaem deftigh statigh.
In doen en wercken ernst. (7) In toorn niet overmatigh.
In duysterheydt soeckt raedt op dat ghy klaerheydt vindt.237

Alleen in de Perfectio of volmaaktheid komt de Chinese wijsgeer direct aan het woord:
Vorder steldt Confucius dry middelen om de Volmaecktheydt
des harten te bekomen, namentlyck,
{Een nauwe attentie op u selven.
In {De Observantie van anderen, en
{ In de Liefde.238

234 Van Hoorn 1675, A1r.
235 Van Hoorn 1675, p. 1.
236 Van Hoorn 1675, p. 8.
237 Van Hoorn 1675, p. 18.
238 Idema 1999, p. 87 en p. 88.
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Indachtig aan een van de lessen van Confucius legde Van Hoorn het vergrootglas op zijn
eigen leven en op dat van de Compagniessamenleving in Batavia:
De Meester sprak: “Grove rijst als voedsel en water als drank en mijn eigen elleboog als
kussen – toch vind ik vreugde onder die omstandigheden. Maar rijkdom en aanzien op
onrechtmatige wijze verkregen zijn mij als voorbijdrijvende wolken.”
Waarna de berijmde explicatie volgde:
Zoo liefde tot de Deugdt u soo ver heeft begaeft,
Dat slechte spys u voedt, en suyver water laeft,
En u geboden arm tot slaep rust weet te voegen,
En arme slechte standt in ’t leven u genoegen,
Zoo vindt ghy minder druck, en meerder Sonneschyn,
En vrolyckheydt en vreugdt sal in uw woningh zyn:
Want Ryckom, schat en goedt niet recht maer vuyl verkregen,
En eer staet, onverdiendt door onrechtmate wegen,
Zyn even als een wolck die los en vluchtigh schynt,
Maer in een weynigh tydt, verdryft en gantsch verdwynt.239
Het blijkt dat Van Hoorn de gehele Lunyu of het Eerste Boek, bestaande uit twintig delen en
die weer uit paragrafen, heeft gekend, aangezien zijn berijmde vertaling grotendeels op de
Lunyu berust. Maar wel met de opmerking dat hij de delen en paragrafen inkortte en onderling
verwisselde.240 In Eenige voorname eygenschappen van de ware deugdt wordt nergens
vermeld dat de samensteller schatplichtig was aan de twee jezuïeten in Fouchou. Uit zijn
deugdzang blijkt dat Van Hoorn niet alleen belangstelling had voor de leer van Confucius
maar dat hij er naar probeerde te leven. Hij droeg zijn leefwijze over op zijn zoon Joan van
Hoorn, de latere gouverneur-generaal, en op ander Compagniespersoneel. Die konden uit zijn
Confucium leren dat geld en winst niet zaligmakend waren maar dat spiritualiteit belangrijk
was. Zijn liberale opvatting over de handel en het monopolie van de VOC en de beoefening
van de landbouw werd hem door de Heren Zeventien en de Raad van Indië niet in dank
afgenomen. Omdat hij weigerde zelf ontslag te nemen, werd hij op non-actief gesteld. Hij trok
zich terug op zijn thuyn.241
Het is niet bekend hoe Van Hoorns gedicht over het Confucianisme in Batavia werd
ontvangen. De Haan noemde Van Hoorn een bezadigd iemand en prees hem voor zijn minder
alledaags gedicht, maar deed zijn gedicht wel af als ‘klappermanspoëzie’.242
Zeven jaar na het verschijnen van zijn Confucium overleed Pieter van Hoorn op 17 januari
1682 op tweeënzestigjarige leeftijd. Het gedicht dat zijn familie in zijn grafzerk243 liet
inbeitelen, herinnert aan Pieters’ deugdenadagia en was vermoedelijk door hemzelf
geschreven:
Die ’t wesen aller wesen
Tragt eevwig by te wesen
En liefd: in waerheytsdeugt
239 Van Hoorn 1675, p. 16; in navolging van Idema 1999, p. 88-89.
240 Idema 1999, p. 88.
241 De Haan 1910, I, p. 5.
242 De Haan 1910, I, p. 4; De Haan 1910, II, p. 6; De Haan 1911, II, p. 735.
243 De Haan 1923, Platenalbum, E3. De zerk is in de muur van het voorplein van de begraafplaats Tanah
Abang, het huidige Museum Taman Prasati, in Jakarta ingemetseld.
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Besat in syn gemoet
Was die dees steen bedekt
Verr boven d’aert geresen
O vader uwen wensch
Godt aan uw kindren doet

Grafsteen Pieter van Hoorn

Van Hoorn werd door De Haan en later ook door Du Perron in een adem genoemd met een
andere Bataviase bestuurder die ook de dichterspen hanteerde, namelijk Joannes Camphuys.
In 1667, toen Camphuys nog eerste klerk op de Generale Secretarie was, had die een memorie
over belegering van Jakatra en de stichting van Batavia in 1619 geschreven. Volgens Du
Perron stond Van Hoorn met zijn dichtbudel in de schaduw van Camphuys.
Porteman en Smits-Veldt betwijfelden of de vaderlandse lezers die geïnteresseerd waren in
vertaalde ongewone teksten, ook belangstelling gehad zouden hebben voor Van Hoorns
Confucium.244
Vanwege zijn functie als raad van Indië was het voor Pieter van Hoorn blijkbaar mogelijk
zijn Eenige voorname eygenschappen van de ware deugdt, voorsichtigheydt, wysheydt en
volmaecktheydt. Getrocken uyt den Chineschen Confucius door een Bataviase drukker te laten
drukken. Wellicht vond de Raad van Indië voor zijn berijmde overpeinzingen over Confucius
de Compagniescensuur niet nodig. Dat een dergelijk gedicht in het materialistische Batavia
werd geschreven en gedrukt, is opmerkelijk.

Pieter van Hoorn (1619-1682)
schip Alphen
Batavia 1663-1682, buitengewoon raad van Indië
China juni 1666-augustus 1667, leider gezantschap
Eenige voorname eygenschappen van de ware deugdt,
voorsichtigheydt, wysheydt en volmaecktheydt. Getrocken uyt den
Chineschen Confucius, en op rym gebracht door den E: P. V. H. (1675)

244 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 640.
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Compagniespoëzie

9  Aernout van Overbeke (1619-1674)
In oktober 1668 voer het Wapen van Veere op de Bataviase rede. Een van de passagiers aan
boord was de jurist Aernout van Overbeke (1632-1674) die door de Heren Zeventien voor zes
jaar was uitgezonden als advocaat-fiscaal en als lid van de Raad van Justitie.246 Zijn impressie
van de overtocht zou Van Overbeke vastleggen in twee reisverhalen. In Geestige en
vermaeckelicke reys-beschryvinge (1671) lezen we dat hij niet uit idealisme in dienst van de
VOC was getreden. Voor zijn vertrek naar Batavia had hij in Den Haag, waar hij
vermoedelijk met zijn zuster en broers woonde, en in Amsterdam een spoor van leningen en
onbetaalde rekeningen achtergelaten, al met al zo’n 8.250 gulden.247 Het gevolg van een
eigenzinnige levenswijze, of zoals hij onderweg naar Oost-Indië bij het zien van de kust van
‘Calis’ schertsend opmerkte: ‘’t is een kust die ick soo dikwils bevaren hebbe’.248 Waarmee
hij natuurlijk niet havenstad Calis bedoelde, maar Kalis of armoezaaier. Immers hij was ‘van
onder en boven gebruyt [geschoffeerd], en altoos aen leger [lager] wal’ geweest. Zou hij
verstandig zijn geweest dan zou de zon ‘my hier [op het Wapen van Veere] niet op mijn kruyn
gescheeren [kaal geplukt] hebben’. En dus ‘moest [hij] den bal speelen soo alsse leyt’.249 In
zijn Volgeestige brief Aen de Juffers Clara V(looswijck), Eva H(asselaaer), T(romp) of
B(rasser) in Amsterdam of Hage voegde hij er nog aan toe: ‘Veel lieden vaeren soo een
Oostindischtochtje om vermaeck, andere uijt dwang’.250 Hij behoorde tot de laatsten.
Voor zijn vertrek had Nout, zoals Van Overbeke zichzelf noemde, zijn werk als advocaat
gecombineerd met het schrijven van gedichten, waarin hij zijn advocatenpraktijk en zichzelf
bespotte: Koddig en aerdig proces crimineel ofte hals-geding, gedaen door den heer Aernout
van Overbeeck, tegen sijn kies met desselfs verantwoordinge, ende het vonnis vanden opperrechter het keel-gat en ‘Sollicitatie-billet aaen den Eed. Hove van Hollant’. In het laatste
gedicht beklaagde hij zich erover dat veel van zijn tijd verloren ging aan het afwikkelen van
familie- en erfeniskwesties.251 Hij schreef ook gelegenheidspoëzie, helden-, lof- en
puntdichten, maar ook de Psalmen Davids in Nederduytsche rijmen gestelt (1663) die hij niet
alleen opnieuw had berijmd maar waarvan hij ook het notenschrift had verbeterd en waaraan
hij nieuwe liederen had toegevoegd. Van Overbeke was luthers opgevoed. Het liedboek dat
hij voor eigen rekening had laten drukken, bracht hem in financiële nood omdat uitgever
Borrit Jansz. Smit hem had opgelicht.252 Ruim een eeuw later zou de latere Bataviase
predikant Josua van Iperen hem prijzen om zijn vertaling.253 Op weg naar Batavia leken de
geldzorgen over de uitgave van de Psalmen Davids hem nog steeds dwars te zitten,‘ick ben al
mijn leven een lief-hebber van de translatie geweest, als blijct (eylacy) aen mijn Psalmen’.254
246 DAS 1979, II, nr. 1093.1. Ook Worp1883; Overbeke 1991, p. XVI-XVII; Barend-Van Haeften en
Gelderblom 1998; http://www.dbnl.org.Van Overbeke had in Leiden gestudeerd en was op 10 maart 1655
gepromoveerd op de disputatie de Transactionibus. Op 23 januari 1659 legde hij de eed als advocaat voor het
Hof van Holland af.
247 Overbeke 1991, ‘Inleiding’, p. XI-XVII.
248 Reys-beschryvinge in Overbeke 1678, p. 2.
249 Reys-beschryvinge in Overbeke 1678, p. 2 en 6–7.
250 Overbeke 1669B, 4 v.
251 Overbeke 1678, p. 56. Overbeke 1991, ‘Inleiding’, p. XIII.
252 Worp 1883, p. 260-261.
253 In Kerkelijke historie van het psalmgezang der Christenen, van der dagen der apostelen af, tot op onzen
tegenwoordigen tyd toe (1778, I, p. 183). Ook Worp 1883, p. 261.
254 Reys-beschryvinge in Overbeke 1678, p. 30. Ook Worp 1883, p. 261.
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Maar er was ook afleiding onderweg. Toneel bijvoorbeeld. Duitse soldaten voerden De
verloore Soon op. Vanaf het halfdek keek Van Overbeke er naar, ‘voornamentlijck om dat de
verloore Soon een rol is die de meeste op het Schip dickwils gespeelt hebben’.255 Blijkbaar
kon hem de voorstelling niet boeien want ‘in de heel Comedie wiert niet eens bier,
hasenooten, soete lamoenen of garnaet geroepen’, zoals hij bij toneeluitvoeringen gewend
was. Tijdens de overtocht werd ook gemusiceerd. Aernout had zijn viool meegenomen. Maar
toen hij in zijn slaap uit bed dreigde te vallen, greep hij zijn viool vast ‘die met spijcker met al
gewilligh volgde, en lelijck in de pleyster raecte door dese onverwachte val’.256

Musicerend bootsvolk (Jan Brandes)

Vanaf 17 juli 1668 verbleef Van Overbeke een week aan de Kaap de Goede Hoop. Hij sliep
liever niet in de buitenlucht. Niet omdat het winter was of hij bang voor struisvogels was,
maar omdat:
Tygers, en Beeren, Leeuwen wreet en stout,
Souden die setten op den romp van Nout,
Haer pot,
O Doodt,
Dat waer te grof,
Neen neen neen,
’k Wil niet heen,
’t Nieuwtjen is by my al of.257
Zelfs aan de Kaap leken zijn schuldeisers alias ‘Beeren’ hem nog te achtervolgen.
Na aankomst in Batavia werd Van Overbeke officieel geïnstalleerd tot lid van de Raad van
Justitie.258 Met een salaris van 150 gulden en 300 rijksdaalders jaarlijks aan emolumenten had
hij een niet onaardig inkomen.259 Over zijn Bataviase jaren is niet veel bekend. Wel dat hij het
na twee jaar voor gezien hield. Hij had namelijk een weduwe leren kennen die toestemming
255 Reys-beschryvinge in Overbeke 1678, p. 7-8. Mogelijk werd met de verloore Soon bedoeld de gelijkenis uit
de bijbel of andere versies zoals die van Willem Dirksz Hoofts Heden-daeghse verlooren son (1640), de Historie
van de verlooren soon (1641) of Jacobus Hollebekius’ De verloren ende wedergevonden soon (1648).
256 Reys-beschryvinge in Overbeke 1678, 21. In Volgeestige brief schreef hij ook over toneel en muziek.
257 Reys-beschryvinge in Overbeke 1678, p. 27. Zie voor Van Overbekes verblijf aan de Kaap: ‘1668. Aernout
van Overbeke ontmoet Khoi, bavianen en een drinkende commandeur’. In: Barend-Van Haeften en Paasman
2003, p. 69-76.
258 Brief 31 december 1667 (Generale missiven 1968, III, p. 640).
259 Vergelijk Valentijn 1726, IV, I, p. 247.
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had naar het vaderland terug te keren. Ze was ‘een gladde onbekinderde weduwe, schoon,
verstandig, en niet arm, en [...] bijnae van het selve humeur, uytgenomen wat achterkoustig
[achterdochtig] en gierig (na de ordinaris Batavische stijl)’, zoals Van Overbeke aan Cornelis
de Backer schepen en bewindhebber in Amsterdam op 29 januari 1670 schreef.260 De dame in
kwestie die van zijn leeftijd was, wilde niet met hem trouwen omdat hij nog contractueel aan
de VOC was verbonden. Blijkbaar had hij zijn woorden overtuigend gekozen of de juiste
kruiwagens gebruikt, want op 20 december1671 repatrieerde hij als commandant van de
retourvloot op de Tidore.261 Twee jaar na zijn terugkomst uit Oost-Indië overleed Van
Overbeke op 19 juli 1674.

Aernout van Overbeke

Evenals in het vaderland diende Van Overbeke in Batavia twee meesteressen: Justitia en
Erato. Het zag er naar uit dat de zegewens die vader Matthijs bij zijn geboorte in het
familieboek had opgetekend, ‘De Heere will hem in deuchden laeten waschen’,262 in
vervulling ging, want weldra werd Aernout ook nog benoemd tot president van de Raad van
Justitie. Op 1 februari 1669 voltooide hij zijn Geestige en vermaeckelicke reys-beschryvinge
die hij naar zijn vrienden opstuurde. Een van hen, de Delftse regent Pieter Teding van
Berkhout, noteerde op 16 november 1669 in zijn dagboek: ‘Je [...] passoys le reste de la
soyrée a la lecture d’un grand Journal que Naut Overbeeck avoit envoyué des Indes’.263 Op
zijn verjaardag op 15 december 1669 voltooide Van Overbeke zijn tweede reisverslag die hij
aan zijn vriendinnen in het vaderland had geadresseerd: Volgeestige brief “Aen de Juffers
Clara V(looswijck), Eva H(asselaaer), T(romp) of B(rasser) in Amsterdam of Hage”. Als een
ware rokkenjager bracht hij hun het hoofd op hol: ‘en so ’er dan ijemant van UE is, die mij
met een Sinceere jae hijperbolijcque affectie is beminnende, die heeft sig maer bekent te
maecken, misschien kom ick dan wel eens over omde conjugaele copulatie te celebreren en
UE te maecken een Princes vande werelt, te weten een vrouw van een Lit van den Raed van
Justitie, een magnifijcque en superbe functie’.264 Schreef hij aan zijn vrienden over de
260 Citaat via Boxer 1977, p. 38-39. Van Overbeke schreef bewindhebber Gerard van Papenbrouck eveneens
een verzoek. Daarin vroeg hij zijn ‘noch vier-jaerig verband’ terug te brengen naar twee jaar vanwege een ‘juffer
die met geweldt over 2 jaeren nae het vaderlandt wil’ (UBL PAP 15).
261 Brief 31 juli 1672 (Generale missiven 1968, III, p. 815); DAS 1979, III, nr. 5633.1.
262 Overbeke 1991, p. X (cit.).
263 Overbeke 1991, p. XVI (cit.).
264 Van Overbeke 1669B, 4 v. Clara alias Cornelia (1635-1677), oudste dochter van de Amsterdamse
burgemeester Cornelis van Vlooswijck, was op dat moment vijftien jaar getrouwd met Pieter Melis. Brasser was
Adriana, nicht van Pieter Teding van Berkhout die in zijn dagboek Van Overbekes reisbrief had vermeld. Ze was
getrouwd met Joan van Vlooswijck. Alida Tromp (1637-na 1695) was getrouwd met Johan Kiewit, advocaat bij
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Bataviase nonjes: ‘maer van te veel lant-vruchten (die hier op haer 11, 12, of 13. Iaren rijp
zijn) te snoepen, of van te veel ebbenhout te kloven, dat een duyvelschen swaren arbeyt is’,265
zijn vriendinnen gaf Nout de illusie hen te missen: ‘en dat het beter was meijssens uijt holland
mede te neemen, om onderweeg of oock op BATAVIA te gebruijcken’.266
 De rym-wercken van wylen den heer en meester Aernout van Overbeke
(1678)
Uit zijn Bataviase jaren zijn twee gedichtenvan Aernout van Overbeke bewaard gebleven:
‘Aen Mejuffrouw N.N. Op haer Eeds. Sevenste Verjaren’ uit 1669 en ‘Aen de Selve, Toen
haer Eed: A°. 1671, nege jaren oudt wierdt’. Ze zijn opgenomen in De rym-wercken van
wylen den heer en meester Aernout van Overbeke (1678).267 In het eerste gedicht fêteerde Van
Overbeke de jarige N.N:
Kleyne Juffer, groot van waerde,
Schoonste vrucht, die oyt de Aerde
Heeft op Java voort gebracht;
[...]
Maer, ick loof* oock nu, wel licht,
Dat ghy moe werdt van mijn Dicht.
’k Moet noch vijf ses woorden uyten,
Om mijn wensch daer in te sluyten;
’k Weet niet, hoe ick ’t maecken sal:
Wenschen? Wel ghy hebt het AL:
Rijckdom, aengenaeme Schoonheyt,
Deugdt, die in u klaer ten toon leyt;
Oock gesondheyt en Verstandt:
d’ Eerste Dochter van het Landt*;
Daer de Leeuw met seven Pijlen*
Heeft gebouwt op vaste Stijlen;
Daer het al te warme Oost
Met haer Oegst den Koopman troost.
Valt ’er dan wat meer te wenschen,
Ghy geluckigste der menschen?268

geloof

de dochter van de gouverneur-generaal
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

In 1671, ‘’t Jaer is suyver weder om; / En uw Dagh ons wellekom’, onthulde Van Overbeke
de naam van de jarige: ‘Is dat Adriana niet, / Die ghy ginter sitten siet?’269 Er wordt vermoed
dat Adriana de dochter van gouverneur-generaal Joan Maetsuycker was. Dat is maar de vraag,
aangezien de twee huwelijken die deze gouverneur-generaal sloot, kinderloos bleven.
Wellicht was ze een nichtje van Elisabeth Abbema, de tweede echtgenote van Maetsuycker.270

het Hof van Holland. Eva Hasselaer (1629-1683) was de dochter van de Amsterdamse vroedschap Nicolaes
Hasselaer. Ook Barend-Van Haeften en Gelderblom 1998, p. 25-27 voor hun onderlinge vriendschaps- en
familiebanden. Zie over hen eveneens Van Overbeke 1991.
265 Van Overbeke 1678, p. 32.
266 Met ‘ebbenhout te kloven’ bedoelde Van Overbeke de donkergekleurde Bataviase vrouwen waarmee seks
werd bedreven.Van Overbeke 1669b, 7v.
267 Van Overbeke 1678, p. 71-80 en p. 81-86.
268 Van Overbeke 1678, p. 73 en 78; Du Perron 1939, p. 49 en 52-53; Du Perron 1948, p. 71 en p. 74-75.
269 Van Overbeke 1678, p. 81 en p. 84.
270 Overbeke 1991, p XVI. Zie Van de Wall 1923.
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Vanaf het moment van aankomst in 1668 leek Van Overbeke de tijd die hem in Batavia
nog restte, af te tellen: ‘Ses en dertigh duysend uyren / Moet mijn tijdt op Java duyren’.271 Hij
had nog zo’n vier jaar te gaan, maar er was nog genoeg werk te doen:
Hier is ’t buyten vry, en seker,
Hier en bruyt my geen Aenspreker
Met, Kom morgen op ’t Stadhuys;
In de saeck van Jan Harpuis,
Maeckt nu Maurus weer dilayen*.
Niemant spreekt van Bakelayen;
[...]
Niemant plaegt my in de Stadt,
Dat sijn saeck noch lang sal duyren;
Kostelijcke proceduyren.
Of my yemant nu al swoer
By den Duyvel, en sijn moer,
Dat den Hemel ’t volck soo zegende,
Oft ’er diamanten regende
In het prachtig Golkonda;
’k schey niet van Batavia:272

uitstel

Niet alleen de diamanten van het koninkrijk Golgonda, in het noorden van India, spraken tot
de verbeelding van de geldbeluste Compagniesdienaar. Dat gold ook voor de parelhandel in
Tutucoryn, in het zuiden van India. We zagen reeds dat Joan Nieuhof van privehandel in
parelgruis werd verdacht.
Op het moment dat Aernout van Overbeke zijn rekesten en gedichten schreef, dichtte Jacob
Steendam in het Weeshuis zijn poëzie die hij bundelde in Zeede-Sangen. Hoewel Steendam
noch Van Overbeke enige letter aan en over elkaar gewijd hebben, is het opmerkelijk dat in
het jaar dat Steendam zijn verjaardagsvers voor Elisabeth Abbema dichtte, aan wie hij
trouwens dat jaar ook zijn dichtbundel Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt opdroeg,
Van Overbeke haar mogelijke nichtje Adriana feliciteerde. Blijkbaar was de uitgelaten Nout
van Overbeke te scabreus voor de stichtelijke Steendam.
Voor zijn vertrek naar Oost-Indië was Van Overbeke lid geweest van de Haagse
rederijkerskamer ‘De Groene Laurierspruit’ met de zinspreuk ‘Laet vaeren de droefheit’. Dat
Aernout van Overbeke het humoristische, burleske genre beheerste, blijkt uit zijn stijl, zijn
rijke woordenschat, zijn gebruik van spreekwoorden of spreekwoordelijke uitdrukkingen en
zijn kennis van de klassieke mythologie.273 Zijn reisbrieven en verjaardagsgedichten staan er
bol van. Sommige literatuurgeschiedschrijvers verwarden Van Overbeke met Willem
Godschalk van Focquenbroch (c. 1630-1675), de eerste Nederlandse beoefenaar van het
burleske genre. Focquenbroch en Van Overbeke hadden eenzelfde vrijetijdsbesteding:
wijndrinken, vrijen, vioolspelen en dichten. In hetzelfde jaar dat Van Overbeke de Republiek
verliet, reisde Focquenbroch als fiscaal voor de WIC naar Elmina. Levensgenieter Aernout
deed voor deze dichtende medicus niet onder, maar werd door literatuurgeschiedschrijvers
niet altijd op zijn merites beoordeeld. Witsen Geysbeek vond De rijm-wercken een
‘mengelmoes van gelegenheids, walglijk morsige, ontuchtige en vrome gedichten’.274
271 Van Overbeke 1678, p. 79; Du Perron 1939, p. 53; Du Perron 1948, p. 75.
272 Van Overbeke 1678, p. 76; Du Perron 1939, p. 51-52; Du Perron 1948, p. 73.
273 Zie over Van Overbekes humoristische en burleske procédés Barend-Van Haeften en Gelderblom 1998, p.
29-34.
274 Witsen Geysbeek deel V, 1824, p. 28.
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Anderen schilderden hem af als een bon-vivant, lichtmis of dronken Nout, wellicht omdat ze
vonden dat hij niet voldeed aan hun verheven beeld van een zeventiende-eeuws dichter.
De Haan schonk in zijn overzicht van de Indische verzenmakers geen aandacht aan De
rym-wercken van Aernout van Overbeke in tegenstelling tot diens Geestige en vermaeckelicke
reys-beschryvinge die verdienden volgens hem de vermelding ‘schoon in proza’.275
In zijn overzicht van de ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ ruimde Du Perron een
royale plaats in voor de studentikoze wijnliefhebber Van Overbeke.276 Dat zijn gedichten die
‘meer boertig dan geestig’ zijn, wel door tijdgenoten werden gewaardeerd, blijkt volgens Du
Perron eruit dat de De rijm-wercken in 1719 voor de tiende keer werd herdrukt. Dat Van
Overbeke in zijn Geestige en vermaeckelicke reys-beschryvinge, ‘vaak plat tot op het
schunnige af’ kon zijn, werd vergoed door zijn ‘eigenaardige verhaaltrant’die ‘inderdaad
vermakelijk is’. Maar het zinde Du Perron niet dat Van Overbeke ‘weinig geestdriftig
tegenover het nieuwe land stond’.277 Dat hij na drie jaar verblijf in Batavia vermoedelijk nog
steeds niets met zijn woonplaats had, kon Du Perron niet goed begrijpen. Als bewijs dat Van
Overbekes dichtlier ‘volkomen stil’ hield over Batavia, citeerde hij de eerste regels uit het
gedicht dat Van Overbeke voor de zevende verjaardag van de jonge dame N.N. had
geschreven: ‘Schoonste vrucht, die oyt de Aerde / Heeft op Java voort gebracht’ tevens de
enige strofen waren die naar Oost-Indië verwezen. Du Perron wees tegelijkertijd op Van
Overbeke’s opgewektheid en eigenaardige en vermakelijke verhaaltrant. Van Overbekes
verjaardagsgedicht voor de jonge dame N.N. is grotendeels een opsomming van zijn eigen
leven op Java.
Enige nuancering van Du Perrons opmerking is hier op haar plaats. Zijn aanvankelijke
scepsis corrigeerde Van Overbeke dankzij de Bataviase levensstijl vrij snel tot een positieve
toekomstverwachting: ‘en binnen 14 dagen al ros, blaeu, of muysvael zijn; soo dat ick hier
treffelijck ben’.278 Nout verwachtte dan ook dat de komende vijf tot tien jaren van zijn
Compagniescontract ‘als een Parenthesis’ – tussenfase in zijn leven – snel zouden verstrijken.

Impressie van Aernout van Overbeke (Thomas Nix)

Ook Brom liet zich in Java in onze kunst over het ontbreken van Van Overbekes
enthousiasme voor Batavia uit, toen hij Aernout citeerde: ‘Die 5. of 10. Iaeren (die ick als een
275 De Haan 1911, II, p. 734.
276 Du Perron (1921, p. 1169-1170 (cit.)) verwees naar de versregel van Van Overbeke: ‘’k Was zoo droncken
als een beest’. De strofe is afkomstig uit het gedicht ‘Ter bruyloft van Theodorus Koning en Caecilia de Wit’
(De rymwercken (1709, p. 58).
277 Op 7 oktober vermeldde Van Overbeke over ‘de stadt is wel, soo oock de inwoonders, de meeste zijn wel
wat swart, maer dat slijt hoe langer hoe meer, en schijnt in mijn oogen nu al vael te zijn’(Reys-beschryvinge in
Overbeke 1678C, p. 32; Du Perron 1921 p. 1170).
278 Reys-beschryvinge in Overbeke 1678C, p. 32; Du Perron 1921 p. 1170.
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Parenthesis in mijn Ieven rekene) sullen haest om zijn’.279 Want, zo vond Brom: ‘Dit was niet
de ware stemming om het Oosten in zich op te nemen, laat staan om zich er aan toe te
wijden.’ Volgens Brom voelde Van Overbeke zich er gegijzeld toen hij met
‘gevangenisgeduld’ berekende: ‘Zes en dertig duysent uyren / Moet mijn tijd op Java
duyren’.280 Wellicht herkende Brom het burleske aspect in Van Overbekes oeuvre niet, of had
hij er geen affiniteit mee.
In De muze van Jan Companjie besteedde Du Perron meer aandacht aan Van Overbeke dan
hij in ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ had gedaan. Hij merkte op dat Aernout blijkbaar
wel belangstelling had voor ‘de prettige kanten die de stad’ hem bood maar niet voor de
politieke gebeurtenissen. Hij drukte vrijwel integraal Nouts gelegenheidsvers ‘Aen
Mejuffrouw N.N. Op haer Eeds. Sevenste Verjaren’ af. Maar kon toch niet nalaten bij een
passage over de scatologische effecten van eten op te merken: ‘De afwezigheid van de indiese
details veroorlooft ons hier en op andere plekken deze onuitputtelijke lallende lolligheden te
bekorten’.281 Toch heeft hij blijkbaar niet kunnen nalaten de illustrator van De muze van Jan
Companjie Thomas Nix te vragen de schransende en zuipende Nout af te beelden. Du Perron
nam Van Overbekes verjaardagsvers voor de negende verjaardag van deze jongedame niet op
omdat het volgens hem geen ‘bataviase wetenswaardigheden’ bevatte.
Stapel schaarde in Geschiedenis van Nederlandsch Indië zich met zijn opmerking over de
oubollige boertigheid en de tiende herdruk van De rym-wercken achter Du Perron.
In tegenstelling tot Brom herkende Nieuwenhuys wel het burleske aspect in Van
Overbekes gedicht. Dat De rijm-wercken met de Geestige en vermaeckelicke reysbeschryvinge talrijke malen werden herdrukt was volgens hem omdat Van Overbeke vlot,
openhartig en opgewekt schreef, waar men toentertijd ‘tot miltscheurings toe’ om gelachen
zou hebben.282

Aernout Overbeke (1619-1674)
schip Wapen van Veere
Batavia 1632-1675?, advocaat fiscaal, lid en president van de Raad van
Justitie
repatriëring schip Tidore 1671, commandant van de retourvloot
voor vertrek naar Batavia lid rederijkerskamer De Groene Laurierspruit
met de zinspreuk ‘Laet vaeren de droefheit’
Psalmen Davids in Nederduytsche rijmen gestelt (1663)
Volgeestige brief Aen de Juffers Clara V(looswijck), Eva H(asselaaer),
T(romp) of B(rasser) in Amsterdam of Hage [1669]
Geestige en vermaeckelicke reys-beschryvinge (1671)
De rym-wercken van wylen den heer en meester Aernout van Overbeke
(1678)

279 Reys-beschryvinge in Overbeke 1678C, p 32; Brom 1931, p. 13.
280 Van Overbeke 1678C, p 79; Brom 1931, p. 13; Du Perron 1939, p. 53; Du Perron 1948, p. 76.
281 Du Perron 193, p. 59; Du Perron 1948, p. 72. Hij kapte af na de de versregels: ‘Soya, Genber, Loock en
Risjes [spaanse peper], / Maeckt de maegh wel scharp en spitjes; Maer, ’t sijn viertjes [vuurtjes]., die, men
stoockt / Voor een pot, die weynigh koockt’.
282 Nieuwenhuys 1978, 39-41 (cit. p. 40).
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Compagniespoëzie

10  Laurens of Lourens van Elstland (c. 1643-c. 1698)
Rondwandelend in het Ambachtskwartier had Joan Nieuhof wellicht ook Laurens of Lourens
van Elstland kunnen ontmoeten. Maar Nieuhof vermeldde het nergens. De uit Haarlem
afkomstige smid, geboren circa 1643 in een doopsgezind milieu, was in 1667 in VOC-dienst
getreden. Van Elstland maakte de overtocht naar Oost-Indië met Maria Lietaert, met wie hij
sinds 23 oktober 1665 in ondertrouw was. Begin juli 1668 bereikte de Papenburg de rede van
Batavia.283 Of Van Elstland na aankomst in Batavia bleef, is niet te achterhalen.284 Pas vanaf
1691 is er meer over hem bekend. Dat jaar was hij een van de smids in het Ambachtskwartier
en een paar jaar later meesterknecht van de koperslagers (1693-1695). Over de reden van Van
Elstlands vertrek is niets bekend. Wellicht had hij iets gedaan dat het daglicht niet kon velen.
Of was het simpelweg om de ‘grillen van de min’.285 Opvallend is wel dat zijn aanstaande
vrouw Maria Lietaert was meegekomen. In zijn gedicht ‘Brief voor de vrienden’ zou hij later
vermelden dat hij in augustus 1693 de enige van de opvarenden van de Papenburg was, die
nog leefde. Of in zijn eigen woorden: ‘Want van de achttien maal tien, die met mij aangeland
/ en in een houte kas [schip] ’t saam opgesloten / ben ick de Eenigste die over is geschoten’.286
Dat zou betekenen dat ook zijn vrouw Maria was overleden. Ze had hem drie kinderen
gebaard: Janneke (1671), Daniël (1673) en Salomon (1675). Zoon Daniël zou in Batavia in
dienst van de VOC later assistent-boekhouder worden. Hij was evenals zijn vader een
poëzieliefhebber. Voor hem schreef Laurens een kleine poëtica, getiteld ‘Onderregting aan
mijn Zoon D Van Elstland’, in de trant van Vondels Aenleidinge ter Nederduitsche
dichtkunste (1650).287
O zoon die heden noch jn uwe onrype jaren
de digt kunst handelt, en u zinnen daar aan legt
gedoog het dat ick uw die noch zijn onervaren
jn dese Edele konst een weynich onderrecht.
voor eerst zyt naarstig jn het lezen, en herlezen
van dingen die vol zin en lezenswaardig sijn
dit geeft den digter stof, dan kan hy sonder vrezen
hun spoor navolgen, zonder moeite, sonder pyn.288
Van Elstland waarschuwde Daniël zich niet over te geven aan ‘ijdel woortgepronck,
‘liffelafferyen’ of ‘Romans vanden straat’. Met het laatste bedoelde hij de taal die op straat te
horen was. Daniël moest vooral ‘zuyvre duytze taal’ bezigen en een vaste dichttrant houden.

283 DAS 1979, II, nr. 1083.1. Vier van de vijf passagiers overleefden de overtocht. Zie: Bostoen 1988A; 1988B,
Bostoen 1992A; Bostoen 1992B; Barend-Van Haeften 1992, p. 146-147 (met de opmerking dat met Jacob
Laurens wordt bedoeld); Bostoen 1993; Paasman 2002, p. 59-61; ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 1-3, 6-11,
22-25 en p. 32-46.
284 De oudst bewaarde Generale Landmonsterol in het VOC-archief dateert van 1691. De Scheepsoldijboeken
van de Kamers geven geen uitsluitsel. Zie ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 6.
285 Citaat via Van Elstland 2005, p. 8.
286 Citaat via Bostoen 1993, p. 131.
287 ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 9-10.
288 Citaat via Bostoen 1988A, p. 191, 193.
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Dat Laurens van Elstland de dichtkunst vaardig was, bleek uit zijn lidmaatschap van de
Haarlemse rederijkerskamer ‘Wijngaertrancken’. Een half jaar voor zijn vertrek naar Batavia
was hij in augustus 1667 lid geworden. Zou hij met ‘Louw de smit’ in een van zijn gedichten
zichzelf hebben bedoeld, dan had hij ook de Vlaamse kamer ‘Witte Angieren’ in Haarlem
bezocht, waar hij de kunst ook had afgekeken.289 Zijn belangstelling voor de dichtkunst was
niet zo vreemd want Van Elstland was afkomstig uit een poëtengeslacht.290
Vanuit Batavia bleef Van Elstland contact houden met zijn broer Joost, zijn zwager Isaac
Langeraert en later ook met zijn neef Jan. Eind 1691 stuurde Laurens van Elstland zijn neef
Jan een envelop met gedichten en een berijmd toneelstuk. Het titelblad van de dichtbundel
vermeldt ‘Laurens van Elstlands mengel-digten bestaande Jn verscheyde Zin-stoffen’. De
bundel bevat dichterlijke satires en brieven, een Jeremia-bewerking en een klucht over de
VOC in Batavia, getiteld ‘Jan onder de deecken’. Neef Jan zou later de gedichten van zijn
oom Laurens bundelen en censureren.291
De bundel is nooit in druk verschenen, maar vertoont qua structuur enige overeenkomst
met gedrukte gedichtenbundels uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Het manuscript
is eeuwenlang onopgemerkt gebleven. Het titelblad vermeldt ‘Laurens van Elstlands mengeldigten bestaande Jn verscheyde Zin-stoffen’.

‘Lourens van Elstlands mengel-digten bestaande Jn verscheyde Zin-soffen’

De bundel wordt ingeleid door twee lofdichten voor Cornelis Speelman: ‘Op de af beelding
van den heer gouverneur-generaal Cornelis Speelman’, op diens door N. Dyckman
geschilderd portret, en ‘Op sijn voorstelling [installatie] tot gouverneur-generaal den 25.
november 1681’.292 Wellicht was het Van Elstlands bedoeling om de bundel aan Speelman op
te dragen. In het manuscript zijn ook gedichten over Batavia opgenomen, waaronder ‘Verjaer
zang aan Juffvr J.D.B. op haar 46ste Jaar 1693’ dat kon worden gezongen op de melodie ‘Den
lustelijcken may’, ‘Op de bruyloft van EDVK met ZG den 4en feb.1690’ en ‘Op t Zien van
Capiteyn Jonckers Hooft als Het op een staack ten toon gestelt was’. De namen achter de
initialen in de eerste twee gedichten hebben zich nog niet prijs gegeven. Het laatste gedicht
had Van Elstland geschreven uit respect voor kapitein Jonker Manipa Sanweroe, indertijd een
beschermeling van gouverneur-generaal Speelman. Tegelijkertijd hekelde hij het optreden van
deze Ambonese kapitein vanwege diens verzet tegen de Raad van Indië. Kapitein Jonker die
289 Bostoen 1993, p. 130; ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 6.
290 Bostoen 1993.
291 ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 32-39. Jan van Elstland (1671-1736) was een Haarlemse medicus, die
mogelijk ook ‘een paar niet onaardige kluchten’ had geschreven (Bostoen 1988A, p. 185-187; Bostoen 1993, p.
133-136).
292 Bostoen 1988A, p. 188 en p. 205-208.
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van samenzwering met de vorst van Kartasoera Amangkurat II werd verdacht, sneuvelde in
augustus 1689. Zijn hoofd werd als waarschuwing op een stok buiten de Nieuwpoort
geplaatst.293

Laurens van Elstland, afsluiting brief, gedateerd Batavia, 2 december 1692

Van Elstlands gedichten werden voorgelezen in de Haarlemse rederijkerskamers.294 Gezien
zijn ‘Brief voor de vrienden’ die hij op 2 december 1693 in Batavia aan de kameristen had
geschreven, had hij blijkbaar meer affiniteit met de rederijkerskamer ‘Witte Angieren’ dan
met de ‘Wijngaertrancken’.295 Hij schreef daarin op rijm over het dagelijks leven in de OostIndische hoofdstad. Voorts beval hij hun zijn zoon Daniël als lid aan: ‘Jck heb een zoon
geteelt, wat meer als tien paar jaar / syn ampt is schryven, en jn maat en zang, spel en snaar /
bestaat syn tytverdryf’.296 Ook schreef hij over zijn jongste kind: ‘mijn dochter vyf tien jaar /
kan alleen Eeten, maar noch niet alleenig kleden / de Eene is bezorgt, zoo moet de andere
mede’.297 Wellicht heette ze Elisabeth en was ze geboren uit zijn verbintenis met een inlandse
vrouw,298 die hij na het overlijden van Maria Lietaert had leren kennen:
jck durf geen zoort van vrouwen
meer tot myn hulp vertrouwen
jn des landen jst altoos
of dolligheijt* of goddeloos.299

uitgelatenheid

Hij had zich laten strikken: ‘’k heb oock gezeylt op dese streeck / dies ick uyt ondervinding
spreeck’.300
In de ‘Brief voor de vrienden’ en in ‘Antwoort aan mijn vriend op sijn vrage’ kon Van
Elstland het niet nalaten een satirisch en zelfs een vrouwonvriendelijk beeld van de Bataviase

293 Op 25 augustus 1689 maakte het VOC-leger een eind aan Jonkers verzet. Zie over kapitein Jonker: Chijs,
1883 en het vervolg 1885, m.n. p. 95-98 en p. 184-190; De Haan 1910 I, II Personalia 228-231; Ricklefs 1982, p,
81. Zie Bostoen 1988A, p. 191 en p. 193 voor de twee eerste gedichten en p. 194-195 voor het laatste gedicht.
Kapitein Jonker Manipa Sanweroe speelt een belangrijke rol in de Molukse identiteitsvorming.
294 Bostoen 1993, p. 132.
295 Bostoen 1992, p. 116.
296 Citaat via Bostoen 1988A, p. 198.
297 Citaat via Bostoen 1988A, p. 198. Vermoedelijk waren zijn kinderen Janneke en Salomon overleden.
298 ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 9.
299 Citaat via Bostoen 1988A, p. 188-189.
300 Citaat via Bostoen 1988A, p. 189.
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nonjes te schetsen. Zijn dochter Elisabeth beschikte over twee lijfslavinnen die haar hielpen
met aankleden en andere dagelijkse dingen. Dat zou niet veranderen als ze zou trouwen:
die moejt haar* met de huyszorg niet
maar volgt dat sy van andre siet
of volgt haar eygen lusten
dan kanze zorgloos rusten301

bemoeit zich

Van Elstland had scherpe observaties van de Bataviase samenleving, die hij hoogmoedig
vond: ‘daar vind hy hovaardij, en wellust op den top / en al wat schandlyck is met opgevulden
krop [keel]’. De stad had vanwege de branden weldra voor hem letterlijk en figuurlijk haar
glans verloren:
Toen ick aanlande jn dees wyt vermaarde Stat
doe dagt ick, dit is t puyck dat Asia bevat
en haare boesem ciert, maar dieper jngekomen
’k sag gragten, sonder wal, met hoge klappus bomen*
klapperbomen
niet na de orde, maar jn t hondert heen geplant
de huysen meest van riet, en daaglycks was er brand
als oost end was ont vonckt, en stont jn ligte laye
was ’t mannen voort na t west, help spuyt en emmers dragen,
dits pure schelmery, de stat is halv verraan
pas op je wapenen, of ’t is met ons gedaan,
doe dagt ick menigmaal waar ben ick heen gaan dolen
dit land en heeft geen turf en tis vol gloende* kolen302
gloeiende
Ver van zijn Haarlemse dichtvrienden bleef Laurens van Elstland in Batavia de dichtkunst
trouw. Hij kende de werken van de vaderlandse dichters Vondel en Hooft en de predikantdichter Samuel Ampzing (1590-1632), evenals van de klassieke dichters, onder wie Horatius,
zoals blijkt uit het slot van de op Vondel geschoeide dichtersles aan zoon Daniël:
Wie souw by onsen tyt van Heziodes* weten
Hesiodos
Terenti*, Plauti*, of de grieckzen Callimach*
Terentius; Plautus; Callimachus
Homeer* was oerlang versturven en vergeten
Homerus
jn dien men niet hun bly en treurtonelen zag
wanneer het lyf verdwynt en ’t leven is versleeten
nochtans der dichtren naam wert nimmermeer vergeten.303
Of knipogend naar Vondels ‘Rey van Bacchanten’ (1643)304 met zijn gedicht ‘Zang’:
Als nu Partheniam, niam
Haar Jaar-banket zou geven
Evoe Evoe
301 Citaat via Bostoen 1988A, p. 190.
302 Citaat via Bostoen 1988A, p. 199.
303 Citaat via Bostoen 1988A, p. 193.
304 De ‘Rey van Bacchanten’ werd voor het eerst gesignaleerd als ‘Toen Bacchus las en sliep, en sliep’ op de
melodie ‘Als ’t begint’, ondertekend met I.V. Vondel, in het liedboekje Het Eerste Deel van d’Amsteldamsche
Minne-Zuchtjens, Op verscheyde nieuwe wijsjes, Door Lievende Gheesten uyt ghestroyt. Amstelredam: Aeltie
Verwou, 1643, p. 158-161. Zie: J.F.M. Sterck e.a. (ed.), 1931, p. 9-10.
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En toen die dag aanquam
Verscheen daar ’t godendom, en dom
En nimfen, en najaden
Evoe Evoe
Wie quam was welle kom
Vondel dichtte als openingsstrofen:
Toen Bacchus lag en sliep, en sliep,
In Ariadnes armen,
Evoe, Evoe,
Al ’t leger zong en riep.
De zee in ’t Eyland klonk, en klonk
Van Bommen en Cymbalen,
Evoe, Evoe,
Wat voeten had dat sprongh
Het is onduidelijk wat Van Elstland met ‘Partheniam’ bedoelde.305 Wellicht verbasterde hij de
naam van de Griekse tempel Parthenon. Of bedoelde hij het afscheidsmaal voor genodigden,
parteniers of deelgenoten, in het Kasteel ter gelegenheid van het vertrek van de retourvloot?
Uit de Bataviase annalen is bekend dat er tijdens zo’n ‘Scheymaal’ veelvuldig werd getootst.
We kunnen dan de vreugderoep ‘Evoe’ interpreteren als ‘À vous’ of ‘Op uw gezondheid’, en
‘niam’ als een onomatopoëtisch eetgeluid.
Er hangt nog een waas van geheimzinnigheid over de gedichten van Van Elstland. Dichtte
hij al vanaf 1668 over zijn Oost-Indisch verblijf tot zijn overlijden in circa 1698? Gezien de
censuur van zijn neef Jan mogen we iets dergelijks vermoeden. Dat Laurens aanleg had voor
het dichterschap blijkt uit zijn woordenschat, beeldend taalgebruik, scherp geheugen en
observatievermogen en goede verstechniek in de bewaard gebleven poëzie.306 De vraag rijst
hoe hij zijn kennis na zijn vertrek uit Haarlem had kunnen bijhouden. Kreeg hij boeken van
broer Joost, zwager Isaac, neef Jan of de Haarlemse kameristen opgestuurd? Kocht hij boeken
op venduties, had hij goede contacten met de Weesmeesters die over de inboedels van
overleden Compagniespersoneel beschikten? Uit vendutiecatalogi blijkt dat er boeken in
Batavia in omloop waren.
Het is ook nog afwachten of er aanwijzingen bestaan voor een dichtersvriendschap tussen
Laurens van Elstland en Jacob Steendam. Beiden hadden een doperse achtergrond maar
kerkten zondags verplicht Neder-Duits in de Kruiskerk. Van Elstland liet er tussen 1671-1675
zijn kinderen dopen. Het was ook de kerk waarmee Nieuhof bemoeienis had. Of was er een
kameraadschap met Pieter de Neyn? Deze jurist kwam van de Kaap in 1674 naar Batavia,
waar hij tot zijn overplaatsing naar Japara (1676) woonde. Of had hij Nicolaas de Graaff
ontmoet toen deze chirurgijn tussen juli en september 1676 in Batavia verbleef? Opmerkelijk
zijn de negatieve beschrijvingen door Van Elstland en De Graaff van de Bataviase vrouwen.
Over de uit de Republiek of elders uit Europa afkomstige vrouwen in Batavia dichtte Van
Elstland:
de witten syn van sulck een aart
als haar den droes* jn ’t backhuys* vaart
305 Bostoen 1988A p. 195-196 (cit); Bostoen 1988B, p. 15 (cit.).
306 ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 10.
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om door hun heylloos kyven
de meesterin te blijven307
Eveneens negatief was hij over de Bataviase nonjes, ‘Een bontje met style ooren / daar menig
in blyft smoren’:308
maar dat gescheurde goet* gevult vol ijdle praat
gelyck een blaas vol wint, kent afkomst, styl noch staat
stronthopen gaan alhier gekleet gelyck princessen309

vrouwen

Meende Van Elstland dat ze er tijdens hun kerkgang ‘gekant gestrickt als eene kermis pop’
uitzagen,310 De Graaff zag hen ‘opgepalleert, als geparelde poppe te pronken’ op hun stoelen
in de kerk zitten.311 Dat doet vermoeden dat Van Elstland en De Graaff de vrouwen in de
Kruiskerk geobserveerd hadden. Een andere mogelijkheid is dat De Graaff bij het schrijven
van zijn Oost-Indise spiegel (1701) inzage heeft gehad in Van Elstlands manuscript.312 Of
misschien had Van Elstland zijn negatieve woorden aan een andere schrijver ontleend,
bijvoorbeeld aan Pieter van der Burg in diens Curieuse beschrijving van de gelegentheid,
zeden, godsdienst, ende ommegang, van verscheyden Oost-Indische gewesten en machtige
landschappen (1677).313 Of kende hij nog andere reisverhalen waarin eveneens misprijzend
over de Oost-Indische vrouwen werd geschreven? Immers vanaf de Itinerario van Jan Huigen
van Linschoten stapelde deze toop zich in de Oost-Indische literatuur op. Opvallend is wel dat
in de Compagniesliteratuur ongeveer gelijktijdig vrouwonvriendelijke observaties
voorkomen. Dat kan ermee te maken hebben dat Van Elstland, De Graaff en hun tijdgenoten
met Europese ogen naar de Oost-Indische vrouw keken, zich superieur aan haar voelden en
haar sociale status en culturele identiteit afmaten aan die van hen zelf.314
 ‘Jan onder de deecken’
Tussen 1689 en 1691315 schreef Van Elstland de berijmde klucht ‘Jan onder de deecken’ dat
zich niet in Batavia maar in Haarlem afspeelde. De hoofdrolspelers zijn Trijn die Jan, een
oudere, impotente kroegtijger om zijn geld heeft getrouwd, maar Ligthart als minnaar heeft,
met wie ze al voor haar huwelijk omgang had. Een oplichtster beloofde Jan dat er geld in zijn
huis was verstopt, dat zij tevoorschijn zou toveren. Het echtpaar geloofde haar. In
werkelijkheid ging de oplichtster er met het goud- en zilverwerk vandoor. Inmiddels
verscheen Ligthart ten tonele die naar zijn Trijn verlangde. Toen hij zag dat zijn lief en haar
man zich aan toverkunsten hadden overgegeven, ging hij er vandoor. Jan die Ligthart had
horen praten, wist toen zeker dat Trijn hem bedroog. Trijn en Jan kwamen er vervolgens
achter dat ze waren opgelicht. Jan besloot Haarlem te verlaten en Trijn aan Ligthart over te
laten. Het motto van ‘Jan onder de deecken’ zou kunnen luiden ‘De werelt wil bedrogen
307 Citaat via Bostoen 1988A, p. 189.
308 Citaat via Bostoen 1988A, p. 190.
309 Citaat via Bostoen 1988A, p. 199.
310 Citaat via Bostoen 1988A, p. 199.
311 De Graaff 1703, 14.
312 Paasman 2002, p. 60; In ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 23 wordt het omgekeerde verondersteld.
313 Van den Burg 1677, p. 20: ‘hier en boven noch de Juffrouw te speelen en alles even net te maken, waar kan
dat uyt vallen als de mans geen inkomste of capitaal en hebben, men mag het draayen soomen wil, daar sijn wel
vroome, maar niet min ook ligtvaardige vrouwen, die men egter in vertooninge van heyligheyd genoegsaam op
doen’. Barend-Van Haeften 1992, p. 151 en p. 239, n. 58;‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 22-23 wijst op de
overeenkomsten in passages tussen Van Elstland, De Graaf en Van der Burg.
314 Zie ook Niemeijer 1996, p. 250; Paasman 2002, p. 60.
315 ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 30-31.
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wesen’.316 ‘Jan onder de deecken’ heeft veel weg van de Middeleeuwse kluchten zoals Nu
noch. Voor de titel van zijn klucht had Van Elstland zich laten inspireren
Het toneelstuk bevat twee verwijzingen naar het Compagniespersoneel. Allereerst de les
van de buurman van Jan: mannen die dienstnemen bij de VOC kunnen beter hun verloofde
meenemen omdat die toch niet op hem zou wachten, maar hem ontrouw zou zijn. Of Van
Elstland deze les met een fikse knipoog naar zijn eigen situatie had geschreven, is gissen. De
tweede les luidt dat met bedriegen en liegen veel geld kan worden verdiend. Bij terugkeer in
het vaderland is de Compagniesdienaar een geliefde prooi voor de hoeren in de bordelen.317
Sommig taalgebruik doet vermoeden dat Van Elstland Bataviaas publiek voor ogen had.
Bijvoorbeeld de raad van een onderkoopman om oude pinda’s met vet in te smeren en als vers
te verkopen, ‘de smeerpuds doet de katjang vetten318. Achter de vrouwtjes aanzitten, heet
‘pagger springen’.319 Voor het overige bevat ‘Jan onder de deecken’ geen informatie over
Batavia, het kasteel, de stad, de bewoners, het klimaat en de natuur.320
Hoewel het Bataviase publiek de strekking van het toneelstuk zou hebben begrepen, is het
de vraag of Van Elstland zijn klucht ‘Jan onder de deecken’ in Batavia wilde laten opvoeren.
Vermoedelijk had hij ingeschat dat dit niet mogelijk zou zijn. De Bataviase kerkeraad
verbood namelijk het toneel.
Er hangt nog een waas over het leven en dichterschap van Laurens van Elstland. Een
bewaard gebleven pakket met gedichten was vermoedelijk in 1693 met de decembervloot naar
Haarlem gekomen.321 Via een omweg belandde het manuscript uiteindelijk in de Bibliothèque
Nationale in Parijs waar het in 1886 werd beschreven.322 Dat is de reden waarom Conrad
Busken Huet, Kalff, De Haan en Du Perron geen aandacht hadden voor Laurens van Elstland.
Die eer komt aan de Leidse renaissancist Karel Bostoen toe, die het in 1985 ontdekte in de
catalogus.

Laurens of Lourens van Elstland (c. 1643-c. 1698)
schip Papenburg
Batavia 1668-c. 1698, smid, meesterknecht
rederijkerskamers Haarlem ‘Wijngaertrancken’ (1667) en Vlaamse kamer
‘Witte Angieren’
mengel-dichten bestaand Jn verscheyde Zin-stoffen
‘Jan onder de deecken’ (c. 1689-1691)

316 ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 16, p. 111, vers 1052 en p. 113, vers 1122.
317 ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 18.
318 ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 19 en p. 105, vers 912.
319 ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 19 en p. 101, vers 828.
320 ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 18.
321 ‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, p. 45.
322 Bostoen 1988A: Bostoen 1988B: Bostoen 1993; Van Elstland 2005. Signatuur: MS néerlandais N°61. In
zijn beschrijving van het manuscript merkte Gideon Busken Huet over het nog nooit uitgegeven handschrift op:
‘enkele stukken zijn merkwaardig met het oog op de geschiedenis der zeden’ (Bostoen 1988B, p. 1 (cit);
‘Inleiding’ in Van Elstland 2005, vii en p. 46-56).
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11  Isaac Sunderman (1661-1723)
Ook met Isaac Sunderman zijn er weer Oost-Indische dichterlijke impressies. Sunderman
(1661-1723), afkomstig uit Langenberg in Munster,323 kwam in juni 1693 voor de eerste keer
als adelborst naar Batavia, met de Bantam. 324 Eigenlijk was Sunderman proponent of
beroepbaar predikant. Hij had theologie gestudeerd in Metz, Parijs en het Duitse Hamm. Na
zijn disputaties of theologische verdedigingen in Hamm (1688 en 1689) werd hij aldaar als
proponent aangesteld, maar hij koos er toch voor om naar Oost-Indië te gaan, naar zijn oom
Johan Frederik Stumphius die in Naloer nabij Jaffanapatnam (Ceijlon) predikant was en op
het seminarium Latijn onderwees. Bij aankomst in Batavia vernam hij van zijn nicht dat zijn
oom was overleden. Voorlopig kon hij bij haar en haar man wonen. In januari 1694 werd hij
door de Bataviase kerkenraad aangesteld als tweede leermeester van de Neder-Duitse
gemeente.
Na beëindiging van zijn VOC-contract keerde Isaac Sunderman in 1698 als
krankenbezoeker op de Schoondijk terug naar de Republiek. Twee jaar later trad hij opnieuw
in VOC-dienst, ditmaal als soldaat of adelborst met de Ilpendam naar Kaap de Goede Hoop
en vervolgens met de Diemen naar Batavia.325 Hij moest wel, want zijn ‘Oost-Indies-gelt’ was
op.326 Hij had in zijn vaderland rondgetrokken op zoek naar werk. Hij had zelfs een
dienstverband bij de Brandenburgse West-Indische Compagnie overwogen, zoals is te lezen
in de introductie van zijn ‘Tweede reis naer Oost-Indiën’. Twee maanden na zijn aankomst in
juni 1701 werd hij door de kerkenraad aangesteld als krankenbezoeker. Sunderman bleef
ditmaal acht jaar in Oost-Indië. Hij keerde met de Baarzande in december 1709 terug naar de
Republiek, waar hij zich inkocht in het Geesten of Grote Gasthuis in Deventer. Hij zou er tot
zijn overlijden in 1723 blijven wonen.
In de zestien jaar dat hij in VOC-dienst was geweest, schreef Sunderman vernederlandste
Duitse woorden,327 zoals bijvoorbeeld ‘dort’ en ‘bekand’. Ook leerde hij de lezer van zijn
reisverhalen Maleise woorden. Zijn reiservaringen en Oost-Indische indrukkenen legde hij
vast in Zyn geschriften. Zyn tweemalige reisen naer Oost-Indien (1711). Zijn voorwoord,
gedateerd Deventer 20 augustus 1710, besloot hij als een ware predikant: ‘Die met Schepen
ter Zee afvaren, handel doende op de groote wateren, die sien de werken des Heeren, ende
zyne wonder werken in de diepte’, waarbij hij verwees naar psalm 107.328 Het was tevens de
opmaat naar de tractaten over stichtelijke onderwerpen die hij in Bengalen had geschreven.
Op de titelpagina vermeldde Sunderman ‘Leermeester der Duitsen en Batavieren, en haer
beider Oost-Indies-vaerder’. Evenals zijn zinspreuk ‘Tempora labuntur, tacitisque senescimus
annis Vivant Patres jujus Societatis’ die hij gedeeltelijk had ontleend aan Ovidius.329
323 Van Gelder 1997, passim. Ook Doornick, 1875.
324 NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 12649; DAS 1979, II, nr. 1643.4 (Bantham); DAS, I, 1979, III, nr. 5987A
(Schoondijk); Van Gelder 1997, p. 241-242.
325 NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 5487, f. 144 (Diemen); DAS 1979, II, nr. 1643 (Bantham); DAS 1979, II, nrs.
1832.3 (Hof van Ilpendam) en 1839.1 (Diemen); DAS 1979, III, nr. 6218.1 (Baarzande); Sunderman 1714, p. 4445 en 147-150. Van Gelder 1997, p. 241-242.
326 Sunderman 1714, p. 71.
327 Van Gelder 1997, p. 17, 82 en 263.
328 Sunderman 1712, p. 31. Psalm 107 ‘God redt uit alle nood’, vers 23-24: ‘Er waren er, die met schepen de
zee bevoeren, / die handel dreven op de grote wateren; / Zij zagen de werken des HEREN, / en zijn wonderen in
de diepte’.
329 Ovidius, Fasti VI, p. 771: Tempora labuntur, tacitisque senescimus annis. De tijd verglijdt en ongemerkt
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Sundermans Oost-Indisch verblijf was niet alleen beperkt geweest tot Batavia. Hij was ook in
de Bengaalse hoofdstad Hoegli aangesteld geweest. Na zijn tweede Oost-Indisch verblijf
besteedde hij zijn gage beter. Hij liet namelijk zijn teksten voor eigen rekening drukken.
Blijkbaar was er veel belangstelling voor Zyn geschriften. Zyn tweemalige reisen naer OostIndien, want in 1712 volgde een verbeterde en uitgebreide herdruk, eveneens op zijn kosten.
Sunderman had de tweede druk ‘noch wat beijtevoegen, van de situatie des levens van de
Caap, en van Java’ maar hij had op dat moment geen geld voor een nieuwe uitgave.330 In 1714
volgde toch nog een nieuwe druk, ditmaal met 300 exemplaren. Dat kostte hem 45 gulden.331
Hij besloot zijn boek met een bibliografisch overzicht van de door hem geraadpleegde
literatuur in Den Ham en andere Duitse steden evenals in Oost-Indië. Deze laatste opsomming
geeft de hedendaagse literatuuronderzoeker een indruk van het boekenbezit in Oost-Indië.
Sunderman had er onder andere Trouringh (1637) van Jacob Cats en van Nicolaus de Graaf
Reisen met d’Oost-Indise spiegel (1701) gelezen.

Isaac Sunderman, Zyn geschriften. Zyn tweemalige reisen naer Oost-Indien
Desen tweden druk, van nieuws door den autheur oversien en merkelijk verbetert (1712)

 Zyn geschriften. Zyn tweemalige reisen naer Oost-Indien (1711)
Sunderman beschreef zijn reizen naar en van Oost-Indië. Hij maakte er in totaal vier. Hij
wisselde impressies in proza met poëzie af. In ‘Eerste reis naer Oost-Indiën’ dichtte hij over
zijn aankomst en verblijf in Batavia.332
Eindelyk krygen wy Batavia,
Na negen maenden de Stad op Java,
Niet een boom is hier als dort,
Ook trekken wy al immer vort.

worden wij oud.
330 Het exemplaar van de UB Leiden (signatuur 358 G 32) bevat een ingebonden briefje van Sunderman,
gedateerd Deventer 1712.
331 Sunderman loste het bedrag bij zijn uitgever P. Curtenius in twee termijnen af: op 13 juni 1712 met 22
gulden en op 6 augustus met 23 gulden (Doornick 1875, p. 251; Van Gelder 1997, p. 265. Volgens Doornick
(1875, p. 257) was ‘Sundermans werkje’ vanuit typografisch oogpunt ‘volstrekt niet van die waarde, welke de
titel doet vermoeden. Als letterkundige curiositeit, als bewijs van welken onzin vroeger de eer van een derden
druk te beurt kon vallen’. Hij deed Sundermans poëzie af als rijmelarij en vond diens proza niet beter. Van
Gelder (1997, p. 241-242) vond het een ‘knullig gecomponeerd boekje’.
332 Sunderman 1712, p. 3-4.
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Hij gaf een opsomming van Oost-Indische specerijen en vruchten zoals limoen, guave en
mango:
Hier vinden zich Citroenen en Granaten,
Noten, Nagelen en Muscaten,
Kaneel, ook Peper geplant,
Gantsch anders als in Bergschen Land.
Lamoenen, Rijs, Zuiker, dit altemael
Vindet zich in Indischen dael,
Hier zijn ook Goujaves,
Anassen, Pinangh, Manjes.
De manier van wonen was zoals Sunderman gewend was: ‘Onse huisen in India, / Bouwen
wy als in Europa’. Maar de bewoners verschilden:
Wy woonen hier tot dienst van Hollant,
Met de Kinderen en Vrouwen bekant,
Die hier goetsch wensen
Als Javanen, Ambonees,
Baliers, Maccassaer en Chinees.
Caffer, Mooren, Botjes, Bandanees,
Japonder, Mallebaer, Zingelees,
Den Tartaer en Persiaen,
Neemt de Ed. Compagnie alles aen;
Enkele jaren later kortte Isaac Sunderman deze strofen over de bewoners in. In de herschreven
uitgave uit 1714 van Zyn geschriften. Zyn tweemalige reisen naer Oost-Indien bracht hij een
wijziging aan in zijn opsomming zonder een verklaring:
Indien heeft hier veele Menschen,
Die ons alles goets wenschen,
Als Javanan, Ambonees,
Baliers, Maccassaer en Chinees.333
In ieder geval vergat hij zijn ambitie als leermeester en krankenbezoeker niet, ‘Alles is doch
ydelheit, / Gedenk, ô lieve Christenheit’:
De Heiden woonen als de Sweyne,
Van Bamboesen in hutten alleyne.
Zy hebben nooit gesien het Land,
Daer Japhets staet ons is bekand,
Chams geslacht seer stout geboren,
Is hier in swarter verf verkoren,
Doch swarter ook elender is,
Dien Christus nooit geboren is.334
333 Sunderman 1714, p. 54.
334 Sunderman 1712, p. 5 en 1714, p. 55; Sunderman 1735, p. 173-174. In de druk van 1714 corrigeerde
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Met het Chamsgeslacht werden de nazaten van Cham, de jongste zoon van Noach in het Oude
Testament, bedoeld. Chams zoon Kanaän en diens nageslacht zouden geknecht raken en tot
slaaf worden gemaakt. In de Compagniesliteratuur worden inheemse volkeren vanwege hun
huidskleur met de nazaten van Cham vergeleken. Men meende dat iemand met een donkere
huidskleur meer vervloekt was dan een blanke. Dat gaf de VOC het legitieme excuus hen te
overheersen, uit te buiten of tot slaaf te maken.335
Bijna een kwart eeuw later werd dit gedicht postuum afgedrukt in Parnassus kunstkabinet.
Of verzameling van weergadelooze dichtstoffen (1735). Legger was het gedicht van 1712 in
Zyn geschriften. Zyn tweemalige reisen naer Oost-Indien. Blijkbaar had Sunderman na de
uitgave van 1714 opnieuw wijzigingen in zijn gedicht aangebracht. Had hij in 1714 de uit
1712 daterende openingstrofe ‘Wy woonen hier tot dienst van Hollant,’ veranderd in ‘Indien
heeft hier veele Menschen’, in zijn gedicht afgedrukt in Parnassus kunstkabinet had hij
teruggegrepen naar de oude openingsregel van 1712. Maar hij had voor andere slotregels
gekozen:
Wy woonen hier tot dienst van Hollant,
Met de Kinderen en Vrouwen bekant,
Die hier goede Vrienden haben,
Leven wel als de Bergh knaben;336
De samensteller van het Parnassus kunstkabinet. Of verzameling van weergadelooze
dichtstoffen, A[lexander] W[outmans], achtte Sunderman en zijn reisgedicht geschikt voor
zijn bundel: ‘Men heeft my willen verzekeren dat de Dichters, in dit KABINET opgeslooten,
geen Poëet zyn, dat is te zeggen, Luiden die juist dagelyks geen werk van de Dichtkunst
maaken’.337 Ieder gedicht in Parnassus kunstkabinet werd gevolgd door een gedicht over de
dichter. Zo ook het gedicht over onze leermeester: ‘Op Isaacus Sundermans Kunstgedicht’.
Dus rymde ISAACUS SUNDERMAN,
Gelyk als elk beschouwen kan,
In zyn geleerde dichtpapieren;
Leermeester van de Batavieren,
Een Duitscher: welk een schranderheid
In dit zyn werk verborgen leit,
Kan zich gemakkelyk ontdekken.
Toen hy naar Indiën wou trekken,
Vertrok hy uit het steedje Ham,
En reisde fluks naar Amsterdam,
Daar zynde, vroeg gy aan de Lieden,
Ei, laat my toch die gunst geschieden,
En zegtme, want het wort vast laat,
Waar dat men na Oostinje gaat?
Wilt by de naaste weg eens wyzen;
Dan zal ’k u danken, en ook pryzen.
Dit was de taal van SUNDERMAN,

Sunderman ’elender’ in ‘elendigh’.
335 Paasman 1984, p. 98-103, Paasman 1996, p. 238-26; Paasman 2002, p. 56. Ook Valentijn 1724, II, I, p. 346.
336 Sunderman 1735, p. 170-176 (cit. p. 174)).
337 Sunderman, Parnassus kunstkabinet 1735, ‘Aan den Leezer’, *3 r.
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Die referyenen maaken kan.338
In het Parnassus kunstkabinet kreeg ook een andere dichtende krankenbezoeker in VOCdienst een podium. Het betrof Menno de Vries. Aangezien diens gedicht geen enkele relatie
met Batavia of Oost-Indië heeft, wordt het hier niet besproken.339
Sunderman is de enige Oost-Indische dichter van wie er verschillende versies van een
gedicht bewaard zijn gebleven. Met zijn verwijzingen naar de diverse drukken op de
titelpagina van Zyn geschriften. Zyn tweemalige reisen naer Oost-Indien heeft Sunderman het
voor de bibliografen lastig gemaakt. De editie 1711 is identiek aan die van 1712 en de
vermelding derde druk op de editie van 1714, betreft feitelijk de tweede druk.340

Impressie van Isaac Sunderman (Thomas Nix)

Latere literatuurbeschouwers waren niet onder de indruk van Sundermans reisgedicht.
Predikant en geschiedschrijver van de Oost-Indische hervormde kerk C.A.L Troostenburg de
Bruijn (1830-1903) vond het ‘een bespottelijk gedicht’.341 Zonder dat hij Sundermans verzen
had gelezen, vermoedde De Haan in zijn excurs over de Indische verzenmakers dat ‘die wel
zeer fraai geweest zullen zijn.’ Zijn conclusie ‘de man [was] niet goed bij het hoofd’ gold
diens proza.342
Du Perron had voor zijn rubriek ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ in De Revue
Sundermans gedicht ook nog niet gelezen maar hij wist dat het in het Parnassus kunstkabinet
was afgedrukt.343 Dankzij de zoektocht van Batten in Holland kon Du Perron in De muze van
Jan Companjie ‘Isaac Sundermans Gedicht op zyn Ed: Reize naar Oostindien’ integraal
opnemen, inclusief de toegift ter illustratie van de ‘bespottelikheden’.344 Du Perron had
blijkbaar zijn tekenaar Thomas Nix een impressie van Isaac Sunderman laten vastleggen.
Paasman noemde in zijn bijdrage over ‘De Indisch-Nederlandse literatuur uit de VOC-tijd’
Sunderman ‘interessant als mens’ en ‘weinig belangrijk als dichter’ en besprak diens strofe
over het Chamsgeslacht.345
338 Sunderman, Parnassus kunstkabinet 1735, p. 176-177 (cit.). Ook in Du Perron 1939, p. 74; Du Perron 1948,
p. 103.
339 Sunderman, Parnassus kunstkabinet 1735, p. 40-45. Er zijn tot nu toe geen verdere gegevens over Menno de
Vries bekend (Troostenburg de Bruijn 1902, p. 83).
340 Editie 1711 is raadpleegbaar in Rotterdam (1407 E 42), 1712 in Leiden (UBL 358 G 32) en 1714 in
Deventer (SAB/RHY BORG 490).
341 Troostenburg de Bruijn, 1902, p. 77.
342 De Haan 1911, II, p. 733.
343 Du Perron 1921, p. 1248. Hij verwees naar Troostenburg de Bruijn.
344 Du Perron 1939, p. 70 (cit.)-74; Du Perron 1948, p. 99 (cit.)-103.
345 Paasman 2002, p. 55-56.
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Na deze kritische woorden over Sundermans stijl en verbasterd Nederlands is een
nuancering op haar plaats. In vergelijking met zijn taalgebruik in zijn reisimpressies en zijn
dedicaties in proza gebruikte Sunderman in zijn Oost-Indische berijmde beschrijving
eenvoudige taal. Het lijkt erop dat het zijn bedoeling was dat ‘Gedicht op zyn Ed: Reize naar
Oostindien’ kon worden gezongen. Maar dat is gissen omdat er geen melodie wordt vermeld.

