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Ü nder de doorlugtige mannen, welke der Neder· 
landfche