Isaac Sunderman (1661-1723)
*schip Bantham, adelborst
Batavia 1693-1697, leermeester maar was proponent (beroepbaar
predikant)
Repatriëring schip Schoondijk
Munster 1698-1700
*schip Hof van Ilpendam en Diemen, adelborst
Batavia 1701-1709, krankenbezoeker
repatriëring schip Baarzande
Deventer 1710-1723
Zyn geschriften. Zyn tweemalige reisen naer Oost-Indien (1711, 1712,
1714)
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Compagniespoëzie

12  Suum Cuique (vanaf 1706)
Met de komst van de Jerusalem op 12 oktober 1706 brak een nieuwe periode in het Bataviase
culturele leven aan. Aan boord waren Janus alias Johannes Montanus gezegd Van Bergen als
sergeant en Harmanus alias Herman Bruijninck als scheepskorporaal.346 Ze zouden de
initiators worden van een groep letterlievende vrienden die zich ‘Suum Cuique’, ‘Elk het
zijne’, zou noemen.
Als zijn berijmde autobiografische schets op waarheid berust, had Janus voordat hij naar
Oost-Indië vertrok in Leiden en Utrecht gestudeerd.347 Hij stond bekend als een losbol die
weinig uitvoerde. In Den oorlog der philosophen, of de beroemde veltslag, geslaagen tussen
de vermaarde Aristoteles en den grooten Descartes (1701) ging hij er prat op in dienst van de
WIC te zijn geweest, op een Maltheser oorlogsgalei gevaren te hebben en in Rome
woonachtig geweest te zijn. Wellicht waren de Treur-Zang, op het vertrek van den Heer
D.U.I.M.G.B.V.F. [Montanus] zijnde van Uitrecht naar Middelburg om zig aldaar in de
praktyk te oeffenen (1692) en De kat gestuurt na ’t vaage-vuur, haar wederkomst, en verhaal
van het selve (1697) ook van zijn hand.348 Qua stijl lijken beide gedichten op zijn latere
gedichten. Behalve dat hij zich Montanus noemde, beriep Janus zich er ook op ‘Nullius et
Artis Fumatoriae Doctor’ te zijn.349 Dat hij de sofisterij personifieerde als ‘Jonker van
Sophisten’ of ‘Graaf Sophista’ laat zien dat Montanus het spel van de spitvondigheden
beheerste.
Over de letterkundige aspiraties van Herman of Harmanus Bruijninck is tot op heden nog
niets bekend.
In Batavia sloten tweeëntwintig liefhebbers zich bij Montanus gezegd Van Bergen en
Bruijnick aan: Joan Josua Ketelaar, Nicolaus Clement, Joannes Mullerius, Pieter Steen,
Hendrick Louis van der Grijp, Pieter Wijbers, Pieter de Jager, Pieter Vosburgh, Willem
Dumé, Willem Caaff junior, Jacob Willem Dubbeldecop, Jacob Baalde, Rogier Wels,
Johannes Fruijtman junior, Abraham Froeff, Lambert Radder, Jacob Bruijninck, Hendrick
Bruijninck, Johannes de Huijsser, Jan Cok, Johannes Bruijninck en Joan Hendrik Calde. Een
aantal van hen was naar Batavia gekomen,350 anderen woonden vermoedelijk al in OostIndië.351 Willem Caaff junior352 was koopman (1686-1708) onder andere op Banda en Jan
346 DAS 1979, II, nr. 1994.1; NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 14650.
347 Du Perron 1948, p. 136-144; Bostoen 1992, m.n. p. 118.
348 De Treur-Zang is afgedrukt in Gemengelde Parnas-Loof; Bestaande in verscheidene soort van gedichten, zo
ernstige als spot-dichten. Amsterdam: Johannes van Leeuwen 1716, p. 1-14, als: Treur-Zang, op het vertrek van
den heer D.U.I.M.G.B.V.F. zijnde van Uitrecht naar Middelburg (op den 6 e. Mey 1692. nieuwe stijl) om zig
aldaar in de praktyk te oeffenen, vertrokken. Volgens C. Catharina van der Graft kan deze afkorting van achter
naar voren gelezen worden als F. (?) Van Bergen, Genaamd Montanus, Iuris Utriusque Doctor (Montanus 1982).
349 Titelpagina Den oorlog der philosophen.
350 Pieter Steen uit Delft, met de Vrijburg in 1707 (DAS 1979, II, nr. 2034.5; NA; VOC, inv.nr. 13891),
overleed op 1 maart 1709 in Batavia. Hendrik van der Grijp uit Vlissingen met de Valkenisse in 1717 (DAS
1979, II, nr. 2325.1; NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 12780). Hij was opperstuurman en repatrieerde in 1718 eveneens
met de Valkenisse (DAS III, 1979, nr. 6433.1). Voor Jan Cok komen diverse naamgenoten in aanmerking: Jan
Kok uit Oostmarsum met de Herstelde Leeuw in 1705 (DAS 1979, II, nr. 1983.1; NA, VOC, 1.04.02, inv.nr.
12712), Jan Kok uit Amsterdam met de Concordia in 1706 (DAS 1979, II, nr. 2007.3; NA, VOC, 1.04.02, inv.nr.
12716) en Jan Kock uit Swerin met de Horstendaal in 1708 (DAS 1979, II, nr. 2058.5; NA, VOC, 1.04.02,
inv.nr. 14658). Deze naamgenoten waren soldaat of matroos en repatrieerden tussen 1711 en 1713.
351 Bijvoorbeeld Nicolaas Clement, wiens vader opperhoofd of gezaghebber van Tegenepatnam en Porto was
geweest. Vermoedelijk was de voormalige opperkoopman in Perzië Herbert de Jager de vader van Pieter de
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Huijser op Coromandel. Koopman Pieter Wijbers zou later gezaghebber van Semarang
worden.
Suum Cuique leek op een vaderlandse laat-zeventiende-eeuwse rederijkerskamer en
afficheerde zich als een geleerde ridderschap.353 In ‘Instituta Doctorum Nobilium, Equitum
Bataviæ sub Sijmbolo Suum Cuique’ werd in zeventien artikelen de oprichting vastgelegd. De
eerste drie artikelen waren een verklaring voor de naam: ‘Laat Elk het sijn’, ‘geeft Elk het
sijn’ en ‘behoud Elk het sijn’, de overige statuten waren gedragsregels, bijvoorbeeld de
zestiende: ‘Altijd in alle gelegentheijd en voorvallen, bij daag bij nagt, op straat, int bed, sigh
te Erinneren sijn Sinspreuk Suum Cuique’.354 De zinspreuk was ontleend aan Pruisische
ridders.355 De leden van de ridderschap verscholen zich achter pseudoniemen. Zo heette Pieter
Vosburgh ‘De Ridder van de burcht’, Willem Caaff junior ‘De bataviasen ridder Artaban’, of
‘vierde Wijze uit het Oosten’, en Harmanus of Herman Bruijninck ‘Den Roua malacsen
Ridder Lijsimachus’, naar de gelijknamige veldheer van Alexander de Grote maar dan wel
verblijvend op de Roea Malacca in Batavia, de huidige Jalan Roa Malaka.
Speciale posities waren er voor opperkoopman Joan Josua Ketelaar (1659-1718) en
Nicolaus Clement.356 Ketelaar was de ‘oud-grootmeester’ en diens riddernaam was ‘Den
poolsen orondatus’,357 met een knipoog naar de Indiaansche Orondatus in Rodd’rick ende
Alphonsus (1616) van G.A. Bredero. Hij was tevens beschermheer van Suum Cuique.
Nicolaus Clement was de ‘presente grootmeester’ en zijn alias was ‘De Ridder van de
Phœnix’. Montanus gezegd Van Bergen was secretaris van de riddersociëteit en noemde zich
eenvoudigweg ‘De Ridder van den Bergh’.
Er maakten ook prinsessen deel van Suum Cuique uit. Ze waren de echtgenotes van de
ridders. De alias van de echtgenote van Nicolaus Clement was ‘Clementia off
goedertierende’, de echtgenote van Pieter Vosburgh heette ‘Prudentia of voorsigtige’ en die
van Willem Caaff junior ‘Macritas off Wackere’.
De bijeenkomsten van Suum Cuique werden gehouden in de thuyn Altena van Nicolaus
Clement en in de ‘Biesencluijs’ van meester Leopoldus buiten de Rotterdamse poort.358 Voor
de ontcijfering van de geheimtaal in de ridderlijke brieven was een sleutel samengesteld. Met
Accalam werd Malacca bedoeld, Made was het eiland Edam voor de Bataviase kust, de
‘Ridders van de Sevenpijlen’ waren de Nederlanders, de ‘Poliphemuskinder’ waren de reuzen
en matrozen werden ‘bepekte klimgasten’ genoemd.359
Jager, de directeur van Suratte en gouverneur van Malakka, Gelmer Vosburgh de vader van Pieter Vosburgh en
de gezaghebber van Malakka, Wynant Dubbeldecop de vader van Jacob Willem Dubbeldecop. Het is nog
onduidelijk of Jacob Bruijninck, Hendrick Bruijninck en Johannes Bruijninck familie van Harmanus of Herman
Bruijninck of van de resident van Java’s N.O.-kust Gualter Bruijninck waren.
352 De vader van Willem Caaff, Willem Caaff senior, was resident van Bantam (ca. 1670-ca.1685). Willem
Caaff jr. had een zakelijk contact met Johannes Bruijninck.
353 Bostoen 1992, p. 118.
354 Suum Cuique, f. 20v-21r, 37v (cit.)-38v (cit.). Zie voor de artikelen ook Du Perron (1948, p. 137 met de
correcties: ‘of nagt’ wordt bij nagt, ‘in t bed’ wordt int bed, ‘erinneren’ wordt Erinneren en ‘sinspreuk’ wordt
Sinspreuck.
355 Suum Cuique, f. 26r. Ook in Du Perron 1948, p. 140.
356 Nicolaus Clement (1647-1701), afkomstig uit Middelburg, was op 24 juli 1677 met de Koewerve in
Negombo op de westkust van Ceijlon aangekomen (DAS 1979, II, nr. 1340.2; NA, VOC, 1.04.02, inv.nr.
122228, f. 1). Hij was getrouwd met Geertui van Dalen. In Batavia werd hun dochtert Geertrui Constance
geboren die er ook overleed (1692-1720). Omdat Clement van onrechtmatig handelen op de Coromandel kust
was verdacht, werd hij gevangen genomen. Enkele jaren later werd hij met zijn familie naar Batavia
overgebracht waar hij zijn beklag deed bij de Raad van Indië. Uiteindelijk hebben de Heren Zeventien hem zijn
straf kwijt gescholden (Van Gelder 2012, p. 111-112). Omdat Clement al in 1701 was overleden, is het vreemd
dat hij een van de ridders zou zijn geweest. Wellicht werd zijn zoon Clement jr bedoeld.
357 Ketelaar was geboren in het huidige Poolse Elbin.
358 Suum Cuique, f. 39r en 40r.
359 Suum Cuique, f. 40r-40v. ‘Poliphemuskinder’ was een verwijzing naar Polyphemus, zoon van Poseidon, een
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Suum Cuique was een elitair gezelschap. Het was in het jaar van aankomst van Montanus
opgericht en heeft zeven jaar bestaan (1706-1713). De ridders waren goed geschoold of
afkomstig uit het betere VOC-milieu. Montanus gezegd Van Bergen wisselde moeiteloos van
het Nederlands naar het Latijn. De vrienden die Ketelaar, Montanus en Bruijninck om zich
heen hadden verzameld, speelden het quasi ridderspel mee. Werd de Indiaansche Orondatus
in Rodd’rick ende Alphonsus vergezeld door zijn moren, Ketelaar beschikte over de vazallen
Montanus gezegd Van Bergen, Bruijninck en Clement.
 ‘Van de Ridder-ordre Suum Cuique’
‘Van de Ridder-ordre Suum Cuique’ is een contemporain handschrift bewaard gebleven. De
56 folianten met proza en poëzie zijn in marokijnleer ingebonden. Het zijn nette afschriften
met zwierige krullen, vermoedelijk door VOC-klerken geschreven. De teksten over Suum
Cuique waren afkomstig van secretaris Johannes Montanus gezegd Van Bergen. Achterin het
manuscript zijn ook nog andere gedichten ingebonden. De meeste waren afkomstig van
Everhard Kraeyvanger, wellicht een beoogde opvolger van Montanus.
Het manuscript opent met een ridderlijk schrijven van de Poolse Orondatus of Joan Josua
Ketelaar en de ‘batavischen Lysimachus’ of Herman Bruijninck aan de ‘Ridderlijke gemeente
onder het devijs van Suum Cuique tot Batavia’. Het was gedateerd ‘In ’t rijk raaballam, tot
nihcoc’ of Cochin op de Mallabaarse kust, twee jaar na de stichting van de riddersociëiteit.360
De brief had als motto: ‘Et genus, et proavos, et quæ non secimus ipsi viæ nostra voco horat’
of ‘men moet niet roemen op sijn geslagt en voorouders, maar op sijn eijgene daden’.
Orondatus en Lysimachus wezen de cavaliers op deugdzaamheid: ‘hoe meer iemant met ware
deugd begaaft is, hoe eerder hij door onvervalste stemmen tot Eerampten verheven werd’. De
brief is in tweeën opgedeeld. Na een introductie van Suum Cuique en de prinsen, volgt het
reisverslag van Orondatus en Lysimachus die met het zeekasteel Gamron van kapitein Jacob
Weijland op 16 oktober 1707 van Batavia waren vertrokken361 en via Malakka naar Cochin
voeren, waar ze medio februari 1708 aankwamen. Onderweg beleefden ze heldhaftige
avonturen, overnachtten in kastelen of huizen, vierden feest en ontmoetten bekende figuren
uit herbergen in de Bataviase Lepelstraat of meenden bekenden te herkennen van de kastelen
of vermakelijke plaatsen buiten de Bataviase muren, zoals de thuyn Soetendaal op Tanah
Abang van Lambert Radder alias ‘De Ridder van de Opgaande Son’. Op Nieuwjaarsdag
dachten ze met heimwee aan de Bataviase festiviteiten op de Roea Malacca, Heerenstraat,
Kaaijman- en Rinocerosgracht en het Vierkant. Ze dachten aan de wijn en het bier van
Hendrick Luning in de Hollandse thuyn of die van senior Olivier, aan de ‘salvolatile’ of de
opwekkende koffie van de dames Schrijver en Teut in de Heerenstraat, aan de paarden en
koetsen van Schreuders op de Rinocerosgracht voor de ritjes naar de dames van plezier bij
ridder Paggerman alias Jacob Baalde en bij die van Orab nopmac of Kampong Baroe buiten
de Diestpoort. Orondatus en Lysimachus besloten hun brief met het voorstel Janus/Johannes
Montanus tot secretaris van Suum Cuique te benoemen.

mensenetende cycloop.
360 Suum Cuique, f. 1r-10v. In de datering ‘post natalem christi 3415,5 maenden en het tweede jaer der stigting
onser societeijt’ wordt een getallenspel gespeeld. Ketelaar, Bruijninck en Montanus vertrokken op 16 oktober
1707 met de Gamron voor hun overtocht van Batavia naar Cochin. Dit VOC-schip was met kapitein Jacob
Weijland op 8 september 1707 in Batavia aangekomen (DAS 1979, II, nr. 2019.1). Wanneer we 1707
vermenigvuldigen met 2 en aanvullen met 0,5, zijnde de 2 e helft van het jaar 1707, komen we uit op 3415,5. Het
getal 2 heeft een bijzondere betekenis: 1707 is het 2e oprichtingsjaar van Suum Cuique.
361 Bij resolutie van 20 september 1707 had de Raad van Indië besloten: ‘Met het schip Gamron [..] is verstaen
weder derwaarts [Mocha] te laten gaan den coopman Jan Josua Ketelaar en den ondercoopman Jan van der
Neden, om het daarmede overgaande cargasoen [lading] te verhandelen ende den incoop van cauwa [koffie] voor
het vaderland te doen’ (Vogel 1937B, p. 24 (cit.)).
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Uit het gedicht ‘Grillen, voor den dagh gebraght’ blijkt dat ook andere caveliers van Suum
Cuique op het zeekasteel Gamron meevoeren: Joan Hendrik Calde of ‘De Ridder van de
Sauveguarde’, Joannes Mullerius of ‘De Ridder van den omgekeerden Helm’ en Jan Cok of
‘De Ridder van de gebroken Lans’.
Het reisverslag wordt gevolgd door gelegenheidsgedichten. De ‘Nieuw-Jaars-Wensch’
gedaan aan boord van de Gambron door J.M. dat acrostichons bevat op onder andere Joan
Josua van Ketelaar en Herman Bruijninck, en wordt gevolgd door een ‘Toegift aan Sr
Bruijninck’,362 Montanus dichtte op de voornamen van Ketelaar voor het jaar 1708:
In den ersten dagh van’t jaar, soo kom ick u ontmoeten,
Om in een slegte* rijm, off nieuwe Jaars gedigt,
Als offerhanden van een dankbaar hart, en pligt,
Neerleggend’ Zielesugt, voor u g’dler versoeken;
In u gehouden door een keten van weldaden,
Op een gestapelt, en door u op mijn geladen.
Soo waar mijn magt soo groot als mijn genegentheden,
U aller jaaren, streefden* Nestors eeuw voorbij,
Altoos in vreugden, en door voorspoet eeuwig blij,

eenvoudige

gingen … voor

En op die van mederidder Bruijninck:
Herman, u werd ook mee, geluk en heijl gegond,
En wat vermaaklijk is in jonge liedensleven
Roem, rijkdom, eer, geluk, voorspoedig in het minnen
Moed uEd liefde sijn, soo daartoe strekt u sinnen
Als ick, ō: braave Ziel, herdenk genegendheden
Nog staag bewesen mijn, In korte-kennis tijd,
Montanus schreef ook gedichten voor kapitein Jacob Weijland toen die op 13 januari 1708
verjaarde: ‘Mixturadi van scheeps Jock en Ernst’ en ‘Grillen voor den dagh gebraght’. Het
laatste gedicht wordt gevolgd door twee liederen. De eerste op de ‘Toon, is Liefde soet
Lijden’ en de tweede op ‘Een ander vois Sarabande off Laastmaal in ’t krieken al van den
Daage’. Ook voor de jarige Josua Ketelaar had Montanus gedichten in petto: ‘Ter
Verjaardagh van den E. Coopman en hooft der Mochasen handel De Heer Joan Josua Ketaar,
etc.’ en ‘Dubbeldnaamgedigt op den zelven Heer’.
Het tweede deel van het manuscript bestaat uit de geschiedenis van Suum Cuique. Die is
vastgelegd in ‘Opkomst van De Loffelijke en nôijt volpresen Ridder Order in ’t Eijland Groot
Java tot Batavia, bekend onder haar Zinspreuck Suum Cuique. Zampt hare Wetten,
ordonnantien, statuten, Costuijmen, Ridders, Princessen, Casteelen burgten, en vastigheden’,
te samen gebragt en opgesteld Door Joannes Montanus, J:U:D [doctor in de beiden
rechten].’363
Het wordt gevolgd door het berijmd wel en wee van de ridderorde. Het is een lang gedicht
en vormt met 28 folianten de hoofdmoot van het manuscript. Het wordt voorafgegaan door
het gedicht ‘Op De oirspronk der bataviase Ridderschap, onder het devijs Suum Cuique door
Joannes Montanus J.U.D.’ dat in alexandrijnen is geschreven en is ondertekend met de
zinspreuk ‘Festina Lente of spoedigh, dog met goed overlegh’ of ook haast u langzaam.
Soo vind men ook, Apol in’t midden van de baaren
362 Suum Cuique f. 14v-15v (cit. 15r).
363 Suum Cuique, f. 15v-18v.
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Schenken sijn bronnens nat, tot E’le Poësij;
Ook musen driemaal drie, hun loncken daarbij paaren
Tot roem der Bataviase Ridder maatschappij,
hier schildert ons Montaan de ridderlijke orden
van veel eeuwen voor, die nu meest sijn vergaan,
En die door eijgen baat, vernietigd sijn geworden,
dogh (Suum Cuique) voert hij ten top-punt aan,
En schoon dees ridderschap, men maar verçierd moet agten,
Ook anders niet, dan tot Loflijk leering streckt,
So diend men egter dit, ter aller tijd betragten,
Dat jock bij ernst gevoegd, ons sluijmer, sinnen weckt,364
Gezien de titel van het omvangrijke gedicht blijkt wederom Montanus’ scholing: ‘Absit
Momus, Et legat hilaris Lector’ of ‘vertrek Momus hier moet een leser sijn van vrolijken
geest’ zoals in de kantlijn is te lezen. In de openingsstrofe klinkt de uitdrukking ‘Ik zing
Horatius’ door. Volgens hem onderscheidde de Bataviase riddersociëiteit zich door haar
zinspreuk Suum Cuique van ridders uit de klassieke oudheid en christelijke ridders die stalen
en moordden of hun riddereer hadden gekocht:
Ik sing ook van een ridderstaat,
Den ridderrang van ’t goudrijk oosten,
die vrouw, die weeuw, die maagt vertroosten,
en niemand doen ter werel quaat.
Haar(c) sinspreuk, ider ’tsijn te geven,
daar in bestaat het heele leven,
want ider ’t sijn, baart geen gekijff;
Een jder ’t sijn sal vreede bouwen,
En sal’t vermaak altijd behouwen,
Een ijder ’t sijn, voor man en wijff.
(c) de ridderschap van batavia; voert reeds de sinspreuk Suum Cuique365
Het gedicht bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de manmoedige avonturen van
drie Bataviase ridders vol ontberingen zoals betoverde kastelen, vechtende buffels, donkere
bossen, modderpoelen, een boze reus en een betoverde prinses. Uiteindelijk bereikten de
ridders Doornenberg of Pondok Poetjong in de Ommelanden. Daar stond het paleis van
prinses Swart Bulleback die hen met haar ‘staatjoffers’ of haar gevolg van aanzienlijke dames
ontving en hen laafden met water uit ‘een diamant bocaal, / van bamboes, netjes
uijtgesneden’. Ze sprak met de ridders een ‘seer soet Javaanse taal’.366 De cavaliers trokken
verder. Nadat ze kruipend over boomstammen de Tjiliwoeng waren overgestoken, verpoosden
ze in een aangenaam bosje van mirre en laurier. Waarna hun de wildernis of het oerwoud
wachtte met slangen, adders, tijgers en leeuwen. Uiteindelijk bereikten ze Doorenbergeroord,
de thuyn van predikant Augustinus Thornton.367 Daar bezong Montanus het Bataviase zoete
buitenleven:
364 Suum Cuique, f. 23v.
365 Suum Cuique, f. 26v; de noot staat in de linkerkantlijn. Ook Du Perron 1948, p. 140 met de opmerking dat
jder is ider geworden en de noot niet wordt vermeld.
366 Suum Cuique, f. 28r; Du Perron 1948, p. 142.
367 Augustus Thornton junior was in 1663 in Batavia geboren en had in Leiden theologie gestudeerd. Nadat hij
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Een land soo rijk van alle saaken,
Een land dat ijder kan vermaaken
Een land vol pronck, vol praal en pragt;
Een land dat kan op Ceres roemen,
En Flora godin van de bloemen,
Een land bij elck geviert, geagt,
[...]
Een land, alwaar, suur, soet limoenen
(soo groot als Hollandse pompoenen:)
bij duijsend men hier groeijen siet;
Hier duijsend fruijt soort voor een tafel,
en suijker, aangenaam voor wafel,
wast hier langs sloot, en dicke riet;
Hier sietmen duijsent vrugtrijk boomen,
en daar vischrijke waterstroomen,
Klaar als venetiaans cristal;
Daar sietmen poetsrijck aapen springen,
Hier hoortmen nagtegalen singen,
Dat het klinckt door gebergt en dal;
Daar sietmen aan een ander zeijde
De geijt in Klaver groeneweijde,
’t geboomt vol parkiet, pagegaij;
natuur die geeft daar lustprieelen
Die vele van d’Italiaans verscheelen*,
want sij sijn hondermaal soofraij.368

verschillen

Het ridderlijk trio werd gastvrij onthaald door de eigenaar van de thuyn of ‘castelein’
Thornton met schapenvlees, vis en goede wijn. Na de maaltijd discussieerden ze over mode
en kleding. En ook over de zwarte huidskleur van de vrouwen, ‘die door natuur gemaskerd
sijn’. Deze versregel werd met een voetnoot in de kantlijn verklaard: ‘de swarte vrouwen van
Asia, heeft de natuur een altijd duurend swart masker voor haar aangesigt gegeven’.369
Na een verkwikkende slaap keerden de ridders terug naar ‘het beroemd Batavia’ waar ze
kond deden van hun avonturen die hen tot cavalereske helden maakten.
Het tweede deel van het gedicht geeft een dichterlijke impressie van de ridders en hun
prinsessen. Nadat hij voor iedere ridder een strofe had gedicht, besloot Montanus:
O. Dappre ridders al te samen
tot al mijn wensen seg jk Amen,
in maart 1691 weer in Batavia terug was, werd hij beroepen bij de Nederduitse en de Portugese gemeente. Hij
preekte vaker in de laatste kerk. Zo vaak zelfs dat hij in 1705 de Bataviase kerkenraad schreef dat hij niet meer
in het Nederlands kon preken. Thornton kwakkelde met zijn gezondheid. Na zijn emeritaat (27 juli 1717)
overleed hij op 29 november 1720 in Batavia (Troostenburg de Bruijn 1883, p. 428-429).
368 Suum Cuique, f. 30r; Du Perron 1948, p. 143, met de opmerking dat in de weergave de hoofdletters en
interpunctie zijn aangepast.
369 Suum Cuique, f. 31r.
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op dat sij seker mogen gaan,
aan u, als ook u princesijnen;
Ja amen; amen bij dozijnen;
nu sal jk tot u daden gaan.
Waaraan hij in proza hoogdravend toevoegde: ‘Het is roemwaardiger en beter dat onse droom
aan ons sijn beginsel verschuldigt is, dan dat den adel onser voorouders jn onse gebruiken een
eijnde vind.’370 De Bataviase ridders bezaten kastelen en hoven die niet voor vaderlandse,
Europese en pauselijke paleizen onderdeden:
Heel Sant German kan ’t niet ophalen,
Bij het vermaakrijk Soetendaale,
Caret gaat boven Konings Loo,
Tana-Abang en Doorenbergen,
Het Escuriaal in pragt kan tergen,
En ’Ttjilidock doed ook alsoo.
Antsjol, Prigi, en Meester Knelis*,
u pracht en roem (segt elck) dat veel is,
soo Tanjong en soo Altena;
En Bisenkluijs gaat ver teboven,
De wijd beroemde Toscaanse Hoven,
als meede Rauwa Sibottja*:371

Meester Cornelis, ten zuiden van Batavia

Roea Tjibodas, Buitenzorg

Na dit lange gedicht volgen de zeventien artikelen van Suum Cuique en de sleutel tot ridder-,
prinsessennamen en de andere woorden in het manuscript.
Hierna zette Montanus opnieuw Ketelaar in het dichterlijk zonnetje. Ditmaal met een
tweetalig verjaardagslied. In het Latijn en Nederlands dichtte hij ’Rhitmus, In Natalem Diem
generosissimi Domini Johannes Josua Ketelaar, admusicam applicata secundum belgicorum
cantilenam’. Vervolgens meenden enkele ridders dat het overlijden van de raad van Indië en
veldoverste Harman de Wilde op 13 oktober 1707 dichterlijk moest worden vastgelegd.372 Als
ware rederijkers ondertekenden ze met hun initialen. Wellicht verwezen de letters ‘I.B’ naar
Jacob Baalde of ‘Den Ridder van de Paggerman’ en stond ‘W.F.’ voor Abraham Froeff of ‘De
Ridder van de Witte Roos’. Deze grafdichten besluiten de reeks gedichten van en over de
riddersociëteit Suum Cuique.
De brief en de gedichten van Suum Cuique zijn in quasi-rederijkersstijl geschreven. Er is
volop humor aanwezig. De teksten zijn geestig, komisch, verheven en pathetisch. Secretaris
Montanus of ‘De Ridder Van den Bergh’ koos voor relativering, contrastwerking, spel, spot,
chargering en lering.373

370 Suum Cuique, f. 36r.
371 Suum Cuique, f. 37r; Du Perron 1948, p. 144, met de opmerking dat in de weergave de hoofdletters en
interpunctie zijn aangepast. Een andere aanpassing betreft ‘In pragt en roem’ in ‘u pragt en roem’.
372 Suum Cuique, f. 42r-43r. De Wilde, geboren in Den Haag, werd 58 jaar, 7 maanden en 2 dagen. (De Haan
1923, Platenalbum E.8). Zijn zerk is in de muur van het voorplein van de voormalige begraafplaats Tanah
Abang, het huidige Museum Taman Prasasti, ingemetseld. François Valentijn heeft als veldpredikant onder De
Wilde een expeditie naar Midden-Java meegemaakt.
373 Du Perron 1948, p. 143.
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Suum Cuique, f. 27

Dankzij Du Perron is het manuscript aan de vergetelheid ontrukt, nadat hij door de adjunctlandsarchivaris J. Vermeulen op het spoor ervan was gezet.374 De Bataviase ridders van Suum
Cuique leken hem wel iets. Als kind was hij al gefascineerd door de avonturen van
manhaftige lieden. Zo zeer zelfs dat hij hun avonturen in beeldverhalen vastlegde. Die van de
jonge Franse adelborst in Engelse dienst, François Charpèt, spraken hem het meest aan.375
Nadat hij de transcripties had ontvangen, nam hij ze op in de tweede druk van De muze van
Jan Companjie.376 Het lange gedicht van Montanus omschreef hij als een ‘eindeloos en lustig
getourneerd poëem’. Hij vond het in een ‘leutig-oratorische stijl’ geschreven. Suum Cuique
getuigde volgens hem van een ‘speelse gezelligheid’ waarbij de deelnemers zich verscholen
achter ‘kinderlike mystificaties’. De triomf elkaar tot ridder te slaan en tot prinses te zijn
verheven, moest, zoals Du Perron sarcastisch opmerkte, ‘een onovertrefbare en unieke
sensatie geweest’ zijn.377
In zijn overzicht van de Indisch-Nederlandse literatuur in de VOC-tijd merkte Paasman op
dat het ridderlijk gezelschap Suum Cuique literair-sociologisch curieus in zijn soort was. Hij
vond de gedichten literair gewogen te licht.378
 Andere dichters met een band met Suum Cuique: Joan Josua Ketelaar
Het manuscript besluit met een eerbetoon aan Joan Josua Ketelaar. Dit maal ter gelegenheid
van zijn verjaardag op eerste kerstdag 1713, die hij in Souratte vierde. Pieter Ls. Phoonsen en
Joan Nieukerk schreven een gedicht, een anoniem dichter dichtte een lied in het Latijn en
Nederlands. Joan Joachim Eggers en Paulo Paravicini schreven een toespraak in het Latijn.
Al deze gedichten, liederen en toespraken voor Joan Josua Ketelaar – inmiddels bekleedde
hij een een directeurspost – wijzen erop dat zijn aandeel in Suum Cuique meer was dan
beschermheer. Zijn positie was vergelijkbaar met die van de prince van een rederijkerskamer,

374 Du Perron (Brieven 1984, VIII, p. 115) schreef op 4 maart 1939 aan Landsarchivaris F.R.J. Verhoeven
‘Vraag Vermeulen om vooràl nog te zoeken naar zijn notities over de bataviasche verzenmakers, waar hij mij
over sprak. Die kan prachtig zijn voor de 2 e druk van De Muze.’ Ook Bostoen 1992, p. 117-118; Paasman 2002,
p. 61.
375 Perron, E. du. ‘François Charpèt en andere beeldverhalen’. Met een inleiding van Kees Snoek. In:
Uitgelezen boeken 11 (2007) p. 2.
376 Du Perron 1948, p. 136-144.
377 Du Perron 1948, p. 137.
378 Paasman 2002, p. 61.
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hoewel in de gedichten van Suum Cuique en in de andere teksten de gebruikelijke
princestrofen ontbraken. Of dwong Ketelaar vanwege zijn overmatige corpulentie379 gezag af?
Een jeugdzonde had de jonge boekbinder Ketelaar in de armen van de VOC gedreven.
Nadat hij was betrapt op het vergiftigen van zijn baas en op de beroving van een collega
boekbinder, was Joan Josua Ketler, alias Ketelaar, via Dantzig, Stockholm en Amsterdam
gevlucht naar een nieuwe toekomst in Oost-Indië.380 Tussen 1683 en 1705 was hij geplaatst in
Seratte waar hij opklom van pennist tot onderkoopman. In 1705, tijdens zijn tweede
dienstverband bij de VOC, werd hij naar Batavia overgeplaatst. Als leider van een
gezantschap naar Mocha (1705-1706) viel hij vanwege zijn tact op, als gevolg waarvan hij
een nieuw gezantschap, ditmaal naar Cochin, mocht leiden. Aan die missie namen enkele
ridders van Suum Cuique deel: Joan Montanus, Herman Bruijninck, Joan Hendrik Calde,
Joannes Mullerius en Jan Cok. Hun avonturen werden door Joan Josua Ketelaar alias de
Poolse Orondatus en Herman Bruijnick of de ‘batavischen Lysimachus’ in hun brief aan de
andere ridders te Batavia beschreven als ook in Montanus’ gedichten. Ze zijn in het
manuscript van Suum Cuique te lezen. Enkele jaren later leidde Ketelaar het gezantschap naar
het hof van Groot Mogol Sjah Alam Bahdur in Lahore in het huidige Pakistan (1711-1713).381
Zijn kennis van de Hindoestaanse taal kwam goed van pas. Ketelaar had indertijd een
woordenlijst en een spraakkunst samengesteld, de ‘Instructie of onderwijsinge der
Hindoustanse, en Persiaanse taalen’ (1698).382

Instructie of onderwijsinghe der Hindoustaanse en Persiaanse taalen (1698)

Ook deze keer maakten ridders van Suum Cuique deel uit van Ketelaars gezantschap: Herman
Bruijnick, Joan Hendrik Calde en Jan Cok. Bruijnick was de secretaris. In Ketelaars gevolg
reisden ook pennisten, grenadiers, trompetters en een tamboer. Wellicht waren Phoonsen,
Nieukerk en Eggers, die Ketelaar met hun verjaardagswensen hadden verrast, onder hen. De
379 Vogel 1941, p. 644.
380 Bostoen 1992, p. 119 en 122, n. 25; Vogel 1937, p. 213-215. Ketelaar voer als adelborst in 1682-1683 op
Het Wapen van Alkmaar naar Oost-Indië. Het schip bereikte op 13 februari 1683 de Bataviase rede. Ook NA,
VOC, 1.04.02, inv.nr. 11825, f. 33r-34v; DAS 1979, II, nr. 1434.4.
381 Pott 1997, p. 17-32; Bostoen 1992, p. 119-120; Van Gelder 1997, p. 86, 181-182 en 230-231; Zandvliet
2002, p. 123-126. Zie voor het gezantschap: Vogel 1937.
382 Ketelaar werd bij resolutie van 1 augustus 1711 benoemd. Ook Vogel, J.P. ‘De eerste “Grammatica” van het
Hindoostaansch’. In: Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. 1941, p. 643-674. Ook
Vogel 1937, p. 24-33. Ook NRC 21-04-2016 ‘Misdadiger en taalkundige’ over het (terug)gevonden manuscript
‘Instructie of onderwijsinghe der Hindoustaanse en Persiaanse taalen’ in de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Onder de doorgestreepte naam kwam die van Ketelaar te voorschijn
(https://www.nrc.nl/nieuws/2012/04/21/misdadiger-en-taalkundige-1096260-a775335#photo).
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Duitse VOC-soldaat Johann Gottlieb Worm (1688-1735) behoorde tot Ketelaars lijfwacht en
legde de missie vast in Ost-Indian und Persianische Reisen (1737). Maar in het hoofdstuk
‘Dritte Reise. Von Batavia nach Jipahan in Persien, mit den holländische Gesandten, herrn
Johann Josua Kettler, von 1716, bis 1718 gethan’ vermeldde hij echter niets over de
bijzondere, ridderlijke band die sommige gezandschapsleden met elkaar deelden.

Joan Josua Ketelaar

Terug in Batavia scheidden de wegen van Ketelaar, Montanus en Bruijnick zich. De laatsten
repatrieerden met de novembervloot van 1713.383 Daarmee leek er ook een eind te zijn
gekomen aan de Bataviase riddersociëteit en haar feesten. Wellicht had Suum Cuique haar
bestaan kunnen bekostigen dankzij de gage van haar beschermheer.384 Ketelaar overleed in
1718.
 Andere dichters met een band met Suum Cuique: Everhard Kraeyvanger
Onduidelijk is de positie van de dichtende jurist Everhard Kraeyvanger in Suum Cuique.
Hoewel zijn naam niet in de lijst van ridders voorkomt, bevat het manuscript wel vijf
gelegenheidsgedichten die hij tussen 1709 en 1712 in Amsterdam had geschreven.
Everhard Kraeyvanger (1692-1752) was in Makassar geboren. In zijn geboortejaar kreeg
zijn vader een meningsverschil met de tijdelijke gezaghebber van Malakka. Predikant
Nicolaas Kraeyvanger werd ervan beschuldigd de regering in een kwaad daglicht te hebben
gesteld.385 Hem werd een preekverbod opgelegd en zijn gage en emolumenten werden
ingehouden. Eind 1693 was het gezin Kraeyvanger in Batavia. Na inzage in de papieren
besloot Nicolaas met zijn vrouw Maria Boppe en Everhard terug te keren naar het vaderland.
Met de thuishaven in zicht overleed Nicolaas in augustus 1695. Enkele jaren later keerde de
predikantsweduwe met haar zoontje terug naar Batavia.
In 1705 maakte de toen veertienjarige Everhard opnieuw de overtocht naar de Republiek.
In Delft bezocht hij de Latijnse school. Vervolgens studeerde hij rechten in Leiden. Vanaf
1709 woonde hij in Amsterdam waar hij de lessen volgde van de wiskundige Jan Sikkena
(1666-1711)386 die stuurlieden en belangstellenden onderwees. Hij leerde er Kornelis

383 Montanus met de Abbekerk en Bruijninck met de Hoedekenskerk (DAS 1979, III, nrs. 6290.4 en 6295.4).
384 In 1706 was Ketelaars maandelijkse gage van 65 gulden voor drie jaar vastgelegd, na het gezantschap in
1708 verdiende hij 75 gulden per maand en in 1710 werd zijn maandgage van 100 gulden opnieuw voor drie jaar
vastgelegd (Vogel 1937, p. 24-25).
385 Troostenburg de Bruijn 1893, p. 246. Ook De Haan 1923, Platenalbum, G12.
386 Jan Sikkena was de maker van de ‘Nieuwe groote en seer curieuse paskaart van Geheel West-Indiën’ (1718)
en bewerkte enkele drukken van ’t Vergulde licht der zeevaart: ofte konst der stuurlieden (1706, 1707, 1712).
Zie Smit 2000, p. 38, n., p. 20, 39-40, 43, 50 en p. 229.
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Jongerhelt, Evert Visscher,387,Hendrik Haak H.Z. en Pieter Langendijk kennen. Tussen Haak,
Langendijk en Kraeyvanger ontstond een vriendschap. Met Haak deelde hij de liefde voor
Oost-Indië en met Langendijk de liefde voor de poëzie. Patroontekenaar en ‘rijmwever’ Pieter
Langendijk (1683-1756) was in 1706 gedebuteerd met het gedicht Zegen-Zang.388 Everhard
had ook plannen om te debuteren. Hij wilde zijn bundel opdragen aan een uitermate dierbaar
iemand in het verre Batavia: ‘Opdragt van alle mijne gedigten, Aan mijn hoogwaarde en seer
beminde Mama’. De ‘bondel Digten’ ging vanuit Amsterdam ‘door swereldsruijm’ naar
Maria Bopp in Batavia:
Uijt dese koopvorstin der steeden,
komt mijn verplichte Zang-godin,
die staag op uwen loff met min
belust in’t groote Java treden,
om daar met eenen heusschen groet,
’t erkennen haren maagdenbloet,
en Bato’s stad met vreugd ’t aanschouwen
(daar jk wel eer gekoesterd wierd)
wiens kerckenpronk en praal gebouwen,
den oosterlingh in d’ oogen swierd.389
De dichtvrienden waren bedroefd toen hun leraar Jan Sikkena op 29 november 1711 overleed.
Pieter Langedijk herdacht hem in ‘Ter gedagtenisse’390 en Everhard Krayvanger met
‘Wishart, Herdersklagt over het afsterven van den beroemden Wiskunstenaar Jan Sikkena’:
Hoe dikwils plagten wy dien herder met verlangen
Te hooren aan den haard in ’t guure winterweêr,
Als ’t Y bevrozen lag: want Wishart wist veel meer,
Dan wy eenvoudigen. Hy, herder, was ervaaren
In zonne- en starreloop, en kon ons net verklaaren
Hoe ’t alles hong aan een. Niets viel zyn geest te zwaar.
In ’t tellen was hy snel, de nette rekenaar,
Die vlug te zeggen wist wat zom men had te boeten,
Wanneer ons ooit verschil met stêelui quam t’ ontmoeten.391
Toen Pieter Langendijk een jaar later debuteerde als toneelschrijver met Don Quichot op de
bruiloft van Kamacho, droeg hij zijn toneelstuk op aan zijn ‘waarde vrinden’ Hendrik Haak en
Everhard Kraeyvanger met wie hij: ‘Dus lang de Wiskunst aan het Y / Geoefend hebt, en
ingezoogen’. Van de ‘kunstgenooten’ nam Everhard bij Pieter een bijzondere plaats in:
Daar een van u my dikmaals hiel,
Door schoone maatzang opgetógen;
Die al wie konst bemint beviel:392
387 Evert Visscher (gest. 1735) woonde met zijn moeder die het drukkersbedrijf van haar overleden man Barend
Visscher voortzette (1706-1725) (Smit 2000, p. 134).
388 Smit 2000, vanaf p. 35 voor Zegen-Zang op de volkomen overwinning, bevogten door de bondgenoten in het
ontzetten van Turin.
389 Suum Cuique f. 43v (cit.)-45r. Het gedicht is gedateerd Amsterdam 10 oktober 1709.
390 Langendijk, Pieter. Dichtkundige werken. Deel 2. 2e dr. Haarlem: J.Bosch 1760, p. 491-492. De 1e druk van
1721 verscheen bij Wed. van B. Visscher 1721, de moeder van zijn wiskundevriend Evert Visscher.
391 Kraeyvanger 1717, p. 1-5, (p.3 cit.).
392 Langendijk, Pieter. Don Quichot op de bruiloft van Kamacho. Amsterdam: Hendrik van der Gaete 1708,
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Haak en Kraeyvanger woonden de première in april 1712 bij. Een paar weken later keerde
Hendrik Haak als korporaal in VOC-dienst met de Huis ten Hemert terug naar Oost-Indië.393
Hij zou als onderkoopman werkzaam zijn in Negapatnam op de Coromandelse kust.
Langendijk zwaaide hem met een ‘Afscheids Vaers’ uit: ‘Vaarwel! ’t brengt u gezond op
Javaas ryke ree [...] Daar gy uw vrienden ziet op Javaas ryke ree’.394
Een jaar later keerde Everhard terug naar Leiden voor het vervolg van zijn studie.
Langendijk die alleen in Amsterdam achterbleef, verstevigde hun vriendschapsbanden door
zijn nieuwe kluchtspel De wiskunstenaars of ’t gevluchte juffertje (1715) aan Everhard op te
dragen: ‘die steets vol yver haakt / Na weetenschap, die elk doorluchtig [roemrijk] maakt’,
[…] Door ’t yveren in Rechtsgeleerde boeken, / Genootzaakt zyt uitspanningen [onstpanning]
te zoeken’.395 Everhard Kraeyvanger promoveerde in 1716 op De Locatione & Conductione
in de beide rechten. Pieter Langendijk feliciteerde hem met het gedicht ‘Ter Inwydinge’: ‘De
Wiskonst zegt, door my zal hy in voorspoed leeven, / De Dichtkonst, door myn geest zal hy
naâ lauweren streeven’.396 Na de afronding van zijn studie was Kraeyvanger werkzaam als
advocaat bij het Hof van Holland.
Eind december 1718 namen Langendijk en de toen eenentwintigjarige Kraeyvanger
definitief afscheid van elkaar toen Everhard Kraeyvanger in de rang van onderkoopman naar
Batavia terugkeerde.
Na aankomst medio augustus 1719 bleef hij enkele jaren, zoals dat werd genoemd, ‘buiten
besoignes’. Pas in 1722 werd hij tot advocaat-fiscaal aangesteld. Hij had deze aanstelling niet
alleen dankzij zijn opleiding maar ook, zoals het in Batavia gebruikelijk was, te danken aan
relaties en familiebanden. In 1723 trouwde hij met Maria Catharina Vos, de dochter van de
opperkoopman en plaatsvervangend gouverneur van Ternate. Na haar overlijden trouwde
Kraeyvanger op 16 maart 1726 met Gijsberta Johanna Blesius die aan de Kaap was geboren.
Zij was de weduwe van de jurist en buitengewone raad van Indië Isaac Rumph die gouverneur
van Ceijlon en de kust van Madura was geweest. Daarmee verstevigde Kraeyvanger zijn
positie en aanzien binnen de Bataviase gemeenschap tot zijn definitieve terugkeer naar het
vaderland in oktober 1727. De terugreis maakte hij als commandant van de retourvloot.397 Als
dank ontving hij van de Heren Zeventien een gouden penning. Eind juni 1728 vestigde hij
zich met zijn gezin op de Oude Delft in Delft.
Gedurende zijn leven combineerde Kraeyvanger zijn werkzaamheden als jurist met zijn
belangstelling voor de wiskunde en de dichtkunst. Zo tekende hij in 1751 in op de
Nederlandse vertaling van het natuur- en sterrenkundig standaardwerk Optica (1738) van
Robert Smith (1689-1768) dat pas in 1753 als Volkomen samenstel der optica of gezigtkunde
zou verschijnen.398 Maar dat maakte Everhard niet meer mee, hij overleed in 1752.399

*2v.
393 Op 24 april (DAS 1979, II, nr. 2167; NA VOC, 1.04.02, inv.nr. 14667, f. 3). Hij repatrieerde met de
Noordbeek op 16 januari 1718 (DAS 1979, III, nr. 6416). Ook Smit 2000, p. 39.
394 Langendijk, Pieter. Dichtkundige werken. 1. 2e dr. Haarlem: J.Bosch 1760, p. 420-421 (cit.).
395 Langendijk, Pieter. De wiskunstenaars of ’t gevluchte juffertje. Amsterdam: Erfg. J. Lescailje en Dirk Rank
1715, A2r en A2v.
396 Langendijk 1760, p. 1 en 324.
397 Kraeyvanger was met de Rotterdam naar Batavia gekomen. Op 26 oktober 1727 repatrieerde hij met de
Barbestein (DAS 1979, II, nr. 2359.2; DAS 1979, III, nr. 6708.4). Ook NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11590, 11591
en 139165, f. 2, 38 en 266. Als passagiers voeren zijn echtgenote Gijsberta en zoon Nicolaas (1724-1796) uit
zijn eerste hwelijk mee.
398 Zuidervaart 1999, p. 266. Ook Smith 1753, **2v.
399 Kraeyvanger werd op 6 maart 1752 in de Oude Kerk van Delft begraven. Gijsberta Blesius overleed 27
maart 1766 (Archief Delft, DTB Begraven, archief 14, inv.nr. 0005, f. 53v).
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Gouden penning van Everhard Kraeyvanger

Vanaf 1709 had Kraeyvanger met regelmaat gedicht. Twee jaar voor zijn vertrek naar Batavia
debuteerde hij met de bundel Dichtlievende lente bij dezelfde uitgever als waar Langendijk als
toneelschrijver was gedebuteerd, bij Hendrik van der Gaete.400 Everhards Leidse studiegenoot
Johannes Mol en zijn Amsterdamse vrienden Pieter Langendijk, Jacob Zeeus en Hendrik van
der Gaete schreven drempeldichten voor Dichtlievende lente.
Langendijk koos bloemrijke taal: ‘Uw Lente schenkt een geur van frisch gebloemte en
bladen / Wy rieken roozen, palm, cypressen, en laurier’. Hij verwachtte dat Kraeyvangers
dichterschap in Batavia tot volle wasdom zou komen: ‘Gaf dit uw Lente hier, wat zal uw
Zomerjeugd / In ’t Ooste, schrandre vriend, dan rype vruchten geeven’. Jacob Zeeus (16861718) hoopte niet dat zijn werk als advocaat-fiscaal in Batavia Kraeyver zou kunnen beletten
‘het Dichtspoor in te slaen’ want anders: ‘Hoe zal zich Indië verliezen in ’t gezigt / Van zulk
een’ letterbeemt!401 De dichtende uitgever Hendrik van der Gaete wilde Everhard herinneren
als liefhebber van taal en wiskunde, ongeacht waar hij zou zijn.402 Jan Wandelaar, met wie
ook Langendijk bevriend was, maakte de titelprent. Schilder Van der Burch portretteerde
Kraeyvanger, Langendijk dichtte er een epigram op.403 Het portret is vermoedelijk verloren
gegaan.
In Dichtlievende lente nam Kraeyvanger poëzie op die hij tussen 1710 en 1717 in het
vaderland had geschreven, waaronder de portretten van zijn in Batavia wonende grootmoeder
Helena Junius weduwe Baelde die er financieel warmpjes bijzat, en zijn moeder Maria Boppe.
Voor de laatste dichtte hij: ‘Ik kroonde haar vol lust met eene gouden kroon’.404 Aan zijn tante
Johanna Baelde, weduwe van Pieter van de Voorde, die eveneens in Batavia woonde en
400 De boekwinkel van Hendrik van der Gaete (1682-1719), ‘Heintjes winkeltje’, op de hoek van de Vijgendam
en de Warmoesstraat was een ontmoetingsplaats voor dichters. Van der Gaete publiceerde in die tijd
Bruilofsdichten, mingezangen en mengeldichten (1707) en de klucht De brassende dienstmeiden (1709). Smit
2000, p 41.
401 Kraeyvanger 1717, *6 v. Toen Zeeus een maand voor Everhards vertrek naar Batavia overleed, vlocht die
voor Zeeus een ‘Lykkroon’. Ook De With, Katharina Johanna. Lykcipressen, gestrooit op het graf van den
uitmuntensten dichter Jacob Zeeus overleden te Zevenbergen op den xxvii.der slagtmaand mdccxviii. S.l.: s.n., p.
9-12. Ook Kraeyvanger 1762, p. 90-93.
402 Kraeyvanger 1762, *A4v.
403 Op de afbeeldinge van den heere Everhard Kraeyvanger.
KRAEYVANGER, in het land der dapp’re Makassaaren zwiers,
Uit zuiver bloed geteeld eens vroomen Bataviers,
Maalt van der Burchs pençeel; maar kon‘t, met zo veel
Zyn schrand’ren geest in Wis- en Dichtkunde ons verklaaren:
Dan zaagtge Euklides geest, en dien van Sannazaar,
Gevoed van hemels vuur, in één beeld by malkaâr.
Met ‘Eukliddes’ wordt de Griekse wiskundige bedoeld en met ‘Sannazaâr’ de dichter Jacopo Sannazaar (14581530). Pieter Langendijk, De gedichten. I. 2e dr. Haarlem: J. Bosch 1760, p. 395.
404 Kraeyvanger 1717, p. 51. Wellicht zijn ook deze portretten verloren gegaan.
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kwakkelde met haar gezondheid, schreef hij een brief op rijm: ‘Zo ver van Java en Batavia
gezeten, / Zende ik u, lieve Moei, dees lettren over zee,’ waarin hij zijn komst naar Batavia
aankondigde: ‘Wanneer ik Javaas kust ten derdemaal begroet. [...] Dat als ik Java zag na
driepaar zonnekringen, / Ik u gezond mogt zien, bevryd van pyn en wee’.405
Het zijn niet de enige gedichten in Dichtlievende lente met een Bataviase band. Zo schreef
Kraeyvanger, toen nog in Amsterdam wonend, een lofdicht voor de pas benoemde
gouverneur-generaal, Christoffel van Swoll (1713-1718):
Groete aan zyne Edeldheid, den Hoogedelen Heere Christoffel van Zwol, gouverneur
Generaal van Nederlands Oostindiën.
[…]
Van ’t prachtige kasteel: wiens donderend metaal
Den grooten Generaal
Verwellekomt, terwyl de hoogverheve punten*
bolwerken
Met vlag op vlag uitmunten,
En ’t kloeke zeegevaart*, dat op zyne ankers draait,
VOC-vloot
De ryke wimpels zwaait.
Groot Java, juich van vreugd! en gy, ô onderzaaten,
Wilt u op hem verlaaten,406
In Batavia verkeerde Everhard Kaeyvanger in familiekring. Hij bezocht zijn tante Albertina
en oom en emeritus predikant Augustinus Thornton. Wellicht kon hij in die jaren leven van de
erfenis van zijn grootmoeder Helena Junius en vanaf eind november 1720 die van oom
Augustinus Thornton. Of belette zijn gezondheid hem om te werken? Na zijn benoeming tot
advocaat-fiscaal schreef Everhard weer gedichten.
Inmiddels was Hendrik Zwaardecroon (1718-1725) informeel als hoogste Oost-Indische
bestuurder de overleden Christoffel van Swoll opgevolgd. Toen op 10 september 1720 bekend
werd dat Zwaardecroon door de Heren Zeventien was aangewezen als gouverneur-generaal,
startten de voorbereidingen voor diens inauguratie. Ook Kraeyvanger liet zich niet onbetuigd.
Hij dichtte ‘Ter Voorstellinge van zijne HoogEdelheijd [...] Henrik Zwaardekroon’ dat het
motto meekreeg ‘Amor ad deliciæ generis humani’ of lust en leven van het menselijk
geslacht; geïnspireeerd op de erenaam voor de Romeinse keizer Titus. Kraeyvangers opende
zijn lofzang met de woorden:
De goude zon, die uijt het paerlemoer
Der blanke zee zo blij ten dagreys voer,
Wil met meer glans Batavia. bestraalen,
Nu Zwaardekroon, de Kroon der Generaalen,
’t ontzaglyk zwaard van Neêrlands Maatschappy,
Gehuldigd wordt in d’opperlandvoogdy
Van ’t wyd gebied, dat zich van Iavaas stranden
Erkennen doet in 's waerelds morgenlanden;407
Geïnspireerd door ‘Ecloga 4.1’ uit de Bucolica van de Romeinse dichter Vergilius dichtte
Kraeyvanger ook nog een ‘Veldzang’ voor Zwaardecroon.408 Deze ‘Ecloga’ had als motto
405 Kraeyvanger 1717, p. 78, 79 en p. 80. Het gedicht is gedateerd 22 december 1716.
406 Kraeyvanger 1717, 55-58, cit. 55-56. Het gedicht is gedateerd 22 december 1714.
407 Kraeyvanger, E. Ter voorstellinge van Henrik Zwaardekroon, als Gouverneur-generaal van N. Indië. 1720,
en andere gedichten. Manuscript. (UBL: ltk 415). Ook in Kraeyvanger 1735, p. 111 (cit.).-113. Gedateerd 10
november 1720.
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‘Saeculi Novi Interpretatio’ of ‘Duiding van een nieuw tijdperk’. Dat was met het bestuur van
Zwaardecroon in Batavia aangebroken. Maar het betrof immers ook Kraeyvanger zelf. Hij
woonde opnieuw in Batavia. Ver van zijn Amsterdamse vrienden vandaan dichtte hij op eigen
kracht:
Aan Javaas landrivier, den breedsten zyner stroomen,
Zat Edelhart onder ’t loof der schaduwryke boomen,
Terwyl de burgery der stad Batavia
Den grooten Zwaardecroon toejuichde voor en na,
Op ’t bly vernieuwde Jaar, met duizend zegeningen.
Die vreugdegalm klonk door ’t woud, en alle veldelingen
Van ’t lustig Jakkatra verheugden zich om stryd.
Hy, die aan ’t veldgezang zyn aandacht had gewyd,
Toen ’t hem gebeuren mogt in Leeuwendaalsche* streeken
Nederlandse
De Duitsche* Dichtkunst met zyn’ vennoots* aantequeeken, Nederlandse; vrienden
Verhief in stilte nu zyn laagen herderstoon.
Geluk, Groot Java, met den landvoogd Zwaardecroon,
Die door zyn kennis en geslepenheid van oordeel
Den Staat tot nut zal zyn, den onderdaan tot voordeel,
En nooit gehengen*, dat ’er overlast geschiedt,
toelaten
Zo ver de grenspaal strekt van ’t Nederlands gebied:
Want nu de staatzorg aan zyn wysheid is bevolen,
Houdt ondeugd zich vergeefs voor ’t waakend oog verscholen.
[...]
Maar wordt myn beê verhoord, en heeft de zangkunst kracht,
Zie ik in dit gewest de goudëeuw voortgebragt:
Dan zal de neusëenhoorn het landvolk niet verbaazen,
Noch met den tyger meer op vleesch van menschen aazen,
Gelyk de krokodil, maar blyven stil in rust
Spanseeren* door het bosch of langs de groene kust.409
wandelen
Ook in Batavia schreef Kraeyvanger bruiloftspoëzie. Zo sprak hij de bruid Johanna Alida
Tolling dichterlijk toe ter gelegenheid van haar huwelijk op 1 maart 1725 met Adriaan
Valkenier, de toenmalige koopman en eerste klerk op het Comptoir Generaal:
Zo ge twyffelt aan myn zingen,
Vraag het aan uw Valckenier,
Die door bosschen noch door klingen*
Heeft getracht naar eenig dier,
Dat zyn jachtlust zou bepaalen:
Want, al is de min een schalk,
Nooit liep hy te verre dwaalen
Met zyn weitasch en zyn valk.
Maar hy zogt een aardig duifje

zwaarden

408 Het lange motto: ‘Sicelides Musæ, paulo majora canamus. / Non omnes arbusta juvant, humilesque myrica.
/ Si canimus silvas, silvæ sint Consule dignæ. &c.’ is de openingstrofe van ‘Ecloga 4.1’: ‘Laat ons, Sicilische
Muzen, wat statiger dingen bezingen: / niet iedereen zal struweel, zal een struik tamarinde plezier doen. / Als ik
de bossen bezing, dan een consul waardige wouden!’ Waar Kraeyvanger ‘der schaduwryke boomen’ dichtte,
dichtte Vergilius ‘een struik tamarinde’ (Vergilius 1995, p. 93).
409 Kraeyvanger 1735, p 21-25 (cit. p. 21), 23 en p. 24.
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Op de hoofsche Tygersgracht,
Blank van lyf, van hals en kuifje,
Dat by daag, doch meest by nacht,
Met hem vrolyk trekkebekken,
Geilen, streelen, kussen kon,
En tot meerder hulp verstrekken,
Dan dat van Anakreon.
Is het zo niet Trouwgenooten,
Hebbe ik ook wel mis getast?
Is de valk niet opgeschoten,
Is het duifje niet verrast?
En is Tolling niet te vreden,
Met haar uitverkoren vrind
Jeugd en leven te besteeden,
Daar men mint en wordt bemind?410
Everhard smokkelde, nog steeds de bruid toesprekend, zijn vrouw Maria Catharina de Vos het
gedicht binnen:
Zoudtge niet, weledel Bruidje,
My gelooven op myn woord,
Dien het dartel minneguitje
Door een Vosje heeft bekoord,
My zoo waardig als een hinde
Of steengeitke, vlug van sprong:
Want myn lief en eensgezinde
Was dit Vosje, zoet en jong.411
Kraeyvanger schreef ook verjaardagsgedichten voor prominente Bataviase bewoners, onder
wie de negentienjarige Anna Wilhelmina Kraanendonk die enkele maanden daarvoor in het
huwelijk was getreden met de raad van Justitie Nikolaas Kolde De Horn of Koldehorn:
Zeg nu eens, Juffrouw Annaatje,
Klonk u immer een cantaatje
Wel zo aangenaam in ’t oor,
Als de vriendelyke woorden,
Die uw hart en ziel bekoorden,
Toen ge Klaasje gaaft gehoor?
Want de beste componisten
Veeltyds in accorden misten;
Maar ’t muzyk van echtemin
Weet zich wonderlyk te mengelen,
Schept geliefdens schier tot engelen,
410 Kraeyvanger 1735, p. 47. De Griekse lyrisch dichter Anacreon (levend c. 530 v. Chr.) verheerlijkte de
genoegens van het leven, de wijn, de liefde. Niemand van de aanwezigen kon toen weten dat Adriaan Valkenier
het tot gouverneur-generaal (1743-1740) zou brengen. Zijn rol tijdens de Chinezenopstand in 1740 was voor de
Heren Zeventien reden om hem te ontslaan. Valkenier trad in 1741 af. Johanna Tolling was de dochter van de
jurist Laurens Tolling, raad van Indië en president van de Raad van Justitie, en Anna Haspel. Uit haar huwelijk
met Adriaan Valkenier werd Susanna Valkenier (10 april 1728-Amsterdam 22 januari 1743) geboren. Ze
overleed op 15 maart 1729. Ook Zuiderweg 2000, p. 134.
411 Kraeyvanger 1735, p. 46.
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En voert hen ten hemel in.
Hij troostte Amaranta Vander Elst met het verlies van haar kinderen Christiaan en Alida: ‘Gy
mist twee paerlen van eene ongemeene waarde’.412
Deze en andere gedichten nam Kraeyvanger na terugkeer in de Republiek op in zijn bundel
Dichtlievende lente en zomer (1735). Deze tweede druk van deze bundel vulde hij aan met
nieuw werk. De herdrukken van Dichtlievende lente en zomer verschenen postuum in 1753 en
1762.
Anderhalve eeuw later zou De Haan Krayvangers poëzie typeren als ‘een zinledige
rijmelarij’.413 Du Perron besteedde in De muze van Jan Companjie geen aandacht aan
Kraeyvanger. Blijkbaar had adjunct-landsarchivaris Vermeulen hem niet geattendeerd op
Kraeyvangers gedichten in het manuscript van Suum Cuique.
Rest de vraag waarom er gedichten van Everhard Kraeyvanger in dit handschrift zijn
opgenomen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Kraeyvanger na aankomst via zijn
oom Augustinus Thornton kennis had gemaakt met de nog overgebleven ridders van Suum
Cuique in Batavia. Indertijd had, zoals we eerder lazen, Everhards oom Thornton de ridders
Joan Josua Ketelaar, Herman Bruijninck en Montanus gastvrij onthaald in diens thuyn of
‘Doorenbergeroord’, zoals is te lezen in Montanus’ gedicht ‘Op De oirspronk der bataviase
Ridderschap, onder het devijs Suum Cuique’. Het dolende trio dat zich toen Thorntons dis
goed had laten smaken, woonde niet meer in Batavia. Montanus en Bruijninck waren reeds
gerepatrieerd en Ketelaar was overleden. Mogelijk had Kraeyvanger van zijn oom Thornton
het manuscript van Suum Cuique gekregen met de bedoeling dat hij het zou laten drukken en
uitgeven. Mogelijk zou Kraeyvanger als dichter het niveau van de dichtende ridders van
Suum Cuique kunnen beoordelen.
In dit handschrift staan vijf gedichten van Everhard Kraeyvanger zelf die hij tussen 1709
en 1712 in Amsterdam had geschreven, en wellicht naar Batavia had opgestuurd. Want
behalve de ‘Opdragt van alle mijne gedigten, Aan mijn hoogwaarde en seer beminde Mama’
bevat het namelijk ook een ‘Lierzang aan De overschoone Maes-Nimf’ voor zijn nicht
Catharina Blokhuijsen en huwelijksgedichten voor de bruidsparen Jan Waterman en Joanna
Veening en voor Jan van Keulen J.z. en Margareta Thin. Kraeyvanger had de bruiloftspoëzie
met zijn naam of met de zinspreuken ‘Amor vincit omnia’ of liefde zegeviert alles en
‘Lamour trouve moijen’ ondertekend. De laatste zinspreuk, gecorrigeerd als ‘L’amour trouve
moyen / De Min vinde Middel’, gebruikte hij later ook als motto voor het emblematisch
slotgedicht ‘Zinnebeeld’ van zijn bundel Dichtlievende lente.414 In deze bundel had
Kraeyvanger ook twee gedichten voor zijn nicht Catharina Blokhuijsen opgenomen, zoals één
ter gelegenheid van haar verjaardag op 6 september 1713: ‘Alwaardy. Herderzang’.
Om de een of andere reden waren deze vijf gedichten nooit geretourneerd. Dat zou dan de
afwezigheid van het opdrachtgedicht aan zijn moeder en zijn vroegere gelegenheidswerk in
Dichtlievende lente kunnen verklaren. Onduidelijk blijft dan nog wie de gedichten van
Everhards Kraeyvanger aan het manuscript van Suum Cuique heeft toegevoegd. Was het zijn
oom Augustinus Thornton? Of was het Everhard zelf?
Het is eveneens gissen wie de maker is van het epigram op de laatste bladzijde van het
manuscript . Het handschrift lijkt noch op dat van Montanus, noch op dat wat mogelijk van
Kraeyvanger kan zijn. Qua stijl echter is het toe te dichten aan Everhard Kraeyvanger.
Wie is wijs? die van alle man Leert.
Wie is sterk? die zijn eigen affectie bedwingt.
412 Kraeyvanger 1735, p. 78 en p. 95.
413 De Haan, 1923 Platenalbum, G12.
414 Suum Cuique f. 47v-51r, respectievelijk gedicht op 24 oktober 1709, 19 juni 1712 en 27 maart 1712.

353

Wie is Rijk? die met zijn deel te vreden is.
Wie word ge-eert? die anderen Eert.
Suum Cuique – ‘Laat Elk het sijn’, ‘geeft Elk het sijn’ en ‘behoud Elk het
sijn’ (vanaf 1706)
*Janus/Johannes Montanus alias ‘De Ridder van den Bergh’, secretaris
*Harmanus/HermanBruijninck alias ‘Den Roua malacsen Ridder
Lijsimachus’ of ‘batavische Lysimachus’
speciale ridders
*Joan Josua Ketelaar alias ‘den Poolsen Orondatus’, oud-grootmeester
*Nicolaus Clement alias ‘De Ridder van de Phœnix’, presente
grootmeester
ridders
*Pieter Vosburgh alias ‘De Ridder van de burcht’
*Willem Caaff junior alias De bataviasen ridder Artaban, of ‘vierde Wijze
uit het Oosten’
thuyn of buitenplaats Doorenbergeroord van August Thornton
‘Van de Ridder-ordre Suum Cuique’ (manuscript, 1708-1712)
Joan Josua Ketelaar (1659-1718)
schip Wapen van Alkmaar, adelborst
Batavia 1683
Soeratte 1683-1705, pennist, onderkoopman
Mocha (1705-1706) leider gezantschap; leden: Montanus en Bruijninck
(Suum Cuique)
Lahore (1711-1713), leider gezantschap naar het hof van de Groot Mogol
Sjah Alam Bahdur; leden Bruijninck (secretaris), Cald en Cock (Suum
Cuique)
Instructie of onderwijsinghe der Hindoustaanse en Persiaanse taalen
(1698)
Everhard Kraeyvanger (1692-1752)
in Makassar geboren
Batavia 1693
naar Holland
Batavia 1695-1705
Delft, Leiden (studie), Amsterdam (woning) 1705-1718
bevriend met o.a. Pieter Langendijk
advocaat Hof van Holland
schip Rotterdam
Batavia 1719-1727, onderkoopman, advocaat-fiscaal
oom August Thornton (1663-1720)
repatriëring schip Barbestein, commandant van de retourvloot
Delft 1728-1752
Dichtlievende lente (1717)
Dichtlievende zomer (1735, 1753 en 1762)
poëzie in manuscript ‘Van de Ridder-ordre Suum Cuique’
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Compagniespoëzie

13  De Oost-Indische thee-boom
Liedjes waren populair en werden gezongen bij feestelijke gelegenheden, bruiloften, op
markten of kermissen.415 Liedjes over Oost-Indië riepen jongelui op in dienst te treden bij de
VOC en gaven ook informatie over het leven aan boord van een VOC-schip en de reis naar
Oost-Indië. Ze gaven een opsomming van de VOC-bezittingen en –handelswaar. En natuurlijk
waarschuwden ze voor drank, de Oost-Indische ‘zwarte’ vrouwen en het gokspel. Slechts een
enkel liedje had aandacht voor het Indisch fruit:
Al op de weg van Jakatra,
Daar ik aan alle zijden,
Zag schoone Boomen staan,
Met haar vrugten aangenaam,
Klappers, Pisank,
Ook Arak tot Pinank.
Anasse, Soorsak, en Drioen,
Zag men seer sierlijk bloeijen,
Ook Pempelmoesen en Pompoen,
Aan alle kanten groeijen,
En Mangelen seer veel,
Mangelstangesen ten deel,
Stond daar zoo schoon,
Met haar vrugten fraay ten toon.416
Weldra ontwaarde de liedzanger zijn toekomstig liefje:
Wat zag ik tot my naderen,
Een Vrouwtje van het zwart geslagt,
Door ’t schaduw al van de bladeren,
Liedjes over Oost-Indië zijn ook in liedboeken opgenomen. Enkele zangbundels hebben het
woord Oost-Indië in de titel, zoals De vrolyke Oostindische wellekomst-drinker (ca 1740) of
De Oost-Indische thee-boom. Deze laatste bundel droeg de lange titel De Oost-Indische theeboom, getrokken op veelderhande gesangen, zijnde versien met de nieuwste liederen en
melodyen, die hedendaegs gesongen worden, dienende op geselschappen, bruyloften en
maeltyden: Alle op de nieuwste en aengenaemste voysen. De bundel was populair en werd
vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw tot in de negentiende eeuw diverse keren
herdrukt. De titel sprak menig boekdrukker tot de verbeelding. Het exemplaar in de
Perpustakaan Nasional is gedrukt door de Erve vander Putte en B. Boekhout in Amsterdam en
beloofde op de titelpagina: ‘Nooyt voor dezen zoo Gedrukt’. Wat natuurlijk de verkoop moest
bevorderen. In ieder geval week het daarmee af van de in Nederlandse bibliotheken
raadpleegbare exemplaren.

415 Paasman 1991, p. 151 e.v.
416 De Oost-Indische thee-boom z.j. (ed. d’Erve vander Putte en B. Boekhout), p. 18.
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Diverse uitgaven van De Oost-Indische thee-boom (1777, 1805 en 1818)

In De Oost-Indische thee-boom zijn vijf liedjes over Batavia opgenomen: ‘Een aardige
ontmoeting, van een jongman buyten de Rotterdamse Poort, op Batavia’, ‘Een nieuw OostIndies lied’, ‘Een nieuw lied van een Oost-Indische juffrouw, en een Amsterdamsche
bootsgezel’, ‘Een zamenspraak, gehouden tusschen een jonkman en een meisje buyten
Batavia’ en ‘Bataviaas lied’. De liedjes gaan vaak over een varensgezel die een mestiese
vrouw ontmoet en weldra met haar in de vrije natuur onder een klapperboom of bij haar thuis
het liefdespel bedrijft. De gezel op vrijersvoeten in ‘Een nieuw Oost-Indies lied’ probeert
indruk bij zijn liefje te maken door in het Maleis met haar te onderhandelen:
Ik sprak tegens haar persoone,
Betemon tjokje tuwang,
Ambelde kassie tiedade dwaug,
En tieda ton, Orangiele tiedamon.
Tieda mon tjokje tjoke tuwang,
Savonder bagi voor zetang,417
Veel schoot hij er niet mee op:
Waar op ik doe seer vaardig was,
Gaf haar een versierde zoejang*,
Daer op zo ging zy heen,
En zy liet my daer alleen.

koepang of muntstuk

De gezel voelde zich beetgenomen. Hij was er achter gekomen dat zijn ‘mestiesje’ hem voor
haar gunsten geen geld toestopte, zoals in andere liedjes werd beloofd, maar met zijn koepang
er ras vandoor was gegaan: ‘Wat duyvel bruyd my een Zwartin’. En hij waarschuwde: ‘Geeft
niet uw beste bloed / Aen dat zwarte geyle goed’.418 Maar dat gold niet voor onze kwant of
417 De Oost-Indische thee-boom z.j. (editie d’Erve vander Putte en B. Boekhout), p. 19; Du Perron 1939, p. 9497 (cit. p. 96); Du Perron 1948, 130-132 (cit. p. 132), met de opmerking dat Du Perron ‘dwang’ spelt in plaats
van ‘dwaug’. Lees voor ‘tiedade dwang: tita ada wang’ – ‘ik heb geen geld’; voor ‘tieda ton Orangiele tiedamon:
tida taoe, orang gila, tida maoe’ – ‘ik weet niet, je bent gek, ik wil niet’ en voor ‘bagi’ voor ‘zetang’ in: ‘pegi per
setan’ – ‘loop naar de duivel’ (Du Perron 1939, p. 96; Du Perron 1948, 132 in navolging van De Haan 1911, p.
734).
418 De Oost-Indische thee-boom z.j. (ed. d’Erve vander Putte en B. Boekhout), p. 20; Du Perron 1939, p. 96; Du
Perron 1948, p. 132.
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vrolijke gezel die desondanks opnieuw zijn vertier bij de vrouwen buiten de stadsmuren
zocht.
De verhaspelde Maleise woorden in dit ‘Een nieuw Oost-Indies lied’ konden pogingen zijn
om de orale teksten in schrift om te zetten. Wellicht verhulden ze ook pikanterieën die alleen
voor ingewijden herkenbaar waren.419
Het ‘Bataviaas lied’ is een wandelroute door de Oost-Indische hoofdstad. De zanger neemt
zijn gehoor mee langs het Kasteel, de ‘Sneeze Kerk’ – Chinese tempel –, de Lepelstraat en
Zandzee met de kroegen, de Roea Malakka, de Utrechtsepoort en door de Herenstraat naar de
Tijgersgracht.
De Tygers gragt zeer fraay ten toone,
Dat is het Puikje van de Stad,
Daer men vind zoo menig schoone,
En daar zomtyds schuilt wel wat,
Van het Hollandsche kruid,
Mustiesse zoet van geluid:
Zy gaan zeer rein: met Baaitjes fijn,
Of zy waren de Bruid.420
Daar wijdt hij uit over het nachtleven met de mestiese vrouwen in hun mooie baatjes die in
bootjes varen of over ‘Sneeze wajang’ waar thee en Spaanse wijn worden geschonken, op
pinang en ‘bonkes’ of pruimtabak wordt gekauwd en waar ook de vrouwtjes van plezier zijn:
Een meisje fris van gestald,
Die gaare stoeit of mald,
Zoo ’t Spreekwoord zeit,
Kortswilligheid*, ligt agter over valt.421

een korte tijd graag willen of de tijd verkortend

De rondleiding door Batavia is voor de gezel op vrijersvoeten afgelopen. Bij het zien van zijn
schip is het tijd voor het afscheid: ‘Vaart wel gy hoorre beesten verheve, / Hoere Waardinne
al van ’t vierkand,’ en aan boord te gaan om naar het vaderland terug te keren.

419 Paasman 1991, p. 153.
420 De Oost-Indische thee-boom z.j. (ed. d’Erve vander Putte en B. Boekhout), p. 68; Du Perron 1939, p. 98-99;
Du Perron 1948, p. 134.
421 De Oost-Indische thee-boom z.j. (ed. d’Erve vander Putte en B. Boekhout), p. 68-69; Du Perron 1939, p. 99;
Du Perron 1948, p. 134. Met de opmerking dat in de editie Du Perron 1939, p. 99 en Du Perron 1948, p. 134
‘kortswilligheid’ direct acher ‘zeit’ volgt en de nieuwe versregel met ‘ligt, gespeld als Ligt, wordt begonnen.
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De Oost-Indische thee-boom. Amsterdam: d’Erve van der Putte en B. Boekhout

Volgens De Haan die het exemplaar uit de bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap
raadpleegde, was de maker van ‘Een nieuw Oost-Indies lied’ in De Oost-Indische thee-boom
in 1696 als soldaat of als chirurgijn naar Oost-Indië gekomen:
Laast toen ik op Batavia quam,
Luystert na mijn verklaren:
Met ’t Schip Bantem van Amsterdam,
In Sestien-Hondert Jaren,
En Tnegentig en Zes,
Wierd ik geleyd op een Fortres,
De Parelen* fijn,
Was genaamt de punt van mijn.

fort of punt Parel

De nieuw aangekomen Compagniesdienaar maakte in Indië nog diverse reizen. Dat is
kenmerkend voor een heelmeester. Een soldaat werd meestal meteen ergens in Oost-Indië
gelegerd. Volgens De Haan keerde de maker van het lied in 1703 met de retourvloot terug:
In ’t Jaer zeventien honderd hoord,
En drie daer by nog meede;
Hoord men den Trommel slaen na Boord,
t’ Huis-vaerds maekt u rede:422
De Haan karakteriseerde in zijn excurs over de Indische verzenmakers de liedjes als ‘meest
erg platte amoureuse avonturen’ waarvan er enkele, zoals ‘Een aardige ontmoeting, van een
jongman buyten de Rotterdamse Poort, op Batavia’ en ‘Een nieuw Lied, van een OostIndische Juffrouw, en een Amsterdamsche Bootsgezel’ wel ‘bepaald daar ter plaatse’ moesten
zijn geschreven. Hij vond het absoluut geen mooie verzen maar het elan van de
‘theeboomdichter’ doet volgens hem prettiger aan dan ‘het geesteloos gewauwel’ van de
andere lieddichters. Over het Maleis in de liedjes merkte De Haan op dat die door de vele
verbasteringen er niet begrijpelijker op werden.
Du Perron raadpleegde hetzelfde exemplaar als De Haan. In zijn rubriek ‘Nederlands OostIndische letteren’ in De Revue van 2 juli 1921 vroeg hij zich af of De Haans observatie wel
correct was. Volgens hem waren veel liedjes door dezelfde dichter geschreven. Hij herkende
namelijk in de liedjes eenzelfde versregel of eenzelfde ontmoeting tussen een jongeman en
‘Een mooy Mestiesje boven maten’, of de ontmoeting van een jongeman met ‘Een Vrouwtje
van het zwart geslagt’.423 De ‘Theeboom-zanger’ was volgens hem ‘vol couragie’ maar diens
dichtkunst ‘poover’ vanwege de vele herhalingen, stoplappen en kreupele verzen. Hij
vergeleek ze met de liedjes van zijn eigen tijd. Maar in de tijd van de VOC was er ‘meer de
hardiesse’ om de dingen bij naam te noemen en ze ook te laten drukken. Hij waardeerde de
liedjes vanwege de pleziertjes van de Compagniesdienaar in lagere rang.
In De muze van Jan Companjie wees Du Perron op de ‘tragiese kant’ van de liedjes. De
‘grove opgewektheid’ was wellicht nodig om het leven in Oost-Indië dragelijk te maken.424

422 De Haan 1911, II, p. 734-735; De Oost-Indische thee-boom z.j. (ed. d’Erve vander Putte en B. Boekhout), p.
18. Zie voor de terugkeer ‘Op de t’Huis-Reis van d’Oost-Indies Vaarders’ (Idem, p. 56).
423 Du Perron 1921, 1283; De Oost-Indische thee-boom z.j. (ed. d’Erve vander Putte en B. Boekhout), p. 12 en
p. 18.
424 Du Perron 1939, p. 98; Du Perron 1948, p.133.
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Desondanks vond hij De Oost-Indische thee-boom ‘een merkwaardig boekje’ waarvan
volgens hem de liedjes ‘boven volle bekers meer uitgehikt’ werden dan gezongen.425
Ook Gerard Brom benadrukte de ‘eeuwige jool’ van Jan Compagnie in de liedjes.426
Paasman bundelde de Oost-Indische liedjes in zijn liedboek Wie wil d’r mee naar OostIndië varen (1991). Hij meende dat liedjes ‘van de stroom geschriften […] waarschijnlijk het
meest opinievormend’ over Oost-Indië waren.427 Hij wees op de dubbele moraal in ‘Een
zamenspraak, gehouden tusschen een Jonkman en een Meisje buyten Batavia’. Toen het
Compagniescontract van de jongeman erop zat, was het tijd om te vertrekken. Hij dumpte zijn
mestiese liefje. Ze had slimmer moeten zijn en haar eer moeten redden. De wishful thinking in
de laatste regel was voor alle varensgezellen bestemd:
Hy heeft haer nu zoo lang bemind,
Gezworen zijnen Trouw
Maer nu heeft hy dat zoete kind,
Gelaten in den rouw.
Dat beurt daar dagelijks wel meer,
Daerom, gij meysjes ziet,
Strijd altijd zoo lang voor uw eer,
Tot ’t Trouwen is geschied.
Oorlof Jonkmans wie gy zyt,
Neemt dit Lied wel in agt:
Houd liever met een zwarte meyd,
Want zy geven vry gelag*.428

liggen scabreus bedoeld; feestmaal

Paasman herkende in zijn bijdrage over de Indisch-Nederlandse literatuur uit de VOC-tijd in
het liefje dat in de steek werd gelaten door haar Europeaan die haar dubbel ontrouw bleek, het
njai-motief in de eind-negentiende- en begin-twintigste-eeuwse Indische romans.

425 Du Perron 1939, p. 94; Du Perron 1948, p. 130.
426 Brom 1931, p. 12.
427 Paasman 1991, p. 18.
428 De Oost-Indische thee-boom (ed. d’Erve vander Putte en B. Boekhout), p. 36; Paasman 2002, p. 65-66.
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Compagniespoëzie

14  Abraham Alewijn (1664-1721)
Een dichter die in tegenstelling tot de lieddichters wél naam had gemaakt, was Abraham
Alewijn. Op 4 april 1682 had Alewijn zich in Leiden als student rechten ingeschreven. Drie
jaar later promoveerde hij in Utrecht op zijn proefschrift Juris illustres quæstiones. Na zijn
opleiding was hij als jurist in zijn geboorteplaats werkzaam. Om bij te komen van zijn werk
trok hij zich regelmatig terug op zijn buitenverblijf ‘Westerduijn’ waar hij niet alleen genoot
van het buitenleven maar ook gedichten schreef. In een ervan, getiteld ‘In mijn landhuis op ’s
Graveland’, gaf hij een impressie van zijn leven als ‘landman’: ‘Wie stil en eenzaam leeft ver
van al ’t ydel woelen, / Zal in zijn levensloop de meeste rust gevoelen’.429
Blijkbaar vond hij er niet de rust. Naar de reden waarom deze jurist tevens dichter en
toneelschrijver later Batavia verruilde voor Amsterdam op een leeftijd waarop zijn collegarechtsgeleerden van hun oude dag gingen genieten, kunnen we slechts gissen. Wellicht waren
zijn vrouw Sophia Beukers en dochter Alida overleden. Maar het blijft vreemd. Te meer ook
omdat Alewijn al naam had gemaakt als schrijver van herders-, muziek- en blijspelen, zoals
Orpheya hellevaart om Euridice. Musiek spel (z.j.), Amarillis, bly-eindend treurspel (1693),
Harders spel ter bruiloft van [...] Frederik Wilhelm Mandt, en [...] Maria van Blijswijk
(1699), De bedrooge woekeraar (1702), Harders spel ter eere van [...] Cornelia Pruimer
(1702), Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen (1703) en Philippijn, mr.
Koppelaar (1707). Ook had hij lyriek gebundeld in Zede en harpgezangen (1694 en latere
jaren) en Harderszangen (1699). Alewijn maakte deel uit van het Amsterdamse circuit van
dichters, muziekkenners en uitgevers. Hij was lid van het kunstgenootschap ‘In magnis
voluisse sat est’ met de zinspreuk ‘In moeilijke zaken is het ook al mooi als je je goede wil
hebt laten zien’. Van dit genootschap waren voornamelijk juristen lid. Eens had hij over zijn
dichterschap geschreven dat het ‘in myn eenzaamheid het grootste genoegen veroorzaakt,
myn tyd te verdrijven’.430
In juni 1708 trad Abraham Alewijn op drieënveertigjarige leeftijd in dienst van de Kamer
Amsterdam, in onderkoopmansrang. Tijdens de overtocht op de Popkensburg ondertekende
hij als VOC-advocaat de boedellijsten van overleden opvarenden. Na zijn aankomst in
Batavia op 23 februari 1709 maakte hij kennis met gouverneur-generaal Joan van Hoorn, de
Raad van Indië en collega-juristen. Hij werd benoemd tot schepen. Zijn werkkamer was op de
bovenverdieping van het stadhuis. Zelf had hij een woning elders in de stad betrokken.
Acht maanden na zijn aankomst maakte Abraham zijn eerste ‘scheymaal’ mee. Dat is een
afscheidsdiner voor hoger geplaatst Compagniespersoneel dat ging repatriëren. Op 30 oktober
nam Van Hoorn met zijn vrouw Johanna Maria van Riebeek en dochtertje Petronella afscheid.
Kort daarvoor had Van Hoorn zijn ambt overgedragen aan Abraham van Riebeek. Dat
Alewijn het dichten niet ontwend was, blijkt uit het toneelstuk dat hij voor deze bijzondere
gelegenheid schreef en dat hij een lange titel meegaf: ‘Batavische Clio of Heil- en
zegenwensch aen zyn hoog ed. den hr.e. gest. heere den hre Joan van Hoorn gouverneur
generaal van Nederlands India opgedragen wanneer dezelve aan d’ed: heer, d’hr.mr. Abr. van
Riebeek directeur generaal het wichtig staatsbestier overgaf, en met de vloot naar ’t vaderland
stond te vertrekken a° 1709’.

429 Alewijn 1713, p. 62. Zie ook Zuiderweg 2004.
430 Alewijn 1716, *2r.
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 ‘Batavische Clio of Heil- en zegenwensch’
‘Batavische Clio of Heil- en zegenwensch’ telt zes korte bedrijven. De personages zijn: Oost
Java, West Java, Batavia, Triton, Tetis en de rei van Javaanse herders en jagers, aanzienlijke
stedelingen en watergoden en -godinnen. In het eerste bedrijf introduceert de vorstelijke
herder Oost Java het toneelstuk bij de gasten aan de afscheidsdis:
Hoe droevig rijst het zonnelicht
Met een beneveld aengezicht!
Wat zal ons deezen dagh gebeuren?
Alsof de vrienden en bekenden van Van Hoorn het nog niet wisten, legt West Java hun uit wat
er staat te gebeuren: ‘Is dan ons leet u niet bewust. / ’s Lands generaal verlaat deez kust.’ De
toon is gezet en het spel kan beginnen. Batavia die een Aziatische vorstin moet voorstellen,
vergelijkt het bedroefde gevoel van de aanwezigen met een donderslag die over het Javaanse
landschap rolt: ‘Dat tegens ’t blaau gebergte stuit / En wedergalmt in droeve slagen’, waarna
ze de loftrompet over het bestuur van Joan van Hoorn steekt:
Hier huwd den palmboom den Laurier
Gepaard door ’t hoog en wijs bestier
Zijns Edelheids Joan van Horen
Tot Generaal des Lands verkoren
Terwijl zijn deugden, roem, en naam,
Op wieken van de vlugge faam
’s Mans luisterryken Staatcijwagen
Gants Azië zijn omgedragen
West Java benadrukt Van Hoorns vertrek: ‘Helaas! Dit moet te droever tranen wekken / Dien
Schutsheer zal weer naar Euroop vertrekken’. De gezant van de oceaan Triton roept in het
derde bedrijf de aanwezigen op hun getreur te staken en Van Hoorn te bedanken voor diens
optreden tegen Soerapati alias ‘Javaas Tijgerdier’.431
Die Javaas Tijgerdier
Zo wreed, zo trots, zo fier,
Met zijn vermeetlen jongen
Heeft door beleid gedwongen
Gefnuikt zyn heerschappij
En door ’s lands waaterleeuwen
Gedempt die dwinglandij
Ten voorbeeld van de volgende Eeuwen.
Waarna Alewijn de familie Van Hoorn een goede reis wenste:
Steek vrij gerust van land hoogloflijk huijsgezin
De zeege volgd op ’t spoor, ja steek vrij ’t zeewaard in,
Wyl Vader Oceaan temt d’ongestuime baeren
Op dat ’s lands dierbaar pand mag veilig heenenvaeren,
431 Soerapati was een uit Batavia gevluchte slaaf die met andere voortvluchtende slaven plunderend naar het hof
van de vorst van Mataram op Midden-Java was getrokken. Daar aangekomen, veroorzaakte Soerapati een
tweestrijd in de vorstelijke familie die uitmondde in de eerste Javaanse successieoorlog (1704-1708) waaraan
door Van Hoorn een eind werd gemaakt.
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De godin van de zee, Tetis, belooft in het vierde bedrijf als een sirene de zee met haar gezang
tot kalmte te lokken:
Ik zal het woeste waterrijk
Doen luistren naer myn zoet muziik
Ja zelfs d’afgryzelykste winden
Door myn gezang in boeijens binden
Ik zal ze stillen, en ’t geweld
Afkeeren van het vloeijend veld,
Op dat de vloot mag zonder schromen
heenstreven op de water stromen
Dus wend uw kiil* van Javaas strand.
En reis gerust naar ’t vaderland.

kiel

In het vijfde bedrijf doen Oost Java en de rei de familie Van Hoorn uitgeleide naar het strand
waar West Java en Batavia afscheid nemen van Johanna van Riebeek en Petronella van
Hoorn:
O tedre bloem
Cieraed der Maegden
Die rijk van roem
En deugden elk behaegden
Reis veilig en streef* door Zee
Land ter gewenscher Ree.

spoed u

De finale barst los in het zesde bedrijf. Alewijn geeft in een aanwijzing de opkomst van de
zeegoden in een kakofonie van kanonnen, trompetten, zee- of kinkhoorns, pauken en houten
blaasinstrumenten. Wat Batavia verschrikt doet uitroepen:
Wat oorelogstoon klinkt dus ontzachlyk in myn Oren
Trompet en grof metaal laat beurt om beurt zich horen.
Wat gebeurt. De finale waarin tekst en zang elkaar afwisselen, wordt beëindigd met een
psalmisch gebed van Oost Java:
O hemel laat de galm van onze zegezangen
Doordringen uw gehoor, en deeze gunst erlangen.
Dat gy de vloot op onze bee, geleide veilig over Zee.
Door in de titel van zijn toneelstuk de naam van de VOC-hoofdvestiging te koppelen aan die
van de muze van de geschiedenis, benadrukte Alewijn het vertrek van Joan van Hoorn als een
historisch moment in de geschiedenis van de Compagnie.
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‘Batavische Clio of Heil- en zegenwensch […] A° 1709’

Met zijn ‘Batavische Clio of Heil- en zegenwensch’ dat eeuwenlang in een particulier archief
heeft liggen verstoffen, liet Alewijn zien dat zijn gedicht niet zo maar een huwelijk tussen de
palmboom en de laurier was, maar een mariage d’amour tussen de vaderlandse en de
Bataviase letteren. Voor het eerst in de Compagniesliteratuur laat een dichter zien dat hij het
Javaanse landschap in poëticale woorden wist te vangen als hij de donder ‘tegens ’t blaau
gebergte’ liet stuiten. Zo dichtte hij ter gelegenheid van Van Hoorns vertrek:
De tortel perst een naer geluid
In ’t woeste woud ten boezem uit,
Bespiegel Javaes hooge bomen,
Zie hoe zij treuren aen de stromen,
Geen windje speelt door haere blaên,
’t Gebloemte en’t Kruid aen ’t quynen slaen.
Alewijns afscheidsgedicht voor Van Hoorn is een mixtum compositum van de klassieke
mythologie en Oost-Indische personages zowel wat de titel als inhoud betreft. Alewijn
overgoot zijn arcadische herders en jagers met een Oost-Indisch sausje waardoor ze Javaans
werden. In het toneelstuk delen de zeegoden uit de klassieke mythologie Triton en Tetis de
speelvloer met de personages Oost Java en West Java. Alewijn kende Batavia als vorstin van
Azië de metaforische dimensie van de Oost-Indische of VOC-maagd toe.
‘Batavische Clio of Heil- en zegenwensch’ is een Oost-Indische variant op de herderspelen
die Alewijn in zijn Amsterdamse periode heeft geschreven, waarin hij declamatie, zang en
dans met elkaar afwisselde. Dat deed hij ook in zijn Bataviase toneelstuk blijkens de
aanwijzingen in het manuscript. Het is goed mogelijk dat hij zelf de spelers en zangers op de
fluit begeleidde. Hij bespeelde dit instrument niet onverdienstelijk. Wellicht waren er ook
andere muzikanten. Of verleenden de overgebleven leden van de vriendengroep Suum Cuique
hun medewerking bij de opvoering van het toneelstuk? Het gezelschap van Joan Josua
Ketelaar was met haar vele liefhebbers immers prominent aanwezig in het Bataviase culturele
circuit.
Alewijns berijmde toneelstuk is het enige in de Compagniesliteratuur dat voor een
scheidend gouverneur-generaal is geschreven. Het is niet in druk verschenen. Dat is
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opmerkelijk, aangezien Alewijn in zijn Bataviase jaren andere toneelstukken heeft geschreven
die wel zijn gedrukt. Zo verschenen bij de Amsterdamse drukkers Beslikte Swaantje en
drooge Fobert, of de boere rechtbank (1715) en De Puiterveense helleveeg, of beslikt
Swaantje aan den tap (1720)432 en Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721). Deze
toneelstukken werden door tussenkomst van vaderlandse vrienden in Amsterdam gedrukt en
in de schouwburg opgevoerd. Zelf vond Alewijn Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr
‘niet onsmakelyk’.433 Dat gebeurde niet met ‘Batavische Clio of Heil- en zegenwensch’. Het
zou zeker het drukken waard zijn geweest.
Als schepen, schoolopziener (vanaf 1715) en plaatsvervangend advocaat-fiscaal (vanaf
1716) moest Alewijn niet alleen Nederlands maar ook Maleis-Portugees leren. Meer en meer
verdrong dit Bataviase dialect de Nederlandse taal. Alewijn kon de kerkdiensten in de
Portugese Binnenkerk wel volgen maar had moeite om zijn slaven te verstaan omdat die
volgens hem een ‘gebrooke Portugeesche taal’ spraken, die ‘met veel Maleitsche, opgeraapte,
bastaard, een gebrooke Nederduitsche woorden ondermengd’ was.434 Inmiddels had hij de
koopman en luitenant van de Inlandse Burgerij Joan Collé leren kennen. Hij volgde bij hem
lessen in het Maleis-Portugees. Alewijn deed er alles aan om ‘tot de waare kennise van de
Portugeesche taal te geraken’. Collé werkte aan een drietalig woordenboek: Latijn, Portugees
en Catalaans. Blijkbaar was Alewijn zo’n goede leerling dat hij zijn leermeester Collé kon
assisteren bij diens Woordenschat der twee taalen, Portugeesch, en Nederduitsch; Waar in de
beteekenissen der Portugeesche woorden, volgens de rykheid van de Nederduitsche
taalkunde, omstandig aangeweesen worden. Het is, zoals de ondertitel vermeldt, Een
werkstuk, dat in ’t algemeen voor alle liefhebbers der beide taalen, en byzonderlyk de leraars
en leerlingen derzelve ten hoogsten dienstig is. Hun woordenboek verscheen in 1714. De
Portugese vertaling Vocabulario das dus linguas Portugeuza e Flamanga verscheen in 1718.
Alewijn droeg het op aan de Heren Zeventien.

Exotische impressie van Alewijn in Batavia

432 Vermoedelijk had Alewijn zich voor de herbergierster in De Puiterveense helleveeg laten inspireren door de
Bataviase vrouwen die hun slaven voor het minste geringste meedogenloos lieten afranselen. De herbergierster
ranselde namelijk haar man te pas en te onpas af.
433 De Haas 2001, p. 215. Ook: Leemans en Johannes 2013, p. 265.
434 Alewijn 1714, *4r-6v.
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Zijn carrière in Batavia was hem voor de wind gegaan. Als lid van de Raad van Justitie kreeg
hij in november 1716 met twee collega’s de opdracht voor de herziening van de Bataviase
statuten. Op sommige momenten dacht Abraham Alewijn weemoedig terug aan zijn
Amsterdamse jaren. Onder het motto ‘Schoon wy van Lucht veranderd zyn, zo zyn we echter
niet veranderd van zinnen’ pakte hij zijn pen, want gedurende de ‘slaapeloose uuren, by
nacht’ nu ‘in Asia zynde’ gaf hij zijn ‘poëticque drift’ alle ruimte.435 Dan kwamen de
herinneringen vol joligheid weer boven. Zo sloot hij een van zijn brieven aan zijn vrienden af
met een gedicht waarin hij memoreerde dat geen storm, sneeuwjacht of strenge vorst de pret
had kunnen drukken. Waren zijn vrienden maar op Java, verzuchtte hij, dan zouden ze enorm
veel lol hebben over de vreemde figuren die er rondliepen zoals zijn collega’s die hij domoren
of oliekoeken vond. Hij voelde zich van zijn zinnen beroofd. Dag in dag uit sloofde hij zich
uit maar dat was aan zijn gage niet te merken. Zijn vrienden die hun natje en hun droogje
hadden, zouden niet kunnen begrijpen hoe ontevreden hij was over een maandsalaris van 150
gulden. Van dat bedrag moest hij ook zijn slaven, die hem handenvol geld kostten,
onderhouden. Over hen was hij ook niet vrolijk.436
Ach! Die nog eens bij den Haard zat te preijken,
En mogt bij de beentjes, sijn Scheentjes-eens strijken,
En kwamen sijn dansen Aan ’t Hollandsche Bier,
Al rooktent, al Smooktent, wat had hij ¨plaisier.
Wat souden wij raare Figuurtjes afmaalen,
En kallende, mallende, kwakjes verhaalen,
Van ’t holliege, bolliege Javaas gespeuijs;
Daar Ik nuu moet Leggen in’t Swijgentje ’t huijs:
Wat souden wij Lachen, wat souden wij Joelen,
En Lustig, en rustig het Leeventje spoelen,
De kniertjes*, en Spiertjes-door hitten verbrand,
Weer streelen en heelen ’t geschroeijde verstand.

gewrichten

Nuu zit Ik mij daag’lijks in ’t sweet te verdrinken,
Waar door mij het hart in de schoenen wil sinken,
Van drie mijner besten Zinnen beroofd,
Met duijsenden muijsenesten in ’t hoofd.
En was ’er nog maar eenen duit mee te winnen,
Ik lachte om ’t verlies, van de drie mijner Zinnen.
Want Ik zie dat de gekken, dog trekken de kaart,
En ’t verstand, in dit Land, is geen olij-koek waard.
Maar, wat is ’er met al mijn Loopen en draaven?
Bij nach en bij dag te slooven en slaaven,
dog Anders te winnen als dat men mij Eerd,
Om een Leux* en een Jeux* die de Beurs niet stoffeerd.

plekje; spelletje

Dog wat is Uw Geluk, voor het mijn’ te waardeeren,
Die ’s nachts sluijpt, en kruijpt gerust inden veeren,
435 Alewijn 1715, A3v-A5r.
436 Brief ‘Een sijner goede Vrienden’ (NA, Van Vredenburch, 1.10.83, inv.nr. 11).
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En daags onbesorgd en buijten gevaaren,
Uw’ glaasjes gespoeld en uw potjes vind klaar.
Daar Ik Armen hals des avonds moet sorgen,
Waar haalden, betaalen de kosten van morgen,
Tot voedsel, voor ’t broedsel der slaaven in’t kluijs,
Die my rukken, en plukken soo kaal als een Luijs.
En Echter moet Ik, dat gesnor voor mijn Oogen,
Als een noodig quaat, inde waereld gedoogen,
En oeff’nen gestaag een Zangdraadig gedult,
Tot de Teijden, van Leijden, Eenmaal sijn vervult.
En dat mij den Hemel, goedgunstig wil geeven,
Een netter, en vetter, en vrolijker Leeven,
En mijn eens verlossen, van dat Caïns geslagt*,
Dat Helsche gebroed* daar de Duijvel om Lacht.

nakomelingen van Cham en Kanaan,
die door Noach tot knechtschap waren
verdoemd; slaven

Dankzij zijn vrienden werd Abraham Alewijn in Amsterdam niet vergeten, De drukker
Jacobus Lindenberg voorzag bij de derde druk van de Zede en harpgezangen (1713) Alewijn
van een exotisch uiterlijk in een oriëntaalse werkkamer. De opgetogen woorden van zijn
vrienden over het succes van zijn toneelstuk Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr heeft
Alewijn niet meer kunnen lezen. Hij overleed op 5 oktober 1721.

Abraham Alewijn (1664-1721)
lidmaatschap in Amsterdam: kunstgenootschap In magnis voluisse sat est
met de zinspreuk ‘In moeilijke zaken is het ook al mooi als je je goede
wil hebt laten zien’
schip Popkensburg, Compagniesadvocaat in onderkoopmansrang
Batavia 1709-1721, schepen, schoolopziener, plaatsvervangend
advocaat-fiscaal, lid Raad van Justitie
*Alewijn:
‘Batavische Clio of Heil- en zegenwensch’ manuscript (1709)
Beslikte Swaantje en drooge Fobert, of de boere rechtbank (1715)
De Puiterveense helleveeg, of beslikt Swaantje aan den tap (1720)
Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721)
*Alewijn met Joan Collé:
Woordenschat der twee taalen, Portugeesch, en Nederduitsch (1714)
Vocabulario das dus linguas Portugeuza e Flamanga (1718)
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Compagniespoëzie
15  Jan de Marre (1696-1763)
De komst in Batavia van Compagnieskapitein Jan de Marre met de Heesburg in december
1728 markeert een belangrijk moment in de Compagniespoëzie.437 Na een verblijf van drie
jaar438 maakte hij met hetzelfde schip in 1731 in dezelfde functie de terugreis. Vermoedelijk
heeft hij in de tussenliggende jaren op de intra-Aziatische vaart gevaren.439
Jan de Marre was in 1696 in Amsterdam geboren. Op twaalfjarige leeftijd ging hij naar
zee. In de drieëntwintig jaar dat hij de wereldzeeën bevoer, klom hij op tot kapitein en was hij
een bekwaam zeeman geworden. Dat hij meer heeft gedaan dan het uitzetten van de
vaarroutes of het doen van dieptemetingen, bleek later toen hij een baan aan wal had
gevonden. Na zijn reizen vestigde hij zich in Amsterdam en hij zocht verpozing in zijn
buitenhuis in de Beemster.
In Amsterdam examineerde De Marre zeelieden van de VOC. Hij was mede-opsteller van
de lijst met navigatie-instrumenten, boeken en kaarten voor de VOC-schippers.440 In 1753
verscheen met Jan de Marre als redacteur van het maritieme standaardwerk over de mondiale
vaarroutes De nieuwe groote lichtende zee-fakkel, het sesde deel, vertoonende de zee-kusten,
eylanden en havens van Oost-Indië met kustaanzichten van de VOC-gebieden. Tot zijn
overlijden in 1763 was De Marre examinator van de praktiserende zeelieden van de VOC.
Wellicht was hij lid van ‘Een ‘Waardig en schrander collegie’ (1734-1743?) van Martinus
Martens, die in 1743 benoemd werd tot Lector Wis-, Sterre- en Zeevaartkunde aan het
Amsterdams Atheneum.441
Maar De Marre had ook belangstelling voor de kunsten. Na zijn terugkeer was hij een
leerling geworden van de dichter Sybrand Feitama (1694-1758) die bekend stond om zijn
vloeiende versificatie, het nauwkeurig hanteren van de taalregels, de nauwgezetheid van
details en beschavingszucht. Hij sloot vriendschap met zijn gevierde leermeester en raakte
ook bevriend met de dichters Lucas Pater (1707-1781) en Bernardus Bosch (1709-1786). De
Marre kreeg de smaak van het schrijven te pakken. Hij schreef classicistische toneelstukken
waaronder het treurspel Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland in 1736. Dat jaar
was hij door de regenten van de Amsterdamse schouwburg benoemd tot directeur-assistent.
Twee jaar later volgde zijn aanstelling tot directeur. Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de
schouwburg schreef hij op verzoek van de regenten het toneelstuk Het eeuwgetyde van den
Amsteldamschen Schouwburg (1638).442 Hij was succesvol mede dankzij de goede

437 De Haan 1910, Personalia, p. 233-234; Te Winkel V, 1924, ‘XXVIII, Jan Harmensz. De Marre’ p. 263- 273.
438 Wellicht woonde hij bij zijn neef, de opperkoopman en visitateur soldijboeken Christiaan de Marre die vanaf
eind juli 1725 tot zijn overlijden op 2 juni 1744 in Batavia woonde (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11855; NA,
VOC, 1.04.02, inv.nr. 5832; DAS 1979, II, nr. 2735.3; DAS 1979, III, nr. 6820.3).
439 In het ‘Voorbericht bij Batavia, begrepen in zes boeken berekende hij de afstanden tussen bijvoorbeeld
Batavia en Ceijlon of van Batavia naar het VOC-kantoor in Rembang op de Noord-Oostkust van Java (**4 r-4v).
440 Lijsten van de boeken, kaarten en stuurmansgereedschapen die meegegeven worden aan de naar Indië
vertrekkende schepen, 1675-1747 (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 5018).
441 Zuidervaart 1999. p. 610-611. Ter gelegenheid van Martens’ aanstelling dichtte De Marre in 1744 een
inhuldigingsgedicht. Het is opgenomen in als ‘Ter inhuldiging van den geleerden heere Martinus Martens’in
Hof- en mengeldichten (1746, p. 73-78).
442 Zijn jubileumtoneelstuk met zang, dans en ‘konstwerken’ werd nog zeventien keer voor volle zalen
herhaald.
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toneelspelers waarover hij kon beschikken.443 De Marre was tot zijn overlijden in 1763
directeur van de Amsterdamse schouwburg.

Jan de Marre

Al die tijd beschikte De Marre over zijn aantekeningen over zijn Bataviase jaren en over zijn
fysico-theologische overpeinzingen die hij op zijn laatste reis naar het vaderland had
geschreven. Aangespoord door zijn dichtvrienden werkte hij zijn notities uit en nam hun
aanwijzingen voor correcties ter harte. Ze verschenen als Batavia, begrepen in zes boeken
(1740) en als fysicotheologische Bespiegelingen over Gods wysheid in ’t bestier dier
schepselen, en Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop (1746). Zijn dichtvrienden Feitama,
Pater en Bosch schreven er drempeldichten voor.
 Batavia, begrepen in zes boeken (1740)
In Batavia, begrepen in zes boeken beschreef De Marre, indachtig de lessen van zijn
leermeester Feitama, de hoofdplaats en de VOC. Zijn omvangrijke stedenbeschrijving die in
1740 verscheen, is een typisch classisistich gedicht. Het is in alexandrijnen geschreven, met
gepaard rijm dat afwisselend slepend of staand is. Hij gebruikte enjambementen om te
voorkomen dat het gedicht tot een dreun werd.444
De stedenlofzang bestaat uit zes boeken of delen. Het eerste boek is een lofzang op de
VOC. Ze zit als de Koopvorstin op haar troon. Ze is de meesteres over leven en dood,
benoemt vorsten en heeft invloed op oorlog en vrede. Kortom, ze is soeverein. Het tweede en
vierde boek van dit gedicht is de stedenzang van Batavia. In boek drie past De Marre een
klassiek procédé toe. Hij ziet als in een droom de verovering van Jakatra en de stichting van
Batavia door Jan Pietersz Coen. Het laatste en zesboek is een lofzang op Java. In het
‘Voorbericht’ vermeldde hij dat het jaar 1731 zijn ijkpunt is. 445 Het is tevens het jaar van zijn
vertrek naar de Republiek. De Marre heeft dus niet over de gebeurtenissen geschreven, die na
die datum zijn gebeurd. Dus niet over de gruwelijke moordpartij op de Chinese bewoners
door het Compagniespersoneel in Batavia. Dit bloedbad zou de geschiedenis in gaan als de
Chinezenopstand. Het jaar 1740 was tevens het jaar waarin De Marre zijn stedanzang
publiceerde.
443 Te Winkel III, 1924, ‘XXIX, De Amsterdamsche schouwburg onder de Marre’s leiding’, m.n. p. 277-279.
De classicistische acteurs Frederik Duim (1674-ca 1751/54) en Jan Punt (1711-1779) hadden een belangrijk
aandeel in de jaren van bloei van de schouwburg. De Marre’s jubileumtoneelstuk werd nog zeventien keer voor
volle zalen herhaald.
444 Paasman 2002, p. 49.
445 De Marre 1740, ** 4r-4v.
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Behalve zijn dichtvrienden Arnold Hoogvliet, Lucas Pater en Bernardus Bosch schreef ook
zijn leermeester Feitama, zich verschuilend achter de naam Studio Fovetur Ingenium (Het
verstand wordt door oefening gekweekt), drempeldichten.
In het ‘Voorbericht’ vermeldde De Marre wat hij beoogde met zijn Batavia, begrepen in
zes boeken, namelijk het beschrijven van:
[de] lof der Hoofdstad onzer Oost-Indische Maatschappye, derzelver roemruchtige
Opkomst daar af te malen, het werk te sieren met vindingen, de ziel der Poëzye, en het
vermeerderen met een verhaal van de Oorlogen, Grondvesting, Handel, en Zeevaart der
Stad, [en] de voornaamste oorzaken die de Maatschappye tot de thans bezeten hoogheid
hebben opgebeurt.447
Hij was zich ervan bewust dat hij de stad mooier afschilderde dan bezoekers haar hadden
gezien. Ook lijkt het erop dat hij zich verontschuldigde dat hij geen woord aan de malariaepidemie van 1730 heeft gewijd, die vele dodelijke slachtoffers had gemaakt:
Doch vreemder zal het schynen dat ik eenen grooten ophef van die Koopstad make,
alsof niets by haar te gelyken ware, daar de inkomende berichten ons getuigen van
derzelver ongezonde lucht, drooge en stinkende watergrachten, verval der gebouwen, en
ontvolking door een langduurige sterfte: waar op ik moet zeggen, dat de toevallen het
wezen der zaken niet wegnemen, en de Stad in haren luister door my bewandeld is; dat
andere Natiën, ja alle Reizigers met my, derzelver schoonheid hebben geroemd; en dat
ik durf verzekeren, wanneer de Hemel zyn straf wegens de sterfte vermindert, en de
oorzaken der andere ongevallen door de zorg der Regering worden geweert, dan dan
Batavië, als de zon, na ’t verdryven der onweêrswolken, zich weder in die schoonheid
zal vertoonen, als ik het hebbe beschouwt, en aan den Lezer voorgestelt.448

Jan de Marre Batavia, begrepen in zes boeken (1740)

De Marre had de lessen van zijn leermeester ter harte genomen. Op zijn manier paste hij
Feitama’s zinspreuk op zijn stedenzang toe.
In het eerste boek incorporeerde De Marre zijn natuurobservaties in zijn lofdicht. Hij
personifieerde de VOC als de vorstin van de Oost:
447 De Marre 1740, **2v.
448 De Marre 1740, **3v.
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Daar zy den Oceäan door haare watermagt
Beschaduwt, en, zo grootsch (I) Jakatra gezeten,
Des waerelds poolen met haar’ scepter af kan meten:
Wy willen zien waar door haar Hoofdstad word geducht,
En wat paleizen ’t hoofd verheffen in de lucht;
Ja, hoe ze in Asië gevierd, en aangebeden,
Uitschittert in den kring der Indiaansche steden
Gelyk de Maan, wanneer ze in vollen luister pronkt,
Het deizig aardryk maar haar koestrend licht belonkt,
En, ’t sterrenheir verdooft aan ’s hemels blauwe boogen.449
(I) noot van De Marre: ‘Jakarta, een Koninkryk op ’t Eiland Java, grenzende ten Oosten aan de Landen
van Cheribon, ten westen aan die van Bantam, ten Zuiden aan de groote, en ten Noorden aan de
Binnnen-Indische Zee; is lang 13 of 14, en breed 18 of 20 mylen, begrypende in zich 1. Stad, 202
Dorpen, en naar gissing 100000 Menschen’.

De oprichting van de VOC gaf De Marre een allegorisch tintje door haar de dochter te laten
zijn van Koopvaardy en Yver. De rondgang door de stad is over twee dagen verdeeld. In boek
of deel twee – het is dan de ochtend van de eerste dag – neemt De Marre de lezer mee op een
wandeling door het oostelijk stadsdeel van Batavia met haar Kasteel, Stadhuis, Grote Kerk,
Tijgersgracht en Grote Rivier. Tijdens het middagdutje in het derde deel vertelt De Marre
over zijn droom over Jan Pietersz Coen als veroveraar van Jakatra en stichter van Batavia. In
de middag leidt De Marre zijn lezer rond in het westelijk stadsdeel en de landerijen buiten de
stadsmuur. In boek vijf is een nieuwe dag aangebroken. Het is tijd voor een boottochtje langs
de rede waar de retourvloot gereed ligt, vol kostbare handelswaar zoals lijnwaat, zijde, opium,
katoen, salpeter, koren, rijst, gember, koffie, zilver en diamanten. Het tochtje gaat vervolgens
langs de Duizend Eilanden voor de Bataviase kust. Vanaf het water krijgt de lezer een blik op
de stad en op de fortjes langs de kust, zoals Tanjonpree, Anjol, waar oesters gegeten kon
worden, Ankee en Tangerang. In het zesde en laatste boek staat het eiland Java centraal dat
dankzij zijn natuurlijke grenzen de VOC kon beschermen tegen vijanden van buitenaf.
De Marre’s berijmde impressies van de pakhuizen, Tijgersgracht en Vismarkt zijn onder
andere door Du Perron in De muze van Jan Companie geciteerd. Minder bekend is De
Marre’s dichterlijke beschrijving van het ochtendgloren op de Bataviase rede. Het is een van
de weinige natuurbeschrijvingen in de Compagniespoëzie.
Heeft ooit een sterveling een’ schooner dag ontmoet?
De blydste morgenstond, die immer is verschenen,
Spreid zilvren’ stralen langs het vlak der waatren henen,
En bloost aan ’t hoog gewelf; de kimmen zyn verguld;
De alkoesterende zon, met vloeiend goud gehuld,
Verdryft de nevelen van ’s waerelds uchtendwaasem,
De golven ruisen op des Landwinds zagten aasem,
Terwyl al de omtrek, die zich spiegelt in het nat.
Een dubbeld schoon vertoont, tot luister van de Stad.
Hoor hoe ’t gevogelte met tjilpen, kirren, schaatren,
de vreugde doet rollen op de gladgekemde waatren!
Hoe plast het in den vloed! hoe zweeft het in zyn vlucht,
En klief de wolken, daar het klapwiekt in de lucht!
449 De Marre 1740, p. 2.
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Hier blinkt het welig strand, met jeugdige bosschaadje;
Daar zien wy ’t hoog gebergte, en vruchtbre lustplantaadje,
En akkerlanden; ginds Paleizen, ryk volbouwd,
Hun toppen heffen uit een eeuwig lentewoud;
Wat verder, daar de lucht aan ’t water schynt te paren,
Zien wy het schommelend loof verdwynen in de baren,
Eilanden blaauwen in het rond der zilvren’ kim,
Sneeuwitte vleugelen der kielen als een schim
Ons oog ontvliegen. Wie, wie kan naar ’t leven malen
Zo vele schepen, als hier langs de stranden dwalen?
Wie al ’t aanlachend schoon afschildren in zyn kracht?
Al wie de gouden’ zon kan schetsen in haar pracht,
Daar zy den halven kloot verrykt door middagglanssen,
Zal ook Batavië, met zyn verheven transsen,
De reê, de kielen, ’t strand, de kust, ja yder deel
Na ’t leven schilderen met zyn gadeloos penseel.450
Een uitstapje naar het eiland Edam waar gouverneur-generaal Camphuys indertijd een thuyn
had, was een vermaak op zich:
Wien lust het niet, zich hier ’t ontheffen van zyn kommer?
Te wandlen onder ’t groen van ’t oogverrukkend lommer?
Te weiden in een beemd van bloemen, schoon van kleur?
Te rieken d’eedlen damp van Thym en Ambergeur?
Te hooren ’t pluimgediert’ met orgelstemmen kweelen?
Te rusten op den zoom van ’t Bosch- en Kraalryk* strand?451

koraalrijk

Kortom zowel de stad, haar ommelanden als haar vele eilandjes hadden heel wat te bieden. Zo
veel zelfs dat Batavia volgens De Marre niet voor een stad als Venetië hoefde onder te doen,
zoals hij in de kantlijn vermelden:
De Stad, gegrondvest op het Adriatisch meir,
Mag met meer ryklykheid van marmren' gevels pralen;
[...]
Groot Javaas Stad verbind alle Indische gewesten;
En alle wateren, zo verr’ de Zuidstar blinkt,
Zo verr’ de zon verryst, tot daar zy wederzinkt;
En schoon ze ons oog niet treft door gulde of marmren’ bogen,
Kolom of torens, tot de wolken opgetogen,
Haar handel, dobbrend heir, en ’t geen zy eer bevat,
Wykt voor geen Koopvorstin op ’t Adriatisch nat.452
De Marre beschreef in Batavia, begrepen in zes boeken deze Oost-Indische hoofdstad tijdens
het bestuur van gouverneur-generaal Hendrik Zwaardecroon. In zijn gedicht had hij niet
alleen oog voor de schoonheid van de stad en het landschap buiten de stadsmuren, maar ook
voor het reilen en zeilen van de VOC. In voetnoten gaf hij zijn lezers achtergrondinformatie.
Ook konden ze het register op marginalia raadplegen. Hun gemis aan kennis over de
450 De Marre 1740, p. 212-213.
451 De Marre 1740, p. 231. Edam heet tegenwoordig Pulau Damar Besar.
452 De Marre 1740, p. 235-236.
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stadsaanleg kwam hij tegemoet door een stadsplattegrond in het boek te laten inbinden, zodat
de lezers de wandelingen in het tweede en vierde deel op de voet konden volgen. Door deze
extra informatie heeft dit omvangrijke gedicht het karakter van een leerdicht.453 Maar qua
genre heeft het ook iets van een heldendicht. Ook kan De Marre’s stadsdicht een hofdicht op
Batavia als buitenplaats van de VOC op Java worden genoemd.
Het tijdschrift Maendelykse uittreksels of Boekzaal der geleerde waereld besprak vanaf
april 1740 Batavia, begrepen in zes boeken. De bundel kostte 2 gulden en 12 stuivers.454 De
recensent merkte op dat De Marre aan de ‘droevige toevallen’ die Batavia waren overkomen
geen aandacht had besteed, maar vertrouwde erop dat de stad weer in haar oude luister zou
worden hersteld. Hij prees de ‘zeer schilderachtige Beschryving van het Oosterdeel’ door De
Marre en vond het een gedicht dat ‘zakelijk is en cierlijk, dat spieren en zenuwen heeft’.455
De anonieme scribent van Batavia, in deszelfs gelegenheid, die op de achterzijde van het
titelblad een fragment uit De Marre’s gedicht had laten afdrukken, karakteriseerde de bundel
in 1799 als een ‘te recht vergood Dichtkundig Schildery, dat meesterstuk’.456
Bij zijn terugkeer dichtte De Marre niet alleen aan zijn Batavia, in deszelfs gelegenheid
maar schreef ook toneelstukken. In 1734 verscheen het treurspel Marcus Curtius, het reeds
genoemde drama Jacoba van Beieren in 1736457 en het zinnespel Het eeuwgetyde van den
Amsteldamschen schouwburg in 1738. Zijn laatste toneelstuk, het herdersspel Het feest der
liefde, verscheen in 1741.
Tussen zijn werkzaamheden door schreef hij ook poëzie zoals lofdichten, bijvoorbeeld
voor de toen bekende schilderes Rachel Ruys (1664-1750), hofdichten, drempeldichten voor
de dichtbundels van zijn dichtbroeders en gelegenheidsgedichten (huwelijks- en lijkzangen)
voor stadsgenoten die hij in zijn functie als directeur van de schouwburg had leren kennen.
Deze gedichten zijn opgenomen in Hof- en mengeldichten (1746). In deze bundel zijn geen
gedichten over De Marre’s Oost-Indische jaren opgenomen, blijkbaar had hij met Batavia, in
deszelfs gelegenheid zijn kruit verschoten. Maar omdat zijn lofzang op Batavia ‘tot een
bekwaam boekdeel’ was uitgegroeid, had hij ervoor gekozen zijn ‘vier gezangen’ over zijn
laatste reis als kapitein ‘tot een nadere gelegenheid’ uit te stellen.458 Dat moment was in 1746
aangebroken. Dat jaar verscheen De Marre’s Bespiegelingen over Gods wysheid in ’t bestier
453 Te Winkel 1973, III, p. 235-236.
454 Maandelykse uittreksels of Boekzaal der geleerde waereld april 1740, p. 405-428.
455 Maandelykse uittreksels of Boekzaal der geleerde waereld april 1740, p. 407, 420 en 616.
456 Batavia, in deszelfs gelegenheid 1799, I, *2v:
--- --- --- myn kiel, geslingerd over ’t nat,
Voert my naar ‘t boschryk Oost, naar Javaas weelige oorden,
Dank zy ‘t geluk! wy zien de langgewenschte boorden.
Ik zie het Koninkryk der eedle Maatschappy.
Haar Hofdstad, die, ten spyt van ’s vyands dwinglandy,
Ten trots der afgunst, is ten top van eer getogen,
Vertoont zich in de kim, en flikkert in myne oogen:
Ja ’t is Batavië --- --- --- --- ----- --- laat ons --- --- --- --De pracht der Stad bezien, die de oogen houdt betooverd:
Den troon der Maatschappy, die ’t Oosten heeft verövert,
Beschouwen van naby, op dat haar groot geluk,
--- --- --- gantsch Nederland verrukk’!
DE MARRE
Ook De Haan 1910, Personalia, p. 234.
457 Literatuurgeschiedschrijvers zijn het er niet over eens of De Marre’s Jacoba van Beieren werd opgevoerd bij
de opening van de Bataviase schouwburg in het Heerenlogement op 20 juli 1757. Van den Berg (1904, p. 95191) en Brom (1931, p. 15) meenden van wel maar volgens De Haan (1910, Personalia, p. 234) was dat niet het
geval. Dat vond ook Du Perron (1921, p. 1687).
458 De Marre 1740, ***v-***2r.
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der schepselen en Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop. Het zijn De Marre’s
fysicologische of ‘natuurkundige beschouwing van de voorkomende zaken […] om Gods
werkzaamheid in het geschapene te ontdekken’. Of zoals hij het in het voorwoord vermeldde:
‘Een aangeboren trek tot de Dichtkunde, drong my die eeuwignutte Waarheid in een
Dichttafereel af te malen’.459 De Marre liet zijn bespiegelingen volgen op een beschrijving
van Kaap de Goede Hoop. Deze beschrijving is meer poëtisch van aard en daardoor minder
concreet dan die van Batavia.
De Marre overleed in 1763. Een anonieme dichter hield de herinnering aan De Marre
levend in zijn gedicht ‘Lierzang aan de dood, over het afsterven van den dichter Jan de
Marre’. In een van de strofen vatte hij De Marre’s leven als kapitein en als dichter samen:
Hoe deed hy ons de woeste baren,
En ’t schip, gedreigd door zeegevaren,
Met echte verwen zien op ’t schrikkelyk dichttafreel!
Hoe bragt zyn hemelsch kunstvermogen
Batavia voor Neêrlands oogen!
Elk kunstvrind roemt met recht dat dierbaar kunstjuweel.460

Titelgravure Batavia, begrepen in zeg boeken (1740)

De meningen van de latere critici over De Marre’s lofzang waren verdeeld. De voormalige
Brusselse hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde, Ulrich Gerard Lauts (1787-1865),
meende dat ‘den lof dier stad uitvoerig en geenzins ten onregte bezongen’ was.461
Samuel Kalff nam De Marre’s beschrijving van de Tijgersgracht op in zijn bloemlezing
Oost-Indisch landjuweel.462 Blijkbaar was bij Kalff een liefde voor De Marre opgebloeid want
drie jaar later, in 1905, schreef hij onder zijn pseudoniem Papageno in de Java-Bode een
tweedelige aflevering over het toneelstuk Jacoba van Beieren, waarin hij De Marre prees voor
diens ‘hooggezwollen lofzang op Jacatra olim’. Papageno vermeldde vervolgens dat de
Koningin van het Oosten in 1740 – het verschijningsjaar van Batavia, begrepen in zes boeken
– te kampen had met de bestuurscrisis rond gouverneur-generaal en ruziemaker Valkenier. De
stad viel in die tijd ook ten prooi aan de slechte hygiënische omstandigheden die grote sterfte

459 De Marre, Jan de. Bespiegelingen over Gods wysheid in ’t bestier der schepselen en Eerkroon voor de Caab
de Goede Hoop 1746, **2r. (KB 759 C 7)
460 Lierzang aan de dood over het afsterven van den dichter Jan de Marre. S.l., s.n. 1763.
461 Lauts 1857, III, p. 109-111 (cit. p. 109).
462 Kalff 1902, p. 291-292.
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onder de inwoners veroorzaakte.463 Papageno brak enerzijds een lans voor De Marre maar
kraakte anderzijds kritische noten. Zo noemde hij De Marre de ‘lofdichter van de Oost’ die
‘deftige rijmelarij’ met een lange adem schreef.464 Hij vond dat diens poëzie over het
algemeen ‘van de wijdluftige en hoogdravende soort’ was.465 Maar hij beschouwde De Marre
ook als een ‘alleenstaande en opmerkelijke figuur’, niet zo zeer vanwege diens meesterlijke
behandeling van het Indische heldendicht maar vooral omdat hij als een van de weinig
geletterden over Oost-Indië had gedicht.466
Met zijn keuze voor de Compagniesliteratuur was de samensteller van het lemma over
literatuur in de Encyclopædie van Nederlandsch-Indië snel klaar. Jan de Marre wordt in één
adem opgesomd met A. van Overbeke, O.Z. van Haren en D. van Hogendorp.467
De Haan meende in Oud Batavia dat De Marre ‘uit den hoogte in holle galmen den lof van
Batavia, de Compagnie en zijne betaalsheeren’ bazuinde.468 Zijn gedicht bevatte volgens hem
weinig dat de beschrijving van de stad ten goede kon komen. Dat betreurde De Haan, want hij
zag in de kwinkelerende troubadour De Marre iemand die de waarheid soms niet schuwde.
Hij vermoedde dat als De Marre zich tot ‘nuchter proza’ zou hebben beperkt, zijn Batavia,
begrepen in zes boeken beter tot zijn recht was gekomen. Hij vond Jan de Marre ondanks
diens hoogdravendheid gepaard aan diens trotse gevoelens voor Oost-Indië even aangenaam
als François Valentijn.
Brom deed in Java in onze kunst De Marre’s gedicht af als een ‘gerekt werk’ dat van
slappe alexandrijnen aan elkaar hing.469 Hij vond Batavia, begrepen in zes boeken maar ‘nep’
en vergeleek het met de huizen in de Oost-Indische hoofdstad die opgepropt waren met
houten en gipsen zuilen. Hij had geen goed woord voor het gedicht over, dat hij een
‘boekhouding op rijm’ noemde en De Marre ‘een Farizeër die ploertig huichelde van
bezieling’. Hij vermoedde dat de bezitters van het heldendicht ermee hadden gepronkt zonder
het te lezen. In navolging van Witsen Geysbeek en De Haan hoorde ook hij er holle galmen
in. De beeldspraak verder uitwerkend, betoogde Brom dat een lichaam gelijktijdig hol en bol
kan zijn en dat dit ‘gevaarte laat denken aan een dikke buik boven op een hoge stoep’.470
Lijnrecht tegenover Broms visie staat die van Du Perron. In De muze van Jan Companjie
noemde Du Perron De Marre ‘de meest representatieve Companjiesdichter’ wiens poëzie
zoiets is als het gebonden proza van Valentijn.471 Du Perron memoreerde kort De Haans
beklag en Broms hoon over De Marre’s gedicht. Hij koos voor zijn bloemlezing passages uit
het tweede en vierde boek omdat daar ‘de galm zich het zwakst laat horen’.472
Kort maar krachtig is het oordeel van Nieuwhuys in Oost-Indische spiegel over De Marre’s
lofzang: ‘het geheel is voor ons onverteerbaar, ook door zijn lengte’.473
In het Oost-Indisch magazijn attendeerde Paasman erop: ‘zoals aan steden en stromen in de
Klassieke Oudheid en in de Renaissance lofdichten gewijd werden, viel ook Batavia aan de
rivier de Tjiliwoeng deze eer ten beurt’. Hij merkte op dat De Marre’s wens ‘Batavië! uw
463 Papageno. ‘Jan de Marre en zijn treurspel’. In: Java-Bode 22-07-1905 (cit.) en 29-07-1905. De Haan (1910,
II, Personalia, p. 233) noemde Papagono’s artikel ‘een wat lang uitgekookte potboiler’.
464 Kalff 1925, p. 257.
465 Kalf 1928, p. 74.
466 Kalff 1925, p. 258.
467 Encyclopædie van Nederlandsch-Indië 1918, II, p. 597.
468 De Haan 1922, § 506 en § 470.
469 Brom 1931, p. 16.
470 Brom 1931, p. 17(cit.)-19 (cit.).
471 Du Perron 1939, p. 106; Du Perron 1948, p. 153 (cit.)-162.
472 Het zijn de wandelingen door het oosterlijk en westerlijk stadsdeel: de Tijgersgracht, het uitzicht van de
toren van het Stadhuis, het Graanmagazijn, de wandeling langs de Grote Rivier, de toespraak tot de stichters van
Batavia, de Vismarkt, de Portugese Binnenkerk, het Middelpunt en voor De Marre’s uitweiding over Erbervelds
verraad. Du Perron 1939, p. 108; Du Perron 1948, p.154.
473 Nieuwenhuys 1978, p. 47.
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naam, uw roem zal eeuwig leven’ niet in vervulling was gegaan. Na de onafhankelijkheid van
Indonesië kreeg ‘de plaats de historische naam terug: Jakarta’.474
In zijn overzicht van de ‘Indisch-Nederlandse literatuur uit de VOC-tijd’ rubriceerde
Paasman De Marre’s gedicht als een lofdicht in het Nederlandse circuit. Hij merkte op dat de
hoofdplaats werd bezongen als een ‘Nederlandse stad overzee’ met inheemse bewoners die
voordurend als een bonte massa aanwezig waren, zonder dat ze speciale aandacht kregen.475
Jan de Marre had met zijn Batavia, begrepen in zes boeken een gedicht geschreven waarin
voor het eerst aandacht werd gevraagd voor een stad buiten de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden. Enkele handboekenschrijvers van de Nederlandse literatuur
benadrukten het bijzondere karakter van De Marre’s stedenzang. Zo karakteriseerde Witsen
Geysbeek het als ‘een schildergallerij in dichtmaat’ waar de kijker taferelen werden
aangeboden die alle ‘even fiksch en krachtig gepenseeld’ waren.476 Knuvelder benadrukte het
nieuwe aspect in het omvangrijke gedicht: ‘de geschiedenis van onze kolonisatie, de
geografische en topografische bijzonderheden van onze koloniën’.477
Leemans en Johannes wijzen in de paragraaf ‘Lofzangen op het koloniale bewind’ erop dat
De Marre in de drempeldichten werd bejubeld vanwege zijn positieve beschrijving van de
‘Koopstad’, de landbouw, de gewonnen zeeslagen tegen de Engelsen en de Chinezen en de
veroverde gebieden op Java. Desondanks, zo menen zij, had De Marre ook aandacht voor
conflictsituaties zoals volgens hen blijkt uit zijn berijmd protest tegen de wrede behandeling
van de ‘ingeboornen’:478
Maar gy, die onbeschaamd de wetten wederstreeft,
En al te bitter met ’s Lands ingeboornen leeft,
Hen knevelt, en de huid zoekt van het lyf te stroopen,
Om dus uw schatten door hunne armoë op te hoopen,
Gy zelf zyt oorzaak van den opstand van ’t gemeen,
Vanwege deze critische strofen werd De Marre geprezen als eerste ‘nestbevuiler’. Leemans en
Johannes wezen erop dat De Marre ‘bij de aanklacht tegen de wrede praktijken minder
geïnteresseerd [leek] in het effect dat ze hebben op de gemartelde slaaf dan op de Bataviase
samenleving’. Dat blijkt volgens hun uit de Marre’s aanklacht tegen ‘de wrede
plantagehouder’ vanwege ‘de destabiliserende effecten die deze plantagehouder teweeg
brengt’:
Gy baart dit muiten, en den val der Stad met één.
Kan uw gewisse zulk een knaging noch verdragen,
Daar gy het alles om uw gierigheid wilt wagen,
U zelf, de Stad, en zo veel zielen, ja den Staat
Der Maatſchappy zo snood durft wikklen in dit kwaad?
Wat Leemans en Johannes niet in de gaten hebben, is dat deze strofen betrekking hebben op
wat in de Oost-Indische en Indonesische geschiedenis zou worden vastgelegd als ‘het verraad
van Pieter Erberveld’. De Marre vermeldde in de kantlijn op de dezelfde bladzijde als het
begin van het door Leemans en Johannes weergegeven citaat twee opmerkingen: ‘Uitweiding
over het verraad van Erberveld’. En: ‘Oorzaak van dien opstand.’ Op diezelfde bladzijde
474 Nieuwenhuys, Paasman en Van Zonneveld 1990, p. 16. De Marre 1740, p. 99.
475 Paasman 2002, p. 48-50 (cit.).
476 Witsen Geysbeek 1823, IV, p. 346.
477 Knuvelder 1979, II, p. 523.
478 Leemans en Johannes 2013, p. 567-569.
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vermeldde De Marre in een voetnoot: ‘(1) Erberveld, een inlandsch Burger, die Batavia, in ’t
jaar 1722, meende te overrompelen’. De Marre’s critische woorden hebben dus niets te maken
met, zoals Leemans en Johannes suggereren, een ‘wrede plantagehouder’ die zijn slaven
slecht behandelde. Of Leemans en Johannes zouden met de plantagehouder de VOC of de
Bataviase regering hebben bedoeld en met de slaven Pieter Erberveld. Voor hun opmerking
dat De Marre wordt geprezen als ‘de eerste “nestbevuiler”, de eerste criticus van het koloniale
bewind’, baseerden ze zich op de gelijknamige publicatie van Ewald Vanvugt.479
Met een reisgids in de hand en de kaart uit De Marre’s Batavia, begrepen in zes boeken
kon de toerist in Jakarta tot eind twintigste eeuw de wandelingen van De Marre nog maken,
maar dan natuurlijk wel met een fikse knipoog naar de realiteit. Alleen het Batavia van het
voormalig Nederlands-Indië kon zich beroemen op een lofzang. Die eer was niet weggelegd
voor Kaapstad, Paramaribo of Willemstad, de andere hoofdsteden van het voormalig
Nederlandse koloniale rijk.

Jan de Marre (1696-1763)
schip Heesburg, kapitein
Batavia 1728-1731
repatriëring schip Heesburg, kapitein
Amsterdam 1732-1763
examinator VOC-zeelieden, assistent-directeur (1736) en directeur (1738)
Amsterdamse schouwburg
leerling Sybrand Feitama (1707-1781)
Batavia, begrepen in zes boeken (1740)
Bespiegelingen over Gods wysheid in ’t bestier dier schepselen, en
Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop (1746)

479 Vanvugt 1996, p. 47-49.
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Compagniespoëzie

16  Gerard Verbeet (1720-1772)
In tegenstelling tot Jan de Marre was Gerard Verbeet wel getuige van het bloedbad op de
Bataviase Chinezen in 1740. Gerardus – ook wel Gerard en Gerrit Verbeet – was afkomstig
uit een gegoed Delfts milieu. Zijn vader was schutter en hoofdman van de burgerwacht
geweest. Zijn oudere broer had theologie in Leiden gestudeerd. Zelf had hij de Latijnse school
bezocht maar moest daarmee stoppen toen zijn vader minder inkomsten had.480 Op
negentienjarige leeftijd nam hij dienst bij de VOC als adelborst voor de Kamer Delft. Medio
juni 1740 kwam hij met de Magdalena naar Batavia. Hoewel hij in zijn bagage
aanbevelingsbrieven had voor een aanstelling als pennist, werd hij een half jaar later tot
ziekenbroeder bevorderd.
Verbeet werd gelegerd in het Kasteel. Daar kreeg hij op zondag 9 oktober 1740 opdracht
drie Chinezen uit hun woningen te halen en naar het Kasteel te brengen. Dat ze toestemming
hadden binnen de stadsmuren te wonen, deed er blijkbaar niet toe. Vanwege de toestroom in
de loop der tijd van Chinezen van het Chinese vasteland, moesten ze buiten de stadsmuren
wonen omdat de Bataviase bestuurders hen niet vertrouwden.481 Desondanks werden hun
toneeluitvoeringen, ook wel ‘Sneeze wayang’ genoemd, druk bezocht. Ook hun optochten door de
stad tijdens hun nieuwjaarsfeesten trokken de nodige belangstelling.

Ruim twintig jaar later zou Verbeet dit voorval vermelden in zijn Memorie, of getrouw
verhaal van alle de moeilykheden, vervolgingen, en mishandelingen, den persoon van
Gerardus Verbeet, laatst geweest predikant tot Banda, in Neerlands Oostindien aangedaan.
(1762). Daarin is te lezen hoe drie van zijn kameraden, of zoals hij hen noemde ‘onmenselyke
Christenen’, de onfortuinlijke en geboeide Chinezen over het plein opjoegen tot voor de
woning van de toenmalige gouverneur-generaal Valkenier en daar ‘op een Moorddadige wys
met duizenden steeken gelyk als speelende ombragten’.482 Verbeet vervolgde: ‘terwyl het
naare gekerm van die ellendelingen, die onder dat loopen, in de armen, in de dyen en elders
eerst verscheide kleine wonden hadden ontfangen, met geen pen is te beschryven, en welke
eindelyk hun geest opgaaven, zonder zig een hard woord tegen hunne beulen te laten
ontvallen’. De dode lichamen werden ‘als honden’ weggesleept en in de Grote Rivier of
Tjiliwoeng geworpen ‘die zig verwde met hun bloed en ze in Zee spoog’.483
In zijn Memorie, of getrouw verhaal van alle de moeilykheden zou Verbeet vermelden, dat
wat hij had gezien met geen pen was te beschrijven. Hij nam afstand van de slachtpartij en
noemde zijn aandeel een godeloze daad. Hij hoopte dat er nog lang een vloek over de stad zou
rusten. Het gebeuren had hem zo aangegrepen dat hij kort daarna vreselijk ziek werd. Verbeet
legde de massacre vast in een gedicht met de titel die in strijd lijkt te zijn met zijn
verontwaardiging die hij in zijn Memorie had geventileerd. Het gedicht ‘Zeege-Zang over de
480 Verbeet werd in Delft gedoopt op 18 februari 1720 (Archief Delft: Collectie Doop-, Trouw- en
Begraafboeken van Delft [open data, versie 20160128], f. 173); Verbeet 1762; NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 13961;
DAS 1979, II, 3168.8; Troostenburg de Bruijn 1883, p. 449; Verbeet in Busken Huet 1878, I, p. 111-192;
Verbeet in Busken Huet 1884, V, p. 80-166; Du Perron 1939 p. 122-124; Du Perron 1948, p. 169-175.
481 Eind december 1739 woonden er in Batavia 4389 volwassenen plus 2511 Chinese mannen. Eind december
1739 woonden er in de Bataviase Ommelanden 10575 volwassenen plus 4837 Chinese mannen (Hoetink 1917,
p. 350; Vermeulen 1938, p. 23). Onder de Chinezen waren handelaren en ambachtslieden. Anderen vonden dat
ze overlast boden en noemden hen schelmen en dieven, zoals in een aantal reisteksten is te lezen (Valentijn
1726, IV, I, p. 250).
482 Verbeet 1762, p. 2.
483 Verbeet in Busken Huet 1878, I, p, 122; Busken Huet 1884, V, p. 88.
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behaalde Overwinning teegen de Chineesen, op ’t Eiland Groot Java, in October 1740’ zou hij
later opnemen in zijn bundel Oostindische uitspanningen (1752). Dat het gedicht kon worden
gezongen op de melodie van ‘O Kerstnagt schoonder dan dagen’ sprak boekdelen. Evenals
Verbeets visie op het gebeuren:
Men had gedagt, ons t’overvallen;
En binnen onze eige wallen
Te moorden, door een snoôd verraad;
Dog onze God kon niet gehengen,
Dat men dit werk ten eind’ zouw brengen,
Hy bragt het aan de Dageraad.
Looft God hier voor, wilt dankbaar weezen,
Die ons de laagen der Chineezen
Ontdekt heeft; en dit instrument
Niet doen gelukken; wilt hem pryzen
En voor zyn goetheid eer bewyzen,
Zyn Vaders zorge dog erkent.484
Aanvankelijk liet Verbeet blijken dat hij de ‘Zeege-Zang’ had geschreven omdat hij
ongevoelig was geworden ‘voor de afgryzelyke snoodheid’ waarmee de duizenden Chinese
mannen, vrouwen en kinderen door het Compagniespersoneel waren omgebracht. Hij had met
zijn gedicht God willen danken dat de Europese inwoners van Batavia waren gespaard
gebleven. Maar later terugblikkend op het gebeuren, verontschuldigde hij zich voor zijn
gedicht en vergoelijkte dat wat hij had geschreven: ‘maar dat komt er van, wanneer jonge
lieden, geen geboore Digters zynde, zich aan stoffen waagen, welke hunne kragten te boven
gaan’.

Chinezenmoord (1740)

Paasman besprak in zijn hoofdstuk ‘Van afgunst tot haat. De Chinezenmoord’ in Oost-Indisch
Magazijn de Chinese bewoners van Batavia die de stad had opgebouwd, haar in de loop der
tijd had bevoorraad en er hard werkten.485 Ze hadden daarmee succes, wat jaloezie opwekte
484 Citaat via Du Perron 1948, p. 172.
485 Paasman in Nieuwenhuys, Paasman en Van Zonneveld 1991, p. 21-22.
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bij de bewoners van Europese afkomst. In de reisverhalen werden de Chinezen veelal
vergeleken met de Joden in Europa. De afgunst leidde tot wantrouwen. Op hun beurt
wantrouwden de Chinezen de Europese bewoners. De Chinezen die buiten de stadsmuren
woonden, bezetten huizen en tuinen van de Europese bewoners die hun belagers van
samenzweringen verdachten, bang als ze waren voor een Chinese machtsgreep. Uiteindelijk
escaleerde de situatie. Mogelijk 10.000 mannen, vrouwen en kinderen werden op brute wijze
vermoord. Naderhand werden in de Bataviase kerken dankdiensten gehouden. In die traditie
past Verbeets ‘Zeege-Zang’. Het gebeuren drong uiteindelijk ook in het vaderland door. Daar
schreef Willem van Haren het ‘Gedicht op den moord gepleegd aan de Chineesen in Batavia
den IX Octob:Anno 1740’ dat meer bekendheid kreeg dan het gedicht van Verbeet.486
In februari 1741 vertrok Verbeet als krankenbezoeker naar Banda. In zijn Memorie, of
getrouw verhaal van alle de moeilykheden, vervolgingen, en mishandelingen heeft hij verslag
gedaan van alle verwikkelingen waar hij op dit eiland al dan niet door eigen schuld in verzeild
was geraakt. In maart 1742 riep de kerkenraad hem terug naar Batavia. Vanaf 1743 woonde
de gesuspendeerde krankenbezoeker met zijn vrouw Maria Theedens487 in de Oost-Indische
hoofdstad. Hij had menig appeltje met de predikanten te schillen. Uiteindelijk werd zijn naam
op 4 september 1750 gezuiverd en kon hij zijn werk als krankenbezoeker hervatten tot zijn
repatriëring op 13 november 1751. Gedurende de jaren van zijn suspentie verdiende Verbeet
de kost als aanspreker. Ook gaf hij catechisatieles aan de jeugd en hervatte hij zijn studies
Grieks, Latijn en Hebreeuws. De benodigde boeken daarvoor leende hij uit de bibliotheek van
het Seminarium, dat sinds 1745 in Batavia was gevestigd.
Nadat de Huis te Manpad met Verbeet en zijn echtgenote aan boord op de Texelse rede
eind mei 1752 was aangekomen,488 dichtte Verbeek zijn ‘Dankzegging tot God, als wy, op
den 31. Mey 1752, behouden in Texel ten Anker kwamen’. In zijn vrome gedicht blikte hij
terug op zijn Oost-Indische jaren die met moeilijkheden waren gepaard gegaan:
’k Was niet zoo ras in ’t Land gekoomen,
Of my wierd daad’lyk toevertrouwt,
De ziel te troosten van de Vroomen,
Die Gy door ziektens had benouwt.
In ’t Nagelryk Gewest, ô Heere!
Had Gy myn woonplaats toen bepaald.
Daar was ’t, dat Gy my eens woud leeren,
Dat men, door stryd, de kroon behaald.
’k Wierd daar vervolgt, op alle wyze,
Door Een! Die dit wel ’t minste past:
De Vroomen zagen ’t, met afgryzen,
Dog Heer, Gy had hem dit belast.
Gy schonk my midden in dat lyden,
Een Vrouw, tot troost in myn verdriet;
Dit gaf weer stof my te verblyden,
486 Du Perron (1948 p.164-166) nam dit gedicht op in De muze van Jan Companjie. In een aantal persoonlijke
archieven van Compagniespersoneel worden eigen afschriften van Van Harens gedicht bewaard.
487 DAS 1979, III, nr. 7362.2.
488 Ze was de dochter van predikant Diderieus Bontekoe en Maria Theedens. Het huwelijk vond in juni 1741
plaats (Verbeet 1762, p. 3; Troostenburg de Bruijn 1893, p. 12 en 450).

379

Myn ziel vergeet die weldaad niet!
[...]
Wat rampen my zyn overkoomen,
Is d’ Ooster Hoofdplaats wel bekend;
Doe Gy myn zaak hebt aangenoomen,
Ben ik gevoerd uit al d’elend.489
Onderweg aan de Kaap en in het vaderland bleek dat de Bataviase kerkenraad waarschuwende
brieven aan de vaderlandse classis had geschreven over zijn optreden indertijd op Banda.
Maar die berichten waren inmiddels achterhaald. Verbeet volgde in Leiden zijn opleiding tot
predikant. Toen bundelde hij zijn gedichten die hij in de afgelopen jaren had geschreven. Ze
verschenen als Oost-Indische uitspanningen, bestaande uit mengeldichten en gezangen
(1752), waarover later meer. In juni 1754 werd hij door de Rotterdamse kerkenraad tot
predikant voor Oost-Indië aangesteld.
Eind april 1755 was Verbeet met zijn vrouw en zoontjes Johannes Gerardus en David
Cornelis weer terug in Batavia.490 Enkele predikanten herinnerden zich hun verwikkelingen
met Verbeet en wilden hem zo snel mogelijk naar een buitengebied loodsen, anderen besloten
hem een kans geven. Die kreeg hij onverwachts toen de kerkenraad er erg laat achterkwam
dat de dienstdoende predikant Hermanus Wypkens was vergeten dat hij op Tweede
Pinksterdag in de Grote Kerk zou moeten preken. Halsoverkop werd Verbeet gevraagd hem te
vervangen. Behalve de korte voorbereidingstijd moest Verbeet ook nog eens zelf de 66
aankondigingen schrijven dat hij en niet Wypkens zou preken.491 Hij preekte nog diverse
keren in deze kerk. Uiteindelijk werd hij medio december dat jaar alsnog naar Banda,
overgeplaatst. Aldus ging Verbeet met zijn vrouw, twee kinderen, drie slaven en ‘een
lessenaar met papieren’ naar wat hij later zou noemen ‘het slegtste Comptoir in geheel
Indiën’.492 Gelukkig had hij daar afleiding in het lezen van de afleveringen van 1757 en 1758
van het oudste geleerdentijdschrift De Boekzaal van Europe.493 Hij trof op dit eiland een
gemeente aan die haar geloof volgens hem te licht beleed. Hij kwam met de kerkenraad in
aanvaring over de benoeming van een ouderling. Ook maakte hij ruzie met de gouverneur van
Banda en met een kapitein. Na het overlijden van zijn vrouw op 3 februari 1760 verzocht
Verbeet diverse keren naar Batavia terug te mogen keren. Toen hij tijdens de vendutie van
zijn inboedel op 14 mei 1760 de boedelmeester van gesjoemel betichtte en de gouverneur
beledigde, was de maat vol. Hij werd gearresteerd. In de gevangenis werd hij ziek. Hij had
ook nog eens de pech dat een partij linnen die hem ongevraagd was toevertrouwd, door de
witte mieren was opgevroten. Vier maanden later werd hij met zijn zonen van 12 en 10 jaar
oud naar Batavia overgebracht. In zijn Memorie, of getrouw verhaal van alle de
moeilykheden, vervolgingen, en mishandelingen heeft Verbeet uitgebreid en gestaafd met
documenten, verslag gedaan van zijn pogingen tot rehabilitatie. Dat lukte niet. Op 2 juli 1761
werd hij officieel uit Oost-Indië verbannen.494
489 Citaat via Du Perron 1948, p. 173-175 (cit. p. 174).
490 Verbeet 1762, p. 13. Verbeet was zowel via de Kamer Enkhuizen (Langewijk 9 juli 1754) als de Kamer
Rotterdam (Huis ten Duin 16 september 1754) opnieuw in dienst van de VOC getreden. Aan de Kaap stapte hij
van de Huis ten Donk over op de Langewijk (https://www.openarch.nl).
491 Verbeets tekst luidde: ‘Deezen Morgen zal in de Hollandsche Kerk Prediken Ds. Gerardus Verbeet, zynde
gister avond om tien uuren uit naam van den Paesens daar toe verzogt. 19 mei 1755’. Hij had de koster van de
Grote Kerk opgedragen de briefjes de volgende ochtend rond te brengen. (Verbeet 1762, p. 14).
492 Verbeet 1762, p. 16 en p. 17.
493 Verbeet in Busken Huet 1884, V, p. 149.
494 Realia 1882, I, p. 479, 24 april 1761; Realia 1885, II, p. 105. Ook NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 2999, f. 969

380

Op 1 november 1761 keerde Verbeet met zijn zonen terug naar de Republiek. Toen de
Kievitsheuvel op 2 juni 1762 op de Texelse rede afmeerde,495 werd hij gevangen genomen en
naar Den Haag gebracht. Zijn zaak werd op 23 juli behandeld in het Hof van Holland,
Zeeland en West-Friesland. Na zijn vrijspraak ging hij met zijn kinderen bij zijn ouders in
Delft wonen waar hij binnen vier maanden zijn Memorie voltooide.496 Nu hij was
vrijgesproken, was Verbeet weer beroepbaar. Eerst voor een periode van zeven maanden als
hulppredikant in Meppel en later als adjunctpredikant in Oude Wetering.497 Blijkbaar was de
Republiek hem te klein want hij verhuisde naar Elmina. Daar hield hij op 16 september 1764
zijn intreerede.498 Sindsdien is er niets meer over Verbeet bekend.
 Oost-Indische uitspanningen, bestaande in mengeldichten en gezangen
(1752)
Vanwege zijn strikte geloofsinvulling en snieren had Verbeet zich niet bepaald geliefd
gemaakt bij zijn collega’s. Ook vakbroeders die zich niet konden verweren, moesten het
ontgelden. Zo verweet hij bijvoorbeeld de reeds overleden predikant en historieschrijver
François Valentijn hoe die in zijn Oud en nieuw Oost-Indien met het werk van de Indische
Plinius, Rumphius, was omgesprongen. In zijn Memorie stelde hij klip en klaar dat hij niet
‘met kundigheden van anderen wilde pronken’.499
Tijdens zijn verblijf in het vaderland bundelde Verbeet zijn poëzie onder de titel OostIndische uitspanningen, bestaande in mengeldichten en gezangen die in 1752 bij de Leidse
uitgever Adrianus Bonte verscheen. Later zou Verbeet over zijn bundel opmerken dat hij die
had geschreven toen hij ‘weinig meer dan een kind was’. Oost-Indische uitspanningen bevatte
daarom volgens hem ‘vry wat kreupelryms’. Hij voelde zich niet langer geroepen er nog
‘vinnig door te stryken’. Daarom wilde hij liever ‘een poëtaster’ zijn dan ‘een groot Digter’ en
ontrouw aan zijn christelijk geloof.500 Hij had daarvoor ook een reden:
Het vaerzen-maken is de Jeugd niet alleen schaadelyk, omdat het haar aan het
beezigen van ydele, hoogdraavende woorden gewent, [...] maar ook omdat het waare
menselyk gevoel er door uytgedooft en een aangenomen galm voor het zelve in de
plaats gesteld wordt’.501
Verbeet voegde er aan toe dat hij daarom op latere leeftijd ook afstand had genomen van zijn
‘Zeege-Zang’ dat in Oost-Indische uitspanningen was afgedrukt.
Verbeet had in deze dichtbundel ook gedichten opgenomen, die hij had opgedragen aan
zijn vrienden Andries Hartman en David Julius van Aitsema die hij tijdens zijn overtocht naar
Oost-Indië had leren kennen.

e.v.
495 DAS 1979, III, nr. 7534.3.
496 Verbeet in Busken Huet 1885, V, p. 82 en p. 163; Du Perron 1948, p. 170-171. Een verslag van Verbeets
aankomst en een bespreking van Memorie, of getrouw verhaal van alle de moeilykheden is te lezen in
Nederlandsche Jaerboeken, XVI, II, september 1762, p. 811 (afgedrukt in Verbeet in Busken Huet 1885, V, p.
163).
497 In Meppel hertrouwde de gewezen predikant uit Oost-Indië op 9 oktober 1763 met Fremmina Maria
Fockens uit Groningen maar wonende in Amsterdam (Drents Archief, DOTB, inv.nr. 93, 9 oktober 1763,
ondertrouw en trouwboek, 1741-1777, f. 142).
498 Intree-reedememori tot de Gemeynte Gods te d’Elmina op de Cust van Guine. Uytgesprooken den 16
September Anno 1764. Door Gerardus Verbeet, voorheen Predikant te Banda in Oost-Indiën. Amsterdam: J.W.
Kanneman 1764. (PN XXIX 682).
499 Verbeet in Busken Huet 1884, V, p. 93.
500 Verbeet in Busken Huet Busken Huet 1884, V, p. 87.
501 Verbeet in Busken Huet Busken Huet 1884, V, p. 87.
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De bundel in kwartoformaat werd aangekondigd in de rubriek ‘Letternieuws’ van
Maendelyke uittreksels of De Boekzaal van Europe van november 1752 en kostte 11
stuivers.502
Van alle Compagniespoëzie spreekt Verbeets dichtbundel het meest tot de verbeelding.
Ondanks een decennialange zoektocht door Du Perron en na hem door andere onderzoekers
van Compagniespoëzie naar sporen van deze bundel in binnen- en buitenlandse bibliotheken
en archieven is tot op heden geen exemplaar teruggevonden. We zullen het daarom moeten
doen met de informatie van Conrad Busken Huet in deel V van Litterarische fantasiën en
kritieken503 en van E. du Perron in de uitgave van 1948 van De muze van Jan Companjie die
zich op zijn beurt heeft gebaseerd op Conrad Busken Huet.
In deel 1 lazen we reeds dat Du Perron eind juni 1938 aan Fred Batten had gevraagd de
tekst van Verbeets zegenzang op de Chinezenmoord voor hem op te zoeken.504 Dit gedicht
zou volgens Du Perron in Oost-Indische uitspanningen moeten staan. Via De Haans excurs
over de Indische verzenmakers en Busken Huets Litterarische fantasien en kritieken was Du
Perron op de hoogte van het bestaan van deze gedichtenbundel. Zijn queeste zou ruim een jaar
duren. Du Perron bekende in de editie van 1939 van De muze van Jan Companjie in een
voetnoot, gedateerd november 1938, dat het hem niet was gelukt om Verbeets bundel zelf in
handen te krijgen.505 In Nederland was de bundel onvindbaar. Nasporingen in de bibliotheek
van wijlen N. P. van den Berg bleken op het moment van het drukken van de bloemlezing
eveneens vruchteloos. Gelukkig was het Batten dankzij Stapel toch gelukt de tekst van
Verbeets ‘Zeege Zang over de behaalde Overwinning teegen de Chineesen’ voor Du Perron te
traceren, zodat de tekst in de editie van 1948 van De muze van Jan Companjie alsnog kon
worden opgenomen. Dat gold ook voor ‘Dankzegging tot God, als wy, op den 31. Mey 1752,
behouden in Texel ten Anker kwamen’.506
Dankzij Busken Huet, Du Perron, Stapel en Batten weten we dat Verbeet zijn OostIndische uitspanningen had opgedragen ‘aan myne vrienden in O. Indiën’ en dat Verbeet in
proza had toegevoegd dat het zijn grootste wens was dat God hen ‘in het Land ’t geen gy
bewoond, gelieve te dekken met zyne werken, opdat Gy onder zyne vleugelen moogt
betrouwen’. De opdracht bevatte tevens een citaat uit Batavia, begrepen in zes boeken van Jan
de Marre.507
Als we Busken Huet mogen geloven waren in Verbeets dichtbundel behalve de genoemde
zegenzang en dankbetuiging ook de arcadische scheepspoëzie die Verbeet, zich verschuilend
achter herder Damon, voor zijn vriend Andries Hartman alias Thirsus had gedicht.508 Het zijn
zesregelige gedichten met het rijmschema a, b, b, a, c, c en afwisselend vrouwelijk en
mannelijk rijm.
Op een poeet.
502 Maendelyke uittreksels of De Boekzaal van Europe, november 1752, p. 618; 1885, V, p. 164.
503 Busken Huet publiceerde zijn verhaal over Verbeet eerst in het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië
van 26-11 t/m 17-12-1874. Zijn podium was immers zijn eigen krant waarvan hij van 1873-1876 redacteur was.
504 Du Perron schreef Batten: ‘Verder ontbreekt hier een bundel van ds. Gerrit Verbeet, Oost-Indische
Uitspanningen, 1752. Als daarin voorkomt een zeege-zang op de Chineezenmoord (v. 1740) zou ik die compleet
willen hebben. Verder misschien nog wat, als ’t koloniaal genoeg is’ (brief 29 en 30 juni 1938 in: Brieven 1981,
VII, p. 401-402).
505 Du Perron 1939, p. 124.
506 Du Perron 1948, p. 172-173 en p.173-175.
507 Du Perron 1948, p. 175. Du Perron vermeldde niet welk citaat uit De Marre’s Batavia, begrepen in zes
boeken het betrof.
508 Evenals zijn ‘Gelukwensch’ en ‘Afscheid’ voor zijn andere vriend David Julius van Aitsema. Evenals de
kleine portretjes ‘Op een Poeet’, ‘Op een Dronkaart’, ‘Op een dobbelaar en speelder’, ‘Op een danser’ en ‘Op
een onbekeerd predikant’. Citaat van Verbeet in Busken Huet 1878, I, p. 192; 1884, V, p. 165-166; Du Perron
1939, p. 124; Du Perron 1948, p. 171.
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Wie geeft u vryheid ’t zaam te mengen
Gods Tempel, met het Godendom
Der Heid’nen? meent g’uw Dicht hierom
Meer eer en luister by te brengen?
Zuigt liever Bloed uit Jezus bron,
Als uit het Afgods Helicon.
Op een dobbelaar en speelder.
Gy zyt gewoon het tydverkwisten,
Met Tiktac, dobbelsteen en kaart,
En wat er meer is van dien aart;
’t Kon zyn, dat gy u eens vergisten,
Wanneer de Heere, tot uw straf,
Zal neemen tyd en leeven af.
Tevens bevatte de bundel Oost-Indische uitspanningen volgens Busken Huet en Du Perron
een gedicht voor gouverneur-generaal Van Imhoff ter gelegenheid van de benoeming van
Willem IV als stadhouder, het vreugdelied ‘Op de gelukkige verlossing myner Huisvrouw van
een gezonde en welgeschapen zoon, op ’t retourschip ’t Huys te Manpad’, natuurlijk Verbeets
‘Zeege-zang’. Evenals zijn eerste indruk van de zeestraat tussen Sumatra en Java toen hij er
voor de eerste keer voer: ‘Op een goede Wind in de Straat Sunda, na een lange Stilte’.
Gist'ren lagen wy te dryve,
’t Scheen geen wind meer wajen wouw,
En van daag zoo waid een styve*
Zeer voordeel’ge Braamzyls kouw:
Zoo dat wy nog zullen koomen
Op de Rheede, deezen dag.
Dit’s de vrucht van wagten: Vroomen!
Zoo het eens gebeuren mag.
Zoo het eens gebeuren mag.509

stevige bries, 6 Beaufort

Het moet worden opgemerkt dat Busken Huet in zijn weergave van ‘Dagboek van Gerrit
Verbeet, Getrouw Dienaar Jesu Christi in Zyne Gemeinte te Banda Neira’ over de periode
1756-1760 zich de nodige vrijheden heeft gepermitteerd. Hij baseerde zich daarbij op
Verbeets Oost-Indische uitspanningen evenals op de Memorie.510
Hij had daarin gelezen hoe Verbeet na zijn aankomst op Texel gevangen werd genomen,
maar een maand later werd vrijgelaten. Hij had voor zijn weergave de beschikking over het
exemplaar van Verbeets Memorie uit de bilbiotheek van Van den Berg. Busken Huet
beschikte ook over de Nederlandsche Jaerboeken waarin Verbeets verweerschrift was
besproken. Met deze bronnen onder handbereik stelde hij ‘het fiktieve Dagboek van Gerrit
Verbeet’ samen waarbij zich aan de hoofdlijnen van Verbeets eigen verhaal heeft gehouden
maar waarbij hij zich ook af en toe vrijheiden permitteerde, inclusief een eigen
509 Het kon worden gezongen op de melodie van ‘Petit Bordeaux’. Verbeet in Busken Huet 1884, V, p. 88.
510 Busken Huet (1884, V, p. 163) verwijst naar Nederlandsche Jaerboeken van 1762, XVI, II, p. 785-835. In
de uitgave van 1884 vermeldde Busken Huet dat hij dan de ‘hinderlijke gaping’ in zijn versie van 1878 van
Verbeets dagboek voor de druk heeft aangepast. Busken Huet nam als bijlagen de verweerschriften van Verbeet
op.
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gereconstrueerd achttiende-eeuws taalgebruik. Hij vermeldde dat het niet zijn bedoeling was
geweest Verbeet als held te schetsen maar hij had ‘eene bladzijde uit het indisch leven van
den ouden tijd’ willen oproepen.511 Volgens hem was Verbeet er na Valentijn in geslaagd als
schrijver en ooggetuige ‘zulke kostelijke bijdragen’ te schrijven over deze Compagniestijd.
Hij memoreerde Verbeets ‘ijzeren wilskracht’ door op te klimmen van krankenbezoeker tot
predikant. Maar hij vond hem ook een ‘geboren ketterjager’[…] bemoeial, twistzoeker [en]
paus in miniatuur’.512
Busken Huet introduceerde de adelborst Andries Hartman waarmee Verbeet op zijn eerste
reis naar Batavia vriendschap had gesloten. Verbeet en Hartman voelden zich lotgenoten
omdat ze ieder een liefje hadden achtergelaten. Ze vonden zich daarom ‘regte bloembollen
[die] om ’t hardst naar gevryd hadden’ met hun geliefde.513 Ze spraken er vaak over. Ze lieten
het niet daarbij, en ze stortten hun hart ‘in Vaerzen uit op het papier’. Ze besloten tot een
wedstrijd in het schrijven van gedichten waarin ze elkaar aanspraken met Damon (Verbeet),
die over zijn Daatje of Philidaatje dichtte en Thirsus (Hartman) over zijn Laura. Verbeet
dichte in ‘Aan Thirsus’:
Myn Vriend, dat ik u schryf, dat heeft zyn eisch en reeden,
Want daar wy in één Schip zoo eng beslooten zijn,
Waar zullen wy ons tyd al beeter meê besteeden?514
Aan de Kaap aangekomen achtte Verbeet zich een betere dichter dan zijn vriend aangezien
Hartman er volgens hem niet in geslaagd was te reageren op de liefkozingen die Verbeet voor
zijn Philida had gekozen namelijk ‘Noordstar, Zeilsteen, Voogdes, Nimph en Aardsgodin’.515
Achteraf vond Verbeets dat hij wat hautain had gereageerd op Hartmans geringe
bedrevenheid van de dichtkunst.516 Verbeet was niet trots op zijn vingeroefeningen op rijm:
‘Als sommige Mensen wat ouder en wat wyzer zyn geworden, dan schaamen zy zig veelal
over het geen hun groene Jeugd heeft voortgebragt, al is hetzelve by al zyne zwakheid nog zo
onschuldig geweest’.517
Busken Huet vermeldde hoe Verbeet in 1750 in Batavia vriendschap sloot met David
Julius van Aitsema.518 Beiden verkeerden in de middenklasse van de Bataviase samenleving.
511 Busken Huet 1884, V, p. 163-164.
512 Busken Huet 1884, V, p. 164-165.
513 Alleen in Busken Huet 1884, V, p. 85.
514 Verbeet in Busken Huet 1884, V, p. 85-86. Ze wisselden gedichten uit. Andries Hartman verraste Verbeet
voor zijn twintigste verjaardag met een ‘Zeegenwensch’. Verbeet bedankte hem met het gedicht ‘Damons
Minne-Lust tot Philida, opgedragen aan Thirsus’. Als dank kreeg hij ‘Thirsus Troost-Digt op Damons TreurZang’, die Verbeet beantwoordde met het gedicht ‘Aan Thirsus. Hij bedacht Hartman alias Thirsus met het
gedicht, ‘Op de 19. verjaardag van Lauwra’ van zijn gelijknamig liefje en ontving als dank ‘Thirsus Dank-Offer
aan Damon’.
515 Verbeet dichtte voor Hartman, zoals we reeds zagen, ‘Aan Thirsus’ en ook ‘Damons Minne-Zugt tot Philida,
opgedragen aan Thirsus’, wederom ‘Aan Thirsus’, ‘Op de 19. Verjaardag van Lauwra’ en ‘Damons Minne-Klagt
aan Philida’. Hartman dichtte ‘Thirsus Troost-Digt op Damons Treur-Zang’ en ‘Thirsus Dank-Offer aan
Damon’. Voor zijn in het vaderland achtergebleven geliefde Daatje dichtte Verbeet ‘Damons Minne-Klacht aan
Philda’ (Verbeet in Busken Huet 1884, V, p. 86).
516 Hartman alias Thirsus dichtte voor Verbeet (Verbeet in Busken Huet 1884, V, p. 86):
O Bloem van onze jeugd! Apolloos Lieveling!
Onfang myn dankbaar veers, al is het schoon gering.
Gy hebt myn Lauwera zoo heiliglyk gezeegent,
En my zoo heuschelyk en vriendelyk bejeegent,
Dat my tot dichten port, schoon ik het niet en ken,
En in die lieve konst een kreupel schepsel ben.
517 Verbeet in Busken Huet 1884, V, p. 86-87.
518 Verbeet (1762, p. 15) vermeldt echter ‘Zeeker Perzoon die zig laat noemen ****, en wiens naam ik om zijns

384

De zevenentwintigjarige Aitsema was assistent met een maandsalaris van 16 gulden en de
dertigjarige Verbeet als gesuspendeerd proponent. Verbeet wijdde zijn nieuwe vriend in het
Christelijk geloof in, Aitsema deed zijn geloofsbelijdenis. Verbeet had ervoor gezorgd dat zijn
vriend tot het Avondmaal werd toegelaten.
Ter gelegenheid van Aitsema’s benoeming tot onderkoopman in november 1751 dichtte
Verbeet een ‘Gelukwensch’. Toen hij in november 1751 met zijn zwangere vrouw met de
Huis te Manpad naar de Republiek terugvoer, nam Verbeet dichterlijk ‘Afscheid’ van zijn
‘Teedergeliefden Boezem-Vriend’.519 Op weg naar de Kaap werd Verbeets tweede zoon
geboren die David werd genoemd naar Verbeets vriend. Aitsema had Verbeet bedankt voor
het gedicht met tegengedicht waarin hij beloofde ‘tot ’t graf myne liefde te zullen dragen’.
Toen Verbeet vier jaar later in Batavia terug was, sloeg hun vriendschap in ruzie om.520
Volgens Verbeet had Aitsema als dank voor de hulp die hij hem had geboden bij een
invloedrijke Bataviase bestuurder over hem geklaagd. Met als gevolg dat Verbeet naar Banda
werd beroepen. Tot zover de versie van Busken Huet. Want in tegenstelling tot de weergave
van het ‘Dagboek van Gerrit Verbeet, Getrouw Dienaar Jesu Christi in Zyne Gemeinte te
Banda Neira’ door Busken Huet blijkt uit de Memorie dat er geen trouwe vriendschap tussen
Verbeet en Aitsema had bestaan.
De Haan citeerde in zijn excurs over de ‘Indische verzenmaker’ uit Busken Huets
weergave van Verbeets ‘Zeege-Zang’. Hij was snel klaar met Verbeet die volgen hem door
een mede prulpoëet, namelijk Andries Hartman, ‘Apoloos lieveling’ was genoemd. Daarna
stapte De Haan over op het verhaal zoals Busken Huet het in Litterarische fantasien en
kritieken had weergegeven. Hij vond dat Busken Huet zich ‘met een wonderlijk gebrek aan
historischen zin’ had veroorloofd ‘Verbeet’s naief verhaal met een wat Franschen esprit op te
krikken’. Omdat hij niet over een exemplaar van Verbeets ‘Zeege-Zang’ had kunnen
beschikken, kon hij geen uitspraak doen of de weergave van Busken Huet van Verbeets
opmerking over het schrijven van poëzie inderdaad van Verbeet zelf was.521
In Oud Batavia vatte De Haan het leven van Verbeet samen. Deze ‘beroepsbidder’ was
opgeklommen tot predikant, ‘daarna tot prulpoëet, om gelijk zijn medezanger Ovidius te
eindigen als banneling’.522
We zagen reeds dat Du Perron voor de uitgave van 1939 van De muze van Jan Companjie
schatplichtig was aan Busken Huet. Hij nam van hem de zesregelige gedichten of
‘versvermaningen’ zoals hij die noemde, over, namelijk ‘Op een Poeet’ en ‘Op een
Dronkaart’. Hij vond ze ‘weinig indies’ of er zou sprake moeten zijn van een draai naar ‘de
koloniale zeden uit die tijd’.
De druk van 1948 van De muze van Jan Companjie had Du Perron dankzij Battens
inspanningen kunnen aanvullen. Aan Verbeets lofdicht voor Van Imhoff wijdde hij weinig
woorden: ‘zeer lelik’.523 Hij vermeldde voorts dat de Oost-Indische uitspanningen ‘de nodige
zegenwensen, verjaarsgedichten, afscheidsliederen en minneklachten van Damon aan Philida’
bevatte. Voorts een dankgedicht over de aanvaring van een Engels schip tegen de boot waarop
Verbeet meevoer, een gedicht op David Julius van Aitsema en een vreugdelied toen zijn
vrouw was bevallen.524 Over Verbeets ‘Zeege-Zang’ merkte Du Perron op dat volgens hem
Families wille nog spaar’. Verbeet in Busken Huet 1884, V, p. 89.
519 Verbeet in Busken Huet 1885, V, p. 89.
520 De hulp die Verbeet hem bij zijn terugkomst had geboden en zijn geschenken, een geborduurd hemd, een
vat bier en wat kleinigheden, waren te vergeefs (Verbeet 1762, p. 15; Verbeet in Busken Huet 1885, V, p. 91).
521 De Haan (1911, II, p. 732-733 (cit.).
522 De Haan 1922, II, § 1262.
523 Du Perron 1948, p. 172.
524 Respectievelijk ‘als ons een Engelsch tweemast schip tegen de boeg was gedreeven, waarvan de schipper in
zee viel en verdronk, willende tot ons overkoomen’ en ‘op een goeden wind in Straat Sunda, na een lange stilte’
en ‘op de gelukkige verlossing myner Huisvrouw van een gezonde en welgeschapen zoon, op ’t retourschip ’t
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voor Verbeet ‘de hele moordpartij slechts aanleiding werd zijn medekristenen aan te sporen
tot inkeer over de eigen zondigheid’.525
Brom en Nieuwenhuis hadden in hun Java in onze kunst en in de Oost-Indische spiegel
geen aandacht voor Verbeet.
Paasman plaatste in zijn overzicht van de Indisch-Nederlandse literatuur in de VOC-tijd
Verbeet met zijn gedicht in het Nederlandse circuit van de categorie ‘Overige gedichten’ en
bespreekt de Oost-Indische uitspanningen, bestaande in mengeldichten en gezangen niet,
omdat het ook hem niet was gelukt een exemplaar terug te vinden.

Gerard Verbeet (1720-1772)
*schip Magdalena ,adelborst
Batavia 1740-1741, ziekenbroeder
Banda 1741-1742/43
Batavia 1743-1751
repatriëring schip Huis te Manpad
Leiden 1752-1754, vervolg opleiding tot predikant
*schip Huis ten Donk (Kamer Rotterdam) en Langewijk (KamerEnkhuizen)
Batavia april-eind 1755, predikant
Banda 1755-1760, predikant
Batavia juni 1760-juli 1761, uit Oost-Indië verbannen
Nederland 1762-1764, predikant Den Haag, Delft, Meppel, Oude
Wetering
Elmina 1764-1772, predikant
‘Zeege-Zang over de behaalde Overwinning teegen de Chineesen, op ’t
Eiland Groot Java, in October 1740’
Oost-Indische uitspanningen, bestaande in mengeldichten en gezangen
(1752)
Memorie, of getrouw verhaal van alle de moeilykheden, vervolgingen,
en mishandelingen (1762)

Huys te Manpad’ (Du Perron 1948, p. 171 en p. 172).
525 Du Perron 1948, p. 173.
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17  Pieter de Vries (voor 1759-1769)
Op 20 juni 1760 meerde de Ouderamstel op de Bataviase rede af. Tijdens de overtocht vanaf
Texel had Pieter de Vries als korporaal het bevel over de soldaten gevoerd. Op 29 oktober
1759 was de uit Zierikzee afkomstige De Vries in dienst van de VOC getreden. Tot eind
december 1764 zou De Vries in Compagniesdienst blijven. Hij kreeg daarna toestemming
zich als vrijburger in de stad te vestigen.526 Hij overleed eind 1769.
 Jan Pietersz. Coen, voorstander der Bataviase Vryheid- (1762)
Blijkbaar had De Vries belangsteling voor de geschiedenis van Batavia. Twee jaar na zijn
aankomst in Batavia vond in 1762 in de Bataviase schouwburg527 de opvoering plaats van het
toneelstuk Jan Pietersz. Coen, voorstander der Bataviase Vryheid, dat door Pieter de Vries
was geschreven. De ondertitel beloofde een spektakelstuk met goede afloop: ‘Bly-eyndent
Oorlog-spel. Verciert met Zang, Dans en Vertooningen’. De titelpagina vermeldde tevens dat
het toneelstuk was gebaseerd op ‘de Nagelaten Schriften, van den Heere Johannes
Kamphuys’. De acteurs speelden de rol van VOC-dienaren en van de klassieke goden Apollo
en Pallas als ‘Zinnebeelden van Konst en Wysheyd’.528 Andere acteurs beelden de Javaanse
vorst of pangeran Widjaja Krama, de Bantamse vorst aria Rana Mangal – in het toneelstuk
opgevoerd als ‘Pangerang Temanggong’ – en Javaanse soldaten uit in de tableaux vivants.
Het toneelstuk begon met twee van deze taferelen die zinnebeeldig het verhaal uitbeeldden.
Het eerste tableau vivant liet zien hoe koopman Pieter van den Broeke en de andere gevangen
VOC-dienaren met een strop om de nek door Javaanse soldaten aan het publiek werden
getoond. Op het tweede tableau was te zien hoe de Bantamse aria een kris in de borst van
Widjaja Krama zette en hem de keuze liet te sterven of zich over te geven. Jan Pietersz:
Coen, voorstander der Bataviase Vryheid telde drie bedrijven waarin de belangrijkste
Compagniesdienaren in de eerste jaren van de Bataviase geschiedenis, figureerden. De
Javanen werden als onbetrouwbaar bestempeld.
De Vries had zijn toneelstuk opgedragen ‘AAN DE HEEREN KONST-MINNAERS EN
Der Nederduitsche SCHOUWBURG OP BATAVIA’ die hij in zijn openingsgedicht toesprak:
Konst Minnaers! die met nut Apollo's lessen hooren,
Ja, die zyn Tempel staeg in spyt van Momus* haet,
Beschermd en Ondersteund, door uwen wyzen Raed,
En ons tot Yver-zugt komt daeg'lyks aen te spooren.529

god van spot en kritiek

In het derde bedrijf, toen de strijd in volle gang was, arriveerde Jan Pieterz Coen op de
Jakatrase rede. Hij werd door Laurens Reael ontvangen:
Kom Cato* in den Rae*, kom Cezar* in uw stryden;
Omhelst my, die myn Ziel in overmaet verblyden.

Romeins rechtsgeleerde en
redenaar; Raad; Julius Cesar

526 NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 6387, fol. 200; DAS 1979, I, nr. 3772.1.
527 Deze schouwburg was op 29 maart 1757 in het Heeren- of stadslogement op de Moorsegracht opgericht.
Van den Berg 1880, m.n. p.16-29 en p. 89-92; Du Perron 1921; Paasman 2002 p, 94-97.
528 De Vries 1762, p. 40.
529 De Vries 1762, 2A r.
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Ik smoor in zoete Vreugd, nu dat ik U ô Helt!
Gezond mag weder zien, dat dezen dag vol Vreugden,
Zo lang de Koop-Godin, dit Strand zo bly Verheugden;
Zo lang ‘er Kielen* na deez Oosterkimmen gaen:
Zo lang als Java’s Oord zal op zyn Grondvest staen:
Zo lang d’Aloudheits Lust den Landaerd zal bezielen,
Zo lang de Vreemdeling zal aen dees Stranden krielen,
Zo lang de Moor, Chinees en schrandere Tartaer;
Op hoop van goede Winst, ten Trots van ’t Zee-gevaer,
Den hollen Oceaen, al bruyzend door komt klieven:
Zo lang Aurora ons komt met haer Licht gerieven;
Zo lang zal uwe Naem in spyt van ‘t los geval,
Vereeuwigt, door de Faem verbreid zyn overal.530

schepen

Nadat het vorstendom Jayakarta in handen van de VOC was gevallen, nodigde Coen iedereen
uit om de overwinning te vieren:
En wyl nu alles, dus zo verre is besteld,
Zo wil ik dat deez’ dag, ons alle Vreugde melt.
Een yder mag nu vry, met danzen en krioelen,
Al Zingende, de Vrugt der Vryheyd nu gevoelen.531
Daarna was het tijd voor ‘een Comique Dans’ op het toneel door twee matrozen, terwijl de
andere matrozen en soldaten tot tweemaal een lied zongen:
Kom Batievers oud Hollands Bloed,
Gy hebt getoond uw Helden moed;
Wilt U verblyden
Steeds Druk ter zyden
Verheugd U met een Blygeschal
Dat het nu dreund door Java’s Dal;
Nu is Gebooren
’t Geen was beschooren;
Dat men eens zou vinden Stof,
Tot der Batavieren Lof.
Onder de begeleiding van muziek namen Apollo en Pallas afscheid van het publiek. Apollo
sprak: ‘Nu Bataviers vaert wel! verwacht dan alle Gunsten’. Pallas voegde er aan toe: ‘Vaert
wel, myn Bataviers, gy ziet den bloei der Kunsten’.532
 Apolloos vreugde-feest (1763)
Een jaar later werd een nieuw toneelstuk van Pieter de Vries opgevoerd. Het was geschreven
ter gelegenheid van de inauguratie van Petrus Albertus van der Parra tot gouverneur van
Nederlands-Indië op 29 september 1763. De Vries fêteerde hem op 1 oktober met het
toneelstuk Apolloos vreugde-feest dat met Groot divertissement met dans, konst-vliegwerken
en illuminatien, zoals de ondertitel vermeldde, weer een spektakel beloofde. De personages
waren klassieke goden en personificaties van menselijke eigenschappen. In het vierde toneel
530 De Vries 1762, p. 36-37.
531 De Vries 1762, p. 39.
532 De Vries 1762, p. 42.
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van dit typisch achttiende-eeuwse, classicistische toneelstuk liet De Vries Aurora, de godin
van de dageraad, Van der Parra introduceren:
O Java! uw Geluk is grootlyks te waardeeren;
Myn ligt bestraald met vreugd het Hoofd der Opperheeren,
Die deeze blyde Dag als VADER in uw land
Bevestigt word, daar Groot en Kleen hem bied de Hand,
En Trouwe zweerende die Eerkroon doen ontfangen;533
In het volgende toneel bekeek Nyd de festiviteiten vol pracht en praal:
Wat ruyst zoo lieffelyk aan de Asiaanse Stranden,
Hoe galmt de Vreugd al om, men ziet de Pylen branden.
Met Konst en Praal verzeld tot aan het Star-Gewelf;534
En besloot er alles aan doen om de uitbundige feestvreugde te beëindigen:
Ik kom myn ook vertoonen,
Om al de Ydele Pragt en Statie by te woonen;
Die in Batavia in hoogsten Toppunt ryst.
Ik kan niet dulden dat de Vrolykheid zoo pryst
Het geen een ieder laakt; waar wil dit langer heenen?
Waar lykt dit na? De Ned’righeid is nu verdweenen;
Ja, Hollands oude Wet is niet meer in Waardy:
Men bouwt een Kunst’ge Vaart, den Landaart is niet vry,
Om prachtig uytgedost op het heerlykst te verschynen.
Ik zal, zoo veel ik kan, die Vreugde doen verdwynen.535
Maar zo ver kwam het niet. Mercurius, de god van de handel, liet de Nyd met bliksemgeweld
verdwijnen, zodat hij de weg kon banen voor Melpomene, de godin van de dichtkunst, om
Van der Parra te roemen. Het toneel veranderde in een fraai geïllumineerde tempel van
Apollo. Een zegewagen getrokken door twee paarden, in bedwang gehouden door twee
acteurs in Romeinse kleding, reed het toneel op. Hierin zat een Romein die Van der Parra
voorstelde. Achter de wagen liepen Europeanen en musicerende acteurs verkleed als
Arabieren, Chinezen, Romeinen, Grieken en Javanen. Nadat de wagen een rondje over het
toneel had gemaakt, daalde Apollo op zijn wolk omlaag en leidde de Romein naar de wolk.
De wagen verdween van het toneel en de spelers stelden zich in twee rijen op. Apollo kreeg
alle ruimte de Romein op het toneel en tegelijkertijd de echte gouverneur-generaal in de zaal,
zijn vrouw en hun moeders, zijn zoontje Petrus en zijn pleegkinderen toe te spreken:
Doorlugte Held en Stut der Indiaanse Landen,
Beschermer van den Staat en vryheids dierb’re Panden,
Hoop van het Ooster-Volk, alom geägt, bemind,
Die door uw Deugd dees’ Dag den staf zwaayt van ’t Bewind;
533 De Vries 1763, p. 7-8.
534 De Vries 1763, p. 8.
535 De Vries 1763, p. 9. De woorden van de Nyd lijken de gevoelens van de Heren Zeventien weer te geven,
toen die in oktober 1753 de toenmalige gouverneur-generaal Jacob Mossel hadden opgedragen de uitingen van
de overdadige weelde aan banden te leggen. Als de hoogste in rang vierde Van der Parra de hoogtepunten in zijn
leven zeer uitgebreid.
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[...]
Dees’ aangenaame Dag nog veelmaals ziet genaaken,
Waar naar Uw GEMALIN en beyder MOEDERS haaken,
Als ook Uw dierbaar KROOST, dat reets tot Uwe Vreugd
De regte Heyrbaan volgt van Wysheid en van Deugd.
[...]
Het Hart der Bataviers ontbrand in Liefde-Gloet;
Wie is ‘er die alom met vreugd U niet begroet?
Den Moor, Chinees, Javaan, ja alle uytheemsche Volken
Verheffen hun Gejuyg tot boven in de Wolken;
[...]
Leef lang, ô Held! leef lang tot Welzyn van ’t Gemeen;
Nooit moet uw Vreugde-Zon in Kracht of luyster daalen,
Op dat dit vrugtbaar Land mag vrolyk Adem haalen,
En onder uw Bestuur, te Water en te Land,
Neemt Voorspoed, Heyl en Vreê altoos de Overhand.
[...]
Juygt, Batavieren! Juygt; gy moogt met Regt nu pronken,
Wyl PARRA u als Hoofd zy deeze Dag geschonken.536
Na Apolloos monoloog werd een ballet gedanst, waarna Melpomene, Thalia en Poezy de
jubilerende Van der Parra toespraken. Het toneelstuk eindigde met een ‘Nation Caracter
Ballet van de Kinderen’. Deze kinderen beeldden de diversiteit in de Bataviase samenleving
uit.
Pieter de Vries had met zijn toneelstukken niet alleen een klassieke scholing laten zien,
maar ook zijn bekendheid met het berijmd toneel. Hij beheerste de alexandrijnse verstechniek.
Zijn toneelstukken waren door stadsdrukker François Tetsch gedrukt.537
Ook in de Republiek was men bekend met de festiviteiten in Batavia. De redactie van het
vaderlandse tijdschrift Schouwburg nieuws, of merkwaardige berichten was dankzij ‘onlangs
gerepatrieerde Oost-Indische Comp. Schepen’ in het bezit gekomen van een exemplaar van
Apolloos vreugde-feest.538Aangezien de redactie zich ten doel had gesteld zijn ‘Lezeren van
tyd tot tyd op allerhande aanmerkelyke Nieuwigheden te onthaalen’, publiceerde ze in de
aflevering van mei 1764 passages uit het toneelstuk van Pieter de Vries, zodat een ieder ‘op
allerhande aanmerkelye Nieuwigheden’ in de andere werelddelen op de hoogte was.539
In zijn bijdrage over ‘Het Bataviaasch tooneel in de 18e eeuw’ besprak Du Perron kort de
beide toneelstukken van Pieter de Vries. Jan Pietersz. Coen, voorstander der Bataviase
Vryheid noemde hij een voorbeeld van ‘een aardige phase van de Indische letteren’. Hij vond
het ‘toneelstuk ‘Indisch’. Het was geschreven door ‘een min of meer “Indisch” maker, die
Indische gebeurtenissen tot onderwerp’ had gekozen. Dat het een samenvatting was uit de
nagelaten papieren van Joannes Camphuys gaf, volgens hem, te denken omdat François
536 De Vries 1763, p. 12-13.
537 François Tetsch was op 22 mei 1752 als soldaat met de Liefde voor de Kamer Amsterdam naar Batavia
gekomen. Hij werd boekhouder en later vrij burger. Vanaf 1760 tot zijn overlijden in 1773 had hij zich als
stadsdrukker gevestigd op de westelijke oever van de Tijgergracht. Hij was daartoe officieel op 2 juni 1761
benoemd. Hij adverteerde als drukker van ‘allerlei soorten school-boekjes’. Hij schijnt tussen juni 1770 en juni
1771 op Ceijlon te zijn geweest. Vermoedelijk nam hij toen versieringen mee terug naar Batavia. Na zijn
overlijden nam zijn weduwe met toestemming de drukkerij en de privileges over tot 1775 (besluit 16 maart
1773). (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 6283, f. 265; o.a. NA, VOC, 1.04.02, inv.nr 11650, f. .28; DAS, II, 1979, nr.
3435.2 Realia, 1882, I, p. 369; Diehl 1990, p. 24 en 364).
538 Schouwburg nieuws 1764, I, mei, p. 387.
539 Schouwburg nieuws 1764, I, mei, p. 387-397.
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Valentijn voor zijn beschrijving van Java in Oud en nieuw Oost-Indien daaruit had geput.540
Du Perron was het niet altijd eens met de werkwijze van Valentijn. Hij betreurde dat hij
slechts de titel kon vermelden.541 In navolging van N.P. van den Berg die over het Bataviaas
toneel had gepubliceerd, verwachtte Du Perron dat Apolloos vreugde-feest ‘veel opgang’ had
gemaakt.
Paasman rubriceerde Jan Pietersz: Coen, voorstander der Bataviase Vryheid in de VOCliteratuur als toneelgenre en bracht het onder in het Indische circuit. Hij wees erop dat
toneelspelen in dit circuit als ‘van eigen bodem’ waren ‘met een lokale thematiek’.542

Pieter de Vries (voor 1759-1769)
*schip Ouderamstel ,korporaal
Batavia 1760, vrijburger 1763-1769
Jan Pietersz: Coen (1762)
Apolloos Vreugde Feest (1763)

540 Du Perron 1921, p. 1687.
541 Blijkbaar moest hij zich baseren op het overzicht van het Bataviaas toneel dat door Van den Berg was
samengesteld en op de Nederlands-Indische bibliografie van Van der Chijs. Van der Chijs 1880; Van den Berg
1880.
542 Paasman 2002, p. 95.
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18  Laurens Brezee (voor 1759-1776)
Wellicht was Laurens Brezee of Lourens Bresee aanwezig bij de opvoering van Apolloos
vreugde-feest. Of had hij er over gehoord, of had hij een exemplaar gekocht. Heelmeester
Brezee woonde sinds 19 juli 1760 in Batavia en voer op de intra-Aziatische vaart.543 Ter
gelegenheid van de vijftigste verjaardag en het eenjarig gouverneurschap van Van der Parra
schreef hij het toneelstuk met de titel Loff-ên vreugde viering’, in het choor aan Apollo
toegeweid.
 Loff-ên vreugde viering’ (1764)
De titel van het toneelstuk van Laurens Brezee doet sterk denken aan dat van Pieter de Vries.
Heette het toneelstuk van De Vries Appoloos vreugde-feest, Brezee noemde het zijne Loff- ên
vreugde viering’. Beide schrijvers vermaakten het publiek met dans, toneeleffecten en
illuminatie, maar Brezee deed in de changementen er nog een schepje bovenop.544 Net als De
Vries hoopte hij dat Van der Parra zich zou inzetten voor: ‘het bouwen van den Tempel,
Apollo Toegeweid; daar steeds de Booze zeden bespot – de ondeugden gestraft, en de Deugd
ten Triomph gevoerd – werd’.545
Loff-ên vreugde viering’ wordt voorafgaan door drie gedichten. Het eerste is van Brezee
zelf en is een lofdicht op Van der Parra:
Myn’ zegge is: dat’ er geen Mensch ter Waereld leeft,
Die niet zynen Benynders heeft:
Om hem, gestaag, door Listen en snoode Laagen,
Te zoeken Zyn’ Lof en Eer t’ontdraagen.
Maar als de Deugd zyn’ Ziele beheerd,
Zoo als die in PARRA’s gemoed Triompheerd!
Men laat Laster-tongen, dat Helsch gespook! woeden;
Want grooter Macht zal steeds hem behoeden!
En Hem werd, tot Lof! zyne Eer, zyne Daân,
Zoo lang als de Waereld in Weeze zal staân,
Geduurend’ verbryd’ door duizende Monde!!546
De tweede en derde drempeldichten zijn geschreven door P.D. Soomer en bestemd voor
Laurens Brezee: ‘Roemwaardig is de Stof, der Eerstelingen uwer vrugten: / Wyl Sy de deugd'
dus neemt tot voorwerp van haar doen!’547
Behalve de titel en het spektakel zijn er bij beide toneelstukken nog meer overeenkomsten.
Ook bij Brezee beeldden de acteurs klassieke goden en personificaties van menselijke
543 Met de Sparenrijk die deel uitmaakte van de decembervloot van 1759 waarmee ook Pieter de Vries naar
Batiava was gekomen (NA, 1.04.02, VOC, 6479, f. 31 en DAS 1989, II, nr. 3778.5).
544 De Vries: ‘Groot divertissement met Dans, Konst- Vliegwerken en Illuminatien’ en Brezee: ‘Groot
Divertissiment. Verzierd met veele Veranderinge van Tooneelen, Dans, Konst, Vlieg-Werken, en een
Uitmuntende Illuminatie’.
545 Brezee (1764 , A2v) verwees hiermee evenals De Vries naar Parra’s bestuur en meende wellicht net als De
Vries dat er een echte schouwburg in Batavia moest komen.
546 Brezee 1764, A3 r-v.
547 Brezee 1764, A4 r.
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eigenschappen uit. Net als dat van De Vries is zijn toneelstuk classicistisch en in alexandrijnen
geschreven. Ook lieten beide auteurs Aurora, de godin van de dageraad, Petrus van der Parra
in het zonnetje zetten. Brezee dichtte:
Wel aan Aurora! laat uw’ helder Aanschyn zien!
Breek door de Névélen! laat de Bátáv’ze Lien,
In ’t midden van uw’ glans Haar pligt’ en liefde toônen,
Waar na zy eyveren, om haar’ Opperhoôft t’loônen,
Met dankb’ren klanken, voor de Trouw die hy hun toont!
Tot Eer voor Kerk’ en Land! de Deugd’ die in hem woont,
Verdiendt zulks! Nog veel’ Jááren mag Hy lééven!
Tot dat Hy afgelééft met een’ Chrys-Zilv’ren Kruyn,
Mag opwaards gaan gelyd met een Engelen Bazuyn’!
[...]
Uw’ aller steunpilaar; nog lang mag Hy hier woonen!
En vééle Jaaren, als ’t verstreeken Jaar, betoonen,
Zyn Deugd, in Liefde en trouw, voor klein en groot;
Die ondeugd, die bedrog, en alle Kwaad verstoot
Uit deeze muuren; die een vergenoêgzaam leeven,
Aan alle Inwoonders tragt Deugd’lyk in te geeven.548
Evenals in De Vries’ Apolloos vreugde-feest zag het publiek in Brezee’s Loff-ên vreugde
viering’ een bonte mengeling van Europeanen en Aziaten als inwoners van Batavia, door
verklede acteurs gespeeld, in groepjes musiceerden. Het twintigste toneel verbeeldde een
geïllumineerd paleis. Op de troon zat een acteur die Van der Parra voorstelde. Op het moment
dat de acteur met de commandostaf – het attribuut van de gouverneur-generaal – zwaaide,
werd het stil en werden de gespeelde en de echte Van der Parra door een andere acteur die een
raad van Indië voorstelde, toegesproken:
Dat Gy den Schuds-Heer zyt, in deeze; verre ten Oost-geleegen Lande,
En Een aller Toevlucht blyft! Já, dat men nooyt binnen deeze Stranden,
Uw’ weergâ heeft gekend! HOOG-EDEL GROOT-ACHT-BAAR Heer! Waarachtig,
Is deeze’ getuygenis! De Faam ging nimmer vliegend zó kragtig,
Van Weeuw’ en Weez uit duizend monden,
Als nu, den Loff, ’t Rond-om verkonde,
En zeggen: PARRA dat Land
Is Deugd en Wysheid Regterhand! 549
Hierna volgden volgens de aanwijzingen in de tekst ‘een groot en fraay Ballet door de
Kinderen Gedanst’ en ‘één Lieffelyk Muzyk’. Tijdens deze klanken daalde het personage
Vreugde omlaag. In haar ene hand hield ze een vreugdetak en in haar andere een krans van
laurieren en cipressen, lofattributen voor Van der Parra. Ze sprak Van der Parra’s laudatio uit,
waarin ze ook zijn echtgenote Adriana Bake, ‘Haar Edel Roemwaard Huysgezin’, en de
kleine Petrus betrok. Nadat ze de aanwezigen had toegesproken, nam Vreugde afscheid:
Vaar wel, Vaar wel! Batavia!
Erkend deez’ Held, als Heer en Váder! 550
548 Brezee 1764, p. 29.
549 Brezee 1764, p. 41.
550 Brezee 1764, p. 42.
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Het toneelstuk eindigde met een ballet van de Bataviase jeugd en ‘een Sluit-Ballet’ gevolgd
door een vele malen uitgeroepen ‘Vivat!’.
Ook Loff-ên vreugde viering’ is door stadsdrukker François Tetsch gedrukt. Opvallend is
het verschil in drukwerk tussen de tekstuitgaven van De Vries en Brezee. In tegenstelling tot
de publicaties van De Vries is Loff-ên vreugde viering’ een mooie druk met opvallende
duidelijke letters.
Sinds 23 mei 1760 was de vrijburger Jan Adam Keijzer uitbater van het Heerenlogement
waarin de schouwburg was ondergebracht.551 Mogelijk hadden de toneelstukken van De Vries
en Brezee vanwege de kunst- en vliegwerken hem op kosten gejaagd. Of hadden de
spektakelstukken misschien niet de verwachte belangstelling gekregen? Na de opvoering van
Brezee’s Loff-ên vreugde viering’ bleek de uitbater Keijzer met de noorderzon te zijn
vertrokken. In december 1764 besloot de Raad van Indië zijn boedel en octrooi te
verkopen.552
Du Perron was heel duidelijk in zijn mening over de toneelstukken van Pieter de Vries en
Laurens Brezee: ‘Dat dergelijke gedramatiseerde en uiterst-rumoerig gemaakte
gelegenheidsverzen, hoe typeerend ook voor den tijd, literaire prullen zijn, is
klaarblijkelijk’.553
Tot op heden is van P.D. Soomer niet meer bekend dan zijn twee drempeldichten. Laurens
Brezee overleed op 22 juni 1776 in Batavia.

Laurens Brezee (voor 1759-1776)
*schip Sparenrijk, derde heelmeester
Batavia 1760
inter-Aziatische vaart (1762-1764)
Loff-ên vreugde viering’ (1764)

551 Jan of Johan Adam Keijzer, uit het Friese Mients afkomstig, was met de Drechterland op 12 juni 1742 als
soldaat naar Batavia gekomen. Sinds 3 maart 1750 was hij vrijburger (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 6132, f. 169;
DAS 1979, II, nr. 3222.2; Van den Berg 1880, p. 21.
552 Van den Berg (1880, p. 22) veronderstelde dat de opvoering te veel hadden gekost of dat er weinig publieke
belangstelling was geweest.
553 Du Perron 1921, p. 1687.
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Compagniespoëzie

19  Hermanus Terkamp (voor 1744-1779)
Vanaf 31 mei 1755 woonde Hermanus Theodorus Terkamp in Batavia. Hij was afkomstig uit
Delft waar hij op 4 mei 1744 als leerling was toegetreden tot het chirurgijnsgilde.554 Tien jaar
later was hij in dienst van de VOC getreden. Hij was als onderheelmeester op de Deunisveld
voor de kamer Delft uitgekomen.555 In 1755 werd Terkamp aangesteld als klerk bij de tweede
secretaris in het Kasteel. Blijkbaar was een administratieve baan aantrekkelijker dan het
chirurgijnsvak. Tot 1760 was hij in de Generale Secretarie werkzaam, laatstelijk als
boekhouder. Toen zat zijn vijfjarig contract erop. Blijkbaar wilde Terkamp niet repatriëren en
koos hij voor een aanstelling op Negapatnam op de Indiase zuidoostkust (1760-eind 1761).
Maar weldra was hij weer terug in Batavia. De eerste jaren leefde hij in armoedige
omstandigheden. Dat verbeterde toen hij tussen 1762 en 1778 afwisselend als heelmeester en
opperheelmeester, tweede secretaris en opperboekhouder werkzaam was. Tussen 1772-1774
voer hij als heelmeester op de intra-Aziatische vaart. Zijn laatste aanstelling was die van
opperheelmeester van het Vierkant.556
Ruim vierentwintig jaar tot zijn overlijden woonde Hermanus Terkamp in Oost-Indië. Een
lange tijd voor iemand die op latere leeftijd toch naar zijn vaderland verlangde en zijn
terugkeer probeerde te regelen. Hij woonde zo’n twaalf jaar met zijn slavin Tjindra,
vermoedelijk zijn njai, en erkende dochter Christina Magdalena op de Heerenstraat, nabij de
Utrechtsepoort. Op 17 december 1778 liet hij testamentair vastleggen dat Tjindra na zijn
overlijden vrij zou zijn, zodat ze voor hun tienjarige dochter kon zorgen. Als voorwaarde voor
haar vrijlating was wel bepaald dat ze christelijk zou worden gedoopt. Christina erfde als
universeel erfgenaam een klein bedrag, zo ook haar vaders bibliotheek, prenten en
tekeningen.557. Terkamp overleed op 5 januari 1779; hij werd vanuit huis begraven.
Op de momenten dat hij geen stukken hoefde te schrijven, rekeningen op te maken of
medische hulp te verlenen, droomde Terkamp over het dichterschap. Hij debuteerde in 1760
te Batavia met een gedicht ter gelegenheid van de geboorte van Petrus Adrianus van der Parra
junior dat werd afgedrukt in de bundel die speciaal voor deze gelegenheid was verschenen:
Heil-Groeten met schuldigen eerbied opgedraagen, aan den wel edelen groot agtbaaren
heere, den heer Petrus Albertus van der Parra [...] en de wel edele vrouwe, mevrouw Adriana
Johanna Baake. Terkamp richtte zich eerst tot de moeder die eerder haar dochter Geertrui had
verloren. Hij memoreerde de belangrijke vader en introduceerde in diens kielszog de nieuwe
wereldburger:
Is Vader steun van Injes Maatschappye,
En Neérlandsch Staat een Eedel-raads Juweel,
De liefde en lust van Batoos’s burgerije?
Die Eernaam wordt ligt* een maal ook Uw deel,

wellicht

554 Collectie Delft, Nadere toegangen (www.collectie-delft.nl).
555 In VOC-dienst op 24-09-1754; geregistreerd als Tercamp in NA, VOC, 1.04.02, f. 28; DAS 1979, II, nr.
3630.2; DAS 1979, II, nr. 3630.2; De Haan 1911, II, p. 736-737; Diehl 1990, p. 142-143; Zuiderweg 2000, p,
139.
556 Het Vierkant of Pabejan was een versterkt centrum voor de inklaring van de goederen en financiën van de
schepen die op de Bataviase rede hadden afgemeerd.
557 NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 6882, testamentnummer 07743. De Haan (1911, II, p. 736) vermeldde dat
Terkamp geen 2000 rijksdaalders naliet. Christiana werd op 10 oktober 1797 pro deo begraven.
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O Knaap! door wien ’s lands welvaard aan zal wassen,
Hoe groet ’t Heelal al Uw’ pas gereesen dag?
De Ruime lucht en Aarde en water plassen,
Elk wacht verheugt Uw’ optreede in ’t gezach.
Terkamp gaf zijn gedicht het motto ‘Tu Marcellus Eris, Virg: AEn: Libr VI’. Hij
ondertekende zijn gedicht met ‘Cecinit, Summâ Venertione Hs TERKAMP sat cito si sat bene’,
waarmee hij liet zien dat hij een klassieke opleiding had genoten.558
Uit dezelfde periode dateerde blijkbaar ook zijn omgang met zijn dichtersvrienden
Frederik de Bruyn Nollet,559 Jan Tieleman560 en de onbekende B.B. die eveneens aan HeilGroeten hadden bijgedragen. Zijn vriendschap met Petrus van der Parra dateerde ook uit deze
tijd. Wellicht had hij de trotse vader die zich verschool achter de zinspreuk ‘Uyt
Schuldpligtige Dankbaarheid’, geholpen met het schrijven van zijn gedicht in de
gelegenheidsbundel.
Na terugkeer uit Negapatnam hervatte Terkamp hun vriendschap. Ter gelegenheid van Van
der Parra’s inauguratie als gouverneur-generaal op 29 september 1763 dichtte hij ‘Ter
Verheffinge Van Zijn Edelheid Petrus Albertus vander Parra, tot Gouverneur-Generaal van
Nederlands-Indië’ dat hij later zou opnemen in zijn gedichtenbundel Proeve van dicht en
letter-oefeningen. Het is een lang gedicht met het motto ‘Sola Deos aequant Clementia nobis’
ontleend aan Claudianus.561
ô Poezij! ô Gods-Kroost! zooge Uw Schreên,
In vroeger Tijd, ooit richtte derwaart heen,
Tot Roem der Helden, die op Land en Zeên
Hunn’deugden toonden:
[...]

’t Gewenscht Besluit der ed’le MAATSCHAPPIJ
558 Heil-Groeten met schuldigen eerbied opgedraagen 1760, p. 4 en 5-6. Het motto was afkomstig uit boek VI
van de Aeneas van Vergilus, vers 883-8855: ‘Jij wordt Marcellus! Geeft handen vol lelies – opdat ik kan strooien
/ purperen bloemen, opdat ik de ziel van mijn nazaat / overstelp met deze mijn gaven […]. De verwijzing is naar
Marcus Claudius Marcelles de neef van keizer Augustus en door hem beoogd als diens opvolger (Vergilius 2003,
p. 162-163 en p. 172).
559 De zoektocht in het VOC-archief naar Frederik de Bruyn Nolet leverde tot op heden niet op.
560 J[an] Tieleman/Thieleman (?-15 juni 1766), afkomstig uit Enkhuizen was op 30 april 1755 naar Batavia
gekomen. Hij was werkzaam als assistent van de rekenmeester en pennist (1755), assistent
zeemonsterrolschrijver (1757-1759), boekhouder bij de commissie Visite Comptoir (1761). (NA, VOC, 1.04.02,
inv.nr. 116433, f. 18; NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11653, f 25; NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 14771, f. 2; DAS 1979,
II, nr. 3625.3).
561 Terkamp (1770, p. 81-90) voorzag zijn gedicht van aantekeningen. Bij vers 123 vermeldde hij ‘DIE U TE
VOORSCHYN BRAGT de Voorstelling is geschied op den negen en twintigsten September 1763. zijnde Zijn HoogEdelheids Negen en veertigste Verjaardag’ (p. 85). De vertaling van het motto luidt: alleen God is gelijk te
stellen aan onze toegevendheid. Claudius Claudianus (c 370-ca 404) was van Griekse afkomst. Hij werd een
Latijnse hofdichter en lofredenaar. Zie voor Terkamps gedicht voor Van der Parra’s inauguratie De Haan 1911,
II, p. 57. Vermoedelijk kreeg ook Terkamp als dank voor zijn lofprijzing een exemplaar van de munt die Van der
Parra speciaal voor zijn inauguratie had laten slaan.

Munt ter gelegenheid van de inauguratie van gouverneur-generaal Van der Parra
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Heft VAN DER PARRE, in d’Opperlandvoogdij
Van ’t Neerlandsch Oost – Hoor Batoos Burgerij
Haar Gunst bedanken!
[...]

ô Groote Ziel! Die, hoe, verhoogt in Magt,
Meer om uw Deugd dan ’t Eerämpt zijt geächt,
Heil zij deez’ Dag die U te voorschijn bragt,
Al ’t Oost ter Eere!
Heil! zij dit Licht, dat u den Staatsstaf schenkt:
Dat Voorspoed, Vrede en gulden’ Tijden wenkt,
Van Ongeval noch bittre Nijd gekrenkt,
Hoe die zich weere.562
 Proeven van dicht- en letter-oefeningen
In juni 1770 achtte Terkamp de tijd rijp om zijn jeugdwerk en latere poëzie aan zijn vrienden
en begunstigers te presenteren. In de voorafgaande twintig jaar had hij menig gedicht
geschreven. De oudste gedichten dateren van 1756. Terkamp woonde toen een jaar in Batavia.
In de ‘Voorrede’ vermeldde hij dat hij voor eigen rekening niet veel exemplaren van de
bundel kon laten drukken. Slechts ‘zeer weinige Afdruksels’ waren ‘als een Geschenk voor
zijne Vrienden en Begunstigers’ bestemd. 563 Dat hij zich op de titelpagina verschool achter de
de letters ‘H.T.T.K.’ en de zinspreuk ‘Per haec ad altiora’ kan ermee te maken hebben dat hij
het spel der dichters wilde meespelen of dat hij in het toch niet echt culturele Batavia zijn
dichterschap verborgen wilde houden. Op dat moment werkte hij nog als gewone klerk op de
Generale Secretarie. Zijn zinspreuk duidde erop dat hij toe was aan hogere zaken. De titel van
zijn bundel, die bij stadsdrukker François Tetsch564 verscheen, luidt: Proeven van dicht en
letter-oeffeningen, bestaande in bybelsche keurstoffen en zedendichten, lierdichten en
gezangen, leerzaame fabelen, en zinnebeelden, mengeldichten, enz.
In zijn geannoteerde ‘Voorrede’ vermeldde Terkamp dat hij inspiratie had opgedaan in de
natuur en bij klassieke dichters en hun navolgers. Van de laatsten probeerde hij zo veel
mogelijk ‘hunne eenvoudige Konst, juiste Manier van denken, en krachtige Uitdrukkingen’
over te nemen.565 Daar waar hij het nodig achtte, voorzag hij zijn gedichten van
aantekeningen. Bijvoorbeeld in zijn huldezang voor gouverneur-generaal Van der Parra:
Indien Uw Zoonen Indus grooten Raad,
Of magtig Hoofd van dien gevreesden Staat,
Ten Hemel heffende, in vergode Maat:
Voor Deugd ooit loonden;

562 Terkamp 1770, p. 84-86.
563 Het exemplaar PN XL 32 vermeldt dat Terkamp het op 25 oktober 1772 had geschonken aan Hendrikus
Oudgaarden die op 5 november dat jaar met de Tulpenburg repatrieerde. Het exemplaar UBL 1206 B 20
vermeldt zijn schenking op 30 oktober 1777 aan de Amsterdamse dichter, koopman en lid van het
dichtgenootschap ‘Kunstliefde Spaart Geen Vlijt’ Lucas Pater. Het exemplaar UBA O 99-20 was indertijd
bestemd voor Joannes Paulus Hoffman, gedateerd 1775. De Groninger Hoffman was als opperheelmeester met
de Ouderamstel op 6 mei 1662 op Ceijlon aangekomen en repatrieerde vanaf Batavia met hetzelfde schip op 2
november 1663 (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr 6402, f. 29; DAS 1979, II, nr. 3822.2; DAS 1979, II, nr. 7653.2);
Diehl 1990, p. 143).
564 Tetsch zette als drukker zijn handtekening met talrijke versieringen en fleurons in Terkamps dichtbundel.
565 Terkamp 1770, *3v.
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Noteerde Terkamp: ‘vs. 79. VOOR DEUGDEN LOONDEN. Dit hebben gedaan de heeren
VONDEL, KRAAIVANGER, BOOGAARD en anderen; maar bijzonder de braave Dichter J. DE
MARRE, bekend door zijn Heldendichtgewijze Beschreeven Batavia en Bespiegelingen over
Gods Wijsheid in het Bestier der Schepselen’.566 Terkamp illustreerde hiermee zijn
belezenheid.

Proeven van dicht en letter-oefeningen (1770)

Bladerend in Proeven van dicht en letter-oeffeningen kan worden opgemerkt dat Terkamp
zich inderdaad voor zijn poëzie had laten inspireren door klassieke, Engelse, Franse en Duitse
dichters. Ook de natuur was Europees, hoewel de lezer in ‘Aan een beekje’ voor een kort
moment de waterpartij van de buitenplaats of thuyn Weltevreden van Van der Parra en
Adriana Bake zich kon inbeelden:
Zoet Beekje, dat doorluchtiger dan Glas,
Uw zachten Stroom, langs Oevers rijk van Gras
En geur’ge Bloemen, voortvoert in den Plas
Van Landheers Vijver;567
Maar de vijver bleek een symbolische hengstenbron te zijn met dansende bosgoden,
bosgodinnen en waternimfen waar Apollo zijn dorst kwam lessen. De meeste gedichten in
Proeven van dicht en letter-oeffeningen gaan niet over Batavia of Oost-Indië. Ze hadden ook
in Terkamps vroegere woonplaats Delft geschreven kunnen zijn.
Proeven van dicht en letter-oeffeningen opent met de afdeling ‘Bybelse Keurstoffen En
Zeden-Dichten’ die voornamelijk uit gedichten op de psalmen van David waren geënt of op
spreuken van Salomon. Maar Terkamp waagde zich ook aan vertalingen van werken van de
Engelse dichter Alexander Pope en de Franse filosoof Jean Jacques Rouseau. Afdeling twee
‘Lierdichten en Gezangen’ is de enige afdeling die een citaat heeft meegekregen, en wel uit de
Ars poëtica van Horatius Flaccus.568 Terkamp verdeelde de gedichten in deze rubriek in twee
566 Terkamp 1770, p. 84. Vondel dichtte voor Laurens Reael, Kraeyvanger voor Van Swoll en Zwaardecroon en
De Marre voor Zwaardecroon. Opperheelmeester Abraham Bogaert (1663-1727) schreef een lofprijzing voor
Willem van Outhoorn in De gedichten van Abraham Bogaert (1723).
567 Terkamp 1770, p. 75.
568 ‘Musa dedit fidibus Divos, puerosque Deorum, / Et pugilem victorem & equum certamine primum / Et
Juvenum curas & libera vina referre (Terkamp 1770, p. 42). De vertaling (r. 82-84): ‘De Muzenlier bezong
goden en godenzonen, / de winnaar in de wedren en het vuistgevecht, / liefdesverdriet en de bevrijding van de
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groepen. De tweede groep opent met zijn gedicht voor Van der Parra’s inauguratie. Ook
ruimde hij er een plaatsje in voor zijn lofdicht dat hij in november 1761 te Negapatnam voor
Lubert Johan baron Van Eck569 bij diens benoeming tot gouverneur en directeur van Ceijlon
had geschreven. De fabeldichten in de derde afdeling ‘Leerzaame Fabelen en Zinnebeelden’
zou Terkamp later ook opnemen in zijn bundel Uitgezochte fabelen of leerzaame
verdichtselen der spreekende dieren van Esopus en Phædrus.
Hij besloot zijn Proeven van dicht en letter-oeffeningen met ‘Mengeldichten’. Een ervan
was voor zijn vriend de heer Job bestemd die, zoals een voetnoot verklaart, ‘een uitsteekende
Fabriqueur (of Werkbaas) in Verjaar- Lijk- en Bruiloftsgedichten – Klinkdichten’ was. Job
dichtte ze per half dozijn ‘stans pede in uno (onder ’t Rooken van een Pijp Tabak)’ voor een
‘Civiele Prijs’.570 Vanwege de vele annotaties bij zijn gedichten werd hij ook wel Jobus
Commentator genoemd. Wellicht heette Terkamps dichtvriend Harmanus Job en was die als
soldaat op 21 juli 1757 naar Batavia was gekomen.571 Hoe het ook zij, Terkamp dichtte in
‘Aan den Heer Job, Op zijn Ed: Poëzij en verdichtselkundige Aantekeningen’ over deze man
en zijn dichterschap:
Twee Vaarzen van zijn Poëzij
Zet Job een Bladzij Nooten bij:
Een proze ’t heerlijk Dicht wel waardig.
ô Bloed! Wat draaft ’s Mans Penne vaardig
Als hij ons leert wat Lui Jupijn,
Neptuin en zwarte Pluto zijn!
Hoe schrander weet hij uit te leggen
Al wat men kan van Pallas zeggen,
Van ’t hoog Parnas, van Helikon,
Van Pegasus en van zijn Bron!
Gewis men kan niets fraaijer leezen.
Maar Job ... wie zal uw Leezer weezen?
Het schijnt gij zaagt te vooren al
Dat u geen Dichter koopen zal.
”Wij, die de Poëzij beminnen,
”Wij kennen Goden en Godinnen.
De rubriek ‘Mengeldichten’ sluit af met puntdichten. De laatste hiervan ‘Aan den Leezer’ had
Terkamp overgenomen en vertaald van Gaius Plinius. Het lijkt ook van toepassing op zijn
bundel:
Ligt zijn ’er honderd kwaade Dichten in mijn Boek.
Dit stoore u niet. – vind gij, na vlijtig Onderzoek,
Noch honderd goede; ’t Boekje is waardig om te leezen.
”Was ’t al volmaakt, het zou geen Boekje kunnen weezen.572

wijn’. (Horatius verzamelde gedichten 2003, p. 548-549).
569 Lubbert Johan/Jan baron Van Eck, afkomstig uit Velp, was als onderkoopman met de Huis te Foreest op 25
april 1741 in Batavia aangekomen. Op 11 november 1762 trad hij officieel als gouverneur aan. Hij overleed op 1
april 1765 (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 61081, f. 2; DAS 1979, II, nr. 3187.3; Diehl 1990, p. 143).
570 Terkamp 1770, p. 198; Diehl 1990, p. 144.
571 Met de Vrouwe Petronella Maria. Hij overleed op 11 november 1774 (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 6349, f.
269; DAS 1979, II, nr. 3690.1).
572 Terkamp 1770, p. 217.
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Proeven van dicht en letter-oeffeningen sluit af met een ‘Na-Bericht, Aan den g’eerden
Leezer Wegens de ingesloopene Drukfeilen enz.’ Daartoe behoort ook zijn rekenschap voor
zijn taalgebruik. Terkamp had er namelijk voor gewaakt geen ‘pedantische & wanklankige
Woord-koppelingen’ en ‘al te verre gezochten’ Duitse, Franse en Engelse uitdrukkingen te
hanteren ‘zonder te spreeken van prosaische Wendingen in Dicht en dichtkundige in
Proze’.573 Ook had hij op een consequente spelling toegezien. Het gebruik van een puur en
consequent taalgebruik is, zoals later zal blijken, een vast thema in Terkamps dichterschap.
Zo zorgvuldig als Terkamp zich verantwoordde voor zijn bundel, zo ook was drukker
François Tetsch te werk gegaan. De gedichten zijn op een bijzonder fraaie wijze gezet.
Volgens De Haan waren de Griekse letters in de citaten van Homerus en Pindarus indertijd
door Van Imhoff vanuit het vaderland naar Batavia meegenomen voor het drukken van
theologische werken of klassieke schrijvers voor het door hem opgerichtte Bataviase
Seminarium.574
 Uitgezochte fabelen of leerzaame verdichtselen der spreekende dieren van
Esopus en Phædrus
In 1773 verscheen bij stadsdrukker Lodewyk Dominicus575 Terkamps tweede bundel getiteld
Uitgezochte fabelen of leerzaame verdichtselen der spreekende dieren van Esopus en
Phædrus. Ook bij deze uitgave waren kosten noch moeite gespaard. De titelpagina was in
twee kleuren gedrukt, rood en zwart.

Uitgezochte fabelen of leerzaame verdichtselen der spreekende dieren
van Esopus en Phædrus (1773)

573 Terkamp 1770, p. 224.
574 De Haan 1911, p. 737; De Haan 1922, § 1391. Zie bijvoorbeeld ‘Aan Kalliope’ (Terkamp 1770, p. 47).
575 Lodewijk Dominicus (?-1781) was letterzetter maar als matroos met de Blijdorp voor de kamer Rotterdam
op 12 april 1756 naar Batavia gekomen. Hij woonde vanaf 12 april 1756 tot zijn overlijden op de Heerenstraat.
Hij was aanspreker (1765), letterzetter in de drukkerij van het Kasteel (1758), assistent drukker (1773-1775) in
de Stadsdrukkerij en stadsdrukker nadat hij de drukkerij van de weduwe van zijn voorganger François Tetsch op
de Tijgersgracht had gekocht (1776-1781). Hij was vanaf 2 juni 1761 vrij man. Op 12 januari 1776 werd bekend
gemaakt dat advertenties voor de verkoop van vaste goederen bij hem mochten worden gedrukt. Dat betrof dus
ook boeken en het Vendunieuws. Op 1 augustus 1775 legde hij testamentair vast dat na zijn overlijden zijn vrouw
Rachel de Fretes de drukkerij op de Tijgergracht zou overnemen. Dat gebeurde op 21 augustus 1781 (NA, VOC,
1.04.02, inv.nr. 6885, testamentnummer 08341; NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 14225, f. 133; NA, VOC, 1.04.02,
inv.nr. 11653, f. 5; NA, VOC, 1.04.02, inv.nr.11955; DAS 1979, II, 3660.1. Van der Chijs 1891, VIII, p. 972;
Van der Chijs 1892, X, p. 1; Realia 1882, I, p. 369-370; Diehl 1990, p. 26, 244, 241 en p. 246).
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Terkamp had de fabels van Aesopus op rijm gezet en zich ook laten inspireren door de
fabeldichten van Jean de la Fontaine, Henri Richer, Christian Gellert en Friedrich von
Hagedorn. Hij had het plan opgevat om in totaal driehonderd fabels te berijmen en die over
twaalf uitgaven te verspreiden. Daarom stond ook ‘eerste deel’ op de titelpagina vermeld.
Daar waar nodig had Terkamp zich vrijheden in rijm en versificatie gepermitteerd. Voorts
was hij van mening dat de stijl van zijn verzen geschikt was voor zowel alledaagse als
verheven poëzie. Hij was er een voorstander van om ieder personage op diens eigen manier
van spreken aan het woord te laten.
Hij droeg de bundel op aan gouverneur-generaal Petrus van der Parra als blijk van dank
voor zijn ‘waare en onbaatzuchtige liefde’ en ook voor zijn ‘gunstigen voorstand’. Terkamp
had hem nimmer om een gunst of bescherming gevraagd. Desondanks had Van der Parre hem
rust en tijd gegund, wat Terkamp zeer op prijs had gesteld. Want
een geschenk van Rust en Tyd, zegge ik, is weinig in de oogen van zulken die het niet
kennen; maar zeer veel in het verlichter gezicht van hen die weeten dat Tyd en Rust
d’eedelste gaaven zyn die zelve de Godheid gewoon is aan de Menschen te
verleenen.576
Het drempeldicht voor Uitgezochte fabelen of leerzaame verdichtselen was van Jan van Zyp
en gedateerd: Batavia 4 november 1773. Van Zyp vermeldde dat Terkamp in hem het
dichtersvuur weer had doen oplaaien. Hij vond dat Terkamp niet onderdeed voor Ovidius die
verbannen was naar Tomis (het huidige Constanza in Roemenië). Dit onherbergzame oord aan
de Zwarte Zee lag evenals Batavia op verre afstand van de culturele wereld. Van Zyp
moedigde Terkamp aan:
Streeft uw vlyt en Arbeid my,
Door dit werk het licht te schenken,
Waarde kunstgenoot! voorby:
Wil myn’ traagheid niet verdenken.
’k Miste lang Apolloos gloed,
Die my-eer-zoo-lieve vonken!
Maar uw dicht, (zoo nut! zoo zoet!)
Heeft myn’ geest weêr kracht geschonken.
Thans, nu gy me voor dorst gaan,
Vatte ik weér de veder aan.
[...]
Billyk volgde dan uw’ Vlyt
’t Heerlyk spoor van zulke een’ Schryver.
Dat heet eerst den snellen tyd
Nut besteên, met zweet en yver!
Dat heet, juist als Naso*, in
’t Vergelegen’ Tomos zingen!
Ga dus voort; uw’ Kunstgodin
Ziet van Febus – lievelingen
Zig ge’eerbiedigt, overäl
Waar men Waarheid minnen zal.577

576 Terkamp 1773, [p. 3].
577 Terkamp 1773, [p. 5].

Ovidius
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Terkamps verzameling berijmde fabels bestaat uit twee afdelingen. De fabels in de eerste
afdeling had hij reeds opgenomen in de rubriek ‘Leerzaame Fabelen en Zinnebeelden’ in
Proeven van dicht en letter-oeffeningen. Die in de tweede afdeling zijn dus nieuw. Een ervan
is de fabel ‘De krokodil en de Indiasche reebok’.578 Deze fabel die niet voorkomt bij Aesopus,
doet vanwege Terkamps keuze voor de dieren Oost-Indisch aan. De krokodil spreekt in
reisverhalen tot de verbeelding. Menig reiziger vond het een huiveringwekkende verschijning
in de Bataviase Tjiliwoeng. Voor de Indiase reebok kon het Javaanse dwerghertje model
hebben gestaan. Als kantjil is het in Indonesische dierfabels iedereen te slim af. Terkamp gaf
eerst de lering in zijn gedicht:
Wanneer een Guit, vol snoode veinzery
”En eigenbaat, iets biedt aan ’t Vroom-gemoed,
”Houdt dit zich wyselyk van ’t blinkd lokäas vry;
En dit deed eens den Reebok goed.
Daarna dichtte hij de fabel:
De Krokodil, dat groote en sterke Beest,
Wiens magt en land en stroom bevindt;
Van Mensch en Vee alöm gevreest;
Gevreesd! maar nooit bemind.
[...]
’t Roofzoekende Gedrocht draait d’oogen hier en daar,
En word in ’t einde, tot zyn’ vreugd,
Den Reebok op een hooge en steile rots gewaar;
Dien schreeuwt hy aan, verheugd:
”Wat goed Geluk heeft my deeze plaats gebragt!
Ik zogt u lang, ô waarde Vriend!
[...]
Koom by my in dit malsch en oogbekoorend kruid.
Op d’oever zult gy zien hoe dierbaar ik u acht’;
Daar zal ik u een Vriend en trouw beschermer zyn.
[...]
De Reêbok antwoord bars op deez’ geveinste taal:
”Dank heb, voor d’eer die gy me zoekt te doen.
”’t Is waar, ’k zoek hier met zorg een stug en bitter groen,
[...]
”My lust geen’ wellust met myn halsgevaar te zoeken,
”Op ’t goed geloof- van een’ Barbaar,
”Woordbreeker, snoô Geweldenaar,
”De Pest van Land en Vloed, dien Mensch en Dieren vloeken.
Ook het fabeldicht ‘Faunus en het gezandschap de Uitheemsche Boomen’579 doet OostIndisch aan. De belangrijkste boom in het gedicht is de klapper- of kokosboom:
Waaröm? geen Boom kan nutter weezen:
Hy geeft huisvesting, drank, en spys,
Vuur, licht, et cetera... hy wierd dan uitgeleezen
578 Terkamp 1773, p. 93-94.
579 Terkamp 1773, p. 90-92 (p. 91 en p. 92 cit.).
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Ten Vorste, en Faunus keur, zoo kloek en wys,
Van Saters, Nimfjes, en Dryäden, hoog gepreezen;
Terkamp voegde ook een lering aan deze boom toe:
Hy! die, door ’t werpen van zyn’ lompe onguure vruchten,
Den Menschen in gevaar stelt van hun hoofd,
En sommigen misschien van ’t leven heeft beroofd;
Waaröm zy ook, als ’t waait, straks zyn bereik ontvluchten.
”Men heeft zyn’ Deugden op het sierlykst’ voorgesteld;
”Maar van zyn’ Feilen is geen enkel woord gemeld.
Het tijdschrift de Nederlandsche Bibliotheek signaleerde de bundel Uitgezochte fabelen of
leerzaame verdichtselen dat vier gulden per exemplaar kostte. Het tijdschrift besprak het
gedicht in 1776. 580 De oprichters van dit tijdschrift Petrus Hofstede (1716-1803) en Johannes
Habbema (1732-1780) wezen erop dat het Terkamps bedoeling was dat de lezers uit de lessen
van de sprekende dieren hun voordeel zouden trekken. Terkamp had ook eigen berijmde
fabels opgenomen. De besprekers betwijfelden of de vorm waarin hij de fabel had gegoten,
wat nieuw was, geen afbreuk deed aan de maat, de klank, de nuance, de stijl en het rijm. Zij
meenden dat tegenstanders konden beweren dat Terkamp met zijn opvatting van dit genre in
de problemen kon geraken, terwijl voorstanders daarentegen van mening konden zijn dat juist
de wellevendheid, de regels van de taal- en dichtkunst en de vereiste eenvoud van de
vertelwijze van de fabel van nut zouden zijn. Hofstede en Habbema parafraseerden Terkamps
poëtica door te betogen dat een held of vorst niet de taal van het gepeupel kon spreken en ‘dat
men het gemeen ook niet moet laaten spreeken in de smaak der grooten, noch een boerenkinkel doen redeeren als een gesleepen Wijsgeer’.581 Ze vonden dat Terkamp Horatius’ lessen
in de Ars poëtica goed had toegepast door ieder dier te laten spreken zoals het was gebekt. De
recensenten meenden dat ‘deze fabelen niet onaangenaam bewerkt’ waren en dat ze ‘het
vernuft en den geest des Dichters’ lieten zien.582 Als voorbeeld van de ‘uitmuntende’ fabels
kozen ze die van de krekel en mier met de moralistische les die ook voor de lezers van hun
bespreking van toepassing zou kunnen zijn, als afsluiting: ‘”Elk roemt zich min of meer; maar
verr’ de meesten praaten / ”Van Deugden die zij nooit bezaten’.
Dat Terkamp succes had met zijn fabels bewijzen de postume uitgaven van Uitgezochte
fabelen of leerzaame verdichtselen. Ze verschenen onder een andere titel: in 1787 als
Leersaeme fabelen en vertelsels bij de Leidse drukker W.H. Gryp en in 1791 bij Jan Roos en
Gerbrand Roos als Leerzame fabelen, en vertelsels. De laatste was een titeluitgave van de
editie van 1787. Het tijdschrift Nieuwe Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen
besteedde kort aandacht aan deze uitgave. Het vermeldde dat Terkamp grotendeels de maker
van de fabel was. Ook waren er vertelsels van Gryp en zijn vrienden opgenomen. De
recensent vond het ‘geene onaartige’ verzameling van fabels en vertellingen die volgens hem
‘op een’ bevalligen trant voorgedraagen; waren’.583

580 Nederlandsche Bibliotheek, waarin werken, die van tyd tot tyd allerleie weetenschappelijk, oorspronglyk of
vertaald, in ons vaderland uitkomen, volledig en oordigkundig worden opgegeeven 1776, IV, I, p. 225-228. Om
enige idee van de oplage te krijgen: het nummer van het exemplaar PN XL 88 is 119 (ook in Diehl 1990, p. 144),
het exemplaar UBL 1204 F 36 is nummer 247 en dat van KUN 143c54 is nummer 357. Een oplage van 400
exemplaren kostte 1.600 gulden.
581 Nederlandsche Bibliotheek 1776, IV, I, p. 226.
582 Nederlandsche Bibliotheek 1776, IV, I, p. 227.
583 Nieuwe Algemeene Vaderlandsche Letter.Oefeningen 1787, I, I, p. 344.
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 Hermanus Terkamp en Jan van Zyp, een co-productie
In 1774, rolde van de pers van de Bataviase drukker Lodewijk Domincus het gedicht Baras
klagt, over het afzyn van haaren minnaar Assedin. De ondertitel vermeldde dat het een
Oostersch-minnedicht in poëtisch prosa betrof waarin de styl en uitdrukkingen der arabische
en andere oostersche dichters, zoo veel de Nederlandsche taal en dichtkunst zulks lyden, zyn
nagevolgt. Terkamp had dit gedicht in 1770 geschreven en opgenomen in zijn bundel Proeve
van dicht en letter-oeffeningen.584 Dat verklaart mogelijk de vermelding van ‘H.T.T.K.’ als
auteur op de titelpagina.

H.T.T.K en J. van Zyp, Baras klagt, over het afzyn van haaren minnaar Assedin (1774)

Evenals voor zijn Uitgezochte fabelen of leerzaame verdichtselen dichtte Van Zyp ook nu
weer een drempeldicht: ‘Toe-Eigening Van Het Berymde Oostersch-Minnedicht Baras Klagt’:
Welwaarde Vriend, die zulks een reeks van jaren,
Ver van ons Vaderöord, aan Indus gloeijend strand,
Uw cyter Deugd ter eere spant,
En waardig pronkt met lauw’ren om uw’ hairen:
[...]
Ontvang deez’ ted’re vriendschaps blyk,
Al is ’t laage galm en uw’ verheven toonen,
Als is my BARA niet uw KOOLE VUURS (*) gelyk,
Uw heusche Gunst zal al ’t gebrek verschoonen.
(*) [noot Terkamp]: BARA betekend in d’Indische taal een brandende Koole.585
Van Zyp dateerde zijn drempelgedicht niet. Hij deed meer dan het schrijven van een
drempeldicht. Hij heeft Terkamps gedicht ‘eeningzinds uitgebreid’. Aldus vermeldt de
titelpagina na Terkamps oorspronkelijk titel dan ook ‘Benevens deszelfs overdragt in gerymde
vaarzen door J. van Zyp’. Terkamps gedicht is gedateerd 1770; Van Zyps toevoeging is van 4
oktober 1774.
Tot nu toe zijn Van Zyps Bataviase jaren nog niet opgehelderd. Wel is zeker dat hij een
band met de letteren had voordat hij naar Batavia kwam. Zo was hij in 1762 te Leiden
584 Terkamp 1770, p. 191-194.
585 Terkamp 1774, katern *2 r.
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vrijmeester en boekverkoper en had hij naam gemaakt als gelegenheidsdichter.586 Tussen
1766 en 1770 was hij hoofdlid van de Leidse dichtgenootschap Kunst Wordt Door Arbeid
Verkreegen. Vermoedelijk daarna was hij om welke reden dan ook naar Oost-Indië
vertrokken. Het lijkt erop dat Jan van Zyp in 1773 en 1774 in Batavia woonde. Het is gissen
hoe de samenwerking tussen Terkamp en Van Zyp tot stand was gekomen.
 Hermanus Terkamp geëerd dichtliefhebber door het dichtgenootschap
Kunstliefde Spaart Geen Vlijt
Het jaar 1774 was ook om een andere reden belangrijk voor Terkamp. Op 20 oktober dat jaar
schreef hij een brief naar het Haagse dichtgenootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt dat in
1772 was opgericht.587 Terkamp reageerde op de jaarlijkse prijsvraag die door het gezelschap
van de kunstlievende heren was uitgeschreven en waarover hij in hun eerste
genootschapsbundel Proeven van poëtische mengelstoffen (1773) had gelezen.588 Ter
illustratie van zijn dichtkust stuurde hij het genootschap een aantal fabeldichten. Het was een
selectie uit de gedichten die hij in de afgelopen twintig jaar in Batavia, in dat ‘loom, vadzig en
konsthaatend land’, had geschreven. Nederig gaf hij aan dat die voor verbetering vatbaar
waren. Hij hoopte dat zijn gedichten niet wegens de gehanteerde spelling, taal en versificatie
zouden worden weggelegd. Hij vroeg het oordeel van het genootschap over ‘de Wezenlijke
deelen der Poëzij en het Caracteristische der Stukken’.

Brief van Terkamp aan Kunstliefde Spaart Geen Vlijt (20 oktober 1777)

In dezelfde envelop aan Kunstliefde Spaart Geen Vlijt had hij ook samenvattingen van twee
brieven gedaan. Een ervan was bestemd voor een vriend in Amsterdam, een ‘voornaam Taal

586 Zyp schreef in 1764 een herderspel voor de bruiloft van Kier Deeleman en Ammarantha Tuynzaat (1764),
lofdichten voor de Leidse predikant Joannes van Schelle (1759), jurist-dichter Lucas Deyl/Dijl (1768) en
Laanophilus (1770) eveneens De kunst van de poëzie van Nicolaas Boileau, heere van Despreaux en
levensbeschrijving. (1768). Ook Singeling 1991, p. 330.
587 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 34, ingekomen stukken 1775, brief 20
oktober 1774. Zie voor dit dichtgenootschap Singeling 1991, o.a. p. 80-95. Ook Höweler en Bellamy1937, p.
136.
588 Maar wellicht had Terlamp ook de oproep in het tijdschrift De Nederlandsche Bibliotheek gelezen: ‘tot bloei
der Vaderlandsche Dichtkunde, een gouden penning ter waarde van vijfentwintig dukaaten, bestempeld met het
zinbeeld van ’t gemelde Genootschap, uit te schrijven voor den Dichter van het beste Nederduitsche Vaars,
behelzende DE WAARDE VEREISCHEN IN EEN DICHTER’ (De Nederlandsche Bibliotheek 1773, I, II, p. 171).
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en Letterminnaar’, die zich verdienstelijk had gemaakt met Engelse en Duitse vertalingen.589
De andere was voor het Hoornse studentengenootschap Magna Molimur Parvin bestemd.590
Terkamp hoopte dat de Haagse heren het zouden waarderen als hij hun van tijd tot tijd
gedichten zou sturen, die ze in hun genootschapsbundel zouden willen opnemen. Hij keek uit
naar hun antwoord. Hij besloot zijn brief aan de Haagse dichtminnaars met het verzoek niet al
te kritisch te oordelen en er begrip voor te hebben dat het hem moeite kostte om zijn
gedichten foutloos
in een Oord als deeze mijn Verblijfplaats aan den dag te brengen – een Verblijfplaats,
Helaas! daar in het, als een mijner Vrienden aanmerkt meest aan alle Hulpmiddelen ter
Geleerdheid ontbreekt; maar vooral, volgens mijn Ondervinding, aan Aristarchen en
Mecenaten’.
Het moge duidelijk zijn dat Terkamp behoefte had aan strenge maar rechtvaardige critici en
aan begunstigers voor geleerden en kunstenaars. Wellicht bedoelde hij dat hij in het Bataviase
slechts afhankelijk was van zijn vrienden Job of Jobus Commentator en Jan van Zyp en van
zijn beschermheer Van der Parra.
Terkamps brief werd op 12 augustus 1775 in de buitengewone vergadering van Kunstliefde
Spaart Geen Vlijt besproken. Vooruitlopend daarop, stuurde de secretaris en medeoprichter
van het genootschap Hermanus Wielheesen het derde deel van hun genootschapsbundel
Proeven van poëtische mengelstoffen (1775) naar Terkamp als blijk van dank voor diens
ingezonden werk. Het bestuur hoopte dat hij er ontspanning en vermaak in zou vinden.591
Een maand later, op 23 september, kregen Gerrit Beyer (1736-1790) en Johannes van
Spaan (1720-1789) de opdracht Terkamps inzending te onderzoeken. Beiden behoorden tot de
oprichters van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. De Haagse predikant Van Spaan was ook
voorzitter van dit genootschap en tevens lid van andere genootschappen.592 De beoordeling
van Terkamps gedichten was aan hen goed besteed. Ze brachten op 4 oktober een positief
advies uit. Hoewel ze een enkele afwijking in de taal en versificatie hadden geconstateerd,
gingen ze er niet verder op in. Terkamp had immers zelf zijn zwakke punt al vermeld. Ze
waren onder de indruk van de
Blaakenden kunstijver van deze voortreffelijken Man, ende in een wereldöord, waarin
hij, onzes weetens, genoegzaam de eenigste is, die den naam van Dichter verdient, en
waarin hij noch door kundige mededingeren naar den lauwer aangespoord, nog door
edelmoedige Mecenaaten, naar verdienste geschat, bewonderd en beloond wordt.

589 Vermoedelijk Balthasar Huydecoper, de baljuw en dijkgraaf van Texel en in Amsterdam woonachtig
(Singeling 1991, p. 288).
590 Het Hoornse Magna Molimur Parvin was in 1760 opgericht. De leden waren liefhebbers van taal en poëzie.
Vermoedelijk was Terkamp in het bezit of had hij kennis van de Hoornse genootschappelijke bundel Proeve van
mengelpoezy (1763). Of vanwege diens voorliefde voor spelling van de Nieuwe by-dragen (1763). Singeling
(1991, p. 44-47, 53, 171 en 252) merkt op dat het na 1766 stil was rond Magna Molimur Parvin en dat het
genootschap waarschijnlijk in 1769 werd opgeheven. Over dit genootschap is weinig meer bekend.
591 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 4, 1775, en inv.nr. 92, minuten van
uitgaande stukken, 1775-1792, 1802, 1862. Twee weken later, op 26 augustus 1775, werd de bundel met de
VOC-vloot voor Terkamp meegegeven.
592 Gerrit Beyer was lid van 1772-1790 en Johannes van Spaan van 1772-1787. Van Spaan was ook lid van het
Leidse genootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen (honorair lid 1772-1776), de Leidse Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde (1772-1789), het Rotterdamse Studium Scientiarum Genitrix (lid van verdienste voor
1778-1785/1789), het Amsterdamse Al doende Leert Men (?-1789) en Goudsbloemen’ in Gouda (?-1789)
(Singeling 1991, p. 264 en 317).
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Ze merkten op dat ‘niet alle vaarzen [...] even fraai en gelukkig’ waren, de vertalingen
‘dikwils wat te groot en te stout’ en sommige gedichten ‘wat te langwijlig’. Maar in al zijn
gedichten deden ‘het recht poëtisch vuur, eene groote beleezenheid, een juist oordeel, een fijn
vernuft, een kiessche smaak, en een geschakelde redeneerkunsten zich ten klaarste’ gelden. Ze
vonden dat Terkamp met zijn geestelijke en serieuze onderwerpen het oor van de lezer wist te
strelen en diens hart te treffen. Ze prezen zijn fabeldichten en meenden dat Terkamp zijn
voorbeelden had overtroffen, waardoor zij zich beschroomd voelden om de in hun ogen grote
fabeldichter te beoordelen. Ze vermoedden dat als Terkamp in aangenamere omstandigheden
zou verkeren, hij alles in zich had van ‘een Esprit createur’. Ze betreurden het dat ‘zulk een
vernuft’ niet door kundige taal- en dichtliefhebbers gescherpt en aangemoedigd kon worden.
Niets liever wilden ze hem dan bevrijd zien uit het ‘kunstdoovend gewest’. En dus stelden ze
voor de ‘Ordinaar klerk ter Secretarije van Hunne Hoogëdelheden te Batavia’ tot
buitengewoon lid van hun genootschap te benoemen, opdat ‘dit kunstjuweel onzer kroone niet
ontroofd worde’. Het bestuur van Kunstliefde Spaart Geen Vlijg stuurde Terkamp hun wetten
en hoopte dat hij menig gedicht aan hun genootschapsbundel zou bijdragen.593
De gedichten die de bestuursleden van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt van Terkamp onder
ogen hadden gehad, vonden ze blijkbaar van dien aard dat ze veel van hem verwachtten. Ze
verleenden hem dispensatie van de regel die ze indertijd hadden opgesteld, namelijk dat een
dichter voor een buitengewoon lidmaatschap in aanmerking kon komen, wanneer die door
zijn ‘uitgegeevene dichtstukken zich eene uitmuntende achting en welverdiende roem in de
vaderlandsche Poëzye verkreegen’ zou hebben.594
Het voorstel van Van Spaan en Beyer om Terkamp te vereren met het buitengewoon
lidmaatschap werd twee weken later bekrachtigd. In de notulen van 2 december 1775 werd
genoteerd dat de brief met de benoeming met de Mentor was verstuurd en het duplicaat met
de Bovenkerker Polder.595
Drie weken na aankomst van het laatst genoemde schip reageerde Terkamp op 30 juli 1776
enthousiast op beide brieven: ‘Het betrouwen dat ik op uw Heuschheid, ter opwekking van
mijne konstliefde, gesteld hebbe bevestigt zich’.596 Hij bedankte de Haagse kunstlievende
heren voor het derde deel van hun Proeve van poëtische mengelstoffen en vroeg in één
pennestreek door of hij ook de eerste twee delen toegestuurd kon krijgen. Hij had het indertijd
moeten doen met geleende exemplaren. Hij was verheugd over hun belangstelling voor zijn
‘laatere Herssenvruchten’. Maar op het moment dat hij hun schreef, werd hij bij wijze van
spreken schaars bezocht door de godinnen van de Helicon en als ze kwamen dan was het maar
kort. De reden ervoor was duidelijk:
De drang van veele lastige geestverdoovende en daar bij voor mij noch geheel onnutte
bezigheden, die ik hier ex Officio verrichten moet, en de Overleggingen van terugkeer
naar het Vaderland, die mij door het hoofd dwaalen schijnen daarvan de voornaamste
indien niet de eenigste redenen te zijn.

593 Maar ook een exemplaar van Proeven van poëtische mengelstoffen 1776, IV. Hierbij Singeling (1991, p.
226-227) corrigerend die Terkamp ‘lid’ noemde.
594 Dergelijke leden werden tot buitengewone leden van verdienste benoemd. Notulen, buitengewone
vergadering 30 mei 1772. Citaat via Singeling 1991, p. 82-83.
595 De Mentor vertrok op 4 november 1775 van Texel en kwam op 2 juni 1776 in Batavia aan; de Bovenkerker
Polder verliet Texel op 2 januari 1776 en bereikte Batavia op 4 juli 1776 (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 6629, f. 1
en DAS 1979, II, nr. 4257.5; ook DAS 1979, II, nr. 4252.1). Het was gebruikelijk om belangrijke stukken te
kopiëren en aan meerdere schepen van de VOC-vloot mee te geven.
596 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 36, ingekomen stukken 1776, brief 30
juli 1776.

407

Hij keek er naar uit als de godin van de fabel Thalia met haar gevolg van leeuwen, wolven,
beren, ezels, ossen en vossen zich zou aandienen: ‘Welk een bezoek!’ Ironisch merkte hij op
dat hij het liefst zou sterven als de ergste van deze ‘viervoetige Personaadjen’ maar ‘half zo
zot of gevaarlijk’ waren als sommige lieden waarmee men in Batavia moest omgaan, ‘ook al
spreken zij somtijds al tamelijk vernuftig en handelen en woelen onder zich op een niet
onvermaakelijke Wijze’.
Wat Terkamp niet kon weten, was dat in Den Haag reeds op 6 juli dat jaar tijdens de
algemene vergadering de secretaris opnieuw verslag had gedaan over wat reeds over ‘den
Dichtkundigen Terkamp’ was opgemerkt. Het moge duidelijk dat zijn dat de Bataviase dichter
Terkamp in Den Haag een vast agendapunt was geworden. Zo werd er op 31 juli tijdens de
buitengewone vergadering opnieuw over hem gesproken en hoorden de aanwezigen dat hem
het vierde deel van de genootschappelijke Proeve van poëtische mengelstoffen met de Indiaan
zou worden toegestuurd.597
Terkamp, nog onkundig van dit alles, schreef op 31 oktober 1776 Kunstliefde Spaart Geen
Vlijt opnieuw.598 Hij was onder de indruk van het vriendelijke gebaar van de heren die hij niet
persoonlijk kende en die ver weg woonden. Hij had zijn aanvankelijke scepsis tegenover
genootschappen laten rusten, in het bijzonder het Haagse genootschap dat, zoals hij vond, op
een ‘welgeschikte wijze’ te werk ging en ‘billijke wetten’ had. Hij voelde zich vereerd met de
hem aangeboden ‘eereplaats’ die hij met oprechte dankbaarheid en blijdschap aanvaardde. Hij
had hun wetten bestudeerd en gezien dat artikel achttien een belemmering voor hem kon zijn.
Want vanuit het verre Batavia kon hij niet beloven dat hij de jaarlijkse vier gedichten die van
hem als buitengewoon lid werden verwacht, tijdig in kon sturen. Dat zou hem voor elk te laat
ingestuurd gedicht een boete van een gouden dukaat kosten.599 Maar zijn terugkeer naar het
vaderland zou dit kunnen voorkomen. In ieder geval kwam hij de verplichting van een
buitengewoon lid na en betaalde de gouden rijder die hij bij zijn toetreding moest betalen, zo
ook de jaarlijkse contributie van een gouden dukaat.600
Hij was opgetogen over de kritiek van het genootschap over zijn fabeldichten:
Den Hemel zij Dank dat ’er eindelijk iets dat uit de borst spreekt op gemelde vraag te
voorschijn komt, daar ik van mijner meeste vrienden (weinigen uitgezonderd) slechts
duistere, ingewikkelde en eigenlijk antwoordlooze-antwoorden tot mijn verdriet heb
moeten ontvangen.
Terkamp las in de kritische woorden van Van Spaan en Beyer een ‘aanmoediging’ en
beloofde voortaan indachtig hun kritiek te werk te gaan. Hij hoopte dat zij hem, wanneer hij
weer in de Republiek terug zou zijn, hun opmerkingen mondeling konden toelichten.
Vervolgens bood hij zijn excuses aan dat hij had gevraagd om zijn fouten in versificatie en
taal te negeren. Hij had namelijk niet zijn nalatigheid willen maskeren, maar zijn dichttheorie
willen laten zien, namelijk dat ‘een nette spelling, zuivere taal en vloeiende trant van het
Vaars’ minimale vereisten zijn voor een goed gedicht. Hij beriep zich hierbij op uitspraken
597 De Indiaan vertrok op 25 oktober 1776 van Texel en bereikte op 2 juni 1777 Batavia (DAS 1979, II, nr.
4280.2).
598 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 36, ingekomen stukken 1776, brief 31
oktober 1776. Ook Singeling 1991, p. 226-227.
599 De volledige tekst van dit artikel luidt: ‘XVIII. Niemand zal tot een buitengewoon Lidt mogen verkooren
worden, ten zij hij taal en dichtlievend zij, en zich verbinde, om jaarlijks ten minste vier dichtstukjes, welke door
gewoone Leden beöordeeld zullen worden, aan het Genootschap te doen toekoomen, onder verbeurte van een
gouden dukaat voor elk, waarömtrent hij in gebreeke blijft’ (Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart
Geen Vlijt, inv.nr. 98, Wetten voor het dichtlievend kunstgenootschap in ’s Graavenhaage. Gedrukt voor de
leden [1772]).
600 1 gouden rijder was vanaf 1749 14 gulden waard (http://www.knm.nl); 1 gouden ducaat ongeveer 5 gulden.
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van de in zijn ogen scherpziende Franse criticus Boileau: ‘de taal [is] den Dichter zelfs en
zijne Vervoeringen, altoos heilig’, en van Pope: ‘’t Vaars dat het Oor kwetst kan de zinnen
niet behagen’, zo ook van klassieke dichters over waarneming van de zuivere taal en de
bevalligheid van het gedicht. Hij maakte het genootschap deelgenoot van zijn ongenoegen.
Want hopende op enig onderricht over spelling en interpunctie had hij ‘ijsselijk lange brieven’
ter rechtvaardiging van zijn theorie aan critici gestuurd, onder wie de Amsterdamse
taalgeleerde Balthasar Huydecoper (1695-1778).601 Want in zijn ogen hadden critici aan ‘de
besmetting van Mikrologismos’ of woordgisserij opgelopen. Hij hoopte dat zijn Haagse
medeleden hiervan gevrijwaard zouden zijn en dat hij van hen ‘iets wezenlijks mogte hooren
omtrent het characteristische der stukken, zonder dat eene oordeelvelling over taal en vaarstrant daaröm geheel achterwege’ zou blijven. Hoewel hij er geen melding van maakte, stuurde
hij aan het genootschap zeventien gedichten in zowel klad als net als separaat pakketje.
Terkamps twee brieven werden in de buitengewone vergadering van Kunstliefde Spaart
Geen Vlijt op 31 mei 1777 voorgelezen, zodat iedereen kon horen dat de Bataviase dichter
zijn buitengewoon lidmaatschap met ‘alle volwaardigheid’ had geaccepteerd.602 Zijn brieven
werden vervolgens doorgeschoven naar de algemene vergadering later dat jaar. De secretaris
vermeldde tot slot dat Terkamp hen had vereerd met een exemplaar van Baras klagt, over het
afzyn van haaren minnaar Assedin.
Een kleine maand later, op 24 juni, ontving het genootschap Terkamps couvert met
gedichten die hij in oktober 1776, zoals aangekondigd, had verstuurd. Ze werden vier dagen
later voor het eerst besproken. Alleen het fabeldicht ‘De Adelaar en de Zon’ kwam direct voor
plaatsing in het vijfde deel van de genootschapsbundel in aanmerking.603 De andere gedichten
werden verdeeld over de Dortse boekhandelaar Pieter van Braam (1740-1817) en
kostschoolhouder Simon van der Waal.604 Die gingen op 7 juli met hun beoordeling aan de
slag. Ze concludeerden dat zowel het gedicht ‘Apelles Penseelen. Vertelling’ als de
epigrammen ‘In Consquentiarium quendam’ en ‘Op de gedichten van Cotta’ konden worden
gedrukt.605 Vervolgens legden ze de eerste groep gedichten terzijde. Zo ook onderstaand
epigram:
III.
Vondel een Letterdief
Elk prijst het werk van Joost als kon de vent niet doolen;
En ik zeg, ’t spijt dien ’t spijt, ’t is diefelijk gestolen:
Zijn woorden heeft hij uit het woordenboek geraapt,
601 Balthasar Huydecoper was lid van van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde (1766-1778)
(Singeling 1991, p. 288).
602 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 6, 1777.
603 Proeven van poëtische mengelstoffe, 1777, V, p. 180-181. Het gedicht was ondertekend met H.T.T.K.
604 Pieter van Braam, lid van 1772-1788 en 1791-1795 ( Singeling 1991, p. 267) kreeg de tweede reeks
gedichten ter beoordeling: ‘Jupiter en de verstandige Wenscher. Fabel’ en ‘Zindichten – Aan Criticaster’,
‘Grafschrift voor een rijmlievend Heertje’, ‘Op de afbeelding van een Dief’, ‘Vondel, een Letterdief’, ‘In
Consequentiarium quendam’, ‘Op de gedichten van Cotta’ en ‘Aan Climene’. Simon van der Waal die behalve
van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt (1772-1781 ook lid was van Kunst Wordt Door Arbeid Verkreegen (17751781) (Singeling 1991, p. 326) onderzocht de eerste reeks: ‘De oude vrouw en de Dienstmeisjes, Fabel’, ‘De
Adelaar en de Nachtegaal. Fabel’, ‘Keesje en de Ezelruiter. Fabel’, ‘Het zevende Kusje van Janus Secundus’,
‘Anakreons Zevende Lierzang’, ‘Vrije navolging van het voorgaande’, ‘Lierzang aen Fillis’, ‘Apelles Penseelen’
(Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 6, 1777 en 102, ingekomen dichtstukken:
Gedichten van H.T. Terkamp ontvangen den 24e Juni 1777).
605 Proeven van poëtische mengelstoffen, 1778, VI, p. 185-188 voor ‘De penseelen van Apelles’ (wijkt af van
Terkamps manuscript) en 1780, VII, p. 240 voor ‘In Consequentiarium quendam’ en ‘Op de gedichten van
Cotta’.
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Ja, stout zijn letters uit het A.B.C. gekaapt.
Wijze Aristarchen moeten zwijgen dit niet lijen:
Ba! Oordeelkunde bloeit, in deez’ verlicht tijën.606
Op 29 november 1777 lieten Van Spaan en Braam weten dat hun beoordeling van de tweede
groep gedichten nog zou volgen.

Titelvignet Proeven van poëtische mengelstoffen

Terkamp kon in het verre Batavia niet vermoeden dat een van zijn gedichten al in de vijfde
genootschapsbundel was opgenomen en dat die reeds naar hem onder weg was. Op 5 oktober
1777 bedankte hij de ‘Waardigen Konstbroeders’ voor het vierde deel van hun Proeven van
poëtische mengelstoffen dat hij in juni dat jaar had ontvangen.607 Maar er was nog iets anders
aan de hand. Hij was nog niet hersteld van de koortsaanvallen die hem in de voorafgaande zes
weken in hun greep hadden gehad. Als gevolg daarvan kon hij niet repatriëren. Hij moest
daarom een nieuwe dienstperiode aangaan, hoewel hij er al vijfentwintig jaar op had zitten.
Gouverneur-generaal Van Riemsdijk had hem beloofd dat hij ‘over vijf-zes jaren, op een
gemakkelijker wijze dan nu’ zou kunnen vertrekken. Maar hij had de pech dat Van Riemsdijk
twee dagen voordat het besluit was genomen, was overleden. Er zat dus voor hem niets anders
op dan nog langer in Batavia te blijven: ‘dat, het niet schielijk met mij lukkende, ik den
Gordiaanschen knoop met geweld niet kerve en onverwacht in het Vaderland verschijne’. En
dus vroeg hij zijn medegenoten hem te blijven schrijven.
Alsof dit nog niet genoeg was, had hij ook nog problemen met het tweede deel van zijn
Uitgezochte fabelen of leerzaame verdichtselen dat gereed was om te drukken. Hij had ervoor
gekozen dat in de Republiek te laten doen vanwege de buitengewoon hoge drukkosten in
Batavia. Eén exemplaar zou drie tot vier gulden kosten, wat te duur was om te verkopen. Hij
deed een beroep op zijn ‘moedgevende Aanraaders’ en verzocht hun of zij de zorg voor de
uitgave op zich wilden nemen. Als ze dat wilden doen – hij hoopte niets lievers dan dat – dan
wilde hij van hen vernemen wat de prijs zou zijn van duizend exemplaren, ieder van twaalf of
dertien vel, in octavoformaat en op hetzelfde papier gedrukt als het eerste deel in Batavia.
Ook vroeg hij hun of ze konden inschatten hoeveel exemplaren in het vaderland zouden
kunnen worden verkocht. Diezelfde vragen had hij ook voor de verbeterde herdruk van het
eerste deel van zijn fabelbundel. Hij vroeg zijn medeleden eventuele taal- en versfouten naar
hem op te sturen zodat hij die kon corrigeren.
Zich verzoend hebbend met een nog langer Bataviaas verblijf, stuurde hij zijn Haagse
dichtbroeders alvast zijn gedichten voor het jaar 1778. Niet de gebruikelijke vier maar acht

606 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 102, ingekomen dichtstukken.
607 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 37, ingekomen stukken 1777, brief 5
oktober 1777.

410

gedichten. Het waren ‘slechts kleinheden’. Tevens bood hij het genootschap een exemplaar
aan van een ‘Poëtisch mengelwerkje’ van zijn vriend Hendrik Joséphe.
In Den Haag bracht Simon van der Waal op 7 februari 1778 verslag uit van zijn
beoordeling van de tweede reeks gedichten die Terkamp in 1776 had opgestuurd.608
Terkamps brief met gedichten en de gedichtenbundel van Joséphe werd op 6 juni 1778
door het bestuur besproken, evenals Terkamps verzoek om hulp bij de uitgave van het tweede
deel en de heruitgave van het eerste deel van Uitgezochte fabelen of leerzaame
verdichtselen.609 De zoon van de voorzitter, jurist en aankwekeling of leerling van het
genootschap Reinier van Spaan (1754-1812) kreeg de opdracht bij hun drukker Cornelis van
Hoogeveen te informeren en Terkamp uitsluitsel te geven. Het bestuur beloofde toezicht te
houden op het eventuele drukproces. Tevens werd definitief besloten het gedicht ‘Natuur
boven al’ op te nemen in de zesde genootschappelijke bundel. De andere gedichten werden
aan Johan Roijer610 en Pieter van Braam ter beoordeling voorgelegd.
Op 4 augustus 1778 werd Terkamps brief van 5 oktober 1777 opnieuw in de
bestuursvergadering voorgelezen als blijk ‘van de goede verstandhouding der Bestuurderen
met de Leden deezer Maatschappij zelfs in vergelegen oorden’. Anderhalve week later, op 15
augustus, werd besloten dat de secretaris een antwoord aan Terkamp zou opstellen op diens
brieven van 31 oktober 1776 en 5 oktober 1777. Een maand later, op 12 september, besprak
Van Braam de gedichten van Terkamp die hij had moeten beoordelen. Op 26 september was
het de beurt aan Roijer die samen met Van Braam enkele gedichten had herschreven. Reinier
van Spaan werd opgedragen de gedichten die betrekking hadden op de Griekse taal, te
beoordelen. Op 10 oktober werd hij er aan herinnerd dat hij dit nog niet had gedaan.
Het gedicht ‘De Strijd’ was van een gedetailleerd en positief commentaar voorzien: ‘wij
erkennen [...] dat deeze berijming veel bevalligs heeft’.611 Het gedicht ‘XVIe Lierzang’ van
Anakreon kon wat Roijer enVan Braam en Roijer betrof met kleine wijzigingen in de
volgende genootschapsbundel worden opgenomen, terwijl ze ‘Hetzelfde Dicht, berijmd en
uitgebreid’ zwak vonden. Ze konden niet ontkennen dat de gedichten ‘Gelukstaat’, ‘Vrolijk
zijn en Weldoen’, ‘Sancho Pancas Ezeltje’ fraai waren, maar dat er toch nog veel aan
veranderd zou moeten worden. Bovendien hield het dichtgenootschap niet van rijmloze
poëzie. Terkamps fabeldicht ‘De Leeuwrik en het Kanarijvogeltje’ vonden ze geestig en ‘vrij
wel uitgevoerd’. Met een paar kleine wijzigingen kon ook dit gedicht worden geplaatst.612
Blijkbaar sprak de lering in het eerste couplet – blindelingse imitatie leidt nergens toe – de
beide onderzoekers aan.
De Leeuwrik en het Kanarijvogeltje. Een Fabel
Natuurs gewrocht gaat boven al.
Kunst, wen zij dienstbaar werkt, kan ’t mooglijk luister geeven;
608 Afgekeurd werden: ‘De oude vrouw en de Dienstmeisjes, Fabel’, ‘De Adelaar en de Nachtegaal. Fabel’,
‘Het zevende Kusje van Janus Secundus’ en ’Anakreons Zevende Lierzang’. Een nadere beoordeling gold voor
‘Keesje en de Ezelruiter’, ‘Vrije navolging van het voorgaande’ en ‘Lierzang aen Fillis’. (Haags
Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 7, 1778 en 102, ingekomen dichtstukken:
Gedichten van H.T. Terkamp ontvangen den 24e Juni 1777).
609 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 37, ingekomen stukken 1777, brief 5
oktober 1777.
610 De jurist Johan Theodoor Roijer was secretaris van de E. Hove van Holland en lid van de Maatschappij van
Nederlandsche letterkunde.
611 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 131, aanmerkingen van bestuurderen
op de ingezonden dichtstukken. 1773-1783, nr. 44, 12 april 1778).
612 De correcties die Roijer en Van Braam voorstelden, waren in het derde couplet ‘slieg’ werd ‘sloeg’ en in het
laatste couplet ‘peep’ werd ‘piepte’.
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Maar wil Konst roekeloos haar Meêsteres weêrstreeven,
’t Gaat zeker dat haar Werk ons haatlijk worden zal
Dat dit de Fabel, door een Voorbeeld, klaarder toon’.
Een blont Kanarijtje zong op eens tijd recht-schoon;
Een Leeuwrik hoorde dit, en van geen Nijd bezeten,
(Als onder ’t Menschdom veele Zangers en Poëeten.)
Gaf hij ook ’t konstgezang zijn wel verdienden lof.
Dus verre wat zijn doen te prijzen
Maar voort vergreep zich ’t Beest te grof:
Hoe dat? Hem walgden nu zijn eigen fraaije wijzen.
“Wat zing ik ook gemeen”! was ’t woord;
”Neen, bij ’t Kanarielied kan ons gezang niet haalen:
“Of ik het volgde? Dat Muziek dat elk bekoort”!
Hy volgde ’t ook, maar slieg te jammerlijk aan ’t dwaalen.
Zijn eigen vrij en blij, en daarom zoet, gezang
Gezang tot roem van ’t welk hij dikwerf hoorde spreeken
Verleerde hij, en peep in angst en dwang
Het schel Kanarie-lied zwak valsch en vol gebreken.
H.T.T.K.
Terkamp zou de bewerkingen van Roijer en Van Braam toegestuurd krijgen. Dat was
namelijk reglementair zo bepaald. Op 31 oktober 1778 schreef secretaris H. Wielheesen zijn
antwoord aan Terkamp in Batavia.613 Eigenlijk had hij daarmee gewacht omdat het bestuur
had gehoopt Terkamp in Den Haag te kunnen verwelkomen. Maar na lezing van zijn brief van
oktober 1777 wist men dat dit niet zou gebeuren. De secretaris berichtte Terkamp over de
uitslag van de onderzoekingen door Roijer en Van Braam. De fabeldichten ‘De Adelaar en de
Zon’ waren reeds in deel vijf en de ‘Penseelen van Apelles’ en ‘Natuur boven al’ in deel zes
van de genootschapsbundel afgedrukt.614 Deel vijf was al naar hem onderweg, deel zes zou
volgen. Een aantal van zijn gedichten was geselecteerd voor een eventuele latere publicatie.
De overige gedichten waren afgekeurd. Op eenzelfde wijze zou ook zijn tweede inzending
van 1777 worden beoordeeld. Wielheesen stak Terkamp een hart onder de riem: ‘Vaar
ondertusschen in uwen Loffyken yver voort Mijn Heer’, en beloofde hem dat het genootschap
zich zou inzetten voor het drukken en herdrukken van zijn fabels waarvoor ze een beroep
hadden gedaan op hun eigen drukker en medelid, de Leidse boekhandelaar C. van Hoogeveen
junior.615 Hij besloot zijn brief met een bedankje voor Joséphe’s dichtbundel. Die dag was
alles gereed voor verzending naar Batavia. Van Hoogeveen zou de exemplaren van Proeven
van poëtische mengelstoffen voor Terkamp en Joséphe versturen.616
Enkele dagen voordat Wielheesen zijn antwoord aan Terkamp zou schrijven, had Terkamp
in Batavia een nieuwe brief aan de bestuursleden van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt gereed.
613 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 92, minuten van uitgaande stukken,
1775-1792, 1802, 1862.
614 ‘Natuur bovenal’ in Proeven van poëtische mengelstoffe, 1778, VI, p. 176-180.
615 Cornelis van Hoogeveen jr. (1741-1792) was behalve boekhandelaar ook dichter tevens spil van van het
dichtgenootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen en lid van Studium Scientiarum Genitrix (Singeling
1991, p. 286). Het bestuur van dit Leidse genootschap Kunst Wordt door Arbeid Verkregen vergaderde bij hem
thuis (Leemans & Johannes 2013, p. 116).
616 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 7, 1778.
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Op 27 oktober 1778 stuurde hij hun zijn zes gedichten, ‘Symbola’, voor het jaar 1779.617 Hij
was in tijdnood geraakt en had de gedichten niet kunnen kopiëren en bij de duplicaatbrief
kunnen insluiten. Hij hoopte op een spoedige reactie en informeerde tevens of het ‘Poetisch
werkje van eenen Heere Joséphe’ in Den Haag was ontvangen. Behalve zijn ingezonden
gedichten schonk hij de bestuurders van het genootschap zestien exemplaren van ‘een proefje
van rijmloose Minnevaarzen’ waarvan hij vermoedde dat ze er weinig aanmerkingen op
zouden hebben. De exemplaren waren voor liefhebbers bestemd. Hij had al een aantal
exemplaren aan vrienden gezonden.618 Hij hoopte dat enkele gedichten in de
genootschapsbundel Proeven van poëtische mengelstoffen van het genootschap zouden
worden opgenomen.
Het lijkt erop dat Terkamp niet alleen gehaast was toen hij zijn brief schreef, maar opnieuw
geveld was door koortsen. De zwierige toonzetting en de bezieling van zijn eerste brieven
ontbreekt in deze brief.
Begin 1779 bood secretaris Wielheesen Terkamp zijn excuses aan voor de vertraging van
zijn brief van afgelopen oktober en het pakketje met de delen vijf en zes van hun bundel.619
Namens drukker Van Hoogeveen stuurde hij ook het eerste deel van Uitgezochte fabelen of
leerzaame verdichtselen retour. Van Hoogeveen was al met de correctie ervan begonnen maar
ermee gestopt toen de Amsterdamse boekhandelaar H.W. de Bruin, een correspondent van
Terkamp of diens drukker Lodewijk Dominicus, hem had verzekerd dat deel twee van de
fabelen reeds in Batavia ‘zo niet geheel ten minsten grootendeels’ was gedrukt.
Op 21 augustus 1779 schreef Wielheesen opnieuw naar Terkamp en berichtte hem dat zijn
gedichten voor het jaar 1779 waren aangekomen en ze aan Johan Roijer en Reinier van Spaan
ter beoordeling waren gegeven. Tevens bevestigde hij de ontvangst van Terkamps bundel
Proeve van minne-dichten en rymlooze vaarsen.620
 Proeven van minne-dichten en rymlooze vaarsen
De bundel die Terkamp Kunstliefde Spaart Geen Vlijt had aangeboden en waarvoor secretaris
Wielheesen hem had bedankt, was zijn bundel Proeve van minne-dichten, in rymlooze
vaarsen. In navolging der Latynsche en Grieksche voetmaaten. Het is verrassend te lezen dat
deze bundel inderdaad is gedrukt nadat Terkamp in 1777 het Haagse genootschap had
verzocht voor hem de mogelijkheden te onderzoeken of zijn bundels in de Republiek konden
worden gedrukt. Blijkbaar beschikte hij een jaar later toch over de benodigde financiële
middelen om zijn nieuwe dichtbundel door Lodewijk Dominicus te laten drukken.
Op de titelpagina van Proeve van minne-dichten, in rymlooze vaarsen vermeldde Terkamp
zijn lidmaatschap van het Haags dichtlievend kunstgenootschap. Zo ook dat de bundel een
geschenk aan zijn vrienden was. Hij had een aantal gedichten opgenomen die hij ter
beoordeling aan Kunstliefde Spaart Geen Vlijt had gestuurd, zoals ‘Het Zevende Kuschje van

617 Het waren de fabeldichten ‘De Herder en de Sirene’ en ‘De Slang en de Spin’, een ‘Martiaals puntdicht’,
twee klinkdichten en het ‘Bijschrift op het marmeren Grafbeeld van Butler’. De Engelse dichter Samuel Butler
(1612-1680) was bekend vanwege zijn hekeldicht Hudibras (1663-1678) op de puriteinen en de presbyterianen.
Terkamp had zijn gedichten met de Zilveren Leeuw meegegeven (Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde
Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 38, 1778, brief 27 en 28 oktober 1778) De Zilveren Leeuw was op 25 oktober 1778
voor de Kamer Delft van de Bataviase rede vertrokken (DAS 1979, II, nr. 8021.5).
618 Het exemplaar UBL Port. No 7 (2) 1 was ‘Als een blyk van bijzondere Hoogachting’ geschonken aan het lid
van de Utrechtse vroedschap Rijklof van Goens (1748-1810). Het exemplaar UBA O 99-20 was bestemd voor
Joannes Paulus Hoffman.
619 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 92, minuten van uitgaande stukken,
1775-1792, 1802, 1862. De datering is onleesbaar omdat de brief in slechte staat is.
620 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 92, minuten van uitgaande stukken,
1775-1792, 1802, 1862; Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 8, 1779.
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Johannes Secundus’, ‘Natuur Boven Al’ en ‘Anakreons Zevende Gezang’. Van deze
gedichten was alleen ‘Natuur Boven Al’ in deel zes van de genootschapsbundel gepubliceerd.

Proeve van minne-dichten, in rymlooze vaarsen (1778)

Terkamp koos voor Proeve van minne-dichten een motto van Horatius: ‘Stout op den zin,
erkent zyn Vaars geen wet, / Dan die zyn Keur hem zet’, dat zijn voorkeur voor het rijmloze
of blanke vers benadrukte.621 Blijkbaar was hij klaar of bijna klaar met zijn geplande
driehonderd fabeldichten en was hij op zoek naar een nieuw genre. Zijn belangstelling
hiervoor was niet nieuw, maar er waren nog maar heel weinig dichtbundels verschenen met
het woord rijmloos in de titel. Alleen Petrus Burmanus de jongere (1713-1778) was hem
daarin voorgegaan met Op de haetlijke overwinning der Franschen op Pascal Paöly groot
voorstander der Corsische vryheid in rymlooze vaerzen ‘van verre nagevolgd’ (1769).
Burmans’ gedicht.was gepubliceerd in de bundel van het Leidse taal- en dichtlievend
genootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen. Blijkbaar zagen de leden van dit
genootschap geen belemmeringen in het toepassen van het rijmloze vers in tegenstelling tot
hun Haagse broeders die op 31 oktober 1778 Terkamp hadden laten weten dat zij hiervan
geen liefhebbers waren. Maar dat kon Terkamp nog niet weten toen hij hun zijn Proeve van
minne-dichten, in rymlooze vaarsen had aangeboden. Hij had immers hun brief nog niet
ontvangen.
Dat Terkamp zijn nieuwe bundel met minimale middelen had laten drukken, blijkt uit het
ontbreken van een uitgebreid voor- en nawoord, inhoudsopgave en lijstje met drukfouten
zoals hij die wel in Proeven van dicht en letter-oeffeningen had laten opnemen.
 Hermanus Terkamp, pleidooi voor Hendrik Joséphe
In zijn brieven aan Kunstliefde Spaart Geen Vlijt had Terkamp aandacht gevraagd voor zijn
vriend Joséphe en zijn dichtbundel. Hoewel veel Compagniespoëzie kon worden getraceerd,
hangt er over het ‘Poetisch werkje van eenen Heere Joséphe’ nog immer een groot waas van
geheimzinnigheid. Over de dichter ervan is iets meer bekend. Hendrik Joséphe was het derde
geadopteerde kind van scheepsberger en lid van het College van Heemraden Simon
Joséphe.622 Zoals gebruikelijk in het gegoede Bataviase milieu volgden de zonen onderwijs in
621 Gekozen uit de Ars poëtica van Horatius: ‘in verbis etiam tenuis cautusque serendis / hoc amet, hoc spernat
promissi carminis auctor’. (r. 45-46 in: Horatius verzamelde gedichten. Piet Schrijvers vert., inl., aant.
Groningen 2003, p. 546; vertaling p. 547: ‘In het kiezen van zijn woorden dient een schrijver ook / behoedzaam
en met fijn gevoel te werk te gaan’.).
622 Joséphe adopteerde vijf kinderen wellicht gebaard door zijn njai (Christiaans 1990, p. 172).
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de Republiek. Hendrik ging met zijn twee oudere broers in Hoorn naar school. Op 10 maart
1774 was hij met de Bleijenburg weer terug in Batavia.623 Ruim zes maanden later stapte hij
met goedvinden van de Raad van Indië over van de krijgsdienst naar de burgerdienst. 624 Een
jaar later erkende hij zijn dochter Henriette Elisabeth die zijn njai Mentang van Batavia had
gebaard.625 Vanaf 1777 was Hendrik Joséphe als jong assistent op de Generale Secretarie van
de Politie werkzaam.
In de kleine Bataviase literaire wereld viel Joséphe weldra bij Hermanus Terkamp op.
Beiden wisten maar al te goed hoe hun dagelijks werk het pad naar de Bataviase Helicon
belemmerde. Zoals we reeds zagen, brak Terkamp op 5 oktober 1777 in zijn brief aan de
Haagse kunstminnende heren van Kuntliefde Spaart Geen Vlijt een lans voor zijn jongere
collega:
Ik hebbe de eere hier nevens, voor den boekschat van het Genootschap, aan te bieden
een Poëtisch Mengelwerkje, door zekeren mijnen Vriend H: Joséphe, dat hier even
gedrukt en uitgekomen is.
Hij had er alle vertrouwen in dat het genootschap de bundel zou waarderen:
ik geloove dat het, als van een jonge Liefhebber zijnde, U lieden in het geheel niet
verwerpelijk zal voorkomen. Indien luiden van geest en vernuft zich in dat Abdéra
vreesden te ontdekken, daar zouden meer Liefhebbers zijn edoch.... ’t is nu niet
anders.626
Door te verwijzen naar de Thracische stad Abdera benadrukte Terkamp dat het met het
literaire klimaat in Batavia bar en boos was. Nog erger zelfs dan die stad uit de klassieke
oudheid waarvan de bewoners bekend stonden als dom en bekrompen. Daarmee benadrukte
Terkamp het isolement waarin hij en Joséphe verkeerden.
Op zaterdag 6 juni 1778 besprak het bestuur van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt de brief van
Terkamp. Nadat ze zijn aanbeveling voor Hendrik Joséphe hadden gelezen, besloten ze ‘den
Dichter Hendrik Joséphe, woonende te Batavia te verkiezen tot Buitengewoon Lidt deezer
Maatschappije, gelijk dezelve naar het gewoon gebruik verkooren is’.627 Secretaris H.
Wielheesen kreeg de opdracht Joséphe het goede nieuws te schrijven en hem het reglement
van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt toe te sturen.

623 NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 6595, f. 200; NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11684, f. 14; 11686; DAS 1979, III, nr.
4168.3.
624 Op 4 oktober 1774 (cbg ,Verzamelingen, reg.code VIBDNI 009000).
625 Op 26 september 1775. Henriette Elisabeth was toen drie maanden oud. Conform de Bataviase mores
beloofde Joséphe haar christelijk te dopen (cbg, Verzamelingen, reg.code VIBDNI 009349). Joséphe was op dat
moment getrouwd met Geertruijda Theodora van Batavia (cbg, Verzamelingen, reg.code VIBDNI 1014308).
626 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 37. Ook Singeling 1991, p. 289, 243 en
p. 244 nr. 65g; Zuiderweg 2000, p. 139.
627 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 7, register 1778.
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…
Aanbevelingsbrief van Hermanus Terkamp voor Hendrik Joséphe
Besluit van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt voor de benoeming van Henrik Joséphe tot buitengewoon lid

Nog niet wetende wat in Den Haag was besloten, stuurde Terkamp op 27 oktober 1778
zestien exemplaren van Joséphe’s dichtbundel op, die hij karakteriseerde als ‘een proefje van
rijmloose Minnevaarzen’. Maar hij had tegelijkertijd droevig nieuws: zijn vriend Joséphe was
op 20 november 1777 tot zijn ‘leedweezen overleden’.628 De leden van Kunstliefde Spaart
Geen Vlijt namen in hun buitengewone vergadering van 21 augustus 1779 kennis van
Terkamps brief. Nog diezelfde dag schreef secretaris Wielhesen een condoléancebrief aan
Terkamp waarin hij de hoop uitsprak dat Joséphe nog kennis had kunnen nemen van zijn
verkiezing tot buitengewoon lid.629 De benoeming was via zijn drukker en uitgever Lodewijk
Dominicus naar hem toegestuurd. Het leek erop dat het genootschap Joséphe’s voortijdig
overlijden een droevige zaak vond, want op 2 oktober kreeg ook medelid Jacob Vosmaer de
opdracht om Terkamps brief te beantwoorden. Maar dat hoefde al niet meer. Op 13 november
lichtte Van Spaan de Haagse kunstbroeders over Terkamps overlijden in.630 Tijdens de
Algemene Vergadering van 1 augustus 1780 werden Terkamp en Joséphe herdacht: ‘in beide
derven wij twee ijverige voorstanders en uitsteekende beoëffenaars der Vaderlandsche Poëzije
en Buitengewoone Leden van dit Genootschap’.631 De twee illustere Bataviase dichters
werden in de boeken bijgeschreven:
p. 27: 20. Hermanus Theodorus Terkamp. Sterft 5 Januari 1779. [...] p. 30.: 33.
Hendrik Joséphe. Overleden, volgens schrijven van H.T. Terkamp, van den 27e octob.
1778. ter vergadering gekoomen 21 Augusti 1779.632
De dichter Hendrik Joséphe heeft iets van zijn geheimen prijsgegeven. Dat geldt niet voor zijn
dichtbundel Dichtlievende eerstelingen. Mengel-poezy die in 1777 bij Dominicus in octavo
was gedrukt. De Maandelyke uittreksels of Boekzaal der geleerde wereld kondigde in juni
1780 in de rubriek Bataviaas nieuws de bundel aan: ‘In den jaare 1777 kwam hier in druk uit,
Hendrik Joséphe, Dichtlievende eerstelingen van mengelpoëzy, welk vry wel ontvangen
werden’.633

628 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 38, ingekomen stukken 1778.
629 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 92, minuten van uitgaande stukken,
1775-1792, 1802, 1862.
630 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 8, register 1779.
631 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 9, register 1780.
632 In de kantlijn bij Terkamp werd diens benoeming tot buitengewoon lid op 4 november 1775 vermeld, voor
Joséphe was dat 6 juni 1778. Op p. 64 werd het overlijden van het buitengewoon lid van verdienste sinds 22 mei
1773 predikant Josua van Iperen vermeld, die in Batavia in 1781 was overleden (Haags Gemeentearchief, 0046,
Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 93, naamregister der leden, 1772-1786).
633 Maandelijkse uittreksels, deel 132, juni 1780, p. 636.
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Het Dichtgenootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt beschikte inderdaad over de door
Terkamp toegestuurde exemplaren. De bundel werd vermeld in de bibliotheekcatalogus.634 Bij
de opheffingsverkoop van de bibliotheek in november 1855 door boekhandelaren J. van Balen
en Zonen in Rotterdam stond Joséphe’s gedichtenbundel genoteerd voor 1,50 gulden.635 Maar
op de verkoopdag 21 november 1855 werd die voor 0,60 gulden verkocht aan een zekere
Bruchman.636 Na deze veiling zijn de sporen naar een exemplaar van Dichtlievende
eerstelingen. Mengelpoëzy uitgewist. Het lijkt erop dat dichter Hendrik Joséphe en zijn bundel
hun geheimen aan de geschiedschrijving van de Compagniesliteratuur niet willen prijsgeven.
 Hermanus Terkamp, Horatius Batavus ‘Esprit createur’
Het aanbieden van zijn eigen bundel Proeve van minne-dichten, in rymlooze vaarsen aan zijn
kunstbroeders in Den Haag was een van de laatste dingen die Terkamp nog had kunnen doen.
We zagen reeds dat hij op 5 januari 1779 was overleden. Het overlijdensbericht aan
Kunstliefde Spaart Geen Vlijt was op 27 september 1779 in het vaderland bekend.637 Op 13
november stelde voorzitter Van Spaan iedereen in kennis van Terkamps heengaan. Terkamp
werd herdacht met een ‘gedrukt Latijnsch Grafschift’ dat hij voor zichzelf had gedicht.
Vermoedelijk werd hiermee zijn epigram bedoeld dat hij in 1776 had ingestuurd en dat na
beoordeling apart was gehouden om het te zijner tijd te publiceren.
Grafschrift
voor een rijmlievend Heertje
Niet nader, Wandelaar! terug! staa verder af!
De Dichter Cotta ligd gezonken in dit graf.
Wie met een stouten voet durft op den grafzerk staan.
Voelt straks een kille koû door lijf en leden gaan.638
Hermanus Terkamp had een kleine kwart eeuw merendeels in Batavia gewoond en gewerkt.
Hij kende de klassieke dichters, met name Horatius Flaccus en zijn Epistola ad Pisonem [de
arte poetica] of Ars poëtica. Al die jaren had hij zijn werkzaamheden voor de VOC
gecombineerd met zijn dichterschap. Op weg naar Oost-Indië op de Deunisveld in 1754 had
hij vermoedelijk al zijn eerste gedichten geschreven. Hij leek op te leven als hij vriendschap
kon sluiten met andere dichtliefhebbers onder zijn collega’s van de Generale Secretarie met
wie hij in 1760 de bundel Heil-Groeten verzorgde ter gelegenheid van de geboorte van de
zoon van directeur-generaal Van der Parra.
Zijn eerste bundel Proeven van dicht en letter-oeffeningen volgde tien jaar later. Daarin
schilderde hij een dichterlijk portretje van de bevriende dichter Job. Hij specialiseerde zich in
het fabeldicht. Een eerste keuze hiervan verscheen als Uitgezochte fabelen of leerzaame
634 p. 79, no. 590 H. Joséphe, dichtlievende eerstelingen. Batavia 1777. in 8o fr. band’. In de kantlijn werd het
verkoopbedrag genoteerd: 3 0, hetzelfde bedrag als voor Terkamps bundels (Haags Gemeentearchief, 0046,
Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 322).
635 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 322, p. 40. In de kantlijn was het boek
aangestreept. De prijs vergeleken met Terkamps bundels was niet slecht. Proeven ven dicht- en letteroefeningen
werd verkocht voor 1,70 gulden (p. 14) en Fabelen van Esopus voor 1,40 gulden (p. 40).
636 Catalogus van eene belangrijke verzameling boeken, in onderscheidene talen en vakken van wetenschap
[...], p. 40. Exemplaar UBA Belang de Boekh nv 1773 a. Terkamps Proeven werd niet verkocht en voor diens
Uitgezochte fabelen of leerzaame verdichtselen werd 0,40 gulden geboden (p. 14 en 40).
637 De Hof ter Linde was op 6 februari 1779 van Batavia vertrokken (DAS 1979, III, nr. 8038.2).
638 Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 102, ingekomen dichtstukken. De
Italiaanse dichter Jean Cotta (1479-1510) maakte naam met zijn Latijnse gedichten. Hij beschikte over een
elegante stijl en bezat een rijke verbeeldingskracht. Zijn gedichten werden in 1527 voor het eerst gedrukt.
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verdichtselen. Zijn selectie voor een tweede deel zou nimmer verschijnen, evenals de
resterende fabels die hij al dan niet al op rijm had gezet.
Tijdens het samenstellen van zijn fabelbundel sloot hij vriendschap met Jan van Zyp die
werd bestendigd bij de uitgave van Baras klagt, over het afzyn van haaren minnaar Assedin.
Vermoedelijk herkenden beiden bij elkaar een gevoel verbannen te zijn naar en overgeleverd
aan het a-culturele Batavia zoals Ovidius indertijd in Tomis. Een jaar voor zijn overlijden
publiceerde Terkamp zijn laatste bundel Proeve van minne-dichten, in rymlooze vaarsen. Dat
hij veel meer gedichten had geschreven, bewijzen zijn inzendingen aan Kunstliefde Spaart
Geen Vlijt. Dat dit dichtgenootschap in Den Haag was gevestigd, bleek voor hem geen
belemmering. Het genootschap bewaarde de nog niet gepubliceerde gedichten in het archief.
Van der Parra was tot zijn overlijden in 1775 Terkamps beschermheer en daarna
gouverneur-generaal Jeremias van Riemsdijk. Of Terkamp na het overlijden van de laatste
zonder mecenas zou blijven, is geen vraag, aangezien de nieuwe gouverneur-generaal Reinier
de Klerk de letteren en wetenschap gunstig gezind was. Tijdens diens bestuur werd,
ingefluisterd door zijn schoonzoon Jacobus Radermacher, het Bataviaasch Genootschap voor
Konsten en Weetenschappen op 24 april 1778 opgericht. Terkamp werd er lid van. Blijkbaar
verkeerde hij niet in Radermachers vriendenkring, want hij was niet toegetreden tot de door
Radermacher opgerichte vrijmetselaarsloge ‘La Vertueuse’ (1769).
Dat Terkamp in 1774 toenadering had gezocht bij vaderlandse genootschappen was
wellicht op Van der Parra’s voorstel. Die was namelijk zelf lid van een aantal vaderlandse
genootschappen.639 Ook anderen zochten toenadering tot vaderlandse genootschappen,
bijvoorbeeld de oprichters van het Bataviaasch Genootschap Jacobus Radermacher en Willem
van Hogendorp.640 Misschien was het nieuws van de komst van Josua van Iperen met zijn
gezin naar Batavia deze nieuwe predikant al vooruit gesneld en keek Terkamp
verwachtingsvol uit naar zijn medelid van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt. Maar toen die op 29
februari 1779 in Batavia arriveerde, was Terkamp al overleden.
Nadat de correspondentie tussen Hermanus Terkamp en Kunstliefde Spaart Geen Vlijt in
gang was gezet, leek de Bataviase dichter niet meer te stuiten. In zijn brieven benadrukte hij
zijn voorliefde voor een puur en consequent taalgebruik, dat een vast thema in zijn
dichterschap was geworden,. Hij was ook geïnteresseerd in het wezenlijke van de poëzie. Hij
spekte niet zo maar de genootschapskas, want hij had meer in zijn mars dan een gemiddeld
buitengewoon lid. De Haagse kunstminaars prezen hem om zijn grote belezenheid, kennis van
Horatius’ Ars poëtica, dichterlijk vuur en elan. Ze herkenden in hem een ‘Esprit createur’. Ze
prezen zijn meesterschap als fabeldichter maar waren minder gecharmeerd van zijn rijmloze
poëzie. Zijn toenadering kwam hen wel van pas want zij wilden meer zijn dan een lokaal
genootschap en konden dat ook zijn met leden als Josua van Iperen, Hermanus Terkamp en
Hendrik Joséphe in het verre Batavia. Trouwens het buitengewoon lidmaatschap van dit
Haags dichtgenootschap dat een van de grootste vaderlandse dichtgenootschappen was
mogelijk voor iedere liefhebber van de letterkunde die tevens een goede maatschappelijke
positie bekleedde en de contributie kon betalen.641
Tijdens zijn lidmaatschapschap opende zich een nieuwe wereld voor Terkamp. Hij bouwde
zijn netwerk op. Enkele bekenden kende hij nog uit hun Bataviase tijd, bijvoorbeeld de
Groningse opperheelmeester Johannes Paulus Hoffman die hij in 1763 in Batavia had
639 Van der Parra was lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (1768-1775), het Bataafsch
Genootschap der Proefondervindelyke Wysbegeerte in Rotterdam (1772-1775) en het Zeeuwsch Genootschap in
Vlissingen (1774-1775).
640 Radermacher was lid van het Zeeuwsch Genootschap (1778-1783), het Bataafsch Genootschap (1779-1783)
en het Utregts Genootschap (1780-1783). Van Hogendorp had zich voor zijn vertrek naar Batavia al aangesloten
bij het Bataafsch Genootschap (1771-1785) en het Zeeuwsch Genootschap (1776-1785).
641 Kunstliefde Spaart Geen Vlijt telde 348 leden die bij naam bekend waren (Singeling 1991, p. 94 en 163).
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ontmoet. Toen Hoffman naar het vaderland was teruggekeerd, stuurde Terkamp hem in 1775
een exemplaar van Proeven van dicht en letter-oeffeningen. Dat deed hij ook naar Rijklof van
Goens. Hij bedankte op 30 oktober 1776 de gelegenheidsdichter en oprichter tevens van
Kunstliefde Spaart Geen Vlijt Johan van Hoogstraten voor diens steun bij zijn verkiezing tot
buitengewoon lid.642 Een jaar later voegde hij Petrus Hofstede (1716-1803), een van de
oprichters en honorair lid van dit Haagse genootschap,643 aan zijn netwerk toe na lezing van
diens recensie van Uitgezochte fabelen of leerzaame verdichtselen in het tijdschrift De
Nederlandsche Bibliotheek.
Het jaar 1770 kan als een lustrum in Terkamps dichterschap worden beschouwd. Dat jaar
was het twintig jaar geleden dat hij zijn eerste gedicht had geschreven. Opperheelmeester
Terkamp schreef in een ruime kwart eeuw in zijn eentje meer poëzie dan zijn dichtende
Bataviase collega’s samen. Het lijkt erop dat helaas niet meer poëzie bewaard is gebleven. Zo
lijken zijn tweede verzameling fabeldichten en het commentaar van zijn medeleden Roijer en
Van Braam op zijn inzending van 1777, waaronder het fabelgedicht ‘De Leeuwrik en het
Kanarijvogeltje’, verdwenen. Dat hij zijn lidmaatschap van het dichtlievend genootschap
serieus nam, blijkt uit zijn tijdige inzendingen. Hij hield rekening met de afstand tussen
Batavia en Den Haag, maar ook met de inhoud van zijn portemonnee.
Zijn fabeldichten zijn meer toegankelijk dan de Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt
van Jacob Steendam. Vermoedelijk griezelde zijn dochter Christina als hij haar het gedicht
‘De krokodil en de Indiasche reebok’ voorlezend, de woorden ‘’t Roofzoekende Gedrocht
draait d’oogen hier en daar’ beeldend voorlas.
In tegenstelling tot Steendam zijn er in Terkamps oeuvre heel summier concrete
verwijzingen naar Oost-Indië aanwezig. Blijkbaar was Terkamp zo gewend geraakt aan zijn
omgeving dat hij het bijzondere ervan niet meer zag en de inwoners, het voedsel, de natuur,
de gezondheid en het klimaat daarom niet tot onderwerp van zijn poëzie had gemaakt.
Daarentegen koos hij onderwerpen uit de klassieke en Europese literatuur en toonde daarmee
zijn scholing. Zijn belezenheid was groot. Hij beschikte over een eigen bibliotheek die hij had
opgebouwd met boeken die hij op venduties had gekocht.644 Ook leende hij wel eens boeken,
zoals de eerste genootschapsbundels van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt.
Een halve eeuw later prees literatuurhistoricus P.G. Witsen Geysbeek Terkamp als een
‘verdienstelijken handhaver van onze letterkunde op Java’. Hij karakteriseerde hem als
iemand met een gezond oordeel en goede smaak. Hij vond diens vertaling van Horatius in de
bundel Proeven van dicht en letter-oeffeningen tamelijk goed geslaagd. Geestig zelfs en af en
toe los en erotisch bevallig. Uitgezochte fabelen of leerzaame verdichtselen deed hij af met
een vermelding.645
Hermanus Terkamp kreeg van De Haan in zijn excurs over de Indische verzenmakers van
alle besproken dichters de meeste aandacht. De Haan vond Terkamps Proeven van dicht en
letter-oeffeningen taalkundig het beste van de Compagniespoëzie.646 Hij omschreef Terkamps
versvorm als ‘glad’ en zag in hem daarom een leerling van Sybrand Feitama. Hij vond zijn
versbouw ‘niet kwaad’, zijn woordenkeus ‘vaak gelukkig’ maar de inhoud ‘laf’ want ‘zonder
de minste originaliteit’. Hij prees zijn meesterschap voor het gebruik van woorden en klanken.
Hij achtte hem op zijn best met zijn fabeldichten maar op zijn slechtst met zijn puntdichten.
642 UBA HSS-mag: VII G 60: 215, 218 (dubbel). Voor Van Hoogstraten zie Singeling 1991, p. 80 en p. 287.
643 Singeling 1991, p. 286.
644 Op 14 augustus 1766 was er op het Kasteelterrein een vendutie van Latijnse, Franse en Nederlandse boeken
uit de nalatenschap van Pieter Rogge, koopman en eerste verantwoordelijk op het Soldijcomptoir. De catalogus
van deze vendutie, gedrukt door Harder Reynier, is niet meer traceerbaar. Het exemplaar PN XLII 242 was op 6
mei 1996 onvindbaar. Lettend op de aankondiging van het aanbod en de datum mag worden verondersteld dat
Terkamp de vendutie heeft bijgewoond. Gezien zijn poëzie heeft hij wellicht ook op boeken geboden.
645 Witsen Geysbeek 1824, V, p. 399; Witsen Geysbeek 1827, VI, p. 600 (cit.) en p. 716-717.
646 De Haan 1911, II, p. 736-737.
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De fabels in Uitgezochte fabelen of leerzaame verdichtselen vond hij aardig berijmd en zelfs
‘denkelijk het beste product der tropenmuze’ uit de Compagniestijd. Maar in zijn oeuvre
herinnerde volgens De Haan niets aan Oost-Indië. Of het moesten Terkamps stekelige
woorden in zijn aantekeningen gericht aan zekere stadgenoten zijn. Al met al was het
schrijven van poëzie volgens De Haan altijd nog beter dan de reguliere geliefkoosde
Bataviase bezigheden zoals drinken en kwaadspreken. Hij liet zien hoe de Bataviase zeden het
de dichter Terkamp wel eens lastig konden maken:
”Al zijn wij hier wel ver van ‘’t zalig Land,
Daar Wetenschap haar Troon en Kerk in plant,
Al trapt hier vaak t’onheblijk Onverstand
Apollos Telgen.647
Deze strofen waren afkomstig uit de lofzang die Terkamp voor Van der Parra had gedicht ter
gelegenheid van diens benoeming tot gouverneur-genreaal in 1763. Dankzij Van der Parra’s
protectie had Terkamp de ‘rust en tijd’ voor zijn dichterschap. Als dank droeg hij zijn
Uitgezochte Fabelen of leerzaame verdichtselen aan Van der Parra op. De Haan wees op
Terkamps belezenheid van Franse en Engelse en klassieke dichters. Hij attendeerde op het
bestaan van een Bataviase Parnassus waar de grafschriften van gedichten van hand tot hand
gingen maar eigenlijk uit een dichtbundel bleken te zijn overgeschreven.648 De Haan
attendeerde op de aanwezigheid van Parnesheiligen Jasper Hydrius en Jobus – zoals hij Job
noemde – Commentator.
De Haan vermeldde in Oud Batavia dat de ‘goede Terkamp, een man van zekere vorming’,
in 1770 had geklaagd dat hij geen toegang tot kundige lieden had. Hij voegde er aan toe dat
Terkamp zijn gedichten ‘mooi’ had laten drukken, zodat hij ze ‘in een waardig kleed’ kon
aanbieden.649
Du Perron benadrukte in in De muze van Jan Companjie Terkamps eenzame positie als
dichter in Batavia. Hij wees daarbij op Terkamps klacht in diens voorrede van Proeve van
dicht en letter-oefeningen: ‘aanziende de Plaats daar ik geschreven heb, en daarin het Gebrek
van Toegang, tot kundige en welmeenende Perzoonen, die men over Stoffen van dezen Aart
raadplegen kan’.650 Volgens Du Perron was dat voor De Haan de rede om ‘met een maximum
van goede wil’ de Uitgezochte fabelen of leerzaame verdichtselen ‘denkelijk [als] het beste
product der tropenmuze uit den tijd der Compagnie’ te beschouwen.651 Hij betwijfelde of de
door De Haan bespotte figuren in Terkamps puntdichten inderdaad in Batavia hadden
gewoond. De Haan had zich namelijk afgevraagd: ‘Maar woonde al deze lieden werkelik te
Batavia?’652 Du Perron vroeg zich af of ‘deze lieden’ niet ‘overal elders gehoond hadden
kunnen zijn’.
Paasman plaatste in zijn overzicht van de ‘Nederlandse literatuur uit de VOC-tijd’
Terkamp in zowel het Nederlandse als het Indische circuit. In het Nederlandse circuit nam
Terkamp volgens hem ‘een marginale plaats’ in omdat die zijn gedichtenbundels in Batavia
liet drukken en zijn literaire band met de vaderlandse dichtkunst beperkt was tot zijn
647 De Haan 1911, II, p. 737. Het citaat is afkomstig uit ‘Ter Verheffinge van Zijn Edelheid PETRUS ALBERTUS
VAN DER PARRA tot gouverneur generaal van Nederlands Indië. A. MDCCLII: IX: XIX (Terkamp 1770, p. 81-90
(cit. p. 82).
648 De Haan 1911, II, p. 737; Terkamp (1770, p. 197): ‘”Zie mijn Antonides eens in;”Uit hem is ’t alles
uitgeschreeven’.
649 De Haan 1911, II, p. 736; Terkamp 1770, ‘Ter Verheffinge van Zijne Edelheid Petrus Albertus van der Parra
tot Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië. A. MDCCLIII: IX: XIX’, (Terkamp 1770, p. 81-90, cit. 82.
650 Du Perron 1939, p.131; Du Perron 1948, p. 185; Terkamp 1770, p. *5 r.
651 Du Perron 1939, p.131; Du Perron 1948, p. 185; De Haan 1911, II, p. 737.
652 Du Perron 1939, p. 132; Du Perron 1948, p. 185-186.
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buitengewoon lidmaatschap van het Haagse dichtgenootschap Kunstliefde Spaart Geen
Vlijt.653 In het Indische circuit daarentegen was Terkamp dankzij zijn klassieke opleiding
prominent aanwezig. En dus besprak Paasman Terkamp in het Indische circuit uitvoerig.654
Hij merkte op dat Terkamps gedichten in Proeve van minne-dichten, in rymlooze vaarsen in
klassieke-Anacreontische traditie met vele mythologische figuren paste. En gaf vervolgens
een opsomming van de genres: bijbelstoffen, zedendichten, fabelen, lierdichten, gezangen,
zinnebeelden en mengeldichten. Zijn gedichten waren volgens Paasman ‘heel erg klassiek
maar niet bepaald Indisch’. Hij vermoedde onder diens Bataviase lezers het goed opgeleid
Compagniespersoneel en ‘vrijburgers, zoals predikanten, artsen, juristen, kooplieden en
bestuurders’. Paasman attendeerde erop dat Terkamp evenals Steendam ‘ook een dichterlijke
functie bij belangrijk geachte gebeurtenissen’ in het Bataviase leven had. Hij vermeldde
Terkamps gedicht ter gelegenheid van de geboorte van Van der Parra’s zoon.

Hermanus Terkamp (voor 1744-1779)
schip Deunisveld, onderheelmeester
Batavia 1755-1760, klerk, tweede secretaris, boekhouder
Negapatnam 1760-1761
Batavia 1761-1778, opperboekhouder, opperheelmeester aziatische vaart
(1772-1774), opperheelmeester
Proeven van dicht en letter-oeffeningen (1770)
Uitgezochte fabelen of leerzaame verdichtselen der spreekende dieren
van Esopus en Phædrus (1773)
Baras klagt, over het afzyn van haaren minnaar Assedin (1774)
Proeve van minne-dichten, in rymlooze vaarsen (1778)
collega van Bokko Sabinius de Jongh, Petrus van der Parra, en Hendrik
Joséphe
lidmaatschap:
*buitengewoon lid van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt (1775-1779)
*lid Bataviaasch Genootschap voor Konsten en Weetenschappen

(1778-1779)
Hendrik Joséphe (?-1778)
in Batavia geboren
Hoorn scholing: 1767-1773
schip Bleijenburg
Batavia 1774-1778, soldaat, jong assistent Generale Secretarie van de
Politie (1777-1778)
Dichtlievende eerstelingen (1778)
lidmaatschap:
*buitengewoon lid van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt (1778)

653 Paasman 2002, p. 57 en p. 515 n. 8.
654 Paasman 2002, p. 61.
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20  Christiaan Godlof Kroschel (voor 1766-1773)
Christiaan Godlof Kroschel was afkomstig uit het Pruisische Zilichou of Züllichau. Hij was in
mei 1766 als soldaat met de Huis Om naar Batavia gekomen.655 Een maand later vertrok dit
schip van de Kamer Amsterdam naar Ceijlon. Vermoedelijk met Kroschel aan boord. Want in
Colombo bleek hij weldra te zijn aangesteld als de preceptor of leraar klassieke talen bij de
Latijnse school. Tot zijn definitieve terugkeer met de Erfprinses naar Batavia was Kroschel
aan deze Latijnse de school verbonden. In Batavia wachtte hem vanaf 1771 een aanstelling als
assistent op de Generale Secretarie van het Kasteel. Zijn collega’s waren Hermanus Terkamp
en B.S. de Jongh. Kroschel overleed op 13 augustus 1773.
De zilveren bruiloft van de gouverneur-generaal Van der Parra en Adriana Bake in 1768
ging aan Kroschel voorbij. Maar eenmaal in Batavia koos hij een ander moment om Van
Parra dichterlijk te eren. Ieder jaar werd op 30 mei de verovering in 1619 van Jakatra
herdacht, dat de stichting van Batavia markeerde. Die dag werden er in de Bataviase kerken
dank- en bededagen gehouden. Deze gedenkdag werd per decreet vastgelegd. Kroschel dichtte
ter gelegenheid van deze feestdag zijn Lierzang op de verovering van Jakatra dat hij aan Van
der Parra opdroeg en hem die dag tijdens de ‘plegtige Feest-viering eerdiglyk’ de gouverneurgeneraal toezong: ‘Gedoog, dat ik, HOOGEDLE HEER, / O VAN DER PARRA! dezen morgen /
Gebukt voor u in diep ontzag, / Ter eer van Neêrland zingen mag’.656 Drukker François
Tetsch had er een feestelijke editie van gemaakt. Du Perron heeft Kroschels feestdicht
integraal overgenomen in De muze van Jan Companjie.657

Lierzang op de verovering van Jakatra (1771)

Met zijn openingsstrofe liet Kroschel, zoals het een leraar klassieke talen betaamde, een
heraut van de Romeinse godin van de krijgskunst Bellona zijn eigen, nog in de
morgensluimering gehulde muze wakker blazen:
655 NA 1.04.02, VOC, inv.nr. 6459, f. 212; 11674, f. 7; 11675, f. 6; 11678, f. 8; 11887; 11888, f. 7; DAS 1979,
II, nr. 3948.2.
656 Kroschel 1771.
657 Kroschel 1771; Du Perron 1939, p. 132-134; Du Perron 1948, p. 187-189.
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Wat schrik? Wat donderend gekraak
Durf myne stille Zangnimf stooren,
Die op der Digtkunst laaten vaak
Den morgen sluimer heeft verkooren:
My dunkt, Bellona’s heraut tuit.
En roept den kloeken krygsman uit.
Maar het geluid bleek eigenlijk het gebrul van de Nederlandse juichende leeuw over de
overwinning van Jakatra. Met een homerische vergelijking beschreef Kroschel de strijd van
Jan Pietersz Coen en de vlucht van de vorst van Jakatra:
Gelyk een leeuw in ’t lybisch woud,
Dien zyne wulpen zyn ontstoolen,
Wraakgierig alles scheurd en klauwd,
Op weg en in verspiede holen;
Zoo woed en kwetst en wurgt ook hier
Deeze weêrgalooze Batavier.
O Hemel! Wat een naar gezigt!
Hier valt een hoop van Jakatraanen,
Daar ligt een Bamtams boosewigt,
Een stapel van verlaate vanen;
De Koning trilt, vlugt agteruit,
En laat zo Volk als Land ten buit.
Coens stalen hand had de vorst Rana de boeien aangedaan. Niemand kon volgens Kroschel
toen vermoeden Jakatra, herdoopt in Batavia, alom zou heersen: ‘Waar voor nu ’t Oosten
knield en beeft’. Batavia groeide uit ‘tot puik van ’t Indische ryk’:
Nu vult men uit uw’ryken schoot
Den buik van duizend duizend kielen;
Het half-rond van den Aarde-kloot
Met onopnoemlyke zielen
Geniet van uwen lekk’ren vlyt,
En schitterd van uw’ kost’lykheid.
Kroschel riep iedere inwoner, inclusief de ‘bly-bekranste Jeugd’, op de bonte vaandels uit te
steken en de weg met groene palmen te bestrooien: ‘En pronk der ouden Helden dâan / Met
vrisgevlogte lauwer-blâan!’
Dus zult gy door dien heilígen pligt
Het zaad van nieuwen roem begieten,
Diens vrugt uw nazaats late wicht
In gryzen welzyn zal genieten,
Zoo lange Aurora Java’s kust
Met karmosyne lippen kust.
Kroschels lierzang, die bestaat uit 15 strofen van elk 6 versregels met het rijmschema ab, ab,
cc, kon De Haan niet bekoren. In zijn excurs over de Indische verzenmakers noemde hij de
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Lierzang op de verovering van Jakatra ‘een vod 15 x 6 regels, saamgelapt ter eere van den
jaarlijksche gedenkdag op 30 Mei’.658 Du Perron vroeg zich af of ‘dit soort uiting eigenlik niet
nauwkeurig [was] wat sommige indiese vaderlanders nu nog moet stichten en verrukken’?
Dat schreef hij in 1939. Een kleine tien jaren eerder vond er op een zondagmorgen eind
maart 1920 een bijeenkomst in de Bataviase Dierentuin plaats, die door het Maskerade
Comité van Oud-Batavia was georganiseerd. De voorzitter stelde voor dat ter gelegenheid van
de festiviteiten rond 30 mei dat jaar de feestelijke inhuldiging van de toenmalige gouverneurgeneraal Van der Parra in 1763 ook zou worden herdacht. Dat de inhuldiging niet in mei maar
op 29 september had plaatsgevonden, mocht de pret niet drukken. Alles werd er aan de haren
bijgesleept om de uitgestelde festiviteiten ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan
van Oud Batavia in de maanden april en mei groots te vieren. Documenten uit het archief van
het Bataviaasch Genootschap, de Verhandelingen van dit genootschap evenals Priangan van
De Haan waren hierbij van nut. Tijdens die bijeenkomst lagen boeken en prenten ter inzage.
Gerefereerd werd aan de Lierzang op de verovering van Jakatra van Christiaan Godlof
Kroschel en aan het lierdicht van Terkamp ter gelegenheid van Van der Parra’s inauguratie.
De journalist van het Bataviaasch Nieuwsblad kon niet nalaten op te merken: ‘Zij zullen niet
nalaten een aardig effect te maken’.659 Het is niet uitgesloten dat Du Perron die in mei 1920
tot lid van het Bataviaasch Genootschap was benoemd, de festiviteiten heeft meegemaakt.

Christiaan Godlof Kroschel (voor 1766-1773)
*schip Huis Om, soldaat
Batavia 1766
Colombo 1766-1771, preceptor Latijnse school
*schip Erfprinses
Batavia 1771-1773
Lierzang op de verovering van Jakatra (1771)

658 De Haan 1911, II, p. 735.
659 Bataviaasch Nieuwsblad 31-03-1920. Bedoeld werd ‘Ter Verheffinge van Zijn Edelheid PETRUS ALBERTUS
VANDER PARRA tot gouverneur generaal van Nederlandsch Indië. A. MDCCLXIII: IX: XXIX’ in Terkamp 1770, p.
81-90. Kroschels Lierzang op de verovering van Jakatra en Terkamps Proeven van Dicht en Letteroefeningen
waren in de genootschappelijke bibliotheek voorhanden. Vanwege de naweeën van de Eerste Wereldoorlog in
het moederland waren er pas in april en mei 1920 uiteenlopende festiviteiten ter gelegenheid van de
driehonderjarige stichting van Batavia in 1619.
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21  Dichtende literatoren van het Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen
In de tweede helft van de achttiende eeuw waren er twee dichtende literatoren die zich hebben
ingezet voor de wetenschap, cultuur en literatuur. Beiden speelden een belangrijke rol in het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. De ene literator kreeg zijn
schrijversroeping toen hij in Batavia en in Rembang op Midden-Java woonde. De andere
literator had reeds naam gemaakt in de Republiek en was met veel egards in Batavia
ontvangen.
 Dichtende literator Willem van Hogendorp (1735-1784)
De literator die in Batavia ijverig aan zijn oeuvre werkte was Willem van Hogendorp.660
Vanwege financiële perikelen was Van Hogendorp naar Oost-Indië gekomen. Hij had de
erfenis van zijn vader en de bruidschat van zijn vrouw er doorheen gejaagd. Hij had ook een
luxe en verkwistend bestaan geleid en zijn speculaties met aandelen van de East India
Company, de concurrent van de VOC, waren mislukt. Omdat hij verwachtte dat hij in OostIndië het verloren familiekapitaal sneller zou kunnen aanzuiveren dan in het vaderland, was
hij in dienst van de VOC getreden.
Direct na aankomst met de Pallas op 4 februari 1774661 overhandigde Van Hogendorp zijn
aanbevelingsbrieven van stadhouder Willem V en diens zwager de hertog Van BrunswijkWolfenbüttel aan gouverneur-generaal Van der Parra. Hij bood tevens de portretten van het
prinselijk paar Willem V en Wilhelmina van Pruisen aan die door de Zwitserse schilder en
directeur van de Haagse Academie Benjamin Samuel Bolomay waren geschilderd.662 Omdat
zijn vrouw Caroline van Haren een nicht van Adriana Bake was, werd Willem van Hogendorp
opgenomen in de familie- en vriendenkring van de gouverneur-generaal. Vrij snel kreeg hij
een aanstelling als koopman en resident in Rembang. In 1777 volgde zijn aanstelling als
opperkoopman en administrateur van ’s Compagnies pakhuizen op het eiland Onrust voor de
Bataviase kust. Als Van Hogendorp voor zijn werk in Batavia was, was hij regelmatig te gast
bij Adriana Bake.
Inmiddels had hij Jacobus Radermacher leren kennen die vanwege zijn vele functies over
een netwerk beschikte.663 De benoeming van zijn schoonvader Reinier de Klerk tot
gouverneur-generaal had Radermachers netwerk verstevigd. Hoewel hij in Batavia nog laag
op de hiërarchische ladder stond, beschikte Van Hogendorp via zijn vrouw in het vaderland
over indrukwekkende contacten. Voor zijn komst naar Batavia was hij hoofd van de
Rotterdamse vroedschap (1762-1772), lid van de Gecommitteerde Raden van Holland en

660 Du Perron 1939A, Du Perron 1939B; Du Perron 1940A; Du Perron 1940B; Du Perron 1959, VII, p. 188225; Van ’t Veer 1958, p. 21; Timmer. 1988; Vanvugt 1996; Meerkerk 2013.
661 NA, 1.04.02, VOC, inv.nr. 6593, f. 1; DAS 1979, II, nr. 4170.5
662 Golay 2001, o.a. p. 28, 45-57 en p. 75.
663 Radermacher was buitengewoon raad van Indië, president van het College van schepenen, kolonel van de
burgerij, president van het College van curatoren en scholarchen en commissaris over de Bovenlanden.
Radermacher had in 1764 de eerste vrijmetselaarsloge ‘La Choisie’ in Batavia opgericht en hij was vanaf de
oprichting van de tweede of gele loge ‘La Vertueuse’ op 24 mei 1770 regerend meester. Sinds 1 december 1777
was hij directeur-lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem. Zuiderweg 1991, met de
opmerking dat de afbeelding op pag. 166 niet Jacobus Radermacher is.
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mecenas van het Bataafsch Genootschap (1769-1772) geweest. Zijn woning was in die tijd
een cultureel en intellectueel trefpunt.
Van Hogendorp was onder de indruk van Radermachers conduitestaat. In een brief aan
prins Willem V karakteriseerde hij zijn nieuwe vriend als ‘iemand die hier een ongelimiteerd
crediet heeft’.664 Aan zijn zoon Gijsbert Karel zou hij later schrijven dat hij met hem ‘dans la
plus grande intimité’ had geleefd en dat Radermacher de aangewezen beschermheer van
kunsten en wetenschappen was.665 Hij sloot zich bij Radermachers vriendengroep aan. Die
bestond uit de lutherse predikant Jan Hooyman, medicus Jacobus van der Steege, advocaatfiscaal Jacob de Meijer, schepen Sirardus Bartlo, koopman Hendrik Laclé, notaris en
landdrost Egbert Blomhert, de onderkooplieden Paulus Gevers en Friedrich baron Von
Wurmb. Van deze liefhebbers van cultuur, literatuur en wetenschap kende hij Van der Steege
reeds. Met hem was hij indertijd naar Batavia gekomen. Deze vrienden en vele anderen
steunden Radermacher bij zijn streven ‘om de fraye letteren en kundigheden, te Batavia, en in
de overige Oostersche Volksplantingen, op den troon te vestigen’.666
Aldus was ook Willem van Hogendorp aanwezig toen op 24 april 1778 het Bataviaasch
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen werd opgericht, onder de zinspreuk ‘Ten nutte
van ’t gemeen’. Als dirigerend lid liet hij zich niet onbetuigd en publiceerde diverse bijdragen
in de Verhandelingen van dit genootschap. Zijn allereerste bijdrage was een gezamenlijk
artikel met Jacobus Radermacher. Hun ‘Korte schets van de bezittingen der Nederlandsche
Oostindische Maatschappy; benevens eene beschryving van het Koningryk Jacatra en de Stad
Batavia’ (1779) was tevens het openingsartikel in de Verhandelingen en een eerbetoon aan de
Oost-Indische hoofdstad.
In ditzelfde nummer loofde Willem van Hogendorp honderd gouden ducaten uit als
beloning voor het goede antwoord op de vraag over de inenting tegen de kinderziekte pokken
die vele slachtoffers had gemaakt in Batavia en elders in Oost-Indië. Hij hoopte, vermoedelijk
in samenspraak met medicus Van der Steege die in hetzelfde nummer twee bijdragen over
hetzelfde onderwerp had geschreven,667 dat inenting met het koepokvirus tot hetzelfde
resultaat zou leiden als in het vaderland. Bij gebrek aan publicaties in Batavia over dit
onderwerp was Van Hogendorp erin geïnteresseerd op welke wijze de inenting het best kon
gebeuren, welke medische maatregelen gedurende de ziekte konden worden genomen en welk
dieet de zieke het best kon volgen.668 Zijn belangstelling voor deze besmettelijke ziekte
verwoordde hij ook in zijn novelle Sophronisba of de gelukkige moeder door de inëntinge van
haar dochters die hij bij de Bataviase drukker Lodewijk Dominicus in 1779 publiceerde. Het
onderwerp bleef hem bezighouden, helemaal toen een jaar later een kind was overleden dat
was ingeënt. Achteraf bleek dat dit kind al was besmet. Dat legde hij uit in zijn artikel
‘Redevoering der inëntinge tot de ingezetenen van Batavia, na haare te rug komste van
Samarang’, dat in het tweede nummer van de Verhandelingen van het Bataviaasch
Genootschap (1780) verscheen.Van Hogendorp vergeleek in zijn novelle ingeënte kinderen
met niet-ingeënte kinderen. Zijn belangstelling voor de variolatie leek hij van zijn
schoonvader en literator Onno Zwier van Haren (1713-1779) te hebben overgenomen.
Hoewel hij er nooit geweest was, publiceerde Willem van Hogendorp de ‘Beschryvinge
van het Eiland Timor’ die in twee afleveringen werd afgedrukt in het eerste en tweede
nummer van de Verhandelingen.669 In die jaren voerde hij een polemiek met de majoor der
664 Kalff 1899, p. 481.
665 Du Perron 1959, VII, p. 217.
666 Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap, 1 (1779), p. 3.
667 Van der Steege, Jacobus. ‘Bericht nopens den aart der kinderziekte’ en ‘Nader bericht, aangaande de
inenting der kinderziekte. In: Verhandelingen, I, 1779, p. 71-82 en p. 333-335.
668 Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap I (1779) p. 25-26.
669 Het werd besproken in Nederlandsche Bibliotheek 1781, VIII, I, p. 402.
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genie, jurist en medelid van het Bataviaasch Genootschap Johannes Christoffel Schultz over
het grafschrift voor Hugo de Groot (1583-1645) door classicus Petrus Burmannus de oudere
(1668-1741). Deze polemiek liet hij op eigen kosten drukken bij Lodewijk Dominicus.670 In
het tweede nummer van de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap verscheen zijn
overpeinzing ‘Historische opheldering en verdediging van I. Chron. XXII. vs.14. tegen de
zwaarigheden van den heer De Voltaire.’ (1780). Maar het meest bekend werd Willem van
Hogendorp met zijn zedekundige vertelling Kraspoekol, of de droevige gevolgen van eene te
verre gaande strengheid, jegens de slaaven (1780), die zoals we reeds zagen door zijn zoon
Dirk werd bewerkt voor het toneel als Kraspoekol; of de slaaverny. (Een tafereel der zeden
van Neerlandsch Indië) (1800).

Dirk en Gijsbert Karel van Hogendorp als Pruisische cadetten Hogendorp (Benjamin Samuel Bolomey)

Al die jaren correspondeerde Willem van Hogendorp met zijn vrouw Caroline van Haren
(1741-1812) met wie hij op 24 februari 1760 was getrouwd. Na zijn vertrek naar Oost-Indië
was zij achtergebleven met hun zes kinderen, onder wie hun zonen Dirk en Gijsbert Karel, die
ook brieven van hun vader ontvingen. Hij liet hun delen in zijn literaire aspiraties en vroeg
hun commentaar op zijn novelle Sophronisba of de gelukkige moeder door de inëntinge van
haar dochters en Kraspoekol, of de droevige gevolgen van eene te verre gaande strengheid,
jegens de slaaven. Inmiddels was hij er achtergekomen dat het Bataviase literaire klimaat
ongeschikt was voor de liefhebbers van de letteren. Hij voelde zich ontmoedigd omdat men
hem als een instrument van de hebzucht van de bewoners beschouwde en besloot daarom
niets meer te publiceren behalve dat wat hij nog in portefeuille had. Hij had zijn schrijverspen
symbolisch verbrand.671 In die tijd bereidde Van Hogendorp zich voor op zijn terugkeer naar
het vaderland.
Gelukkig zijn de gedichten van zijn hand die hij in Oost-Indië had geschreven, in
manuscript bewaard. Dat Van Hogendorp ook dichtte, was niet nieuw. In het vaderland had
670 Hogendorp. Willem van. Brief aan den Heere xxx, of aanmerkingen op het grafschrift van den Heere Petrus
Burman op Hugo Grotius. Batavia: [Lodewijk Dominicus] 1779 (UBL 485 G 27 1)); Schultz, J.C., Rescriptio ad
nobilisimi, doctissimi, atque praestantissimi, domini mr. Willem van Hogendorp]. Bataviae 1779; Schultz, J.C.,
Antwoord op de berispende aanmerkingen, door [...] Willem van Hogendorp . Batavia, [Lodewyk Dominicus]
1779; Hogendorp, Willem van, Antwoord op den Latynschen Brief van den wel-edelen heer mr. J.C. Schultz].
Batavia: [Lodewijk Dominicus] 1779.; Schultz, J.C., Weder-antwoord op de berispende aanmerkingen, door [...]
Willem van Hogendorp. Batavia: Lodewijk Dominicus 1779; Schultz, J.C., Antwoord op de berispende
aanmerkingen, door [...] Willem van Hogendorp. Batavia, [Lodewijk Dominicus] 1779. Een manuscript van
Antwoord berust in NA, 2.21.006.49, G.K. van Hogendorp, inv.nr. 7. Deze pennenstrijd werd vermeld in de
Maandelijksche Uittreksels of Boekzaal van juni 1780, p. 636. In deze aflevering werden eveneens Kraspoekol
en Redevoering der inëntinge gerecenseerd.
671 Du Perron 1959, p. 218.
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hij reeds gelegenheidspoëzie geschreven, waaronder het weinig flatteuze gedicht voor zijn
aanstaande schoonzusje Betje of Marianne Elsbeth van Haren dat opent met de strofen: ‘Haar
tanden, wyde mont en opgespalkte kaeken / Zyn de drie reedenen die Betje leelyk maaken’. 672
In Rembang nam hij zijn dichterspen weer op en schreef in oktober 1774 een aantal
gedichten. Zo dichtte hij op 5 oktober 1774 een Frans sonnet waarin hij zijn bezorgdheid tot
God uitte dat zijn kinderen zonder hem moesten opgroeien.673 Op 17 oktober 1774 schreef hij
‘Vers à Monsieur Bolomaij’ voor de Zwitserse schilder Benjamin Samuel Bolomey (17391819) die hij in Den Haag had leren kennen en die zijn vrouw, zoons en Willem zelf had
geportretteerd.674

Carolina van Haren en Willem van Hogendorp (Benjamin Samuel Bolomey)

Op 22 oktober 1774 schreef hij een ‘Morgengroet Aan Mijn Vrouw’ waarin hij liet weten dat
hij haar, ‘’T voorbeeldig pronk-cieraad der Nederlandsche Vrouwen’, niet zou vergeten:
Morgengroet Aan Mijn Vrouw
Ontvang van Java’s kust mijn tedren morgen-groet;
’K ben voor den Dageraed ter bed-stede uitgerezen,
En breng U d’offerhand’ van een verliefd gemoed,
Na mijn vernedering voor ’t machtig Opperwezen.
Caroline had hem altijd bijgestaan. Ze woonden ver van elkaar verwijderd. Zelfs haar portret
bood hem geen steun:
Als of een enk’le schets van haer, die my beviel,
Waerin heur zacht gelaet is afgemaelt naer ’t leven;
672 Citaat via Du Perron 1959, p. 219; Du Perron 1959, p. 218-222 voor de andere gelegenheidsgedichten.
673 De openings- en slotstrofen (via Du Perron 1959, p. 223) van dit sonnet luiden:
Grand Dieu! de mes Enfans la vie est en ta main,
Arbitre de Leur Sort, c’est en toi que j’espère,
Sans ton puissant secours que peut l’effort humain,
Mais laisse toi fléchir par les larmes d’un père.
[…]
Quoi! tu sauves mon fils! tu combles mes souhaits!
Que te rendrai-je, O Dieu! pour de si grands bienfaits?
Je vais à la Vertue les former dès l’enfance.
674 Golay 2001, p. 113 (Dirk) en p. 114 (Willem); Du Perron 1959, p. 223 en p. 224 (gedicht). Ook NA,
2.21.008.69, Van Hogendorp, inv.nr. 4.
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En zich een zweem vertoont van haer verheven’ Ziel,
In heur afwezendheit, mij kon verlichting geven!
Des stort ik, dag op dag, weê-moedig, ongetroost,
Een zilten tranen-vloed, langs nat-bekreten wangen,
En Uwe Zijde ontrukt, verwydert van mijn kroost,
Voel myn benepen hart door naere droefheid prangen.675
Van Hogendorp keek toen al uit naar de hereniging met Caroline en de kinderen. Maar het
zou tien jaar duren voordat hij zijn oudste zoon Dirk in zijn armen kon sluiten. Dat was op 8
maart 1784. Hun samenzijn werd door Dirk op weg naar Malakka kort onderbroken. In
oktober was Dirk weer terug. Nog enkele weken konden vader en zoon optrekken voordat
Willem op 6 november 1784 aan boord ging van de Harmonie.
Vermoedelijk had Willem zijn zoon Dirk aan Jacobus van der Steege voorgesteld. Hij was
trots op zijn oudste twee zonen. De brieven van Gijsbert Karel had hij aan Jacobus
Radermacher laten lezen. Omdat Radermacher op het punt stond terug te keren naar het
vaderland, vroeg Willem zijn zoon Gijsbert Karel hem te introduceren bij vaderlandse
wetenschap- en literatuurminnaars. Zelf keek hij uit naar de komst van deze oudste zoon naar
Batavia, met wie hij hoopte te kunnen discussiëren over wetenschap en literatuur. Zijn zoon
Dirk had hij aangeraden te zijnertijd evenals hijzelf lid te worden van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen en van de vrijmetselaarsloge ‘La Vertueuse’.
Dat Willem hoog met zijn zoons opliep, blijkt uit zijn laatste brief die hij aan de ingang
van Straat Soenda aan Van der Steege had geschreven: ‘moogelijk heb ik te veel met mijn
kinderen op. Ja mijn vriend, ik achte U gelukkig als Bartje [Gijsbert Karel] een tweede G.C.
van Hogendorp mogt worden’.676 Met het laatste doelde hij op zijn functie indertijd als
gecommitteerde raad van Holland
Evenals Jacobus van der Steege maakte ook predikant Jan Hooyman deel uit van de
vriendengroep. Maar die moest niets van Willem hebben677 en betichtte hem van ‘brutale,
onmatige en roofzieke handelingen’. Hij riep bij Van Hogendorps vertrek in november 1784
uit: ‘Zoo er een rechtvaardige God in de Hemel is, kan die man nimmer aan de Kaap
komen’.678 Hooymans wens ging in vervulling toen Willems schip de Harmonie op weg naar
de Kaap voor Madagascar in de golven verdween.
Het Oost-Indische klimaat had Willem van Hogendorp veranderd. Hij was er naar toe
gegaan om opportunistisch in korte tijd zijn familiekapitaal aan te zuiveren. Zijn lucratieve
baan als administrateur op Onrust was er geschikt voor. Maar naarmate de jaren verstreken,
nam hij genoegen met de helft van het bedrag.679 Geldelijk bezit maakte plaats voor
intellectueel vermogen. Met Jacobus Radermacher, Jacobus van der Steege en Josua van
Iperen had hij zich verdiept in de wetenschap, de filosofie, filologie en de letteren. Hij keek
uit naar de brieven van zijn oudste zoon die hem schreef over filosofische en letterkundige
onderwerpen. De letterkundige ambities van Willem van Hogendorp waren in Oost-Indië
versterkt. Eerzucht en oppervlakkigheid waren in de loop der jaren veranderd in intellectuele
675 Du Perron 1959, VII, p. 224-225. Een ander handschrift vermeldt: ‘Voel myn bange hart door naere
droefheid prangen’.
676 Du Perron 1959, VII, p. 217-218.
677 De latere voorzitter van het Bataviaasch Genootschap Adriaan Moens (1783-1792) merkte op: ‘het is
jammer dat zijn Ed. [Van Hogendorp] en de predikant Hooyman met elkander niet konden harmonieeren’(citaat
in Groot 2006A, p. 54).
678 Citaat via Du Perron 1959, VII, p. 194. Gezien zijn opmerking ‘bovendien nog het voortreffelijke
zeemanschap van de opperstuurman’ had Willem van Hogendorp er alle vertrouwen in een goede overtocht
(Busken Huet 1881, VI, p. 1-56; DAS 1979, III, nr. 8124.1.
679 Du Perron 1959, VII, p. 216.
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verdieping. Uiteindelijk zou hij vanwege zijn novelle Kraspoekol de geschiedenis van het
Bataviaasch Genootschap ingaan als de meest verlichte van de initiatiefnemers en als
pleitbezorger van het Rousseauïsme en voor het gedachtengoed van de Franse priester en
filosoof Guillaume Raynal van wie hij een motto als aanklacht tegen de slavernij plaatste op
de titelpagina van de novelle Kraspoekol.680

Bataviaasch Nieuwsblad (12 augustus 1939)
Drukproef ‘Van Kraspoekol tot Saïdja’ – Willem van Hogendorp

In het eerste hoofstukdeel over de geschiedenis van de Compagniesliteratuur wordt
beschreven hoe Du Perron, dankzij de inspanningen van Fred Batten in het toenmalige
Rijksarchief te Den Haag, op 12 augustus 1939 Willem van Hogendorp kon introduceren bij
de lezers van de Bataviaasch Nieuwsblad. Deze krant vatte Van Hogendorps levensloop in
koppen samen: ‘Willem van Hogendorps Indische jaren. Fortuinjager en filantroop der 18de
eeuw. Bestrijder der slavernij en ijveraar voor koepok-inenting’. Du Perron bestemde de tekst
voor zijn bloemlezing ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’. De tekst werd ook opgenomen in het
postuum verschenen ‘Indisch memorandum’ met de door Du Perron bedachte titel ‘Een lettré
uit de 18e eeuw. Willem van Hogendorp’.
Volgens Vanvugt was Willem van Hogendorp ‘in de kritische traditie niet de sterkste
schakel, maar wel een onmisbare’. Als genootschapslid verrijkte Van Hogendorp zich ‘naar
hartenlust’.681
Paasman plaatste Willem van Hogendorp in zijn bespreking van ‘De Indisch-Nederlandse
literatuur uit de VOC tijd’ in het Indische circuit. Hij besprak alleen Van Hogendorps novelles
Sophronisba – dat hij ‘bijzonder tendentieus’ noemde – en Kraspoekol. Over Kraspoekol
merkte hij op, dat Van Hogendorp mogelijk ‘om tactische redenen’ en ‘tegen beter weten in’
stelling tegen de slavenmishandeling had genomen.682

Willem van Hogendorp (1735-1784)
680 Jacobus Radermacher beschikte in zijn bibliotheek over het eerste deel van Raynals Wysgeerige en
staatkundige geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen in de beide Indiën (1774).
681 Vanvugt (1996, p. 74-75 (cit.) noemde Van Hogendorp daarom ook een nestbevuiler. Hij typeerde
Kraspoekol als een lamoyante zedenschets’ en ‘op één punt een voorbode van het werk van zijn zoon Dirk, als
hij opmerkt: “Hoe lang zal de Europese hoogmoed ons verblinden omtrent de innerlijke goede hoedanigheden
van mensen die door list of geweld slaven zijn gemaakt en, volgens de wetten der natuur, zo vrij zijn als wij”’
(cit. in Willem van Hogendorp 1780, p. 39 (noot van Van Hogendorp)).
682 Paasman 2002, p. 84-85.
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schip Pallas, passagier
Batavia 1774
Rembang 1774-1777, koopman en resident
Eiland Onrust/Batavia 1777-1784, opperkoopman en administrateur van
’s Compagnies pakhuizen
repatriëring
schip Harmonie, schip is vergaan
Batavia 1771-1773
Sophronisba of de gelukkige moeder door de inëntinge van haar
dochters (1779)
polemiek met medelid Bataviaasch Genootschap Schultz over het
grafschrift voor Hugo de Groot door Petrus Bermannus (1779)
Kraspoekol, of de droevige gevolgen van eene te verre gaande
strengheid, jegens de slaaven (1780)
bijdragen in de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap:
*Van Hogendorp en Radermacher:
*‘Korte schets van de bezittingen van de Nederlandsche Oostindische
Maatschappij (1779)
*Van Hogendorp:
*‘Beschryvinge van het Eiland Timor’ deel 1 (1779), deel 2 (1780)
*‘Historische opheldering en verdediging van I. Chron. XXII. Vs.14 tegen
de zwaarigheden van den heer De Voltaire’ (1780)
lidmaatschap:

*lid vrijmetselaarsloge ‘La Vertueuse’
*directeur-lid Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen
(1778-1784)

 Dichtende literator Josua van Iperen (1726-1780)
Een andere literator die een belangrijke rol in het Bataviaasch Genootschap heeft gespeeld,
was Josua van Iperen.683 Deze voormalige predikant uit Veere kwam met zijn vrouw Maria
Catharina de Waal, hun dochter en vier zoons op 28 februari 1779 met de Europa naar
Batavia.684
Als lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en dichtgenootschappen was
Van Iperen bekend met de poëzie.685 Hij had gedichten in het Latijn en in het Nederlands
geschreven.686 In 1745 had hij gedebuteerd met zijn toespraak op rijm voor zijn overleden
stadsgenoot, de president van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland Cornelis
van Bijnkershoek (1673-1743).687 Ook had hij gedichten van de melancholische en wijsgerige
Engelse dichter Edward Young (1683-1765) vertaald als Klaagzangen of nagtgedagten[...]
over de verhevenste wijsgeerige en goddelijke waarheden in vrij Nederduitsch nagezongen
(1767).
683 Van Iperen 1779A, p. 61-74; Van Iperen 1779B, p. 57-68; Wachter 1781; Metzlar 1824, p. 29-30;
Troostenburg de Bruijn 1883, p. 206-212; Nagtglas 1893; Kalff 1926; Du Perron 1939A; Groot 2004; Groot
2006A p. 53-54, 58-61, 76, 80-82, 87 en 89; Groot 2006B en Peene 2017.
684 DAS 1979, II, nr. 4320.3.
685 O.a. in Bibliotheca Haganae en Symbolae litterariae Haganae (Nagtglas 1893, p. 464).
686 Onder andere Pindus Berent door eenen verwarden hoop poëtischen insurgenten en laffe koolichters
beschreven door Eripanus of Twist-Fakkel (1746), een echogedicht voor de jurist Jacob Visscher (1724-1804)
(1773), een gedicht ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van Jacobus Perkois en Jacoba Vermeule (1746) en
een huwelijksgedicht voor Daniel Hendrik Bocker en Christina Catharina Haase (1748), Ode pro philosophia
voor Willem Friso (1748) en Ode gratulatoria ad Wilhelmus V (1766).
687 Nagtglas 1893, p. 456.
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In Batavia werd de familie van Iperen op een zeer royale wijze door leden van de Raad van
Indië ontvangen. Zo huurden Jacobus Radermacher en directeur-generaal Willem Alting voor
hen een thuyn met ingerichte woning. De maandelijkse huur van vijfentwintig rijksdaalders
namen zij voor hun rekening. Ook verrasten ze Van Iperen met een koets, een span paarden,
voorlopers die voor de koets de weg moesten banen, en een slaaf. Gouverneur-generaal
Reinier de Klerk schonk Van Iperen duizend rijksdaalders als levensonderhoud om de eerste
maanden door te komen. Tevens bood hij aan diens schulden in het vaderland te vereffenen.
De major-titulair en ouderling van de Lutherse gemeente Jan Andries Duurkoop, die zich
verschool achter de speaking name Goedhart, schonk Van Iperen eveneens duizend
rijksdaalders. Van Iperens dochter Adriana Johanna werd ook niet vergeten. Voor haar was er
het maandelijks spelden- of kleedgeld van tien rijksdaalders. Dat moest haar kansen op de
Bataviase huwelijksmarkt vergroten.688 Het kon niet anders of de familie Van Iperen moest
wel hebben gedacht dat ze in luilekkerland waren beland. Met een vooruitziende blik had Van
Iperen al vanaf de Kaap aan zijn Vlissingse ambtsgenoot Jona te Water geschreven: ‘Een
Predikant van Batavia is hier een groot dier, en moet zijn fatzoen houden’.689
Natuurlijk was de Raad van Indië trots op de komst van deze Zeeuwse predikant wiens
reputatie op het gebied van theologie, taalkunde en retorica, opvoedkunde, natuurwetenschap,
geneeskunde en de toenmalige actualiteit hem was vooruit gesneld.690 Van Iperen had in
Groningen en Leiden theologie gestudeerd en was in Leiden (1748) op een theologisch en in
Groningen (1752) op een natuurwetenschappelijk onderwerp gepromoveerd. Sinds 5 april
1750 was hij predikant. Hij opteerde voor aanstellingen aan de universiteiten van Franeker
(1752) en Harderwijk (1765) en voor beroepingen in Dordrecht en ’s-Hertogenbosch, maar
die gingen niet door. Uiteindelijk werd hij eerst in Fort Lillo ten noorden van Antwerpen
beroepen (1749) en later in Veere (1766). Hij was door de Staten van Zeeland naar Den Haag
afgevaardigd om namens hen te vergaderen over de nieuwe psalmberijming (1773).691 Tevens
was hij gedeputeerde tot de Oost-Indische kerkzaken van de classis in Walcheren (17741776). Ook was hij lid van diverse vaderlandse wetenschappelijke en letterkundige
genootschappen, waaronder vanaf 1773 van Kunstliefde Spaart Geen Vlijt.692
688 Het was maar de vraag of Adriana wel wilde trouwen. Op 20 januari 1780 was dat blijkbaar nog niet het
geval getuige Van Iperens brief aan zijn Veerse vriend, de baljuw Jan Willem Ermerins: ‘Men wilde hebben dat
zij eerlang ons verlaten zou, maar alle hout is geen timmerhout’ (citaat via Groot 206B, p. 159).
689 Citaat via Groot 2006A, p. 59.
690 Voor theologie o.a. In commentationem suam exegetico-criticam obadianae visionis introductio (1759),
‘Verhandelinge over de prophetische historie’. In: Verhandelingen [...] Zeeuwsch Genootschap 1771, II, p. 361412; Brieven over het Hooglied. 2 delen (1776); Kerkelyke historie van het psalm-gezang der Christenen. 2
delen (1777-1778) en Schetze eener nieuwe verklaringe van Salomons Hooglied door Thomas Harmer (1778).
Voor taalkunde en retorica o.a. Proeven van taalkunde als eene wetenschap (1755, 1773, 1786) en Proeve van
redenrijkunde, als eene wetenschap (1758). Voor opvoedkunde o.a. De opvoeding der meisjes [..]. Als meede
onderwys voor eene jonge prinsesse […] voorzien van eene voorrede, over de gevoeggelykste en gemakkelykste
manier, om jonge dogters tot het huysbestier bequaam te maken (1771) en Onderwys voor een jonge princesse
(1777), aangekondigd in Maendelijke Uittreksels of Boekzaal 1776, II, juli 1777, p. 57. Voor natuurwetenschap
o.a. ‘Over den verbeterenden landbouw der Brabanders en Vlamingen’. In: Verhandelingen [...] Hollandsche
Maatschappye, 1770, XII; ‘Waarneemingen van een zeldzaamen zee-visch omtrent den keerkring van den
kreeft’. In: Verhandelingen [...] Hollandsche Maatschappye, 1770, XII. Voor geneeskunde o.a. ‘Twee
voorvallen ener zeldsame geneezinge van stomheid’. In: Verhandelingen [...] Hollandsche Maatschappye, 1758,
IV, ‘Berigt over de kinderpokjes voor de geboorte’. In: Verhandelingen [...] Hollandsche Maatschappye, 1769,
X en ‘Berigt aangaande de kinderziekte voor de geboorte’. In: Verhandelingen [...] Hollandsche Maatschappye,
1770, XII. Voor de actualiteit o.a. Historische redenvoering, bij het ontdekken der gedenknaalde (1764); De
statige inhuldiginge van [...] Willem den vijfden prince van Oranje en Nassau (1767) en Tweehonderdjarig
jubel-feest der Nederlandsche vryheid (1772).
691 Josua van Iperen, Kerkelijke historie van het psalm-gezang der Christenen. Amsterdam: wed. Loveringh en
Allart 1777-1778. 2 dln.
692 Ook van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (vanaf 1765), het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen (vanaf 1768), de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (vanaf 1773) en van het
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In Middelburg had hij Sibrandus Columba leren kennen.693 Deze voormalige Bataviase
predikant was de vraagbaak van Petrus Hofstede, een Rotterdamse ambtsgenoot en eveneens
lid van het Zeeuwsch Genootschap, bij diens beantwoording van de door de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen uitgeschreven prijsvraag naar de verbetering van de
geloofsverbreiding in de koloniën.694 Van Iperen was aanwezig toen Hofstede als winnaar van
deze prijsvraag op 1 mei 1775 de gouden medaille in ontvangst nam.
Van Iperens beslissing om met zijn gezin naar Batavia te verhuizen, werd ondermeer
ingegeven door zijn strubbelingen met zijn Veerse gemeente. Die vond zijn geloofsopvatting
te ruim. Zijn lidmaatschap van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en zijn inzet
als gedeputeerde bij de classis van Walcheren, waardoor hij goed geïnformeerd was over de
Oost-Indische kerkzaken, speelden een rol bij zijn overweging om naar Oost-Indië te
vertrekken. Of zoals hij hetzelf verwoordde ‘’er, te Batavia, Christenen woonen, yverige,
waare Christenen, en dat die Christenen wel geregeerd, en op de beste wyze, onderweezen
worden, snakkende zy naar de zuivere Evangelieleer, als een visch naar het water’.695 In zijn
vrije tijd in Fort Lillo hield hij zich bezig met physico-theologisch onderzoek of, zoals hij het
verwoordde, ‘het onderzoeken der Goddelyke inzettingen, en verbazende natuurgeheimen’.696
Als lid van de Hollandsche Maatschppij der Wetenschappen was hij op de hoogte van
dergelijk onderzoek in Oost-Indië. Maar wellicht had hij simpelweg om opportunistische
reden gekozen voor Batavia vanwege het salaris: 100 gulden bij indiensttreding en 130 gulden
na zijn aantreden.
Op 7 april 1777 werd Van Iperen benoemd tot Indisch predikant en een jaar later op 4 juni
1778 bevestigd. Voor zijn vertrek schonk hij boeken uit zijn bibliotheek aan het Zeeuwsch
Genootschap.697 De rest van zijn ‘fraaije Verzameling van boeken’ werd thuis verkocht.698
Op 14 juni 1778 hield hij zijn afscheidspreek in zijn Veerse gemeente waarna hij zich met
zijn gezin op 10 julli op de Europa van de kamer Middelburg inscheepte. Hij was officieel in
dienst van de VOC getreden. Van Iperen gaf daarmee, zoals hij schreef, gehoor aan ‘de
roepstemme van Batavia’ en begon aan ‘eenen allergevaarlyksten togt naar de Indiën, met
myne Vrouw en vyf Kinderen’.699 De reis naar Oost-Indië was niet zonder risico en al
helemaal niet op tweeënvijftigjarige leeftijd. Zijn twee zoons Laurens en Josua jr. verbleven
als hooploper of helper van de matrozen benedendeks, Josua sr., zijn vrouw Maria Catharina,
zijn dochter Adriana Johanna en zijn zoons Frans en Lodewijk bovendeks.700 Met de volgende
VOC-vloot zouden een brandspiegel, een tafelklok, een octant en twee schilderijen op glas
worden nagestuurd.701 Onderweg observeerde Van Iperen zee-insekten en deed ervan verslag
aan het bestuur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.702
Amsterdamse kunstgenootschap Natuur Begaaft En Oeffening Beschaaft (c. 1780) (Singeling 1991, p. 288).
693 Sibrandus Columba (1729-1785) had tussen 1751 en 1763 in Batavia gewoond (Troostenburg de Bruijn
1893, p. 100-101).
694 De prijsvraag luidde: ‘Welke zijn de beste middelen om de ware en zuivere leer van het evangelie onder de
bewoners der colonien van den staat meer te bevestigen en in die landstreken voort te planten’. Zie voor
Hofstede’s prijswinnende antwoord onder de zinspreuk ‘Tot heil van het Menschdom’ de Verhandelingen [...]
Hollandsche Maatschappye, 1776, XVI, p. 3-256. Ook Hofstede 1779-1780.
695 Van Iperen 1779A, p. 80.
696 Van Iperen 1779A, p. 61. Vanwege deze onderzoeken was hij tot lid van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen benoemd.
697 Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap 1778, VI, p. XVII.
698 Middelburgsche Courant 19-02-1778.
699 Van Iperen 1779A, p. 59.
700 NA, 1.04.02, VOC, inv.nr. 11888; NA, 1.04.02, VOC, 13228, f. 54 (Josua sr.), f. 158 (Laurens) en f. 163
(Josua jr.). NA, 1.04.02, VOC, inv.nr. 13228, f. 54.
701 Brief 16 augustus 1780 van J.H. Waterlander die de verkoop van Van Iperens goederen had verzorgd (CBG
Verzamelingen, reg. code VIBDNI008516).
702 Brief van 20 december 1778 (Noord-Hollands Archief, 444, Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen,
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Nog voor zijn vertrek had Van Iperen op de rede van Rammekens het dichtgenootschap
Kunstliefde Spaart Geen Vlijt bericht over zijn afwezigheid voor de jaarlijkse vergadering.703
Aan boord van de Europa hield hij onderweg leerredes. In zijn eerste leerrede vergeleek hij de
overtocht naar Oost-Indië met de tocht van Mozes door de woestijn.704 Een droevig moment
voor het gezin Van Iperen was het overlijden van de jongste zoon Josua jr. wiens lichaam ze
aan de golven moesten toevertrouwen. Maar er waren ook momenten waarin Van Iperen zich
kon overgeven aan het ‘heerlyk schouwtooneel der Natuur’ zoals de bewolkte hemel en ’s
avonds de ‘blinkende, tintelende, diamant-glinsterende gesterntens’. Alles wat hij zag was
‘nieuw, vreemd en verrukkelyk’.705

Afscheid van de classis van Walcheren en de gemeente ter Veere nevens de eerste leerrede
op het Oost-Indisch Compagnieschip Europa (1779)

Een week na zijn aankomst in Batavia sprak Van Iperen op 7 maart 1779 in de Grote of
Hollandse Kerk zijn Intrêe-Rede uit.706 Hij beloofde zich voor de Bataviase gemeente in te
zetten en vertrouwde op Gods bescherming die hij metaforisch uitdrukte ‘als er een tyger, een
krokodil’ zich ‘op het bederven van uwe zielen en op het verslinden van deugd en vernuftige
godsdienstoeffeninge gemunt’ zou hebben.707 Over de dichtkunst vroeg Van Iperen zich
retorisch af: ‘wat zal men dichten, indien niet de Wysgeerte ons te vooren heeft leren
denken?’708

inv.nr. 4 notulen, vergadering 3 augustus 1779, f. 1032).
703 Van Iperen vroeg om een ijlingse zending van het vierde deel van de genootschappelijke Proeven van
poëtische mengelstoffen. De bundel werd hem toegestuurd evenals de exemplaren voor Terkamp en Joséphe
(Haags Gemeentearchief, 0046, Kunstliefde Spaart Geen Vlijt, inv.nr. 7, 1778).
704 Eerste Leerrede, op het Oost-Indisch Compagnie-schip EUROPA, over I. Corinth. X: vs. 1-5. Uitgesprooken
op de reede voor Rammekens, den vyfden van hooimaand MDCCLXXVIII. In: Van Iperen 1779A, p. 103-140.
705 Van Iperen 1779B, p. 63.
706 Van Iperen 1779B. Zijn Intreê-Rede te Batavia werd besproken in Algemeene Vaderlandsche LetterOefeningen 1780, II, I, p. 547-548.
707 Van Iperen 1779B, p. 90-91.
708 Van Iperen 1779B, p. 91.
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Intreê-Rede te Batavia (1779)

Van Iperen had aan de Kaap al gemerkt hoe Oost-Indië met zijn komst was ingenomen.
Eenmaal in Batavia werd dat nog eens bevestigd. Hij was de belangrijkste van de zes
gereformeerde predikanten met alle voordelen van dien. Omdat zijn eerste woning hem niet
beviel, mocht hij met zijn gezin een andere woning betrekken, ditmaal aan het Molenvliet in
het nieuwe Batavia waar de omstandigheden beter waren dan in de kota. Zijn zoons Laurens
en Frans knapten daar zienderogen op van de overtocht naar Batavia.709 Vergeleken met
Veere was zijn status in Batavia aanmerkelijk verbeterd. Hij was een heer die een mooie
thuyn bewoonde met tuinjongens, vijf slaven, vier slavinnen en een kleermaker. Zijn vrouw
en hij hadden een slavin laten dopen en als kind aangenomen. Ze noemden haar Kaatje. Zijn
naaste buren waren de raden van Indië en dirigerende leden van het Bataviaasch Genootschap,
onder wie Willem van Hogendorp.
De dag na zijn intreepreek vergaderde Van Iperen met het bestuur van het Bataviaasch
Genootschap. Terwijl hij nog in het vaderland woonde, had een van de oprichters van dit
genootschap, de Zeeuw Jacob Radermacher, hem tot lid benoemd. Na Radermacher was Van
Iperen het tweede belangrijke genootschapslid.710 Daarnaast werkte hij aan zijn openbare
lessen voor ‘alle Kenners en liefhebbers, inzonderheyd de leergraage Jeugd’.711 Met deze
voorlezingen ging zijn oude droom in vervulling. Hij stond dan niet in de aula van de
universiteit van Franeker of Harderwijk, maar op de kansel van de Portugese Binnenkerk. Zijn
Bataviase lectoraat deed niet onder voor een vaderlands professoraat.712 Met zijn openbare
lessen en privé-onderwijs voelde hij zich erkend.713 Hij hoopte ‘niet alleen een groot figuur
[te] maken in de Geleerde Waereld, maar ook in de Kerk’.714
709 Groot 2006B, p. 155 en 156. Laurens kreeg een aanstelling op het secretariaat van de gouverneur-generaal
met een maandsalaris van 16 gulden. Frans keerde in oktober 1779 met de Holland terug naar Zeeland (DAS
1979, III, nr. 8043.3).
710 Van Iperen merkte hierover zelf op: ‘Men had my, volstrekt buiten myn weeten, en daar ik niets diergelyks
droomen kon, en langen tyd te voren, wanneer ik nog in het Vaderland zat, een van de aanzienelykste en
werkzaamste posten, by het Batataviasch Genootschap, toebedacht, toegeweezen, en mynen naam, by de
aanzienelykste Leden van hetzelve, geplaatst (Van Iperen 1779C, p. 13). Zie voor zijn positie Groot 2006A, p.
53).
711 Van Iperen 1779B; Van Iperen 1779C, los vel.
712 In zijn brief aan de bevriende hoogleraar wijsbegeerte en geschiedenis van de Middelburgse illustere school
Jona Willem te Water (1740-1822) in oktober 1779 merkte Van Iperen daarover op: ‘Waarom zou men mij dan
de titel van Professor, een klein Augmentum [verhoging] misgunnen? Ik wil dien titel niet, gelijk ik meer gezegd
heb; als om des meer nut te kunnen doen. Maar vooral is het, in Oostindië, de gewoonte niet, iets voor niets te
verrichten’ (citaat via Groot 2006B, p. 157).
713 Op 20 januari 1780 schreef Van Iperen aan zijn Veerse vriend J. Ermerins: ‘Schoon men mij den tijtel van
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Op 29 mei 1779 verwelkomde Van Iperen voor zijn eerste les alle ‘Medeburgers,
Inboorlingen, Nederlanders, Vreemdelingen, Landzaten’ van welken rang of sexe dan ook en
natuurlijk ‘de leerende Jeugd’ of ‘weetgierige Jongelingschap’.715 Zijn voorlezing verscheen
als Inleidings-Redenvoering; tot zyne openbare lessen, over de wysgeerte en fraaije letteren
bij de Bataviase drukker Lodewyk Dominicus.
Hij had zich voor zijn eerste les als thema ‘De drift naar wijsgerige kennis’ gekozen. Bij
zijn aankomst had hij onder de leden van het College van Scholarchen en het Bataviaasch
Genootschap een grote belangstelling voor de wetenschappen bespeurd en in hen minnaars
van de natuurlijke historie, de oudheidkunde en andere wetenschappen herkend.
Hij hoopte dat hij met zijn lessen niet de poëziedrift van deze liefhebbers zou temmen.
Integendeel zelfs: ‘Niemand onder de zonne kan meer opgetoogen worden, dan ik, by het
aanhooren van een rechtgeäarde Poëtische Prosa, en van een ongedwongen rymgedicht’. Om
hen aan te moedigen, declameerde hij versregels van een mededichter van het
dichtgenootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt:
Met recht heeft Poësy den rang
Voor ’t waar vernuft der waereldwyzen,
Daar zy, door een verheven zang,
De zedenleer eerst aan mogt pryzen.716
Hij brak een lans voor het gebruik van de Nederlandse taal door alle inwoners in de stad,
inclusief de Maleis- en Portugeessprekenden. Het stak hem dat goed onderwijs in Oost-Indië
zo lang was uitgesteld. Het was alsof ‘de Geleerdheid en de Koophandel, geen onderling
verbond konden oprichten’.717 Zijn stelllingname was duidelijk: ‘Asia mag, in kundigheden,
niet onderdoen, beneden Europa’.
In zijn lessen zouden niet alleen wijsbegeerte en literatuur aan bod komen maar ook staatsen kerkgeschiedenis en de natuurwetenschap. Bij de laatste discipline memoreerde hij de
proefneming met elektrische geleiding een paar dagen eerder in het Kasteel. Hij nodigde de
leden van het Bataviaasch Genootschap uit om hem te helpen bij zijn verdere openbare lessen
die over logica, poëzie, de fraaie letteren, natuurkunde en andere wetenswaardige
onderwerpen zouden gaan. Zijn openbare lessen op 21 augustus en 11 september 1779 gingen
over de geschiedenis. De tekst werd gepubliceerd in het tweede deel van de Verhandelingen
van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen als ‘Verhandelinge over de
historie-kennis’.718 Het onderwerp van zijn openbare les op 15 januari 1780 was de ‘Historie
van de valsche messiassen en inzonderheid die van den Aartsbedrieger Sabatai Zephi’.719

Professor in ’t Vaderland geweigerd heeft, doe ik hier echter het werk van een Professor, met het houden van
Publicque en Private Lessen’ (citaat via Groot 2006B, p. 157).
714 Brief aan Jona Willem te Water in oktober 1779 (citaat via Groot 2004, p. 342).
715 Van Iperen 1779C, p. 3.
716 Van Iperen 1779C, p. 19.
717 Van Iperen 1779C, p. 23.
718 Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap 1780, II, p. 1-61. Besproken in Nieuwe Nederlandsche
Bibliotheek 1783, III, p. 231.
719 Sabbatai Zevi (1626-1676), een sefardische gewijde rabbi en kabbalist, beweerde dat hij de Joodse messias
was.

436

Openbare les op 15 januari 1780

Van Iperen voelde zich in Batavia gewaardeerd, als ‘Uit het dood Ter Veere in het levendig
Batavia gelukkig overgekomen’, in een zee van letterkundige bezigheden ondergedompeld en
als raadgever over de meest belangrijke problemen. ‘In Veere was ik een Bedelaar, en hier
ben ik een Heer, die voor ’s Gravehage of Amsterdam niet zou willen opstaan’.720
Hij kon zijn kennis inzetten. Hij was secretaris van de commissie voor de verbetering van
het water binnen en buiten de stad. Samen met Friederich von Wurmb was hij secretaris van
het Bataviaasch Genootschap. Gezien zijn leeftijd was hij de belangrijkste van beiden. Hij
notuleerde de vergaderingen, stelde resoluties op, correspondeerde met het vaderland en nam
de correctie van de drukproeven van de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen voor zijn rekening. Hij toetste de inzendingen op de door het
genootschap uitgeschreven prijsvragen. Met Jacobus Radermacher, Jan Hooyman, Friederich
von Wurmb, Willem van Hogendorp en medicus Jacobus van der Steege vormde hij de harde
kern van het genootschap.721 Ze vormden tevens het genootschappelijk leesgezelschap van de
boekerij die Radermacher in het vaderland had besteld. 722 Weer andere leden waren getuige
van zijn onderzoek van een Balinese albino.723 Zijn productiedrift was niet te stuiten. Hij deed
onderzoek en publiceerde in de genootschappelijke Verhandelingen over de meest
uiteenlopende onderwerpen zoals de Javaanse geschiedenis en de Javaanse taal, de
verbetering van zeekaarten, observaties van de witte neger en een blanke negerin van Papoea
en over de wouwou of zilvergibbons.724 Zijn bijdragen over het Javaans was hem
waarschijnlijk ingegeven door de prijsvraag van het genootschap in de categorie Letterkunde
720 Brief aan Jona te Water in oktober 1779 (citaat via Groot 2006A, p. 60).
721 Dat hij trots was op de activiteiten van het Bataviaasch Genootschap blijkt uit zijn brief van begin 1780 aan
Jona te Water: ‘Ons Bataviaasch Genootschap bezit reeds een schoon Huis en de noodige slaven op de Groote
Rivier, als mede eene Bibliotheek en Kabinetten van Kunst en Natuur, die onze schatten van Vlissingen verre
overtreffen. Zoodanige eene verzamelinge, als deze denkelijk worden zal, verdient alleen, dat Zijne Hoogheid
Protector, de Heeren Bewindhebberen Maecenaten en de Geleerde van Nederland uitlandsche Correspondenten
worden, en dat het zelve voldure, zoo lang als de Colonie’ (citaat via Groot 2006A, p 87, eveneens p. 76, 81 en
p. 89.
722 Ze lazen Franse en Nederlandse tijdschriften en de verhandelingen van de genootschappen waarvan ze lid
waren (Groot 2006A, p, 89 en 371 n. 198). Behalve de predikanten Hooyman en Van Iperen waren de leden van
deze leesgroep ook lid van de door Radermacher opgerichte vrijmetselaarsloge ‘La ‘Vertueuse’.
723 Dat waren predikant Hermanus Wachter, oud-majoor en heemraad van de Bataviaasche Ommelanden Jan
Andries Duurkoop en de koopman en secretaris van de schepenen Daniel Adriaan Beekman. Evenals
Radermacher, Von Wurmb, Hooyman (Verhandelingen 1779, I, p. 308).
724 Van Iperen 1779D; Van IperenE; Van Iperen 1779F; Van Iperen 1779; Van Iperen 1780B; Van Iperen
1780E; Van Iperen 1780F; Van Iperen 1780G; Van Iperen en Schouman 1780; Van Iperen 1781.
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waarin belangstellenden werden uitgenodigd ‘om de Hoog Maleidsche, Javaansche,
Chineesche, of andere hier nuttige Oostersche Taalen, zich eigen te maaken’.725
Van Iperen zette zich ten volle in voor de versteviging van de positie van het Bataviaasch
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Hij vroeg in zijn brieven aan zijn vaderlandse
vrienden, de directeuren en leden van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen of die
dit genootschap onder de aandacht van de Heren Zeventien en mogelijk andere
belangstellenden wilden brengen. Het ging goed met het genootschap dat dankzij
Radermacher over een eigen huis, ‘aanzienlijke beginzelen eener Bibliotheek en een
Naturalien Kabinet’ beschikte.726
Mogelijk discussieerde hij met zijn buurman Willem van Hogendorp over hun
gemeenschappelijke interesse voor de koepokinenting.727 Maar ook andere ziekten die Batavia
teisderden, zoals rotkoorts of tyfus, knokkelkoorts, buikloop of dysenterie, hadden Van
Iperens belangstelling.728
Om bij te komen van het drukke en ongezonde Bataviase leven en om nieuwe energie op te
doen, maakte Van Iperen geregeld uitstapjes naar de Bataviase Ommelanden die hij vergeleek
met het historische Thessalië in Noord-Oost Griekenland. In de Ommelanden, waar het water
van de bergen klaterde, verbeeldde hij zich de stroomnajaden die met hun gezang de godinnen
van de Parnassus naar de kroon staken. Voor hem waren de frisse, gezonde en aangename
bovenlanden als een Oost-Indische Parnassus waar hij een filosoferende natuur hoopte aan te
treffen en waar hij inspiratie kon opdoen voor zijn poëzie.729
Wellicht deed hij dat voor zijn allegorische en omvangrijke gedicht ‘De belemmeringen’
over de teloorgang van de wetenschappen. Hij publiceerde deze treurzang in het tweede deel
van de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen:
De Belemmeringen, Treurgezang
Waar ik my keer helaas! waar ik myne oogen wende,
’T is alle nare ellende:
Vernuft en Kunst, ja zelf de schoone Poëzy
’T raakt alles in de ly.
Vryheid bukt en kruipt voor duizend aartstyrannen:
Het Recht wordt uitgebannen:
Men sleept de Deugd, geboeid aan de edle Wetenschap,
En zweept haar, stap by stap.730
Het was kommer en kwel in de kunsten en de wetenschappen maar ook voor de Deugd en
Wijsheid:

725 Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap 1780, I, p. 18-19.
726 Op 14 januari 1780 schreef Van Iperen: ‘Ons Capitaaltje begint aan te groeijen, en zal nog meer aangroeijen,
zoo dra men ziet, dat de Heeren Bewindhebberen mede te vrede zijn en er Beschermheeren van willen worden’
(Noord-Hollands Archief, 444, Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, inv.mr. 32; Groot 2004, p. 345).
Het zou Van Iperens laatste brief aan dit Haarlems genootschap zijn.
727 In een brief aan J. Ermerins schreef hij op 20 januari 1780: ‘De kinderpokjes regeeren in onze nabuurschap’
(citaat via Groot 2006B, p. 159). Van Iperen had indertijd aan de Verhandelingen van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen twee bijdragen aangeboden: ‘Berigt over de kinderpokjes voor de geboorte’
(1769) en ‘Berigt aangaande de kinderziekte voor de geboorte’ (1770).
728 Het Bataviaasch Genootschap schreef tussen 1778 en 1780 vier prijsvragen uit over verbetering van de
gezondheid. In brieven naar vaderlandse vrienden uitte Van Iperen zijn bezorgdheid over zijn zieke zoons, en de
Bataviase bestuurders De Klerk en Alting (Groot 2006B, p. 155 en p. 159).
729 Groot 2004, p. 344; Groot 2006B, p. 161.
730 Van Iperen 1780C, p. 151.
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Die twee Gezusters, zoo verknocht in haar belangen,
Gaan met bekreeten wangen:
Zy gaan, beangstigd, en in aklig rouwgewaad,
Belaên met hoon en smaad.
De dichter verdacht de Nijd als veroorzaker van deze teloorgang, maar volgens de Deugd
waren het de ‘Vloekmonsters die uit het zaad der Onkunde waren opgegroeid’.731 Hun namen
waren Schijndeugd, Gewoonte, Eigenzinnigheid, Onbescheidenheid en Ervaring. De dichter
schrok ervan:
Ik beefde: – – en myn gemoed zwol op van mymeringen,
Die ’k waagen zal te zingen,
Van mymeringen, die de gryze Ervarenheid
My inblaast, nu zy [Deugd] schreit.
Want iedre snik, voorwaar! die afbreekt onder ’t weenen,
En elke zucht in ’t steenen,
Verschaft my nieuwe stof voor ’t sleepend Treurgezang.
En rekt myn’ toonen lang.732
Maar het gaf hem ook inspiratie voor het schrijven van zijn gedicht:
Te schreyen met de Deugd, u, Wysheid, te beklaagen,
O! dat ’s myn grootst behagen!
Dat geeft verrukking, dat geeft aandrang aan myn stem,
En aan myn jammren klem!
[...]
Maar nu, nu elk om ’t zeerst de Wetenschap wil vleyen,
Nu durve ik luidkeels schreyen:
Ach! alles lydt hier schaê!
[...]
Om nu, och arm! op nieuw, belemmerd en bekneepen,
Het rouwfloers naar te sleepen,
En, ieder oogenblik, te smelten van verdriet!
Wien treft die droefheid niet?733
Het hielp niet of de dichter boos werd, ‘’k Verbeet me, en zag helaas! al ’t leven, all’ de
trekken / Der goede Smaak bevlekken’.734 Hij zag hoe het lierdicht, vol taalzwier en dansend
van ritme, werd verguisd:
Moet elk dan denken, als een ander? Is ’t begrip
De zin, de sneê, het stip,
Van Wysneus neêrgezet, de vraagbaak, om te dwingen,
Hoe elk zal moeten zingen?
Elk denkt op zyne wys: Rampzalig is ’t verstand,
’T geen Eigenvinding bant!

731 Van Iperen 1780C, p. 152.
732 Van Iperen 1780C, p. 153.
733 Van Iperen 1780C, p. 153 en p. 154.
734 Van Iperen 1780C, p. 155.
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Alsof dat niet genoeg was, werd ook de filosofie in het keurslijf van regelgevingen
vastgesnoerd:
Bedremmelinge durft het vrye Wysbegeeren
Zelfs kwellen, stremmen, keeren!
O wee! de Denkenskracht, wordt wreedlyk uitgedoofd,
En van haar vuur beroofd!735
De Deugd klaagde over de oorlogsvoering en handel door de Europeanen in hun nieuwe
bezittingen in Oost en West, en zwoer:
”Elk die my hindert, die my stoort, dien zal ik vloeken,
”In alle waereldhoeken:
”Want geen bedremmeling brengt grooter nadeel aan,
”Dan goddelooze daên”.736
De dichter leefde met de Deugd mee:
Volmaakte Hemelnymf, u danke ik, onder ’t schreyen,
Voor ’t oor der Englenreyen;
Die ’k nu bespeure, dat u dienen, in het zwerk.
U eeren met hun werk.
Het was duidelijk voor de dichter, hier vond hij niet wat hij zocht:
Koomt Seraphs voert my weg, uit deze jammerdalen:
Hier is geen rust te haalen:
’t Bedremmelt mond en borst, al wat de Deugd hier ziet:
Hier woont de Vryheid niet!737
Maar waar verbleef Vrijheid dan wel? Natuurlijk bij het Bataviaasch Genootschap. Daar werd
wetenschap beoefend en daar werden Deugd en de Wijsheid gewaardeerd. Dit goede nieuws
zou in Europa bekend moeten worden. Klaarblijkelijk had de dichter gevonden wat hij zocht.
Hij doet er in ‘Toezang’ op ‘De Belemmeringen’ juichend kond van:
Toezang aan het Bataviaasch Genootschap
Kunstmæcenen, Kunstgenooten,
Neen! dez’ droeve jammerklagt
Mag BATAVIA niet stooten:
Pallas heeft hier grooter magt.
Zy beveiligt hier den yver
Voor de deugd en wetenschap:
Klio spant de snaren styver:
Alles vordert, stap by stap.
Laat stantvaste trouw ons binden,
735 Van Iperen 1780C, p. 157.
736 Van Iperen 1780C, p. 160.
737 Van Iperen 1780C, p. 160. Deze versregels zijn geciteerd in de bespreking van het tweede deel van de
Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap in Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek 1783, III, p. 232-233.

440

Om, in weerwil van den Nyd,
Nuttigheden uit te vinden,
Die braveeren dood en tyd.
Laat Europa eens ontwaaren,
Dat men, hier in dezen oord,
Deugd en Wysheid weet te paaren,
Weet te zingen ongestoord.738
Van Iperen had in de Bovenlanden een dichtersbron aangetroffen maar bleef in de stijl van de
klassieken dichten. Deugd en Wijsheid ondergingen geen Oost-Indische metamorfose, ze
werden geen perkoetoet (tortelduif) of boeroeng hantoe (uil) en ook geen Adinda. Hij had zijn
treurzang ‘De Belemmeringen’ bij wijze van spreken in Veere of op een Zeeuws duin kunnen
hebben geschreven.
Op zijn tochtjes door de Oost-Indische arcadia had van Iperen inspiratie opgedaan bij de
Verlichtingsmuze voor zijn ‘Toezang aan het Bataviaasch Genootschap’. Hij was vol lof over
het genootschap, want die beoefende de wetenschap op een volgens hem juiste wijze. Hij
prees de leden. Zij zouden de baanbrekers worden voor wat later koloniale renaissance zou
heten.
Vermoedelijk had Van Iperen met zijn twee gedichten willen meedingen naar de prijsvraag
die door het genootschap was uitgeschreven naar ‘het beste Nederduitsche vaers’ waarin de
auteur ‘den Invloed der Wetenschappen op de Zeden’ kon aantonen.739 Het gedicht mocht niet
korter dan honderd en niet langer dan driehonderd versregels zijn. Bij de beoordeling zou
meer het zakelijke aspect centraal staan en minder het poëticale. Van Iperens treurzang
voldeed aan het maximum aantal versregels, maar met de toezang meegeteld, was het te lang.
Het is de vraag of Van Iperens Bataviase dichtbroeder Hermanus Terkamp op de hoogte
was van deze prijsvraag. Wellicht had hij voor zijn overlijden op 8 januari 1779 zijn antwoord
op rijm gereed. Gezien zijn oeuvre zou dat een classistisch gedicht zijn geweest.

Josua van Iperen

Van Iperens kennis op veel vakgebieden en diens inzet voor het genootschap werd door de
dirigerende leden gewaardeerd. Met De Klerk, Radermacher en Van der Beke vormde hij een
Zeeuws vriendenkwartet. Maar er waren er ook die afgunstig waren op zijn reputatie in de
geleerde wereld, op zijn vele publicaties en onderscheidingen. Theodorus Vermeer (?-1798)
738 Van Iperen 1780D, p. 161. Ook Sol en Zuiderweg 1988, p. 176-177.
739 Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap 1779, I, p. 19.

441

was zo’n benijder. Deze predikant van de Nederduitse gemeente en medecurator en scholarch
over de stadsscholen zag in Van Iperen een concurrent.740 Voor de komst van Van Iperen had
hij eind 1777 openbare lessen in de Portugese Binnenkerk gegeven.741 In opdracht van het
College van curatoren en scholarchen had hij in 1778 een leerboek voor de Indische jeugd
geschreven, getiteld Kort begrip der grondwaarheeden van de christelyken godsdienst.742 Het
jaar later mocht hij voor de Bataviase jeugd in het Frans preken.743 Hij was de correspondent
van het geleerdentijdschrift Boekzaal van Europa voor het kerk- en schoolnieuws. Kortom,
als er één predikant de komst van Van Iperen bezorgd tegemoet had gezien, was het Vermeer
wel, over wie werd gezegd dat hij weinig toegevend en opvliegend van aard was. In de
Bataviase kerkenraad deed hij vanaf oktober 1779 er alles aan om Van Iperen te belasteren.744
Aanvankelijk kon Van Iperen goed tegen het Bataviase verzengende klimaat. Anderhalf
jaar ervoor had hij in zijn afscheidspreek in Veere uitgelegd dat hij ondanks haar klimaat en
hoog sterftecijfer Batavia boven de Kaap, Colombo of Bengalen stelde, die veel gezonder
waren.745 Begin februari 1780 werd hij ziek. Even leek hij te herstellen van de malaria, de
ziekte die voor de meeste nieuwkomers fataal was. Maar toen zijn vriend Hermanus Wachter
hem een aantal dagen later bezocht, was Van Iperen opnieuw geveld. Met koortsige ogen
corrigeerde hij de drukproeven van het tweede deel van de Verhandelingen van het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Dat was het laatste wat hij voor
het genootschap heeft kunnen doen. In de vroege ochtend van 11 februari 1780 overleed Josua
van Iperen, vierenvijftig jaar oud. Hij die zich zo had ingezet voor de verbetering van de
hygiëne en de gezondheid van Batavia, had er slechts elf maanden gewoond.
Op zaterdag 26 februari sprak Hermanus Wachter in de kerk van het Kasteel de Lyk- en
lof-rede op den wel eerwaarden en zeer geleerden heere Josua Van Iperen. Alle vrienden en
liefhebbers van de wetenschap waren uitgenodigd. Hij opende zijn preek met de woorden:
‘VAN IPEREN is dood!’ 746 Waarna hij vervolgde: ‘VAN IPEREN, die zyn Vaderland, zyne
vrienden, zyne reeds verkeegen eer, blymoedig opofferde om iets toe te brengen ter
uitbreidinge van het ryk der waarheid en deugd, in deze gewesten, is gestorven!’ Wachter
memoreerde de vele wetenschappelijke activiteiten van Van Iperen ‘die by zyne komst in
deze gewesten, door de edele rei der Zanggodinnen vrolyk wierd [werd] aangejuicht’.
Van Iperens vrienden zorgden ervoor dat weduwe Maria de Waal goed verzorgd
achterbleef. Zo betaalde gouverneur-generaal Willem Alting de begrafeniskosten en gaf hij
740 Vermeer die via Namen en Leiden vanaf 29 september 1771 in Batavia woonde, had naam gemaakt met zijn
rouwpreken voor de predikanten Hermanus Teeringh (1749-1775) en Johan Mohr (1716-1775) en voor de
gouverneurs-generaal Petrus van der Parra (1714-1775) en Jeremias van Riemsdijk (1712-1777): Een helder
flonkerend, dog al te vroeg uitgeblust ligt, voorgesteld in eene lyk-reede [...] Harmanus Teering. Batavia:
Lodewijk Dominicus 1776; Een groote in Israel gevallen of Rouwklagte over het afsterven van [...] Petrus
Albertus van der Parra. [Batavia]: [Lodewijk Dominicus], [1776]; ’T Oppergezag der Godheid in het afsterven
van aardsgrooten verheerlykt, of leer-reede by gelegenheid van het afsterven van [...] Jeremias van Riemsdijk
[...]. Batavia: Lodewyk Dominicus, 1777; Drietal lyk-reedenen [...] P.A. van der Parra [...] Johan Maurits
Mohr en Hermanus Teeringh. Utrecht: Roeland de Meyere en Amsterdam: Hendrik Willem de Bruyn 1777.
741 Op 19 november 1777 (Realia 1882, I, p. 345) en 19 december 1777 (Realia 1884, II, p. 108; Realia 1886,
III, p. 270).
742 Vermeer 1778. Vermoedelijk hoopte Vermeer op het lidmaatschap van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen in Haarlem toen hij een exemplaar van zijn Kort begrip der grondwaarheeden van de
christelyken godsdienst had opgestuurd (Noord-Hollands Archief, 444, Hollandsche Maatschappij, inv.nr. 30).
743 Resolutie 4 mei 1779 (Van der Chijs 1892, X, p. 390-391).
744 Wachter 1781, p. 26, n. 10. Ook Nagtglas 1893,p. 461; Du Perron 1959, VII, p. 186.
745 Voor zijn komst naar Batavia was er alles aan gedaan om Van Iperen voor deze Oost-Indische hoofdstad te
behouden. Zie de resoluties van 2 en 9 februari 1779 (Realia 1885, II, p. 108; Realia 1886, III, p. 85).
746 Wachter 1781, p. 5. Wachter had zijn rouwpreek opgedragen aan Adriana Bake, de weduwe van
gouverneur-generaal Van der Parra. Het Bataviaasch Genootschap beloonde Wachter met een zilveren medaille
(Groot 2004, p. 346; Groot 2006A, p. 77). Zijn preek werd gunstig besproken in de Algemeene Vaderlandse
Letter-Oefeningen 1782, IV, I, p. 437-438 en in Boekzaal van Europa 1782, I, p. 643.
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met De Klerk haar een maandelijkse toelage van vijftig rijksdaalders. Van der Beke, de
voormalige resident van Cheribon, en Radermacher gaven haar eenmalig honderd gekartelde
ducatons, omgerekend 6.672 gulden. En dan was er ook nog Van Iperens VOC-pensioen.747
Vanaf 17 december 1781 tot haar overlijden in 1785 was Maria de Waal binnenmoeder van
het Weeshuis, wat geen onvoordelige betrekking was.748
In de elf maanden dat Van Iperen secretaris van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen was geweest, was het duidelijk dat hij dé grote steunpilaar was. In deze
korte tijd had hij ook nog eens zo’n zeventien publicaties op zijn naam staan. Het kon niet
anders dan dat het genootschap met zijn overlijden ´een zware slag ondergaan’ had. 749
In het verre Leiden herdacht de Maatschapij der Nederlandsche Letterkunde Van Iperen
vanwege diens ‘wijtuitgestrekte geleerdheid en onvermoeide naarstigheid’.750 Ook het
Zeeuwsch Genootschap en de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen stonden stil bij
zijn overlijden. Anderen respecteerden hem als een kundig godgeleerde, nauwgezet
geschiedschrijver, bekwaam natuurkundige, scherpzinnige wijsgeer en boven alles een vroom
mens die wars was van alle laagheid.751 Maar er waren er ook die hem afschilderden als een
zonderling, onverdraagzaam en fanatiek.752

Bataviaasch Nieuwsblad (5 augustus 1939)
Drukproef ‘Van Kraspoekol tot Saïdja’ – Josua van Iperen, Toezang aan het Bataviaasch Genootschap

In het deel over de Compagniesliteratuurgeschiedenis zagen we reeds dat Du Perron dankzij
de hulp van Fred Batten en Bob Verhoeven in Den Haag en van Dirk de Vries in Batavia
redelijk snel over veel materiaal betreffende Josua van Iperen kon beschikken. Hij gebruikte
het hem toegespeelde materiaal voor het Bataviaasch Nieuwsblad. Aldus verscheen op 5
augustus 1939 in de rubriek ‘Koloniale belletrie’ zijn bijdrage. Ook deze keer werd zijn
artikel door de Sumatrapost overgenomen, en wel op 14 augustus 1939. Het was de bedoeling
dat zijn tekst over Van Iperen ook in de bloemlezing ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’ zou
worden opgenomen. Het is nu te raadplegen in zijn ‘Indisch memoradum’ als ‘Eerste dagen

747 Blijkbaar waren niet alle schulden in het vaderland van Van Iperen door De Klerk betaald. Want na Van
Iperens overlijden kreeg de stadskamerbode in Middelburg Cornelis Eeuwig een bedrag uitgekeerd van 693,61
gulden (NA, 1.04.02, VOC, inv.nr. 13228, f. 1402).
748 Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek, 1782, II, I, 302 en Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, 1782, XVII, II,
oktober, p. 1304.
749 Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap 1780, II, p. 30.
750 Werken van de Maetschappy der Nederlandsche Letterkunde 1783, VI, voorbericht.
751 Nagtglas 1893, p. 456.
752 Hageman1860 p. 416.
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van het Bataviaasch Genootschap. De nieuwe Geest in het Indië van 1780. Josua van Iperen
en het eerste lied van de nieuwe muze’.753
Na een inleiding over het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
besprak Du Perron het gedicht van Josua van Iperen ‘De Belemmeringen, Treurgezang’. Hij
merkte op dat het gedicht ‘geheel in overeenstemming is met zijn weemoedige titel’.754 Het
was volgens hem een eindeloos gedicht dat inging op de slechtheid in de gehele wereld. Hij
nam de ‘Toezang aan het Bataviaasch genootschap’ integraal op. Hij karakteriseerde deze
‘Toezang’ als ‘het bescheiden eerste lied van de nieuwe Muze, niet meer die van Jan
Compagnie, maar van de Verlichting’.755

Munt Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Van de literatoren van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen vond Du
Perron Willem van Hogendorp belangrijker dan Josua van Iperen. Niet zo zeer omdat Van
Hogendorp de eerste Nederlands-Indische zedenkundige novelle had geschreven, maar
vanwege zijn ‘zonderlinge karakter’ en persoonlijkheid: ‘regent en avonturier, mensenvriend
en fortuinjager, ontwikkelde achtiende-eeuwer en oppervlakkig gezelschapsmens’.
Voor Du Perrons definitieve vertrek naar Holland had de Bandoengse drukker A.C. Nix
het voorwoord, de bijdrage over de beginjaren van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen en dat over Willem van Hogendorp al gedrukt. Du Perron nam de
drukproeven mee en corrigeerde ze.
Het is duidelijk dat Du Perron koos voor de ‘vent’ Willem van Hogendorp die een
spannender leven leidde dan de brave Zeeuwse predikant Van Iperen die mijns inziens veel
meer een exponent van de Verlichting is.

Josua van Iperen (1726-1780)
schip Europa, predikant
Batavia 1779-1780, predikant
Afscheid van de classis van Walcheren en de gemeente ter Veere nevens
de eerste leerrede op het Oost-Indisch Compagnieschip Europa (1779)
Intreê-Rede te Batavia (1779)
‘De Belemmeringen, Treurgezang’ (1780)
’Toezang aan het Bataviaasch Genootschap’ (1780)
Bijdragen Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap
753 Du Perron 1959, VII, p. 179-187.
754 Du Perron 1959, VII, p. 184.
755 Du Perron 1959, VII, p. 185.
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* Van Iperen o.a.:
*‘Begin van een Javaansche historie, genaamd Sadjara Radja Djawa’ deel
1 en 2 (1779 en 1780)
*‘Eenige waarnemingen, over de nuttigheid van het verbeteren onzer
Hollandsche zeekaarten, naar het Engelse en Fransche’ (1779)
*‘Beschryvinge van eenen witten neger, van het eiland Bali’ (1779)
*‘Beschryvinge van eene blanke negerin uit de papoesche eilanden’
(1779)
*‘Verhandelinge over de historie-kennis’ (1780)
* ‘Proeve van Hoog-Gemeen en Berg-Javaans’ (1780)
*‘Eenige woorden in het Javaans’ (1780)
* Van Iperen en Frederik Schouwman:
* ‘Beschryvinge van de wou-wouen’ (1780)
openbare les:
*29 mei 1779: Inleidings-Redenvoering; tot zyne openbare lessen, over de
wysgeerte en fraaije letteren (1779)
*15 januari 1780: Historie van de valsche messiassen en inzonderheid die
van den Aartsbedrieger Sabatai Zephi (1780)
lidmaatschap:
*lid van diverse wetenschappelijke en letterkundige vaderlandse
genootschappen
*buitengewoon lid Kunstliefde Spaart Geen Vlijt (1773-1780)
*secretaris Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen
(1779-1780)
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Compagniespoëzie

22  Gelegenheidsdichters
In de voorafgaande hoofdstukken is uitgebreid aandacht besteed aan Compagniesdichters
vanwege hun bijdragen aan de geschiedenis van de Compagniesliteratuur. Sommigen
beperkten zich tot louter poëzie, anderen schreven zowel poëzie als proza of liedteksten. Zij
waren niet de enigen die gebeurtenissen in Batavia aangrepen voor het schrijven van een
gedicht. Er was ook Compagniespersoneel dat een bijzondere gelegenheid aangreep voor het
schrijven van een gedicht. Anderen deden dat anoniem. De Haan, Du Perron en Paasman
vermeldden deze gelegenheidsdichters in hun bijdragen over de VOC-poëzie.
 Bijzondere gebeurtenissen
 Aardbeving van 1699
In de nacht van 4 op 5 januari 1699 beefde de grond onder Batavia. De natuurramp deed de
bewoners ’s nachts uit hun slaap opschrikken. Het was niet de eerste keer dat de grond
rommelde en het zou ook niet de laatste keer zijn. De ligging van Java op het breukvlak van
de Euraziatische plaat in het noorden en de Indisch-Australische plaat in het zuiden is er debet
aan. Uit tektonisch-grafimetrisch onderzoek blijkt dat reeds eeuwen de Indisch-Australische
plaat jaarlijks geleidelijk enkele centimeters onder de Euraziatische schuift. Die nacht
gebeurde dat weer eens onder ‘dien goudmijn van den Staet’. Dat de Bataviase bewoners
geschrokken waren, blijkt uit de Bede op d’Aard-beving tot Batavia, gevoelt ’s nagt ten half
twee tussen den 4en 5 January 1699 door een anoniem dichter. Die herkende in het
natuurgeweld Gods hand:
O Godt wat sagh men niet, wanneer gij door Uw kraght
Ons gansch Batavia dee sidderen en beeven,
Een ijder daght den snick des naeren doots te geven.
En groote Hemel Heer, het was bijna gedaen,
Indien uw handt niet opgehouden hadt van slaen.
Dien goud-mijn van den Staet, gepropt met soo veel zielen,
Woudt gij genadigh godt, op eenmael niet vernielen.
[...]
Eerbiedigh vallen wij alleen voor Uwe voeten,
En bidden uw terwijl uw Wondren ons ontmoeten.
Dat gij genadigh zijt en trekt terug uw handt,
Bewaer de schatkist doch vant lieve Vaderlandt.
[...]
Daer lagh de grijse man, hier lagh de jonkheyt neer,
En gins de zuijgelingh, de moeder die noch teer
Van liefde ’t kleijne kind omhelsden in haer armen,
Die sturff met haere vrught, ô Godt wilt U ontfarmen.
Mijn pen, mijn hand, mijn hert, jae heer al mijn gemoet,
Dat beeft, wanneer ik denck, wat gij voor wondren doet.756

756 NA, Aanwinsten, 1.11.01.01, inv. nr. 621 (cit.).
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Volgens Du Perron sprak uit deze Bede op de Aard-bevingh een mengeling van ontzag voor
Gods almacht, het zondebesef van de dichter, diens bezorgdheid voor de schatkist en afschuw
over de dodelijke slachtoffers.757
Dat de aardbeving een enorme impact had, blijkt uit de rapportage van een eveneens
anonieme auteur.758 We lezen daarin dat de beving een kwartier duurde en ‘met swaare
stooten en schudding’ gepaard ging. Er waren eenentwintig stenen en twintig bamboe huizen
ingestort.759 Er vielen achtentwintig doden. De gebouwen van het Kasteel bleken solide,
slechts sommige vertoonden scheuren. De meeste inwoners zochten na na de eerste beving
hun toevlucht in de buitenlucht, in tenten of prauwen. Afgeknapte bomen en rotsblokken
kwamen in de rivieren terecht. In de bovenloop van de Grote Rivier kolkten het modder en
slib van de berg Pangrango omlaag en ook de lava van de vulkaan Salak die in diezelfde nacht
een hevige eruptie had gehad. Op kosten van de VOC moesten drieduizend Javanen en slaven
de waterwegen schoonmaken om te voorkomen dat er ziektes uitbraken. De honderden dode
karpers en andere vissen veroorzaakten een ondragelijke stank. Het vele afval belemmerde
ook het lossen en laden van de schepen op de Bataviase rede. Omdat er geen drinkwater meer
was, werd het kilometers verderop uit de rivier Passangran geput en naar Batavia
getransporteerd.
François Valentijn signaleerde in zijn Beschryving van Groot Djava dat als gevolg van de
aardbeving de door het schrijvend Compagniespersoneel geroemde beeldvorming van Batavia
barsten begon te vertonen. De Raad van Indië spaarde kosten noch moeite om de monding
van de Grote Rivier schoon te maken, maar het was vergeefs. Jarenlang kolkten na de
moessonregens boomstronken, -takken, rotsblokken en slib uit de bovenlanden via het
Molenvliet en de Grote Rivier de zee in, waardoor de zandbank in de riviermonding steeds
groter werd. Dat de inwoners in de maanden juni en juli verplicht waren de grachten voor hun
huizen te laten uitbaggeren, mocht ook niet baten. Twee maanden later waren de grachten
weer dichtgeslibd. Uit het slib dat maandenlang op de oevers lag, walmde een
verschrikkelijke stank. Bovendien trok het slib ongedierte aan. Valentijn signaleerde nog een
ander gevolg van de aardbeving. Liefhebbers van het orembaaien, het specifiek Bataviaas
vermaak van pleziertochtjes met musicerende slaven aan boord, konden met hun boten niet
meer door de grachten varen, wat een grote tegenvaller was: ‘dat men nu met laag water ook
overal zoo niet varen kan, gelyk men voor dien tyd plag te doen’.760 Pas met de oprichting van
het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen werd voor het eerst het
fenomeen aardbeving serieus onderzocht. Jacob Radermacher publiceerde in 1780 zijn
‘Bericht wegens de zwaare aardbeving, van den 22. january 1780’ in de genootschappelijke
Verhandeling.
 Pieter Erberveld (1671-1722)  L.V.B alias Lambertus van den Bosch
(voor 1712-1725)
In december 1721 werd de mesties Pieter Erberveld gearresteerd.761 Men vermoedde dat hij
een aantal Javanen ertoe had aangezet onrust onder de slaven te zaaien. Hij werd er ook van
757 Du Perron 1948, p. 109-110. Dit gedicht is niet opgenomen in de uitgave van 1939 van De muze van Jan
Companjie.
758 NA, Aanwinsten, 1.11.01.01, inv. nr. 543. Deze rapportage stond ook aan de basis van de brief die
gouverneur-generaal Willem van Outhoorn en de Raad van Indië op 20 januari 1699 aan de Heren Zeventien
over de catastrofale ramp stuurden (Generale Missiven 1979, VI, p. 49-50; Van Dam 1939, II, III, p. 459-460).
759 Volgens Valentijn (1726, IV, II, p. 234) stonden er in die tijd binnen de stadsmuren 2442 huizen en buiten
de stadsmuren 2328 huizen.
760 Valentijn 1726, IV, II, p. 231. Ook: Batavia de Hoofdstad 1782, I, p. 130; Terne 1790, p.12. Volgens De
Haan (1922, I, § 472) was de aardbeving het gevolg van de ‘verlanding’ van de grachten. Zie ook Gerrit van
Spaan in Sol en Zuiderweg 1988, p. 171-172.
761 Pieter Erberveld, gedoopt op 4 november 1671, was de zoon van de Duitse leerlooier Pieter Jansz. alias
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beschuldigd samen met de vermeende vorstenzoon Carta Dria alias Kartadria op 31 december
het Kasteel en de stad te hebben willen veroveren en alle Europeanen, christenen en Chinezen
te vermoorden. Erberveld beschuldigde op zijn beurt de Bataviase bestuurders die hem naar
zijn zeggen geen aanspraak op de door erfenis verkregen kavels liet maken. Hoewel Pieter
zich zich ‘onnosel en onschuldig’ verklaarde, werd hij gevangen gezet.762 Op 8 april 1722
werden Erberveld en Carta Dria alias ‘Radeen’ ter dood veroordeeld. De excutie werd op 22
april uitgevoerd. Conform het vonnis werd de doodstraf niet zoals gebruikelijk op het
Kasteelplein voltrokken maar buiten het Kasteel. Erberveld en Caria Dria werden onderste
boven gekruisigd en hun rechterhand werd afgehakt. Met gloeiende tangen werd in hun
armen, benen en borst geknepen en vlees eruit getrokken. Daarna werden hun lichamen van
onderen opengesneden om het hart te verwijderen om het in hun gezicht te gooien. Ze werden
onthoofd en hun lichaam in stukken gehakt. Hun hoofden werden op staken geplaatst als
prooi voor de vogels. De andere veroordeelden wachtte een soortgelijke straf.
De zondag daarop vond in de Bataviase kerken een bededag plaats als dank voor het
voorkomen van ‘het vergieten van veel christenbloed’.763
Erbervelds arrestatie en executie riep verontwaardiging op. Zo ook bij ene L.V.B. Die liet
zich niet onbetuigd en schreef het gedicht ‘Ter gedagtenis van het vervloekt schelms verraad,
gesmeed door Pieter Erberveld, tegen de Stad Batavia A° 1722’.
Achter de initialen L.V.B. verschool zich predikant Lambert of Lambertus van den Bosch.
Nadat Van den Bosch zijn studie theologie in Leiden had afgerond, was hij in 1712 met de
Grimmestein naar Batavia gekomen. Hij werd als predikant in Makassar beroepen. Daar sprak
hij op 6 maart dat jaar zijn intreerede uit. Hij preekte er tot 1720, toen keerde hij terug naar
Batavia.764 Hij overleed op 5 september 1725 in Batavia.
Een jaar later was het onrustig in de stad. Er woedde een hevige brand in de pakhuizen op
de westelijke oever van de Tjiliwoeng of Grote Rivier. Men vreesde dat de opgeslagen
kostbare handelsgoederen in vlammen zouden opgaan.765 Maar ook in de Ommelanden was
het onrustig. Hoewel de Soerabajase oorlog (1718-1723) op haar eind liep, was de
opvolgingstrijd over de Mataramse troon nog in volle gang.
Ontmenscht gebroed, gevloekt, gedoemd door vier en staal
Te sterven op ’t schavot; hier stond wel eer uw wooning.
[…]
Hier smeedde gy het stuk met uw verdoemde fielen,
Dat Mahomeds geslacht, belust op Christen-bloed.
[…]
Nu daald de straf alleen op uwen gryzen kop.
De lamme leden zijn verdeeld, en opgehangen,
Ten proy van Rave, en Gier aan opgeregte stangen*.

klemmen

Pieter Elbervelt die was opgeklomen tot vice-president van Heemraden en ritmeester van de burgercavallerie.
Zijn moeder was van Siam afkomstig. In 1696 werd hij eigenaar van zijn vaders leerlooierij aan de Jakatraseweg
naast het kerkhof van de Portugese Buitenkerk. Pieter trouwde met zijn nicht Margaretha van der Storm, die hun
dochter Aletta baarde. Blijkbaar boterde het niet tussen de echtelieden want Margaretha had in 1706 in haar
testament laten opnemen dat Pieter na haar overlijden niets van haar zou erven. (De Haan 1910, II Personalia, p.
210-211).
762 De Roo 1866; Hallema 1937, p. 39-41; Blussé 2006.
763 De Roo 1866, p. 380. De predikant van de Nederduitse kerk Cornelius Verbis (in Batavia 1719 tot zijn
overlijden op 13 juli 1733) sprak de preek uit. Per resolutie van 31 juli 1722 werd besloten de preek van Verbis
op het Secretariaat te bewaren totdat de predikant bereid was de tekst voor eigen kosten te laten drukken (Realia
II, 1885, p.100).
764 Troostenburg de Bruijn 1893, p. 44-45. De uit Heinenoord afkomstige Van den Bosch huwde in 1714 te
Batavia een meisje Van Son. NA, VOC, 1.02.04, inv.nr. 14122, f. 4; DAS 1979, II, nr. 2141.7.
765 De Haan 1922, § 650.
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Zoo staat het schelms verraad, wanneer het is in top.
De puinhoop was uw huis, vervloekt in alle eeuwen,
Dient tot gedagtenis van den nakomeling.
Hoe ’t zelve, en al het uwe, in uw verraad verging.
Nu hoord de jammerpoel uw afgepynigd schreeuwen.
Vervloekt met my dit stuk, wie ’t immers ziet of hoord.
En dank den Hemel-voogd, die ’t schelmstuk heeft gestoord. 766
Erbervelds bezittingen werden verbeurd verklaard en zijn verwanten moesten voor zijn 114
dagen gevangenschap zes stuiver per dag betalen. Zijn huis aan de Jakatraseweg, tussen de
Portugese Buitenkerk en de woning van gouverneur-generaal Zwaardekroon, werd gesloopt.
Op het erf werd op een muur een bord bevestigd met een waarschuwing in het Nederlands en
Javaans in hoofdletters en gedateerd conform de resolutie van gouverneur-generaal
Zwaardecroon en de Raad van Indië: ‘UIT EEN VERFOEYELYKE / GEDAGTENISSE TEEGEN DEN /
GESTRAFTEN LANDVERRAA- / DER PIETER ERBERVELD / SAL NIEMANT VERMOOGEN TE DEESER
PLAATSE TE BOUWEN MET- /SELEN OFF PLANTEN NU / OFTE TEN EENIGEN DAAGE. /BATAVIA DEN
14 APRIL 1722’.767 Bovenop de muur werd een met een lanspunt doorstoken stenen doodskop
geplaatst. Het huis en erf waren voor eeuwig vervloekt.

Erberveld monument

De koopman en gecommitteerde tot de zaak van de inlander Reijkert Heere die de
samenzwering bij de Raad van Indië had aangebracht, werd beloond met een
positieverbetering tot opperkoopman, honderd gulden maandelijks gedurende vijf jaar en een
gunstig bericht naar het vaderland.
Wellicht was er helemaal geen sprake van een samenzwering en werd die Erberveld in de
schoenen geschoven.
Het monument heeft er eeuwen gestaan. Tegenwoordig is het verplaatst naar Museum
Taman Prasasti, de voormalige Bataviase begraafplaats Tanah Abang768

766 Valentijn IV, I, p. 350; Du Perron 1939, p.104 (cit.); Du Perron 1948, p. 149 (cit.)-150 (cit.).
767 De Roo 1866, p. 381; Realia 1885, II, p. 100, besluit 14-04-1722; De Haan 1910, II, p. 34 en 210-211.
Volgens een nooit bewezen overlevering werd Carta Drias begraven in de moskee op de rechterzijde van de Jl.
Pangaran Jayakarta uit eerbetoon als held tegen de machthebbers van de VOC (Van Diessen 1989, p. 198). Du
Perron vermeldde het monument in Het land van herkomst: ‘het muurtje waarop de Companjie de kop van de
verrader Pieter Erberveld had geplant; de doodskop, met een lanspunt erdoor en een schand-inskriptie er onder,
was in de loop der eeuwen tot een integraal cementen kop bijgepleisterd […] (Bulhof en Dorleijn 2010, p. 152).
768 In 1936 werd overwogen het monument te verplaatsen omdat er huizen werden gebouwd (Het Nieuws van
den Dag van Nederlandsch-Indië 19-12-1936).
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François Valentijn heeft de geschiedenis van Pieter Erberveld opgenomen in zijn
Beschrijving van Groot Djava als ‘dat gruwelyk verraad van Pieter Erberveld’. Hij besloot het
relaas met een gedicht dat hij op 25 september dat jaar had ontvangen van ene L.V.B.,
waarachter de initialen zoals nu bekend is Lambertus van den Bosch zich verschool.
Jan de Marre heeft in Batavia, begrepen in zes boeken tijdens de wandeling in het westelijk
stadsdeel ook aandacht voor Pieter Erberveld gehad. Hij besteedde een aantal versregels aan,
wat ook hij noemde het ‘verraad van Erberveld’: ‘U zelf, de Stad, en zo veel zielen, ja den
Staat / Der Maatschappy zo snood durft wikklen in dit kwaad?’769 Of De Marre getuige was
geweest van het proces en de strafuitvoering is de vraag aangezien De Marre op de intraAziatische vaart voer. In ieder geval vond hij de gebeurtenis zo danig belangrijk dat hij het
vermeldde in zijn lofzang op de hoofdstad van de VOC.
Predikant Jacobus Canter Visscher schreef aan zijn vader uitgebreid uit over het ‘yselyk
schelmstuk’ van ‘deze Godtvergetene deugeniet’ of ‘Batavische mystys genoemt Herbervelt’
die volgens hem met zo’n 40.000 anderen van plan was ‘de parel van Oost-Indië’te
vernietigen, zoals is te lezen in zijn postuum uitgeven Mallabaarse brieven (1743).770 Ook in
de achttiende-eeuwse Chinese gemeenschap was er aandacht voor de samenzwering van
Pieter Erberveld of Pietje Kwei-Ioe die volgens de kwun-li-si of regelgeving van de VOC
werd berecht.771
De Haan paste Erberveld in het voor hem korte rijtje van opmerkelijke persoonlijkheden
onder de Bataviase mestiezen. Hij noemde hem een ‘armen drommel, more sinned against
than sinning’ en besteedde verder geen woorden aan de schandsteen op de Jakatraseweg,
omdat er al door velen over was geschreven. En dus liet hij ‘dien ouden vriend liever’ in zijn
Oud Batavia verder met rust en ging er met ‘een knikje’ aan voorbij.772
De Haan en Brom vonden het gedicht van Lambertus van den Bosch blijkbaar niet
belangrijk genoeg om er aandacht aan te besteden. Alleen Du Perron nam het in De muze van
Jan Companjie op. Dat Du Perron bij het gedicht over ‘het vervloekt schelms verraad’ door
Pieter Erberveld gesmeed een afbeelding van de muur aan de Jakatraseweg wilde opnemen,
blijkt uit zijn verzoek aan Bob Verhoeven: ‘Hoe is de foto bij Erberveld uitgevallen? Stuur je
me gauw een afdruk? 773 Blijkbaar was het niet gelukt een foto te bemachtigen. In plaats
daarvan kreeg hij de hulp van Thomas Nix, die een tekening maakte.
De Indische belletrie kent alleen van W.L. Ritter (1799-1862) de weergave over het
vermeende verraad in zijn Indische herinneringen en tafereelen uit vroegeren en lateren tijd
(1843).774 Meer belangstelling is er in de Maleise, Sino-Maleise en de Zuid-Afrikaanse
literatuur. Tjoa Piet Bak (pseudoniem van Tio Ie Soei) verwerkte het verhaal over Erberveld
in zijn boek Pieter Elberveld: satoe kedjadian jang betoel di Betawi (1924). In 1964
verscheen het verhaal als feuilleton in de Indonesische krant Bintang Timur, in 1981 was een
bewerking op de Indonesische televisie te zien. In 1971 en 1994 verscheen onder auspiciën
van de bestuurders van Jakarta en het Museum Sejarah Jakarta een bewerking door de
historicus S.Z. Hadisutjipto (1936) die Pieter Erberveld als held in de Indonesische
geschiedenis een eenzelfde lijn plaatste als bijvoorbeeld de regentendochter Kartini.775 In
769 De Marre 1740, p. 183. Zie ook Leemans & Johannes 2013, p. 567-569.
770 Jacobus Canter Visscher kwam in februari 1716 in Batavia aan. Hij preekte op Sumatra (1716), Malabar
(1719-1724), Javaas Noord-Oost kust (1724), Batavia (1725, 1726) en Cheribon (1729). Hij overleed op 28
december 1736 in Batavia. Canter Visscher 1743, p. 347-352 (p. 348 en 347 cit.).
771 Van Hoëvel, Medhurst en Mijer 1840.
772 De Haan 1919, § 996.
773 Briefkaart 29 april 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 175).
774 Ritter, W.L. Indische herinneringen en tafereelen uit vroegeren en lateren tijd. Amsterdam 1843, p. 51-73.
775 Arens 1998. Arens plaatste de kanttekening bij de uitgave van 1994 van Pieter Erberveld: ‘Zou dat ook
gebeurd zijn als Hadisutjipto geweten had dat de bron die zo’n belangrijke mate zijn visie op Pieter Erberveld
bepaalde, praktisch de vertaling was van een verhaal dat uit de pen was gevloeid van een Nederlandse koloniaal
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2014 tekende alleen het Museum Sejarah Jakarta voor de internationale uitgave Reaching for
the star / Pieter Erberveld. Memcoba untuk meraih bintang. De Indonesische schrijver
Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) had het verhaal over Pieter Erberveld in zijn
bloemlezing Tempo doeloe. Antologi sastra pra-Indonesia (1982) opgenomen. De ZuidAfrikaanse auteur C.L. Leipoldt (1880-1947) schreef zijn gedicht ‘Pieter Elberfeld’.776 Ook is
op diverse Indonesische internetfora belangstelling voor Pieter Erberveld.

Erberveld monument met de tekst ‘Verboden hier te zaaien’ (Thomas Nix)

Mogelijk hadden De Haan en Du Perron moeite met het ontcijferen van de lettercombinatie
L.V.B. en vertrouwenden ze op de informatie van François Valentijn in Beschrijving van
Groot Djava. Du Perron heeft in De muze van Jan Companjie L.V.B en zijn gedicht ‘Ter
gedagtenis van het vervloekt schelms verraad. Gesmeed door Pieter Erberveld, tegen de Stad
Batavia Ao 1722’ in een afzonderlijk hoofdstuk besproken en legde daarbij geen link naar De
Marre’s Batavia, begrepen in zes boeken.777
Vanvugt legde wel het verband tussen de lofzang op Batavia door De Marre en het verraad
van Pieter Erberveld. Hij liet zien dat het negatieve oordeel van De Haan en Du Perron op De
Marre’s dichtregels over Pieter Erberveld gericht waren tegen het handelen van de Raad van
Indië. 778 Vanvugt zag in De Marre de eerste nestbevuiler van het koloniale bewind in Oosten later in Nederlands-Indië.
Is Vanvugt niet te boud met zijn uitspraak? De ‘gy’ die in De Marres wordt toegesproken
blijkt niet de Compagnie maar Pieter Erberveld.
Maar gy, die onbeſchaamd de wetten wederstreeft,
En al te bitter met ’s Lands ingeboornen leeft,
Hen knevelt, en de huid zoekt van het lyf te stroopen,
Om dus uw schatten door hunne armoë op te hoopen,
Gy zelf zyt oorzaak van den opstand van ’t gemeen,
Gy baart dit muiten, en den val der Stad met één.
Kan uw gewisse zulk een knaging noch verdragen,
Daar gy het alles om uw gierigheid wilt wagen,
U zelf, de Stad, en zo veel zielen, ja den Staat
Der Maatſchappy zo snood durft wikklen in dit kwaad?
[Ritter – AZ] die er niet bepaald vooruitstrevende denkbeelden op na hield?’ (p. 36 cit).
776 Burgers 1960, p. 46-60 en 182.
777 Du Perron 1939, p. 104; Du Perron 1948, p. 149-150.
778 Vanvugt (1996, p. 47-49) verwijst naar Du Perron 1948, p. 162; Ook De Marre 1740, boek IV, p. 182-183.
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Gelooft gy ’t niet? doorzie en nieuwe en oude ſchriften:
De Marre vergeleek Erberveld met ‘de Luzitaan’, waarmee hij de Spanjaarden met hun
veroveringen in Zuid-Oost Azië bedoelde.
Nooit had de Batavier zyn glorie hier voldongen,
Zo niet de Landäard hem getrouw waar bygesprongen,
Waar door de Luzitaan, bestookt door slag op slag,
Zyn rykstroon waggelen, en nederstorten zag:
En zo de Maatschappy haar zetel om ziet keeren,
Zal de oorzaak schuilen by baatzuchtige Opperheeren.
Waarna De Marre de ‘Koopvorstin’ prijst, of zoals in de kantlijn wordt vermeld: ‘Aanspraak
aan de Maatschappij’.

L.V.B alias Lambertus van den Bosch (voor 1712-1725)
schip Grimmestein
Batavia 1712, predikant
Makassar 1712-1720
Batavia 1720-1725
‘Ter gedagtenis van het vervloekt schelms verraad, gesmeed door
Pieter Erberveld, tegen de Stad Batavia A° 1722’

 Compagnieslofdichters
 H. Croon
Vrijwel iedere gouverneur-generaal had wel zijn eigen lofzanger. Dat gold ook voor Gustaaf
Willem baron van Imhoff (1743-1750). Deze zevenentwintigste gouverneur-generaal werd op
een heel bijzondere manier bejubeld. Ter gelegenheid van zijn inauguratie op 28 mei 1743
werden in een nautilusschelp lovende woorden gegraveerd:
Hier vind gij al In een Waar Van faam Oijt Meldt
Een Cato In den Raad een Cesar In’t het Veldt
Een Scipio een held die Alles Overwindt
Ja selfs een hercules die Monsteren Verslindt
Een August daar de geheele Wereld van gewaagt
Van daar de Zonne hijst tot daar hy Weder daagt
Een tweede Metridaat In Kundigheijt Van taal
In geest een schrander-heijt een tweeden Martiaal
Die in Welleventheijd een Vorst komt te Presenteren
Een tweeden Cicero In Sierlijk te Oreren
Die Verstant en Vernuft Met Oordeel heeft door spekt
Sijn Reeden en gesagh Altijt Met Wijsheijt dekt
Ja een hero bij de Weereldt Soo Vermaart
Dat ’t gebasuijn daar Van Weergalmt hemel Waart
Al Wat Op Aarden Is Vergaat [In ’t] Aard en stoff
Maar Uw doorlugte Naam Vergaat Noyt groote Imhoff
Nu heb Ik tot besluijt Nog t’ heerlijks gevonden.
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Dat dees heldt Wesentlijk. Is een delices du Monde
Voor het gedicht tekende ene H. Croon, van wie tot op heden niet veel meer bekend is dan
zijn naam. Volgens de lofprijzer die goed was ingewijd in de klassieke historie en mythologie,
deed Van Imhoff niet onder voor staatslieden als Marcus Cato en Julius Caesar, de veldheer
en verbreider van de Griekse beschaving P. Cornelius Scipio en keizer Augustus. Qua
taalbeheersing was Van Imhoff volgens zijn lofdichter Croon de gelijke van de moedige,
bekwame organisator en sluwe tegenstander van de Romeinen Mithridates VI, bezat hij de
geest van de Romeinse epigrammendichter Marcus Valerius Martialis en de welsprekendheid
van Marcus Cicero. Croon beëindigde zijn gedicht, waarin hij zijn klassieke kennis met twee
slotstrofen die kreupel aandoen, rijkelijk had geëtaleerd. Wellicht was het zijn bedoeling om
zijn verbeelding van Van Imhoff als ‘delices du Monde’ te accentueren door met het object
waarin zijn lovende woorden waren gegraveerd, te toasten op de gezondheid van de nieuwe
gouverneur-generaal.
De nautilusschelp is rijk versierd. Geen enkel plekje was onbewerkt gelaten. Croons
gedicht en het met laurieren omkranste borstbeeld van Van Imhoff met het opschrift ‘Vivat
sijn hoogh Edelheijt Baron Van Imhoff’ zijn en face afgebeeld. De linker- en rechterzijde van
de beker laten de feestelijke intocht zien. In de stoet lopen soldaten, muzikanten, predikanten
en hoogwaardigheidsbekleders die erebogen en de maagd van de VOC passeren. Van Imhoff
is afgebeeld in de zegenwagen waar een slaaf de laurierkrans boven zijn hoofd houdt. Hijzelf
toont in zijn rechterhand de vredesduif. De personages in de optocht daarentegen zijn
eenvoudig afgebeeld. Opschriften in cartouches benadrukken het geheel nog eens extra. Te
lezen zijn leuzen als ‘Hier ziet Gy tusschen faam en Praul / Batavies Groosten Generaul’ en
‘Tandem bona Causa triumfat’ of de goede zaak overwint uiteindelijk, en ‘Vicit Vim Virtus’
of dapperheid heeft het geweld overwonnen.
Gezien de afgebeelde olifanten in de optocht en spelwijze in bijvoorbeeld ‘Praul [...]
Groosten Generaul’ mag worden geconcludeerd dat de nautulusschelp in Batavia of elders in
Oost-Indië was gemaakt. Wellicht had Van Imhoff zelf opdracht gegeven om zijn triomftocht
op de schelp vast te laten leggen, misschien voor zijn familie in Amsterdam en in het Duitse
Leer. Er zijn twee exemplaren van deze nautulusschelp bekend. De ene met de schelp rustend
op een bergkristallen voet is vermoedelijk verloren gegaan. De andere met de schelp op een
lindenhouten voet in de vorm van een heraldische zeeleeuw, het wapen van de familie Van
Imhoff, is bewaard gebleven. En daarmee dus ook diens laudatio door de onbekende H.
Croon.779

779 De bewaard gebleven nautilusschelp is door de familie Van Imhoff in bruikleen gegeven aan het
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, inv.nr. P.783, de vermoedelijk verloren gegane schelp werd door A.
Mak op 23 maart 1915 in Dordrecht geveild. Ook Seters 1968.
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Nautilusschelp met het gedicht van H. Croon

H. Croon
schip onbekend
Batavia onbekend
beroep onbekend
Laudatio voor Van Imhoff in nautulusschelp gegraveerd (c. 1743)

 Pieter Brandenburg (voor 1732-1752)
Jacob Mossel, Van Imhoffs opvolger, had zijn eigen lofdichter. Diens naam was Pieter
Brandenburg. Ten tijde van Mossels benoeming was Brandenburg als gezworen klerk in
onderkoopmansrang op de Generale Secretarie werkzaam. Brandenburg, afkomstig uit
Enkhuizen, was op 20 september 1744 als assistent met de Ruiter naar Batavia gekomen.780
Ter gelegenheid van Mossels benoeming op 1 november 1750 dichtte Pieter Brandenburg
zijn Loff-Bazuyn, voor zyn hoog-edelheyd den hoog edelen groot achtbaaren heere Jacob
Mossel.781 Brandenburg opende zijn lofzang met retorische vragen:
Wie Leerd m’ een Helden Lied op keur van toonen Zingen?
Wie doet de Eer Trompet door Lugt en Wolken dringen?
Wie schetst de Deugden en verdiensten met my af?
Dat het antwoord Jacob Mossel was, hoeft geen betoog. Wellicht kenden de voormalige
stadsgenoten elkaar en speelde de hiërarchische afstand tussen een raad van Indië en een
assistent voor de feestelijkheden geen rol. Brandenburg blies zijn Loff-Bazuyn voor zijn
voormalige stadsgenoot en opvolger van ‘den allergrootsten Held’ Van Imhoff vol verve. Hij
bracht in herinnering hoe de toenmalige gouverneur-generaal Dirck van Cloon (1731-1735)
780 NA, VOC, 1.02.04, inv.nr. 14747, f. 2; DAS 1979, II, nr. 3296; www.openarch.nl. Hij was eerder als jongen
op 1 augustus 1732 met het Kasteel van Woerden en enkele jaren later op 11 april 1739 als matroos voor de
Kamer Enkhuizen met de Ruiter naar Batavia gekomen. Beide keren voer hij met de retourvloot terug. Zijn
eerste retourreis in 1732 maakte hij aan boord van het Kasteel van Woerden (NA, VOC, 1.02.04, inv.nr. 14718,
f. 157; DAS 1979, II, nr. 2853.3; DAS 1979, III, nr. 5868.3;NA, VOC, 1.02.04, inv.nr. 14734, f. 872; DAS 1979,
II, nr. 3069.1; DAS 1979, III, nr. 7072.6; www.openarch.nl).
781 De volledige titel luidt: Loff-Bazuyn, voor zyn hoog-edelheyd den hoog edelen groot achtbaaren heere
Jacob Mossel, ter geleegentheid syn wel-edele groot achtbaare, door de edele hooge regeeringe deezer landen,
met unanime stemmen verkooren wierd tot gouverneur generaal van Neederlands India. Op den eersten
november, een duyztend, seven hondert en vytig. Zuiderweg 2006, p. 82-83.
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Mossel als een zoon had opgenomen en ook hoe Mossel later zijn sporen zou verdienen als de
‘wackeren Directeur’ van Coromandel.
Doorlugte Mossel! weest voorspoedig dit ’s myn beede,
Laat staag Godvrugtigheyd, uw Edele ty bekleeden,
Soo eyndigd gy myn Heer! Gelyk doen gy begon,
En schitterd namaals als een suyvere Heemel-Zon:
Zijn wens om tezijnertijd Mossel met zijn kinderen ooit in Enkhuizen in de armen te kunnen
sluiten, mocht niet in vervulling gaan. Pieter Brandenburg overleed op 25 maart 1752. Maar
zijn Loff-Bazuyn, in kwartoformaat ingebonden, overleefde hem.

Loff-Bazuyn (1750)

Pieter Brandenburg (voor 1732-1752)
*schip Kasteel van Woerden, jongen
Batavia 1732-1732
repatriëring schip Kasteel van Woerden
*schip Ruiter
Batavia 1739-1752, assistent
Loff-Bazuyn, voor […] Jacob Mossel (1750)

 Christiaan Robijn (1718-1752)
Anderhalf jaar later was Christiaan Robijn getuige van de festiviteiten voor Mossels
inauguratie. Oppermeester Robijn (1718-1757) had een wonderlijke carrière achter de rug
voordat hij in dienst trad bij de VOC. Hij was tussen 1738 en 1740 als toneelspeler verbonden
geweest aan de Amsterdamse Schouwburg.782 Wellicht had hij in die tijd wel eens verhalen
over Oost-Indië van zijn directeur Jan de Marre gehoord en had hij diens stedenzang Batavia,
782 Met veel dank aan Peter Hollander voor zijn nijvere zoektochten in het VOC-archief en andere archieven
naar de sporen van de gebroeders Robijn. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat Christiaan getuige van het
honderdjarig bestaan van de schouwburg was en meespeelde in De Marre’s toneelstuk Het eeuwgetyde van den
Amsteldamschen schouwburg. Ook zijn broer Emanuel was toneelspeler. Emanuel Robijn verliet in 1747 de
schouwburg. Hij trad in dienst van de VOC en kwam als bottelier met de Rozenburg op 10 juli 1751 naar
Batavia. Hij overleed op 11 maart 1752 in Cochin (NA, VOC, 1.02.04, inv.nr. 6268, f. 12; DAS 1979, II, nr.
3508.1; Worp, J.A. Geschiedenis van het drama van het tooneel in Nederland. II. Rotterdam 1908, p. 232 en
234).
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begrepen in zes boeken gelezen. Hoe dan ook, in de tweede helft van 1741 besloot Robijn
zich aan te melden bij de Kamer Amsterdam. Tussen 20 juni 1742 en 12 september 1749
woonde hij bij tussenpozen in Batavia.783 Op het moment van de bekendmaking van Mossels
benoeming tot gouverneur-generaal door de Raad van Indië was hij voor een korte periode
weer in Amsterdam, bij zijn vrouw Anna Ouwater en zoon Steven.
Op 10 juli 1751 kwam Christiaan Robijn aan boord van de Giessenburg weer terug in
Batavia. Royaal op tijd voor Mossels inauguratie die een jaar later op maandag 24 juli 1752
zou plaatsvinden en die overdadig werd gevierd. Mossels inhuldiging begon met een rijtoer
naar het Kasteel. Daar werd hij ontvangen door de raden van Indië en Justitie, de overige
bestuurders, de kerkenraad en de officieren van de Chinezen die hem feliciteerden met zijn
benoeming. Hij kreeg de sleutels van de Waterpoort en de kruitopslagplaats en de zegels van
de Weeskamer, het College van Schepenen en de Raad van Justitie overhandigd. Het officiële
gedeelte werd afgesloten met het voorlezen van de Acte van Authorisatie, het Formulier van
de Eedaflegging door het voltallige VOC-personeel aan de Staten Generaal, de erfstadhouder,
de Heren Zeventien en de nieuwe gouverneur-generaal. Daarna was het feest in het Kasteel en
in de stad.

Herders-Kout tussen Pelias,en Damon (1752)

Ter gelegenheid van deze heugelijke dag dichtte Christiaan Robijn de Herders-Kout tussen
Pelias, en Damon op de voorstelling van zyn hoog-edelheit den hoog edelen heer Jacob
Mossel, tot gouverneur generaal van Nederlands India. Op maandag, den 24. july, anno
1752.784 De tweespraak opende met het aanbreken van de dag in een Oost-Indisch arcadisch
landschap waar Pelias zijn tegenspeler ‘Herder Damon, al in ’t vrolyk Feest gewaat’ zag
rondlopen. Damon was er trots op dat de feestvreugde niet tot Batavia beperkt bleef:
Neen, alle Lande die de Maatschappy behooren,
783 Op 23 oktober 1741 vertrok Christiaan Robijn als derde heelmeester met de Kerkwijk. Hij was in Batavia
van 20 juni 1742 tot 19 juni 1743 (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 6130, f. 29; DAS 1979, II, nr. 3223.4; DAS 1979,
III, nr. 7151.3). Als tweede heelmeester was hij met de Haarlem gekomen en bleef in Batavia van 30 april 1747
tot 31 augustus 1748 (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 6197, f. 31; DAS 1979 II, nr. 3372.1; DAS 1979 III, nr. 7291.2).
Hij was als opppermeester met de Elswoud naar Batavia gekomen en verbleef er van 12 september 1749 tot 22
juni 1750 (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 6235, f. 32; DAS 1979, II, nr. 3438.1; DAS 1979, III 7342.1). Tenslotte
ankerde hij met de Giessenburg op 10 juli 1751 voor de vierde keer op de Bataviase rede (NA, VOC, 1.04.02,
inv.nr. 6269, f. 32; DAS 1979, II, nr. 3409.1).
784 Zuiderweg 2006, p. 83.
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Is deesen Dag tot Vreugde en blydschap uitverkooren,
Wyl zyn Hoog Edelheyt de Hoog-Edele en dappere Held,
De Heer Jacob Mossel, op dees dag wert’ Voorgesteld,
Waarop Pelias zijn vriend Damon uitnodigde met woord en muziek Mossel te eren: ‘Van
Needer-Lands, Wingewest in ’t Oost / Het Strekke en Land, en Volk, tot Troost’, waarna
Damon zijn verwachting voor Mossels bestuur uitsprak:
Dat Eens den Trotsen Indiaan,
Die tegens Uw bestier opstaan,
En voor Uw’ zig niet meer wil buygen,
Gevange werd door Uw’ beleyd;
In Keetens herwaards aangeleyd
Op dat dien Snood Aard mag Getuigen
Dat Neer-lands Hoofd der Maatschappy,
Een Haater is der Dwinglandy
En diens wapenfeiten prees:
Wel Eer zag Cormandel, Haar Lust,
Te Leven in Uw. Schoot Gerust;
Zy Roemde op Uw. Wys-bestieren,
Niet minder zal Batavia,
En ’t Gansche Ryk van India.
Wiens heerschers Stoel gy nu gaat Cieren,
Uw Roemen en Eeren; wyl Uw. Deugd,
Der Volkeren Harten steeds Verheugd.
Ter gelegenheid van de feestelijke dag werd Robijns Herders-Kout op folioformaat bij een
van de Bataviase drukkers gedrukt.785 Robijn verdeelde zijn herderszang in acht strofen
waarbij hij Pelias en Damon afwisselend het woord gaf. De eerste drie strofen zijn geschreven
in zesvoetige jamben met gepaard rijm, afwisselend mannelijk en vrouwelijk. De tweede helft
van zijn herderszang bestaat uit vijf strofen van elk acht regels in viervoetige jamben met het
rijmschema aab, ccb, dd. Gezien zijn acteurservaring ligt het voor de hand te veronderstellen
dat Christiaan Robijn zelf de tekst uitsprak en de rollen van Pelias en Damon voor zijn
rekening nam.
Het is nog onbekend of Christiaan Robijn na zijn Herders-Kout tussen Pelias, en Damon
en voor zijn overlijden op 10 maart 1757 andere gelegenheidspoëzie heeft geschreven.
Jacob Mossel overleefde zijn beide huldezangers. Hij overleed op 15 mei 1761.

785 In Compagniesdrukkerij was toen de uit Brunswijk afkomstige Casper Carel Renhard of Reijnhard drukker.
Hij was afkomstig uit Brunswijk en in 1747 met de Voorzichtigheid als soldaat naar Batavia gekomen. Hij werd
drukker in de drukkerij van het Kasteel/Compagniesdrukkerij (1748-1753). Vanaf 1754 tot zijn overlijden op 8
juni 1765 was hij de baas van deze Compagniesdrukkerij (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 14205, f. 63; DAS 1979 II,
nr. 3387.2).
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Christiaan Robijn (1718-1757)
Amsterdam toneelspeler in de schouwburg (1738-1740)
*schip Kerkwijk, derde heelmeester
Batavia 1742-1743
repatriëring
*schip Haarlem, tweede heelmeester
Batavia 1747-1748
repatriëring
*schip Elswoud, opperheelmeester
Batavia 1749-1750
repatriëring
*schip Giessenburg, opperheelmeester
Batavia 1751-1757
Herders-Kout tussen Pelias, en Damon op de voorstelling van […] Jacob
Mossel (1752)

 Geboorte, verjaardag, bruiloft, overlijden
Evenals hun vaderlandse dichtbroeders beijverden de al dan niet geschoolde Bataviase
dichters zich in het dichterlijk vervlechten van de levenskrans, die van de geboorte,
verjaardag, bruiloft en dood. Deze belangrijke momenten in het menselijk bestaan waren een
welkome afwisseling in het zo voorspelbare alledaagse leven van de Bataviase gemeenschap.
Een geboorte, verjaardag of bruiloft bracht levensvreugde en festiviteiten. Maar naarmate
aardbevingen en ziekten de stad teisterden, benadrukte de dood indringend de eindigheid van
het menselijk bestaan en de gedoofde levensvonk.
Afgesneden van zijn eigen familie die in het vaderland of elders in Oost-Indië woonde,
ontmoette de gelegenheidsdichter nieuwe vrienden met wie hij een nieuw bestaan opbouwde
en met wie hij het levenslot deelde. Met hen was hij getuige van hun vreugde en verdriet en
legde dat dichterlijk vast. Zijn gedicht, vaak in kwartoformaat, was met toestemming van de
Bataviase bestuurders gedrukt in de Compagniesdrukkerij of in de Seminariumdrukkerij. Een
enkeling bood zijn gedicht aan stadsdrukker François Tetsch aan. Nadat het gedicht was
gedrukt en voorgelezen, leidde het vervolgens een verborgen bestaan in binnen- en
buitenlandse bibliotheken en archieven.
 Geboortepoëzie – Heil-Groeten […] ter gelegenheid van de gelukkige
geboorte van […] Petrus Albertus van der Parra junior
Meer nog dan in het vaderland bracht in Batavia de geboorte nieuwe hoop op de bestendiging
van de gemeenschap waaruit een heuse stad moest ontstaan. De bevolkingspolitiek van Jan
Pietersz. Coen was na de stichting van Batavia in 1619 erop gericht toen hij aan de Heren
Zeventien vroeg huwbare vrouwen uit het vaderland naar Oost-Indië over te laten komen. In
de loop der tijd waren in de Bataviase gemeenschap niet alleen kinderen van Europese ouders
welkom, maar ook kinderen uit verbintenissen tussen een Europese vader en een Aziatische of
Euraziatische moeder. Het waren juist de nazaten van deze laatste boorlingen die op den duur
een heel eigen cultuur en leefpatroon inbrachten, waardoor de mestiezencultuur zich
onlosmakelijk aan de Oost-Indische hoofdstad kon verbinden.
Een ouderpaar dat uitermate verheugd was over de geboorte van hun kind was het echtpaar
Petrus van der Parra en Adriana Bake. Hun huwelijk was lang kinderloos gebleven. Op 29
april 1760 baarde Adriana Petrus Albertus junior. De trotse vader liet
geboorteaankondigingen drukken en verstuurde die naar vrienden, bekenden en de
bewindhebbers van de VOC.
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Aankondiging geboorte van Petrus van der Parra jr (1760)

Van der Parra’s vrienden deelden in de vreugde mee. In april 1760 verscheen bij stadsdrukker
François Tetsch de dichtbundel met de uitgebreide titel Heil-Groeten met schuldige eerbied
opgedraagen, aan den wel edelen groot agtbaaren heere, den heer Petrus Albertus van der
Parra, eerste raad, en directeur generaal, van Nederlandsch India, en de wel edele vrouwe,
mevrouw Adriana Johanna Baake, zyn edelens gemalinne, ter gelegenheid van de gelukkige
geboorte van hun edelens zoontje, de heer Petrus Albertus van der Parra junior, op den
29sten april des jaars 1760. In de bundel zijn zes gedichten opgenomen. Het openingsgedicht
‘Op De Blyde Geboorte Van Den Jongen Heere Petrus Albertus van der Parra Junior’ was
geschreven door Hermanus Terkamp. In het hoofdstuk over Hermanus Terkamp worden de
strofen die Terkamp dichtte voor de vader en diens pas geboren zoon, besproken.
Een van de dichters was Jan Tieleman die als assistent met de Langewijk op 30 april 1755
naar Batavia was gekomen.786 Boekhouder Tieleman pakte royaal uit met zijn gedicht ‘Heyl
en Vreugden Groet, Uytgeboezemd ter Heugelyke Geboorte Van Den Jongen Heere Petrus
Albertus van der Parra Junior’ dat qua lengte Terkamps gedicht evenaarde. Tieleman ging
prat op zijn dichterschap:
Ik, die met herts vermaak de digtkunst vaak beminde,
Onthaelde myn gemoed in meenig vreugde stof:
Ik, die dikmaals in ’t koor der zang Godins liet vinde,
Bekoorde myn gemoed in meenig vreugde Lof,
Van Cieterslag en fluyt myn herts gemoed vermaakte,
Zeg nu de zangrey op ’t vermakelyk vreugde spel.787
Die bleek in Batavia hem terzij te staan:
Aan een zoet vloeyend beek, en zagte bruysend stroomen,
Ging myne zang Godin in groene lommer heen,
En hoorde het zoet geluyt der schommelende boomen,
Met schaterend gevogel: een yder een die scheen
Door blydschap uytgelokt, vertoonde haare vreugde
786 Jan Tieleman was voor de Kamer Enkhuizen als assistent met de Langewijk op 30 april 1755 naar Batavia
gekomen (NA, VOC, 1.02.04, inv.nr. 14771, f. 2; DAS 1979, II, nr. 3625.3; www.openarch.nl).
787 Heil-Groeten, Jan Tieleman, p. 10 (cit.)-15.
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Op Javaas hoofd banier, langs Jakk’traas groene veld.788
In zijn ‘Nagezang ter Zelfder Blyde Geleegentheid’ richtte Tieleman zich tot het ‘blonde
knaapje’ en ‘onverwagte kind’:
Beminnelyk geliefde Knaapje,
Dat een ieders oog Bekoort,
O gy zoet aan Lokkelyk’ Schaapje,
Op dees tydt van uw Geboort,
Hoe zal ik Best myn digt snaar Vieren?789
Waar andere dichters in de bundel Heil-Groeten kozen voor motieven uit de klassieke
oudheid, koos een dichter die zich achter de letters B.B. verschool, voor bijbelse motieven.
Hij vergeleek Adriana met Sara, de echtgenote van Abraham die op oudere leeftijd haar zoon
Izaäk baarde. Hij sprak de trotse moeder toe: ‘Mevrouw, dees tedere spruyt, hier in leydt
opgesloten, / Uw Lust, Uw ziels vermaak, de bandt der Egtgenooten’.790
De laatste dichter in de bundel Heil-Groeten dichtte de ‘Zegenwensch ter Geboorte Van
Den Jongen Heere Petrus Albertus van der Parra Junior’. Deze dichter verschool zich achter
de zinspreuk ‘Uyt Schuldpligtige Dankbaarheid’. Het bleek de trotse vader zelf te zijn:
’K Heb thans reeden God te loven,
Die Ons heeft verhoort van boven;
Want myn Dis en Bedgenoot,
Heeft hy vrugtbaarheid gegeven;
Ja myn tweede Ziel, myn Leven,
Ziet een Zoon uyt Haren schoot.791
De samenstellers van de bundel Heil-Groeten kenden elkaar van het Bataviase circuit. Hun
kennismaking dateerde nog uit de tijd dat ze werkzaam waren in het Kasteel.
Er was diep in de geldbuidel getast, misschien wel door toen nog directeur Van de Parra
zelf, om van de bundel Heil-Groeten een mooie uitgave te maken. De titelpagina was rood en
zwart gedrukt. Opvallend zijn de mooi versierde kapitalen van de beginwoorden van de eerste
strofes en de sierlijke vignetten onder de gedichten.

788 Heil-Groeten, Jan Tieleman, p. 11.
789 Heil-Groeten, Jan Tieleman, p. 15 (cit.)-18.
790 Heil-Groeten, B.B., p. 22.
791 Heil-Groeten, Uyt Schuldpligtige Dankbaarheid, p. 24 (cit.)-25(cit.).
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Heil-Groeten gedrukt door François Tetsch (1760)

Jan Tieleman (?-1766)
schip Langewijk
Batavia 1755-1766, assistent, boekhouder
collega van Hermanus Terkamp, Bokko Sabinius de Jongh en Petrus van
der Parra
‘Heyl en Vreugden Groet, Uytgeboezemd ter Heugelyke Geboorte Van
Den Jongen Heere Petrus Albertus van der Parra Junior’ in: HeilGroeten met schuldigen eerbied opgedraagen (1760)

 Verjaardagspoëzie
 Johannes Dammaert (voor 1682-na 1682)
Ook een verjaardag bracht feestelijkheden in de familie- of vriendenkring. De
gelegenheidsdichter deed zijn best om de jarige geluk te wensen met het nieuwe levensjaar.
We lazen reeds dat Jacob Steendam een verjaardagsgedicht voor Elisabeth Abbema had
geschreven. En dat het lid van Suum Cuique Johannes Montanus gezegd Van Bergen wel
tweemaal vriend en medelid van Suum Cuique Josua Ketelaar met een gedicht had
gefeliciteerd.
Op 26 augustus 1682 was het feest ten huize van de familie Van Schinne op de oostelijke
oever van de Bataviase Tijgersgracht, tegenover het stadhuis. Isaac junior vierde zijn
vijftiende verjaardag. De festiviteiten werden opgevrolijkt met een Verjaer-Krans, gesteld op
het hoofd van de eersamen jongeling, sr. Isaac van Schinne, de jonge. Kosten noch moeite
waren gespaard om de Verjaer-Krans niet in de vergetelheid te laten geraken. Exemplaren op
folioformaat rolden met toestemming van de censor bij de Compagnie- en stadsboekdrukker
Abraham van den Eede van de pers. Welbespraakt zette Johannes Dammaert de jarige Isaac
junior in een christelijk verjaardagszonnetje:792

792 NA, Van Schinne, 1.10.75.01, inv.nr. 7. Het woord ‘verdeeeld’ in het eerste strofe is door mij gecorrigeerd
in ‘verdeeld’.
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Hy die het Leven is, die ’t Leven heeft gegeven;
Waer van het Leven, door het leven werd verdeeld,
Niet om als Leven dood; maer ’t Leven, om te leven:
Wyl dit is ’t noodig Een, dat Hy ons al beveeld.
[...]
Dees Kroon zy U gejond, dees Kroon die wil U treffen,
Gelyk dien ISAAC dees Kroon was toe-gesegd:
Dees Kroon wil eyndeloos U door de Wolcken heffen,
Waer alles werd Bekroond, naer ’t swack’ is af-gelegd.
Op een andere toon dichtte hij in ‘Aen des selfs Ouders’:
Waerde Vrienden, Vader, Moeder,
Ken, en roem der Menschen-hoeder,
Doen* en later door dien Geest:
Diend U regt van dees Feest.

toen

En tot slot in ‘Aen de Kroonende Maagden Rey’:
Groene Spruyten, reyne planten,
Lente bloeysels, schoon coleur,
Dus geciert aen alle kanten,
Overstroomd met soeter geur.
Isaac junior was op tienjarige leeftijd met zijn ouders naar Batavia gekomen. Zijn moeder
heette Caterina Dammaert of Dammart. Vanaf 1676 woonde het gezin in Japan waar vader
Isaac (1640-1686) carrière maakte van onderkoopman en assistent naar opperkoopman en
opperhoofd van Japan. Kort voor Isaacs verjaardag waren ze terug in Batavia.
Ruim een half jaar na de festiviteiten overleed moeder Catharina.793 Vier maanden later
werd Van Schinne eervol uit Compagniesdienst ontslagen. Een jaar later repatrieerde hij als
vice-commandant van de retourvloot met zoon Isaac en zijn nieuwe bruid, de hoogzwangere
Aletta de Bitter.794 Ze werden uitgezwaaid door familieleden en de Bataviase beau monde.795
Hoewel in de Verjaars-Krans niet naar Batavia of Oost-Indië wordt verwezen, is het
gedicht wel interessant als voorbeeld voor de onderlinge Compagniesfamiliebanden. Met
793 Catharina, geboren in 1646 overleed op 11 maart 1683 (NA, Van Schinne, 1.10.75.01, inv. nr. 4). Ze was in
juni 1646 te Middelburg geboren en was aldaar op 17 juni 1667 getrouwd met Isaac van Schinne.
794 Aletta Bitter was weduwe van de opperkoopman Gerard Vreelandt. Ze had al drie kinderen. Zie brief van
Isaac sr aan zijn schoonzuster Maria Dammaart van 13 februari 1684 (NA, Van Schinne, 1.10.75.01, 5). Aan
boord van de Kortgene (DAS 1979, III, nr. 5793) werd Susanna Libertina op 19 december 1684 in Straat Sunda
geboren.
795 Onder wie grootwinkelier en latere eigenaar van thuyn Sering Sing Cornelis Chasteleijn (1657-1714) met
zijn vrouw Catharina van Quaalberg (1663-onbekend), de zusters Magdalena (1642-1673) en Machteltje (16441705). Nicht Magdalena Huijsman (1645-1698) en de neef, de eerste opperkoopman en ontvanger-generaal Jan
Parvé (1643-1697), namen eveneens afscheid, evenals Aletta’s nicht Johanna de Bitter. Ook de predikanten
Servaas Clavius (?-1691) met zijn dochter Sara en schoonzuster Maria van den Broek, Theodoor Sas of Zas
(1653-1704) met echtgenote Basiana. Zas kende Van Schine nog uit de tijd dat hij in Malakka preekte (16581673). Ook enkele Bataviase bestuurders namen afscheid, zoals advocaat Gerrit de Bevere met zijn kinderen
Cornelia, Christina, Joannes en Willem, de buitengewoon raad van Indië, president van de raad van justitie en
latere gouverneur-generaal Willem van Outhoorn (1635-1720) met zijn dochter Elisabeth en de president van de
weeskamer en het college van heemraden en eveneens latere gouverneur-generaal Joan van Hoorn (1653-1711)
(NA, Van Schinne, 1.10.75.01, inv. nr. 6). Zie voor de familiebanden Wijnaendts van Resandt 1944, p. 148-149;
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2002, passim.
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Isaac junior was de familie Van Schinne geparenteerd met de families De Bitter, Van
Quaalberg, Chasteleijn en Huijsman. Het zijn ook de namen van de afscheidnemers. Na zijn
terugkeer in de Republiek studeerde Isaac junior rechten en trouwde op 22 maart met zijn
nicht Magdalena Adriana van Quaalberg (1674-1726).796

Verjaar-Krans gesteld op het Hoofd van den Eersamen Jongeling,. Isaac van Schinne, de jonge (1682)

Johannes Dammaert was afkomstig uit Vlissingen. Hij had in maart 1682 dienst genomen bij
de VOC. Hij was samen met zijn broer Adriaen met de Hendrik Maurits eind juli dat jaar in
Batavia aangekomen.797 Hij woonde er dus nog geen maand toen hij zijn verjaardagsgedichten
had schreef. Hij was vermoedelijk een oom van Isaac junior; wellicht een broer van Catharina
Dammart. Met de afkorting ‘sr. Isaac van Schinne’ in de titel van het gedicht voor seigneur
Van Schinne, bleef hij zijn Zuidelijk-Nederlandse afkomst trouw.798 Gelegenheidsdichter J.
Dammaert was geschoold. Zijn verjaardagpresent is overwogen opgebouwd. De VerjaerKrans, in alexandrijnen gedicht, telt zeven strofen, ‘Aen des selfs Ouders’ vier strofen, en
‘Aen de Kroonende Maagden Rey’ drie strofen. Dannaert dichtte iedere zang op passende
toon. De Verjaer-Krans is een van de weinige bewaarde gelegenheidsgedichten.

Johannes Dammaert (voor 1682-na 1682)
796 Ter gelegenheid hiervan dichtte Johannes Cleyer een Min-Triumph voor de echtelieden (NA, Van Schinne,
1.10.75.01, inv. nr. 8). Magdalena Adriana van Quaalberg was de dochter van de vroegere commandeur van de
Kaap, president van Ternate en gouverneur van Banda en Malakka Cornelis Quaalberg. Haar moeder Henriëtte
was een nicht van Cornelis Chasteleijn. Isaac II promoveerde op 7 februari 1690 in Harderwijk (Schutte 1980, p.
74) en zou hoofdparticipant van de Kamer Rotterdam van de VOC worden. Isaac II en Magdalena zouden via
hun dochter Susanna Ignatia (1706-1755) de grootouders worden van Jacob Radermacher, een van de oprichters
van het Bataviaasch Genootschap. Hun zoon Isaac III (1693-1744) zou samen met zijn aangetrouwde neef
Willem van Imhoff als gevolg van de Chinese opstand (1740) in onmin raken met gouverneur-generaal
Valkenier.
797 www.openarch.nl.
798 Catharina was een dochter van Louis en Adriana Manuel (Jaarboek van het Centraal Bureau voor
Genealogi 2002, p. 111). Ook haar zuster Maria heette Dammart en geen Manuel.
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schip Hendrik Maurits
Batavia 1755-1766, assistent, boekhouder
Verjaer-Krans, gesteld op het hoofd van de eersamen jongeling, sr.
Isaac van Schinne, de jonge (1682)

 Carel Susan (voor 1753-1760)
Een kwart eeuw later verschenen er in een week tijds twee verjaarsdaggedichten. Ze waren
bestemd voor een dochter en haar vader. Carel Susan schreef eerst voor 12 augustus 1755 de
Zegen Wens Opgedraagen aan de Jonge Juffrouw Cornelia Roos. Hij ondertekende zijn
felicitatie met de woorden ‘Heyl toewenschende Vrint’. Die dag vierde Cornelia haar
vijftiende verjaardag:
Wat wonder blinkt my in de oogen,
T is voor myn geest niet te gedoogen
Ik moet wel singen, ’k wil of niet,
Van al ’t geluk dat u geschiet,
Laat my dan singen, ’k ben bewoogen,
Verheeven Bruyt, ey stoort my niet.799
Cornelia was verloofd met Johannes Henricus Delitsch. Natuurlijk was ze op haar verjaardag
ook vol van haar huwelijk dat zo’n twee weken later, op 31 augustus, zou worden voltrokken:
‘Hoe egt gy bemint van DELITSCH, / Siet hoe syn hert voor u geheel is’. Susan dichtte
vervolgens in zijn Zegen Wens:
De opregte liefde blinkt ’er door
Daar is ook geen Remedie voor,
Soo lang dit Roosje aan syn steel is,
Geliefde Twee leent uw gehoor,
Op 19 augustus was het opnieuw feest ten huize van de familie Roos. Carel Susan was
wederom van de partij, ditmaal met zijn Zegen Wens Opgedraagen aan den Heer Claas Roos:
Daar is myn herte wensch, geschreven op ’t Papier,
’K sal my niet schaamen, om ’t openbaar te leesen,
Tot spyt van die uw haat, moet gy geseegent weesen,
En blyven Opper Mandadoor van dit Quartier*.
[...]
Dat gy ’t beleeft, kints-kinderen moogt sien,
Die allen neffens U, in voorspoed mogen leeven;
Hy wil U vreugt op vreugt, aan Vrou en Kindren geeven;
God wensch ik sal den Seegen over U gebien.800

baas van de wijkopzichters

799 De volledige titel luidt Zegen Wens, opgedraagen aan de jonge juffrouw Cornelia Roos, geliefde bruyt van
den eersaamen Johannes Henricus Deltisch; op den dag hare geboorte, den 12 augustus 1755. Het gedicht was
gedrukt door George Heuser. Stz. [Steinmetz] 1942, p. 279-280 (cit.). George Heusler, afkomstig uit Saksen
(Oostenrijk), was op 30 april 1747 met de Haarlem naar Batavia gekomen. Hij was werkzaam als drukker in de
Compagniesdrukkerij (1747-1750. Hij stapte in de rang van gewone klerk in 1750 over naar de
Seminariumdrukkerij of inlandse drukkerij. Daar bleef hij tot zijn overlijden op 16 oktober 1757 werkzaam (NA,
VOC, 1.04.02, inv.nr.6147, f. 6147; DAS 1979, II, 3372.1).
800 De volledige titel luidt Zegen Wens, opgedraagen aan den heer Claas Roos; op den dag zyner geboorte, den
19 augustus 1755. Stz. [Steinmetz] 1942, p. 279-280 (cit.).
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Tevens schreef Susan een Gesang op de melodie van ‘Laatst als ik onder ’t groen’ voor de
beide jarigen. Met zijn ondertekening ‘Uyt liefde door Carel Susan’ wilde hij zijn speciale
band met hen tot uitdrukking brengen:
1.
Wie heeft zo schoon een Roos,
In Asia gevonden,
Met knoppies schoon bewonden;
Het schitterent gebloos,
Blyft aan dien Stam altoos
[...]
Het Huys van Roos is eerlyk,
De knoppies soet begeerlyk,
Dit is de beste naam
Dien ooyt vermelt de Faam.
2.
Wy wenschen Roos geluk,
Veel Seegen en welvaaren,
Nog vier en twintig jaaren,
Ja dat hem smaat, nog druk
Bekruyp’, maar dat hy pluk,
Het soete van Gods goetheyt,
Ja dat in syn gemoet leyt,
[...]
Dat de dichter zich thuis voelde in het gezin Roos, was duidelijk. De uit Amsterdam
afkomstige vader Claas was met zijn vrouw, zoon Jacob en dochter Cornelia op 10 oktober
1750 aan boord van de Brouwer in Batavia aangekomen. Hij was sergeant van beroep en werd
aangesteld bij de Akademie de Marine.801 Deze opleiding voor zeevarenden was in 1743 door
gouverneur-generaal Van Imhoff opgericht. Zoon Jacob die de overtocht als jongen had
gemaakt, volgde als cadet op de Akademie onderwijs. Toen deze instelling in 1755 definitief
haar deuren sloot, werd Claas Roos oppermandoer of voorman. Vanaf november 1762
woonde Claas Roos als vrijburger in de stad. Zoon Jacob Roos was al op 10 oktober 1760
gerepatrieerd. Susans zegenwens kwam maar gedeeltelijk uit. Claas Roos overleed op 25 juni
1766.
Blijkbaar herkende Carel Susan de nautische belangstelling van vader Claas en zoon Jacob.
Afkomstig uit Leiden had hij eind 1752 als ziekentrooster dienst bij de VOC genomen.
Tussen 1753 en 1757 maakte hij driemaal de overtocht naar Batavia. Zijn echtgenote Maria of
Marijtje van der Zon en zijn tweejaar oude dochtertje Maria bleven in Leiden achter.802
Tijdens de eerste twee reizen bleef Susan twee jaar in Batavia en voer daarna met de
retourvloot terug naar de Republiek. Maar na zijn derde aankomst bleef hij in Batavia.
801 NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11635, f. 86v-87; NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 14446, f. 177 (Claas) en 175
(Jacob); DAS 1979, II, nr. 3489.3; DAS 1979, III, nr. 7583.4 (Jacob met de Noord Nieuwland). Er waren zeven
passagiers, vermoedelijk was Cornelia een van hen. De opperstuurman op de Brouwer was Adam Roos, wellicht
was hij familie.
802 In Batavia aangekomen: 1) Huis te Manpad (Kamer Hoorn) op 6 juli 1753 (NA, VOC, 1.04.02, inv.nr
14453, f. 7; DAS 1979, II, 3579.3); 2) Akerendam (Kamer Amsterdam op 23 juni 1755 (NA, VOC, 1.04.02,
inv.nr 6323, f. 3; DAS 1979, II, 3644.5); 3) Amelisweert 16 juli 1757 NA, VOC, 1.04.02, inv.nr 6350, f. 4; DAS
1979, II, 3686.2); www.openarch.nl.
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Wellicht was hij ook toen weer gast in huize Roos. Tot zijn overlijden op 1 september 1760
woonde Susan in Batavia.
Of Susan in Leiden was aangesloten bij een dichtergroep is onbekend. Dat hij het métier
van gelegenheidsdichter beheerste, moge uit de drie besproken gedichten blijken. Hij wist de
karakteristieken van degene voor wie zijn gedicht bestemd was, te benoemen. Zijn Zegen
Wens Opgedragen aan de Jonge Juffrouw Cornelia Roos telt vier strofen van zes regels met
gepaard en afwisselend vrouwelijk en mannelijk rijm. Met zijn ondertekening ‘Uw Heyl
toewenschende Vrint’ wenste hij haar voorspoed op haar levenspad. Zijn Zegen Wens
Opgedraagen aan den Heer Claas Roos bestaat uit drie strofen van elk vier regels met
omarmend mannelijk en vrouwelijk rijm. Het Gesang, bestaande uit twee coupletten van elf
regels, kon door de feestvierders als verjaardagslied worden meegezongen. Deze drie
gedichten van Carel Susan werden op een foliovel gedrukt door George Heusler, de
drukkersbaas van de Seminariumdrukkerij.803 Normaliter werd lesmateriaal op de drukpers
van het Seminarium gedrukt. Blijkbaar mocht er ook particulier drukwerk worden gedrukt.
Susans verjaardagspoëzie is het typischeschoolvoorbeeld van wat De Haan in zijn excurs
over de Indische verzenmakers als Compagnies rijmelarij betitelde.

Zegenwensen voor Cornelia en Claas Roos (1755)

Carel Susan (voor 1753-1760)
803 Dit drukwerk was eigendom van N.P. van den Berg en moet als gevolg van het bombardement op Rotterdam
in 1940 als verloren worden beschouwd.
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Leiden
*schip Huis te Manpad, ziekentrooster
Batavia 1753
repatriëring
*schip Akerendam, ziekentrooster
Batavia 1755
repatriëring
*schip Amelisweerd, ziekentrooster
Batavia 1757-1760
Zegen Wens Opgedraagen aan de Jonge Juffrouw Cornelia Roos (12
augustus 1755)
Zegen Wens Opgedraagen aan den Heer Claas Roos (19 augustus 1755)
Gesang

 Bruiloftspoëzie
Hadden geliefden besloten in het huwelijk te treden, dan moesten ze daarvoor toestemming
vragen aan de Bataviase bestuurders.804 Sinds 1615 was dit gebruikelijk maar na 1641 werd
de formaliteit overgenomen door het toen opgerichte College van Huwelijkse Zaken. De
zondag voor de huwelijkssluiting werd in de kerk het nieuws afgekondigd. De
huwelijksinzegingen vonden altijd op een zondag plaats.805 In de Bataviase Statuten van 1642
wasformeel vastgelegd dat een christelijke ingezetene niet met een on-christelijke partner
mocht trouwen. Ook washet concubinaat aan Christenen verboden. Een Europeaan mocht wel
met zijn njai trouwen op voorwaarde dat ze werd gedoopt en ze het Onze Vader leerde.
Een bruiloft was een zeer welkome afwisseling van de alledaagse sleur. Het was feest en er
was altijd veel te beleven. Van alle festiviteiten was de bruiloft wel de meest belangrijkste. In
reisverhalen was het een van de vaste taferelen.
De opmaat naar de bruiloft van een VOC-personeelslid begon met het plaatsen van de
bruidskroon bij de voordeur van de bruidegom. Die koos vervolgens zijn speelnoten of
bruidsjonkers die de festiviteiten moesten organiseren. Op de vooravond van de bruiloft werd
de bruidskroon met veel feestgedruis naar het huis van de bruid gebracht. De volgende dag
vond na de preek de huwelijksinzeging plaats. Daarna ging het gezelschap naar het huis van
de bruid. Daar strooiden de strooijonker en het strooimeisje bloemen en lovertjes over het
bruidspaar en besprenkelden het met rozenwater. Nadat het bruidspaar had plaatsgenomen op
de speciale bruidstroon, begonnen de festiviteiten. De Lutherse predikant Jan Brandes die
tussen 1779 en 1785 in Batavia woonde, legde in een van zijn schetsboekjes een bruiloft vast
en vermeldde daarbij:
de bruyd zit maar alleen, met aan ieder kant een commater [bruidsmoeder] op stoelen.
De bruyds stoel is vercierd een vercierden spiegel hangt agter haar omhaar van agteren
te kunnen zien, de brudygom is onder de gasten, daar zitten geen heeren onder de
juffrouwen.806

804 De Haan 1922, II, § 1247-§ 1256; De Haan 1984, p. 42-53.
805 Plakkaat van 4 januari 1638 (Van der Chijs 1885, I, p. 417).
806 De Bruijn en Raben 2004, p. 189-191; Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. NG-369 voor deze gekleurde
aquarel over de pentekening, 20.1 x 33 cm.
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Bataviase bruiloft, 1779-1785 (Jan Brandes)

De bruiloftsfeesten waren gargantuesk. Tijdens het overdadige diner werd overvloedig op het
bruidspaar getoost. Dan werden ook de gelegenheidsgedichten voorgedragen. Het bal werd
afgesloten met het ‘naar bed te dansen van de bruid’. Daar liet het bruidspaar zijn versierde
bruidskooi aan de gasten zien. Nadat de gasten afscheid hadden genomen, werd er buiten veel
lawaai gemaakt. Er werd op trommels geroffeld en er werd vuurwerk afgestoken. Pas bij het
krieken van de dag vertrokken de gasten.
Het huwelijk bracht de nodige kosten met zich mee. Het bruiloftsdiner van onderkoopman
en tweede stadsdokter met zijn veertienjarige bruidje Van Erp kostte 2.100 gulden.807 De
bruid bracht als weesmeisje 30.000 in. Het kant voor haar muts kostte 700 gulden en het
zilverwerk 4.000 rijksdaalders. Ze betaalden 5.800 rijksdaalders voor hun woning op de
Tijgersgracht. Helaas is er geen bruiloftsgedicht voor hen bewaard gebleven.
Vaak was de bruid veel jonger dan haar bruidegom. Dit was het geval bij het
gouverneursechtpaar Françoise de Wit en Carel Reiniersz. Margaretha Bartlo was twaalf jaar
toen ze met Dirk van Hogendorp in het huwelijk trad. Een twaalf-, dertien-, veertien- of
vijftienjarige bruid was eerder regel dan uitzondering. Was de bruid ouder, dan was ze vaak
weduwe en was ze dankzij de erfenis van haar overleden echtgenoot een aantrekkelijke
huwelijkspartner. Zo was Françoise de Wit zes jaar na haar huwelijkssluiting weduwe en
hertrouwde ze vijf maanden na Reiniersz’ overlijden met de raad van Justitie en secretaris van
de Raad van Indië Adriaan Willeboorts.
Om te voorkomen dat de festiviteiten niet te overdadig werden, vaardigden de Bataviase
bestuurders met regelmaat plakkaten uit waarin ze het gebruik van trouwkoetsen, praalbogen,
banket, zijden en papieren bloemen, waskaarsen en muziek hadden voorgeschreven en
belast.808 Maar de gegoede burgerij trok zich nergens van aan, betaalde de belasting en de
boetes bij overschrijding van het verbod van de luxe en praalvertoning namen ze op de koop
toe.
We zagen reeds dat Jacob Steendam ter gelegenheid van het huwelijk Jacob Jansen
Coeman en Judith Augustyn op 14 mei 1671 een Echt-Schick dichtte. Zo ook dat hij er trots
op dat zijn vriend diens bruid via hem had leren kennen. In Echt-Schick personifieerde
Coeman het huwelijk als de Echt met een gevlochten hoofdtooi van laurier, klimop en olijven
– symbolen voor overwinning en trouw –, en wijnranken uit Gods wijngaard.

807 Naber 1873, p. 258-261.
808 Bijvoorbeeld plakkaat van 14 februari 1716 (Van der Chijs 1887, IV, p. 75).
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 François de Cocq (1719-na 1737)
Meer werelds van aard was het huwelijksgedicht van F. de Cocq ter gelegenheid van het
huwelijk op 4 januari 1737 tussen Johannes Thedens en Geertruyda Margaretha Goossens. Hij
vereeuwigde hun trouwdag met een Boezem-Offer uytgestort op het doorluchtig huwelyck van
den wel edelen gestrengen achtbaaren Heere Johannes Thedens, en de wel edele Vrouwe
Geertruyda Margaretha Goossens. De Cocq opende zijn huwelijkszang als volgt:
Hoe zal ik best myn snaaren stellen
Op eenen onbekrompen* toon,
Om dus Heer Thedens te verzellen
Van verre, na des Min-Gods Throon?
ô Vreugd groot! gy doet my zingen
Een lied van waare dankbaarheyd,
Dat, schoon door Waereld-wisselingen,
Verduuren* zal den wanckelen tyd.

gulle

doorstaan

Waarna hij het bruidspaar een gelukkig huwelijk toewenste:
Gy gaat Mecenas dan op heden
Met uwen wel verkooren Bruyd,
Zo vriendelijk, als heusch van zeden,
Na ’t Outer*, dat de banden sluyt
Van d’Echt, waar in gy het zoete leven
Voor heen beproefden, zonder smet,
Dat veel vernoeging uw kon geven
Op ’t onbevlekten Huwlyks-bed;
Leeft dan voorwaar met uw Vriendinne
In desen Heil-staat, wel gepaart,
Tot vreugde der Godheid, eens van zinne
Dan is ’t een Hemel op der Aard;
Dus moeten alle Zegeningen
Toevloeyen uw in vollen maat,
Zo treed men eerst op starre-kringen
Daar ’t Wan-gedrogt* verstomt voor staat!

altaar

spelbederver of duivel

Johannes Thedens, oorspronkelijk uit Friederichstadt afkomstig, was als soldaat naar Batavia
gekomen en woonde sinds 1698 in deze stad. Ook hij zou het gebaande pad naar het
gouverneur-generaalschap afleggen. Op het moment van zijn huwelijk was hij raad van Indië,
president van het College van Heemraden, regent van het Hospitaal, door de Heren Zeventien
toegevoegd aan de directeur-generaal en door hen ook aangewezen als plaatsvervangend
gouverneur-generaal.809
Het was voor beiden niet een eerste huwelijk. Thedens was eerder getrouwd geweest met
Anna Susanna Moerbeek die in 1722 was overleden.810 Geertruyda Goossens trouwde voor de
809 Daarvoor was Thedens opperkoopman en opperhoofd van Decima (1723), buitengewoon raad van Indië
(1731), commissaris-politiek bij de kerkenraad (1732). Op 2 december 1740 werd hij door de Heren Zeventien
aangewezen als de opvolger van gouverneur-generaal Adriaan Valckenier.
810 Een geschenkbord of piring herinnert aan haar overlijden: ‘Ter gedagtenisse van Anna Susanna Moerbeek
Huijsvrouw van den Coopman Johannes Thedens, geboren den 10 e Meij 1699, En overleden Den 28e September
Anno 1722, oud 23 jaren 4 maanden en 18 dagen’ (Rhede van der Kloot 1891, p. 93, notitie d.d. augustus 1919
in exemplaar UBA GES 50 K 5300).
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derde keer.811 Haar stief- en pleegkinderen en haar eigen kinderen waren getuige van de
feestelijke dag. Thedens kon niet alleen van de vrolijke kinderschare van zijn bruid genieten
maar ook van haar kapitaal, waaronder de diamantenerfenis van haar moeder en de thuyn
Gunung Sari van Frederik Coyett. Ook haar plaats in de Bataviase elite maakte Geertruyda tot
een aantrekkelijke partij. Samen met Thedens bereikte ze de hoogste positie. Voor een korte
periode was ze de first lady. Op 28 mei 1743 maakte het echtpaar plaats voor Van Imhoff die
door de Heren Zeventien tot gouverneur-generaal was benoemd. Op 19 maart 1748 overleed
Johannes Thedens. Daarna lijken de sporen van Geertruyda Goossens, die als de stammoeder
van de Bataviase clans kan worden beschouwd, uitgewist. Slechts haar overlijdensjaar 1758 is
bekend.812
Zoveel als bekend is over het bruidspaar, zo weinig weten we over de maker van het
Boezem-Offer. François de Cocq die vanaf 1719 in Batavia woonde, was administrateur van
de Suikerpakhuizen.813 Dat hij een Latijnse school had gevolgd, blijkt uit het motto bij zijn
huwelijksgedicht dat hij had ontleend aan Horatius Flaccus.814 Niet alleen het motto maar ook
de aanspreking ‘Mecenas’ had hij van de Romeinse lierdichter overgenomen. Beschouwde
Horatius Flaccus de rijke en machtige Cilnius Maecenas (c. 70-8 v.Chr.) als zijn huisvriend en
beschermer en vermeldde hij hem in zijn satiren, epoden, oden en brieven, datzelfde deed F.
de Cocq met de bruidegom Thedens in zijn Boezem-Offer dat hij besloot met:
Laat my ook verders nog genieten
Een onbeperkt getal van tyd,
Uw gulle goetheid, welkers vlieten,
Bron-wellen zyn van Zoetigheid;
Dit zal te regt wel wis bevatten
Dien ’t meest beproeft, en onderzocht
Heeft onder ’t Mensch-dom? dat de schatten
Van ’t konstig tafereel, doorwrocht
Van Hemel-deugden, luttel kent.
Danckbaare Weldaad vind geen Endt.
De slotregel kan geïnterpreteerd worden als bewijs van dankbaarheid van een beschermeling
naar zijn beschermheer. Maar het kan ook verwijzen naar De Cocqs aanstelling als diaken in
de Grote Kerk, waar zijn weg zich sinds 1736 kruiste met die van de commissaris politiek van
de kerkenraad Thedens.
Een exemplaar van De Cocqs Boezem-Offer is bewaard gebleven. Het was op Chinese
zijde in Batavia gedrukt. Het was niet de eerste keer dat een bruiloftgedicht op een dergelijke
drager was gedrukt. In 1674 had de Compageniesdrukker en boekverkoper Johannes van den
Eede een dergelijk drukprocédé ook al toegepast in zijn drukkerij ‘de Batavische Mercurius’
in de Prinsenstraat. Het was het bruiloftsgedicht voor de zeventienjarige dochter van de
stichter van de Kaap Jan van Riebeek en getiteld Op het huwelijck van den koopman Cornelis
811 Geertruyda Goossens was de dochter van Sophia Fauconier en van de schatrijke directeur-generaal Frans
Castelijn. Ze trouwde in 1720 met eerste raad van Indië en directeur-generaal Michiel Westpalm die in 1734
overleed. In 1736 ging ze in ondertrouw met de gezaghebber van Java’s N.O.-kust Frederik Julius Goyett die een
paar dagen later overleed, maar haar als zijn universeel erfgenaam begunstigde (De Haan, 1923, Platenalbum,
H20; Kalff 1929.
812 Gelman Taylor 1983, over Geertruyda Goossens p. 80-81 en 121.
813 NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11841, f. 8 : NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11859, f. 15.
814 ‘Felices ter et amplivs, / quos irrupta copula, nec malis / divulsus querImoniis / extrema citius sol vit amor
die.’ Of ‘Drie en vierwerf geluckigh zijnze, die verknocht zijn door eenen onverbroken bant, en welcker liefde,
niet gescheurt door booze krackeelen, voor den sterfdagh eindight’ (Horatius Flaccus 1703, Ad Lydiam, ode XIII,
p. 17-18 (cit.).
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Verburgh, en d’eerbare deucht- en zedenrijcke juffr. Maria van Rietbeeck. ’t Samen in den
Echt verknocht den 15 Maert, 1674 op Batavia.815

Boezem-Offer (1737)

François de Cocq (1719-na 1737)
schip onbekend
Batavia 1719-?, administrateur
Boezem-Offer uytgestort op het doorluchtig huwelyck van den wel
edelen gestrengen achtbaaren Heere Johannes Thedens, en de wel
edele Vrouwe Geertruyda Margaretha Goossens (4 januari 1737)

 Carel Susan (voor 1753-1760)
We zagen reeds dat voor Cornelia Roos augustus 1755 een speciale maand was. Zij vierde die
maand immers haar verjaardag en op 31 augustus trad ze in het huwelijk met Joannes
Henricus Delitsch. Ter gelegenheid hiervan vereerde Carel Susan het bruidspaar met een
gedicht. In zijn Zegen Wens Opgedraagen aan de Jonge Juffrouw Cornelia Roos had hij al
toespelingen op het naderde bruidsfeest gemaakt. Deze keer was hij niet de simpele rijmelaar.
Susan dichtte voor bruid en bruidegom een eigen acrostichon. In het Naam-Digt op den
Bruydegom toegepast smokkelde hij in de voornamen van de bruidegom een karakterschets
van de bruid binnen:
Juygt DELITSCH, DELITSCH juygt in ’t oversoet genot
Op Bruytjes pronk Altaar, gepaart, bewaart tot heeden
Als ’t allerwitste Wit, besoetelt nog betreeden:
Naar eysch der Maagden is ’t een Vrugt ryp en niet rot,
Nu is de Vrugt voor u dien weergaloosen ROOS,
Een puyk der Maagden, Agtthien daage Vyftien jaaren
815 Vermelding via Landwehr 1991, 1554. Ook Catalogus van de historische tentoonstelling 1919, p. 42, nr.
7456; Van de Wall 1923,p. 141, n. 1.
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Saght, sedig, gemaniert, in konsten ook ervaaren,
Haalt nu een weynig dauw van ’t overschoon gebloos,
En pronkt een reeks van tyd in de oversoete geur,
Naar eysch der wetten: Sy sal ook geduurig toonen
Regtschaapen liefde, O wat sult ge vreedig woonen
In liefde: want die breekt al verder en verder deur;
Cweekt Telgen uyt die ROOS en weergeloose Blom,
Uy kuysche liefde, naar verlaat ge slegt gewenel,
Soekt met uw Egtgenoot de vrugte van den Hemel:816
Over de bruidegom die weduwnaar was, lezen we dat hij zich voor de vierde keer in de echt
liet verbinden:
Tot driemaal toe heeft Hy* uw Egaas omgebracht
Soekt dan in uw genot, myn Heer en Bruydegom,
Can ’t weesen, billikheyd voor Gode en mensche:
Het innigst van myn hert wenscht dat uw overkom mijn wensche.

God

Voor bruid Cornelia dichtte Susan een Naam-dicht in Echo, Op de Jonge Juffrouw Cornelia
Roos, Bruyd, Toegepast. Door een echo-dicht en een acrostichon samen te vlechten, overtrof
Carel Susan niet alleen zichzelf maar ook de andere Compagniesdichters. Het echodicht was
een dichtprocédé dat door dichters tijdens de Contrareformatie en door Rederijkers werd
toegepast. De echo was oorspronkelijk het antwoord op een vraag die in de voorafgaande
regel werd gesteld. Het was een klankherhaling in de vorm een rijmwoord dat direct op de
vraag volgde of een aantal regels later. Carel Susan dichtte een variant op het echodicht door
de echo’s tesamen een epigram te laten vormen. Zijn Naam-Gedicht voor Cornelia lijkt
moeiteloos van zijn pen te zijn gerold. Vermoedelijk had hij dit literaire procédé op de Leidse
Latijnse school geleerd.
Omdat dit bruiloftsgedicht van Susan het enige echo-dicht in de Compageniesliteratuur is,
wordt het hier integraal weergegeven:
Con ik, verheeve Bruyd, na waarde u verheffen
’K zou treffen
Op ’t aller netst uw Deugd en overschoonen glans,
Daar ’s kans:
Roept niet de Faam voor my uw Deugden uyt en Seeden?
Met reeden.
Nu dan, ik schaam my niet te seggen, dat gy schoon
De Kroon
En roem bent van het gros der Maagden, en in leeven
Verheeven
Lankmoedig, sagt van aart, beminlijk in taal,
Niet schraal
In wetenschappe tot ’s huys bestier. Wel schoone!
Wilt toone
Aan Delitsch al die soetigheyt: hy snakt daar na,
O ja!
Rigt dan uw gangen wel, en weest zyn vreugd en zoetheyd.
816 Stz. [Steinmetz] 1942, p. 280.
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’T gemoet zyt
Och dan dien engen band also bevestigt wierd!
Wel stiert
Ook als verstandige, den Geest veeltyds na booven;
Wilt gelooven
Soo’n weergaloose Daad weersyds uw geschiet.
Dwaalt niet!
Johannes Delitsch was afkomstig van Kaap de Goede Hoop. Hij was in 1732 als VOC-soldaat
met de Bosbeek naar Batavia gekomen.817 Een paar jaar later was hij als eerste assistent
werkzaam op het Logiecomptoir en ruim tien jaar later boekhouder. Vanaf 1746 was hij
aangesteld als gerechtsbode. Dat was hij op het moment van zijn huwelijk nog steeds.
Lang heeft Delitsch niet van zijn nieuwe echtelijke staat kunnen genieten. In 1758 zien we
Cornelia terug als weduwe en als huwelijkspartner van Pieter Cos. Ook nu werd ze met een
huwelijkszang verblijd. De beginletters van de strofen van Huwelijks-Groet aan den Heere
Pieter Cos en Mejuffrouwe Cornelia Roos, te zamen in den Echt Verëenigd op Batavia, den
21sten Juny, Anno 1758 vormen de woorden ‘Cornelia Roos getrouwd met Pieter Cos’.
Cos krygt dan eyndelyk zyn Bruid Cornelia;
Om in ’t Huwelyk zoet en zuur te zaam met hem te deelen;
Reykhalzend na dees dag met zugten vroeg en spâ,
Na haar Aanminnigheid, die zoo zyn min kon streelen
En doen ontvlammen, dat zyn hart- en ziels-vriendin
Lang daar toe aangezogd, niet langer konde smooren,
In haar verliefde Borst de balzem voor zyn Min,
Aan haar beminde Cos het ja-woord te doen hooren.818
De uit Naarden afkomstige Pieter Cos was als derde meester met de Beukestein op 15 juni
1747 naar Batavia gekomen.819 Op het moment van zijn huwelijk was hij buitenregent van het
Lazarushuis of het leprozenziekenhuis op het eiland Purmerend voor de Bataviase kust.
De dichter ondertekende zijn bruilofsgedicht met ‘Uyt vriendschap’. Verondersteld mag
worden dat Carel Susan zich hierachter verschool. Drie jaar eerder had hij immers zijn Zegen
Wens voor Cornelia ondertekend met ‘Heyl toewenschende Vrint’ en had hij onder Gesang
voor Cornelia’s vader Claas Roos ‘Uyt liefde door Carel Susan’ vermeld. Sinds 16 juli 1757
was Susan definitief terug in Batavia. Gezien de vriendschappelijke banden was hij weer de
huisvriend en huisdichter van de familie Roos. Zijn gedichten voor Cornelia zijn hartelijk van
toon. Ze was zijn muze. Het lijkt erop dat hij een oogje op haar had. In Huwelijks-Groet koos
hij in 1755 voor scabreuze en hartstochtelijke woorden voor Cornelia en Joannes Delitsch, die
hij als Keetje en Pietje opvoerde tijdens hun huwelijkse daad.
Gaat nu te zamen heen naar ’t Bruylofts Ledikant:
En wilt twee zielen en tien zinnen ’t zamen knopen,
Tot dat gy t’eenemaal gesmolten door dien brant
Roept, ach! myn Keetje lief, myn hert en ziel gaat open
Op ’t proeven van uw min, zy weer myn Pietje lief!
Uw liefde-vlammen doen myn ziel geheel beswymen,
Wat proeve ik all’ vermaaks myn lieve harten-dief!
817 NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11628, f. 27; NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11857, f. 23.
818 Stz. [Steinmetz] 1942, p. 282.
819 NA, VOC, 1.04.02, inv.nr 6193, f. 32; DAS 1979, II, 3371.5; www.openarch.nl.
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Door zulk omhelzen en dat zoete t’zamenlymen.
Cos besloot terug te keren naar het vaderland. Op 1 januari 1770 scheepte hij zich in op de
Vrouwe Petronella Maria. Hij zou zijn voormalige woonplaats Naarden nooit meer terugzien
want tussen Batavia en de Kaap verging dit VOC-schip. Cornelia’s sporen lijken na haar
huwelijk met Pieter Cos uitgewist.
Blijkbaar was het Du Perron ontgaan dat Carel Susan zich achter de zinspreuk ‘Uit
Vriendschap’ had verscholen. De tekst had hij als een los vel in de bibliotheekcollectie van
het Bataviaasch Genootschap gevonden. Hij nam het integraal als ‘Huwelikszang’ in De muze
van Jan Companjie op. Du Perron vond het ‘een ‘fraai specimen van gelegenheidspoëzie’
waarin een beeld wordt gegeven van de Bataviase samenleving in tweede helft van de
achttiende eeuw.820
Over de gekozen zinspreuk merkte Du Perron op dat die de vrijbrief voor de dichter was
om ‘de beminnelikheden van de bruid’ op te kunnen sommen. Een goed gelegenheidsdichter
moest volgens hem ‘gloed te leveren’ voor ‘zijn uitingen van snaakse vreugd’. Zijn
toehoorders waren niet minder achttiende-eeuws en ongedwongen. Met andere woorden de
gelegenheidsdichter Carel Susan kreeg het publiek dat hij nodig had.

Carel Susan (voor 1753-1760)
Leiden
*schip Huis te Manpad, ziekentrooster
Batavia 1753
repatriëring
*schip Akerendam, ziekentrooster
Batavia 1755
repatriëring
*schip Amelisweerd, ziekentrooster
Batavia 1757-1760
Zegen Wens Opgedraagen aan de Jonge Juffrouw Cornelia Roos (12
augustus 1755)
Naam-Digt op den Bruydegom[Johannes Henricus Delitsch] (31
augustus 1755)
Naam-dicht in Echo, Op de Jonge Juffrouw Cornelia Roos, Bruyd,
Toegepast (31 augustus 1755)
Zegen Wens Opgedraagen aan den Heer Claas Roos (19 augustus 1755)
Gesang
Huwelijks-Groet aan den Heere Pieter Cos en Mejuffrouwe Cornelia
Roos, te zamen in den Echt Verëenigd op Batavia, den 21sten Juny,
Anno 1758

 Bokko Sabinius de Jongh (voor 1751-na 1768)
Het gebeurde zelden in Batavia dat een bruiloftspaar zijn zilveren huwelijksfeest vierde, laat
staan zijn gouden huwelijksfeest. Daar waren de vele ziektes en het slechte klimaat debet aan.
Maar ook de leeftijd van de bruidegom speelde een rol. Hij was immers vaak veel ouder dan
de bruid.
Petrus van der Parra en Adriana Bake behoorden tot de weinigen die wel hun zilveren
820 Du Perron 1938, p. 121-122; Du Perron 1948, p. 176-177.
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bruiloftsfeest konden vieren.821 Ook deze gebeurtenis vierden ze, evenals de andere
hoogtepunten in hun leven, met veel feestvertoon. Bokko Sabinius de Jongh vereerde hen die
dag met zijn gedicht Op den zilveren feest-dag, van [...] Petrus Albertus van der Parra [...] en
[...] Adriana Johanna Bake. Voorgevallen te Batavia op den elfden juny 1768:
Is ’t my vergund, om op U Zilver Bruylofts-Feest,
Gebieder van dit land! Met Eerbied U te groeten,
Schoon U doordringend oog, my maakt met regt bevreest,
Myn laage Maatgezang, op te offeren aan U Voeten?
Maar ’k vley my met die hoop dat myn Vrymoedigheydt,
Uyt een welmeenend hart alleenig voortgekomen,
Een Heer, alöm beroemt door Wysheyd en beleydt,
Dus niet mishagen sal maar worden wel genomen*.822

goed ontvangen

Natuurlijk vleide Bokko de Jongh de gouverneur-generaal, zoals hij ook in de volgende
strofen deed. Daarin riep hij iedereen op om deel te nemen aan het feestgedruis:
Deês luysterryken dag, van ons op ’t hoogst geacht,
Schynt aan myn zwakke pen een nieuwen moed te geven.
Juych, landtgenooten Juych! Op deês gewenschten stondt,
Schoon uytgelaten Vreugdt dit Feest niet kan vercieren,
Maar dank den Hemelheer! Die op dit Echtverbondt,
Zyn Zeegen dalen deé; hetwelk wy heden vieren.823
Voor het hele gezin Van der Parra, inclusief de achtjarige oogappel Petrus junior, was het een
groots vreugdefeest dat hopelijk ook later opnieuw mocht worden gevierd:
O ooster Palinuur*! die met U Echtgenoot
U Zilvere Echt thans viert, driemaal gelukkig paaren,
Ik hoop dat Uwe Vreugdt, nog eenmaal wort vergroot,
Als gy dees dag aanschout na Vyffentwintigh Jaaren.824

stuurman van Aenas, hier
stuurman van het schip van Staat

Bokko Sabinius de Jongh had een speciale band met Petrus van der Parra. Ze waren beiden als
jong assistent werkzaam geweest op de Generale Secretarie en dus oud-collega’s. Maar met
dit verschil dat Van der Parra was doorgestroomd naar de hoogste bestuurlijke post en De
Jongh halverwege zijn carrièreverloop was blijven steken. De Jongh, afkomstig uit Sloten,
was in 1751 als soldaat naar Batavia gekomen.825 Hij werkte zich geleidelijk op van assistent
in de Generale Secretarie (1752-1753) naar assistent in het Negotie Comptoir (1756). In 1759
volgde een aanstelling als boekhouder en dat was hij nog steeds toen hij zijn gedicht Op den
zilveren feest-dag voor Van der Parra en Adriana Bake dichtte. Hij zou tot 1772 als
boekhouder werkzaam zijn, waarna hem in 1774 de functie van eerste secretaris van de
Bataviase regering wachtte, waardoor hij weer dichter in de omgeving van Petrus van der
821 Het gouverneursechtpaar Reinier de Klerk en Sophia Westpalm, de dochter van Geertruyda Goossens, op 1
mei 1754 in het huwelijk getreden, was zesentwintig jaar getrouwd. De Klerks biograaf Arij Huijsers merkte op
dat een langdurig huwelijk ‘iets raars is te Batavia, alwaar men zeldzaam zilvere en byna nooyt goude bruylofte
ziet vieren, onder de Europeanen’. (Huijsers 1788, p. 40-41.)
822 De Jongh 1768, ):( 2r-):( 2v.
823 De Jongh 1768, ):( 2v.
824 De Jongh 1768, ):( 4r.
825 NA, VOC, 1.04.02, inv.nr. 11678, f. 8 en inv.nr.11887.
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Parra belandde. Indertijd was Bokko de Jongh ook een collega van Christiaan Kroschel en
Hermanus Terkamp.
Er is slechts één exemplaar van De Jonghs Op den zilveren feest-dag bekend. Het bevindt
zich in de Perpustakaan Nasional in Jakarta. Het werd met zorg gedrukt. Het bruiloftsgedicht
dat inclusief de titelpagina zeven bladzijden telt, is met ‘Uyt Hoogachting en Eerbiedt. B.S. de
Jongh’ ondertekend, wat de klerk in De Jongh verraadde. Hoewel er een exemplaar van dit
feestdicht in de bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap was opgenomen, was De Jonghs
gedicht blijkbaar aan Du Perrons aandacht ontsnapt. Hij heeft het namelijk niet vermeld in De
muze van Jan Companjie.
Vermoedelijk is het gedicht op kwartoformaat in de Compagniesdrukkerij gedrukt. Het
papier was, zoals altijd, uit de Republiek afkomstig.826

Op den zilveren feest-dag (1768)

Bokko Sabinius de Jongh (voor 1751-na 1768)
schip Sloten, soldaat
Batavia 1751-?, assistent, boekhouder, eerste secretaris
collega van Hermanus Terkamp, Jan Tieleman en Petrus van der Parra
Op den zilveren feest-dag, van [...] Petrus Albertus van der Parra

[...] en [...] Adriana Johanna Bake. Voorgevallen te Batavia op den
elfden juny 1768
 Funeraire poëzie
Nadat de homo Bataviensis zijn laatste adem had uitgeblazen, was hij nog niet uit de ijzeren
greep der plakkaten verlost. De ‘ordonnantiën op de lykstatiën’ bepaalden tot in detail zijn
gang naar zijn laatste rustplaats in een grafkelder in de kerk en later naar een graf op een van
de dodenakkers. Gehoorgevend aan de funerair-modische verschijnselen, werden de resoluties
regelmatig aangepast. Bijvoorbeeld voor het gebruik, het aantal en de volgorde van de koetsen
conform de rang en titulatuur van de inzittenden. Er werd begrafenisbelasting geheven.
826 Het papier had een VOC-watermerk met de firmanaam J.H. & Zoon (Diehl 1992, p. 244). J.H. staat voor J.
Honing (Florida1993, 1. p. 65. De familie Honing bezat papiermolens in de Zaanstreek.
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Overtreders werden beboet. Het geld was bestemd voor het onderhoud van de kerken en later
voor de Akademie de Marine.827 De lezers van de Nederlandse Jaerboeken konden in het
vaderland kennis van de diverse verordeningen nemen.828
De begrafenissen van gouverneurs-generaal waren protocollair vastgelegd. François
Valentijn vermeldde een aantal in zijn Beschryving van Groot Djava. Er zijn draaiboeken
bewaard, zoals de Lykstatie van [...] Willem van Outhoorn op 2 december 1720, het Project,
tot de plegtige Uytvaart van [...] Jacob Mossel op 15 mei 1761, en het Project tot de plegtige
Uytvaart van [...] Reynier de Klerk op 4 september 1780.829 Natuurlijk golden de beperkingen
bij hun begrafenissen niet altijd, waardoor het kon gebeuren dat de Raad van Indië na de
begrafenis een hoge rekening gepresenteerd kreeg. Zo kostte de laatste gang van gouverneurgeneraal Cornelis Speelman in 1684 de raad 13.790 rijksdaalders.830
Ieder VOC-kaderlid was verplicht een testament te laten maken. Dat kon hij bij zijn
huwelijk doen en later opnieuw als hij de dood in de ogen zag. Zijn overlijden werd genoteerd
in de monsterrol van het schip waarmee hij naar Batavia was gekomen. Daarbij werd tevens
vermeld dat er een testament was. Zijn verscheiden werd bekend gemaakt op doodbriefjes die
in de Compagniesdrukkerij en later in de Stadsdrukkerij werden gedrukt. Het formaat ervan
en de gebruikte titulatuur was tot in detail voorgeschreven. Zo werden de genodigden op
vrijdag 12 maart 1683 ‘ter Begravenisse gebeden met het Lyck van Catharina Dammaart,
Huys-vrouw van Isaac Van Schinne, Opperkoopman in dienst der E: Compagnie, en OudOpperhoofd van Japan’ om vijf uur precies in het woonhuis op de Tijgersgracht tegenover het
stadhuis.831
Aanzeggers of doodbidders brachten de annonces rond. Predikant en dichter Gerard
Verbeet was zo’n aanzegger. Weer terug in het sterfhuis, hielp de doodbidder met het opbaren
van de overledene in de djatihouten kist en zorgde voor waskaarsen. De kamer, het meubilair,
de gevel of het hele woonhuis werd met zwart laken behangen. De aanzegger stelde de lijst
van genodigden samen. Het rouwende gezelschap was tijdens de ceremonie gekleed in
lakense rouwmantels met rouwsluier en droegen rouwdegens. Op de schoenen waren
rouwgespen bevestigd.832 Ze wuifden zich met rouwwaaiers koelte toe. Dat was nodig. Een
begrafenis duurde twee uur, wat een hele opgave was met deze dikke kleding in het warme
klimaat.

827 Resoluties 2 juli 1658 (Van der Chijs 1886, II, p. 306-307), 24 december 1714 (Van der Chijs 1887, IV, p.
57-59), 14 februari 1716 (Van der Chijs 1887, IV p. 75), 9 augustus 1718 (Van der Chijs 1887, IV p. 127-129),
23/27 augustus 1743 (Van der Chijs 1888, V, p. 88-96), 30 maart 1753 (Van der Chijs 1889, VI, p. 335-345), 28
december 1773 (Van der Chijs 1891, VIII, p. 825-832), 10/14 februari 1775 (Van der Chijs 1891, VIII, p. 904923). Ook NA, Radermacher, 1.10.68, inv.nrs. 382 en 382B; KITLV, H214, Hageman, f. 340; De Haan 1922, §
1258-1272; Stz. [Steinmetz], 1943; De Haan 1984, p. 53-63.
828 In de aflevering van april 1754 (Nederlandse Jaerboeken, 1754, VII, p. 525-537) lazen ze de wijzigingen
van het reglement van 1743 die in 1753 van kracht werden.
829 Gelders Archief, 0525, Huis Rosendael, inv.nr. 781; Gelders Archief, 0452, Brantsen, inv.nr. 285e; NA,
1.10.57, Meerman van der Goes, inv.nr. 232; ook in Rheede van der Kloot 1891, bijlage K, p. 322-326.
830 Stz. [Steinmetz] 1943, p. 40.
831 NA, 1.10.75.1, Van Schinne, inv.nr. 4.
832 Deze kledingstukken werden verhuurd door weduwes van Europese afkomst. In de resoluties werden ze
regelmatig vermeld, bijvoorbeeld in de toekenning van dit privilege op 30 januari 1749 (Van der Chijs, 1888, V,
p. 598). Ze werden ook in de Bataviase naamlijsten opgenomen.
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Overlijdensbrieven voor de begrafenis van Elisabeth van Heijningen (12 oktober 1704)
en Willem van Outhoorn (2 december 1720)

De elite liet een wapenbord maken, dat op de kist van de overledene werd gelegd. Na de
begrafenis werd het bord aan de voordeur van het sterfhuis bevestigd en later in de kerk
opgehangen. De borden die indertijd in de Portugese Buitenkerk (de huidige Geraja Sion)
waren opgehangen, zijn er nog steeds te zien.

Zilveren avondmaalschotel (1695)

Ter herinnering aan de overledene waren er presentjes voor de gasten zoals een zilveren
tabaksdoos, een lepel en vork of een begrafenispenning. De elite onderscheidde zich door
gouden memorabilia. Curieus is de zilveren avondmaalschotel die gouverneur-generaal
Joannes Camphuys had geschonken aan de nog niet voltooide Portugese Buitenkerk. Na zijn
overlijden op 18 juli 1695 werden zijn wapen, de allegorische figuren Hoop, Geloof en Liefde
erin gegraveerd plus een funerair epigram:
Mijn aertsche Camphuijs was vergaen
mijn Tabernakel con naeuw staen
dogh ick sagh op een vast gebouw
dat eeuwigh sijn en duuren souw
een plaats door Jesus toegeseijt
en in sijn vaders huijs bereijt
wel zaligh is die mensch sijn lodt
die heeft een Timmeringh bij Godt.833
833 Valentijn 1726, IV.I, p. 323. Ook afgedrukt bij Camphuys’ levensbeschrijving in Historische beschrijving
der reizen., dl. 20, 1765, p. 273-283; De Haan 1923, D15; Du Perron 1938, p. 34-36 (cit.); Du Perron 1948, p.
54-56 (cit.); Voskuil-Groenewegen 1983, p. 34-35; Eliëns 2002, p. 8.
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 Jan Hooyman (voor 1765-1789)
Jacob Steendam en Everhard Kraeyvangen schreven enkele berijmde funeraire herinneringen.
Ook de Lutherse predikant Jan Hooyman voelde zich hiertoe geroepen na het overlijden van
gouverneur-generaal Reinier de Klerk. Hooyman was in maart 1766 naar Batavia gekomen834
Hooyman en De Klerk kenden elkaar zo’n vijftien jaar. Hooyman was vaak te gast op De
Klerks ontvangsten en ze waren beiden lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen. De Klerk overleed op 1 september 1780. Ruim twee weken na de begrafenis
herdacht Hooyman de dertigste gouverneur-generaal die een halve eeuw in Oost-Indië had
gewoond. De predikant had ervaring met het uitspreken van herdenkingspreken.
De preek voor Reijnier de Klerk verscheen als De rechtvaerdige op zyn sterfbedde,
afgemaalt in eene treur-rede, ter gedachtennisse van [...] Reynier de Klerk in 1780 bij de
Compagniesdrukker Egbert Heemen. In zijn vlot lezende preek, blikte Hooyman terug op het
leven van de in in 1710 te Middelburg geboren De Klerk835
Hooyman memoreerde in zijn preek De Klerks leven, diens gastvrijheid en betrokkenheid
met de Bataviase inwoners en de stad zelf. Maar ook diens betrokkenheid bij de Javaan die hij
onthief van diens verplichting van hof- en herendienst aan de vorsten die hij had
aangemoedigd om zijn land voor eigen behoefte te verbouwen.
De preek van Hooyman werd gevolgd door een zeven strofen tellende Treur en troostzang
op de plechtige lykreden met de volgende openingsregels:
Helaas wat Schouwtooneel! hoe klopt my 't angstig hart!
Wat droevig Lykmisbaer! de Dood zweeft langs de straaten,
En vreest geen Gryze kruin, geen hoogheid kan hier baaten;
Elk Coster Batavier kleed zich in ’t aak’lig zwart;
Voor ’t plechtig feest-muzyk, hoordt men nu treurgezangen;
Het Tempel-Choor is zelf met rouwgewaad behangen.
De openinsregel van de slotstrofe roept de vraag op of deze treurzang door Hooyman zelf of
door nog onbekende dichter was geschreven:
Dus wierdt de Christenschaar getroost uit HOOYMANS mond,
En ’t Lykmisbaar was stom, door kracht van taal en reden;
Ja, in elks dankbre ziel ontsprongen Vrolykheden,
Toen men niet meer by ’t Graf, maar in de Raadzaal stond.
Zòò moge in Druk en Vreugd de Godheid ons beschouwen,
Wel zalig is dan ’t Volk die steeds op Hem vertrouwen.
Deze funeraire zang werd gevolgd door een acrostichon getiteld ‘Graf-Schrift op zyn hoog
edelheid Reynier de Klerk’.
Reist hier in ’t Somber graf, het oud en koud gebeent’
834 Jan Hooyman was met de Jonkvrouwe Kornelia Jacoba voor de Kamer Enkhuizen op 27 maart 1766 naar
Batavia gekomen. (Stadsarchief Amsterdam, Archief Evangelisch-Lutherse gemeente , inv. nr. 1340, fol 209,
293-297.)
835 De Klerk was op 28 december 1728 met de Hillegonda voor de Kamer Hoorn voor de eerste keer naar
Bataveia gekomen. Als derde waak voor de Kamer Zeeland met’t Vliegend Hert op datum 1731 (DAS 1979, II,
nr 2820.1). De Klerk beklom de hierarchische ladder: boekhouder naar gouverneur-generaal (1777). Zijn positie
kreeg extra aanzien na zijn huwelijk in 1754 met Sophia Francince Westpalm, de dochter van de toenmalige
directeur-generaal. Hij was toen benoemd tot buitengewoon raad van Indië. Na de oprichting van het
Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen werd hij door het bestuur van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem gekozen tot lid.
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Een braaven* Generaal? By elk helaas beweent!
dappere
Y wandelaar staa dan stil by deeze doods-valleiën,
Nu moogt hy hier met recht ’s Mans overschot beschreiën.
In vroege en prille jeugd beploegde Hy de Zee,
En bragt Hem andermaal op deezen Ooster-Rhee,
Roemruchtig wierd Zyn naam vermeldt op veeler tongen;
De Grysheid en de Jeugd heeft van Zyn lof gezongen;
Eervaarenheid en Zorg, Menschlievenheid en Raad,
Kloekmoedigheid en Deugd, blonk uit Zyn fier gelaat:
Langs ’t waare Heldenspoor wierdt hy ten Throon verheven,
En leeft, na dat Hy stierf, in ’t zalige Hemelleeven.
Rust, rust dan heilige Asch! Hier onder deeze zerk:
Kroondt d’Eeuwigheid ’s Mans Lof, Hy blyft Reynier de Klerk.836
Beide funeraire gedichten verschenen eveneens bij Egbert Heemen.837

De rechtvaerdige op zyn sterfbedde, algemaalt in eene treur-rede (1780
‘Graf-schrift op zyn hoog edelheid Reynier de Klerk’

Na Radermacher en Van Iperen was Jan Hooyman het derde belangrijke bestuurslid van het
Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen.838 Hooyman had ook
belangstelling voor de handel en de landbouw.In zijn thuyn of buitenplaats Pondok Gedeh,
even buiten Meester Cornelis, experimenteerde hij met landbouwgewassen. Hij publiceerde
erover in de genootschappelijke Verhandelingen en stelde geldprijzen ter beschikking voor
prijsvragen over de verbetering van de landbouw. Hij was tevens geïnteresseerd in de
verbetering van het onderwijs in Batavia. Zijn voorstel werd besproken in de Raad van Indië,

836 Hooyman 1780, p. 303. Bij dit acrostichon zijn de letters die de naam Reynier de Klerk vormen haaks op de
versregels gezet.
837 Egbert Heemen was op 31 oktober 1758 met de Standvastigheid voor de Kamer Rotterdam naar Batavia
gekomen. Hij was letterzetter (1759) en drukker (1760-1765) in de Compagniesdrukkerij. Vanaf 1765 tot zijn
overlijden op 26 oktober 1781 was hij baasdrukker (NA, 1.04.02, VOC, inv.nr. 11651, f. 4; NA, 1.04.02, VOC,
inv.nr. 11692, f. 9;. NA, 1.04.02, VOC, inv.nr. 6682, testamentnummer 08811).
838 De Haan 1922, § 572, 1007 en § 1375; Groot 2006, p. 53, 55, 82 en p. 366, n. 51.
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die de Heren Zeventien op 23 januari 1778 erover berichtten.839 Evenals Radermacher, Van
Iperen en De Klerk was Hooyman corresponderend lid van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen in Haarlem (1779-1789) en van het Bataafsch Genootschap in Rotterdam
(1782-1789). Hij moest niets hebben van gelukzoekers in Batavia, zoals blijkt uit een passage
in zijn brief aan vaderlandse vrienden: ‘Hoe veele aanzienlijke geslagten, door het
wisselvallig geluk beroofd van hun vermoogen, herstellen binnen onze muuren hunne
gevaarlijke behoeftigheid’? 840 Wellicht betrof zijn kritiek op medegenootschapslid Willem
van Hogendorp. Zelf had hij bij zijn uitzending door de classis van de Amsterdamse
Evangelisch-Lutherse gemeente het nodige aan te merken over zijn salaris.841 In de jaren dat
er minder belangstelling voor het genootschap was, redigeerde hij alleen het vijfde deel van
de Verhandelingen (1790). Over Hooyman werd gezegd dat hij ‘zeer ondeugend en
losbandig’ was.842 Dat brak hem in 1789 op. Hooyman werd in zijn thuyn Pondok Gedeh
vermoord. In zijn nalatenschap was een legaat voor een prijsvraag over landbouw voor de
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.843

Jan Hooyman (voor 1765-1789)
schip Jonkvrouwe Cornelia Jacoba, predikant
Batavia 1770-1789, predikant, lid College van Curatoren en Scholarchen
openbare lessen, 1778
Oprichter van een kostschool voor meisjes (1778-1779)
Treur en troost-reeder […] Petrus van der Parra (1776)
De rechtvaerdige op zyn sterfbedde, afgemaalt in eene treur-rede, ter
gedachtennisse van [...] Reynier de Klerk (1780)
Bijdragen Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap
*Hooyman onder andere:
*‘Verhandeling over den tegenwoordigen staat van de land-bouw […]
suiker, 3 afleveringen (1779, 1780 en 1781)
*Kort verhaal van den […] Deensche zending […] Coromandel’ (1780)
*‘Bericht omtrent het katoenspinnen en weeven onder de Javaanen en
Chineezen’ (1780)
*‘Beschrijving der vogelnestjes (1781)
*‘Berigt […] wegens tarwe, gezaat en geoogst in zyn thuin op Jaccatra
(1790)
*Hooyman met Jan Jacob Vogelaar:
‘Korte en eenvoudige beschrijvng van den Tjembing […] doodenfeest
der Chineezen […] (1789)
lidmaatschap:
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1779-1789)
corresponderend lid Bataafsch Genootschap(1782-1789)
Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (1779-1789)
corresponderend lid Bataafsch Genootschap(1782-1789)

Een passend slot aan de overpeinzingen over de funeraire Compagniespoëzie is het epigram
839 NA, 1.04.02, VOC, 3476, microfilm 3499-2.
840 De Haan 1922, § 1007.
841 Amsterdam, 30573, Archief Evangelisch lutherse gemeente, inv. nr. 1340, f. 252-259,; idem 1342, f. 252259.
842 De Haan 1922, § 572; Groot 2006, p. 55.
843 Noord-Hollands Archief, 444, Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, inv.nr. 4, f.1536-1537, f.
1577 6 september 1791 en f. 1634 21 mei 1793.
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op de zerk van zekere J.V.K. die op 4 december 1762 was overleden. Zijn grafzerk is te zien
in Museum Taman Prasasti, de voormalige Bataviase begraafplaats Tanah Abang:
Soo gy nu Syt – Was
Ik Voor Deesen
Dat – Jk nv Ben Svlt
Gy ook Weesen
Maar ook de verzuchting van een overleden mesties verwoord door een anonieme, mogelijke
inheemse dichter aan het eind van de achttiende eeuw mag niet ontbreken: Wellicht was het
bestemd voor een vriend die op het kerkhof van de Portugese Buitenkerk of de huidige Geraja
Sion was begraven:
Lámoer koélo palástro
Odjo di laták; odjo di laróek
Kemoelóno, soetro wóengoe
Bantalóno pajoe dóro
Pendemóno ing Kertasari
Tangisóno dandang goélo

844 Stz. [Steinmetz] 1943, p. 46.

Wanneer ik zal zijn overleden
Zeul me dan niet her en derwaarts;
Win m’in een wâ* van paarse zij
Vlij mijn hoofd op een schoone boezem
Begraaf me in Bloemenstad
En beween me met zoete klachten844

wade
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Compagniespoëzie

23  Epiloog
In de voorafgaande hoofdstukken hebben we kennis gemaakt met bekend en nog onbekend
Compagniespersoneel dat naast hun dagelijkse bezigheden de tijd vond voor het schrijven van
poëzie. Ze werden voor het eerst geïntroduceerd door Samuel Kalff in de eerste bloemlezing
van Indisch-Nederlandse teksten, Oost-Indisch landjuweel. Kalff constateerde dat bij de
afwezigheid van de bloemen onder de teksten het maar een mager literair boeket was. Dankzij
zijn kennis van de Indische archieven introduceerde F. de Haan in zijn ‘Excurs II. Indische
verzenmakers’ in Priangan (1911) nog onbekende schrijvers die in hun vrije tijd proza en
poëzie schreven. Dankzij zijn aanstelling als assistent-bibliothecaris kon E. du Perron
beschikken over nieuw literair materiaal. Op basis daarvan kwam hij in zijn artikelenreeks in
het tijdschrift De Revue (1921) met nog meer nieuwe auteurs. Met de hulp van anderen kon
hij zijn verzameling titels en auteurs verder uitbreiden. Dat deed hij met zijn bloemlezing De
muze van Jan Companjie (1939 en 1948) met de nadruk op dichters uit de zeventiende eeuw.
In het beoogde vervolg ‘Van Kraspoekol en Saïdjah’ zou de achttiende eeuw met de
Verlichting aan bod komen.
Na Du Perron was de zoektocht naar Compagniesschrijvers niet stilgelegd. Zijn
gepubliceerde en beoogde bloemlezingen lagen aan de basis van de Oost-Indische spiegel
(1972, 1973 en 1978) van Rob Nieuwenhuys. Maar eigenlijk voegde Nieuwenhuys geen
nieuwe Compagniesauteurs toe. Andere onderzoekers traceerden in bibliotheken en archieven
onbekende zeventiende- en achttiende-eeuwse Compagniesteksten, sommige in manuscript,
andere in druk, maar nog niet aan het corpus van de Compagniesliteratuur toegevoegd. Deze
schrijvers werden geïntroduceerd tijdens de lezingenmiddagen en in het tijdschrift van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde en in het Oost-Indisch magazijn, samengesteld
door Bert Paasman, Rob Nieuwenhuys en Peter van Zonneveld. Voor het eerst werd de
Compagniesliteratuur geordend en besproken door Bert Paasman. Hij deed dat in zijn bijdrage
‘De Indisch-Nederlandse literatuur uit de VOC-tijd’ in het overzicht van de koloniale en
postkoloniale literaturen in Europese talen, Europa buitengaats (2002) dat door Theo D’haen
was samengesteld.
In Batavia berijmd wordt in het tweede hoofdstuk een verzameling dichtwerken besproken.
De gedichten geven een literaire en (cultuur-)historische impressie vanaf de eerste jaren van
de VOC in Batavia tot ver in de achttiende eeuw. De teksten geven ook een beeld van het
literaire leven in Batavia. In navolging van Du Perrons De muze van Jan Companjie is dit
tweede hoofdstuk een ‘tentoonstelling met een beredeneerde catalogus’ waarin historischsociologische en historisch-antropologische informatie niet onderdoet voor literaire
informatie. Nog meer dan in De muze van Jan Companjie wordt daarbij aandacht besteed aan
de Compagnieauteurs zelf. Op een paar na figureren ze niet in Nederlandse
literatuurgeschiedenissen. De literaire productie van een Compagniesdichter wordt ingepast in
zijn Bataviaas verblijf. Nieuw is ook de aandacht voor teksten die nooit in druk zijn
verschenen, bijvoorbeeld de gedichten en toneelstukken van Laurens van Elstland en
Abraham Alewijn. Het handschrift ‘Van de Ridder-ordre Suum Cuique’ werd al Du Perron in
De muze van Jan Companjie besproken, maar in dit tweede deel van Batavia berijmd wordt er
nog meer aandacht aan besteed. Nieuw is ook de informatie over de Afrikaanse jaren en het
verblijf in Nieuw-Amsterdam van Jacob Steendam. Daar blijkt dat Steendams belangstelling
voor Batavia niet zo maar uit de lucht kwam vallen. Hoewel Hermanus Terkamp protectie
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genoot van gouverneur-generaal Petrus van der Parra zocht hij ook toenadering tot het
vaderlands genootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt en hij publiceerde gedichten in de
genootschappelijke Proeven van poëtische mengelstoffen. Ook in Batavia werd
gelegenheidspoëzie geschreven. Bataviase dichters bezongen de lof of feliciteerden voorname
medebewoners.
Bataviase correspondenten van de vaderlandse tijdschriften informeerden de lezers in de
Republiek, of elders in Oost- en West-Indië over de literaire ontwikkelingen in de OostIndische hoofdstad.
Vond Du Perron de Indische natuur een belangrijk motief in de Indisch-Nederlandse
literatuur, in de Compagniesliteratuur is daar weinig aandacht voor. De dichters zochten hun
Helicon niet in de Preanger en hun muzen wandelden niet onder de palmen. Tijdens de VOC
werd Indië, minder dan in de negentiende en begin twintigste eeuw, met natuurschoon
geassocieerd. Toch had een enkele Compagniesauteur er wel oog voor. Zo zocht predikant
Josua van Iperen ontspanning in de Bataviase Bovenlanden. De doodzieke Johannes Hofhout
ging naar de warme baden van Tjipanas voor de genezing van zijn koortsen. Zoals veel andere
baren, nieuwkomers, leed hij hieraan. Tijdens zijn tocht naar Tjipanas leed hij aan
koortsdromen. Hij was bang voor het geschuifel, geratel en geschreeuw van de wilde dieren.
Maar toen hij ’s morgens zijn ogen opende, was hij diep onder de indruk van het landschap
dat zich aan hem openbaarde. Het proza van zijn brief aan zijn moeder in het vaderland doet
niet onder voor zijn poëzie:
de gouden Morgenstond schoof het zwarte nachtgordyn weg, en vertoonde ons een
vermakelyk Dal- en luisterryk Berggezigt; in ’t verschiet pronkten schaduwryke Bosschen
en boomryke Heuvelen; de guldden dagtoorts, die zich nu boven de Kim vertoonde,
verguldde de toppen van Javaas blaauwe Bergen, en schoot hare stralen door de
dikgebladerde Canarie- en hooggevederde Calappus-Boomen, de Renosceros en Tyger
schuilden, met de Slang en andere Gedrochten, in hunne hoolen, terwyl het Inkhoorntje
met het Aapje, zich, benevens het schoon geveederd Pluimgedierte, op de Pisang- en
Goujawes-Boomen verlustigden.845
Bij het zien van de ‘gouden dagtoorts’ verruilde Hofhout proza voor poëzie:
Zyt wellekom, herboorne straalen,
Die schemering en duisternis
Het hoofd beschaamd doen onderhaalen,
Vertoont ons al wat zigtbaar is.
Wanneer zal uwe fakkel baren
Dien dag, dien langgewenschten dag,
Dien ik, in deze bange jaren,
Gedagvaart heb, door myn geklag:
Dien dag, dat ik, gezont, te vrede,
Vaarwel zeg aan het Indiesch Strand,
Den Vaderlandschen Grond betrede
In ’t ryk gezeegend Nederland!846

845 Hofhout, Bataviasche reis-almanach, p. 114-115 en Hofhout [1786], p. 114-115. Ook De Haan 1911, II, I, p.
541-542; Nieuwenhuys 1978, p. 26; De Haan 1984, p. 186.
846 Hofhout, Bataviasche reis-almanach en Hofhout [1786], p. 115. Schiff (1869, p. 163) vermeldt de strofes
‘Dien ik in deze lange jaren,’ en ‘Gedagvaart heb, door myn geklag.’ Ook De Haan 1911, II, I, p. 542;
Nieuwenhuys 1965, p. 42; Nieuwenhuys 1975, p. 74; De Haan 1984, p. 186. Ook Schoute. 1929, p. 241-242.

484

Dankzij zijn genezing kon Hofhout terugkeren naar het vaderland, waar hij in Rotterdam
boekhandelaar werd. Dat geluk hadden niet alle Compagniesdichters. Velen vonden hun
laatste rustplaats in de rode aarde van Batavia, hun poëzie als nalatenschap achterlatend.
Voor de samensteller van een bloemlezing blijven er altijd nog wensen. Dat geldt ook voor
deze studie. Hoe mooi zou het zijn om de dichtbundels Oost-Indische uitspanningen (1752)
van Gerard Verbeet en Dichtlievende eerstelingen. Mengel-poezy (1777) van Hendrik Joséphe
aan het tekstcorpus van Batavia berijmd toe te voegen!

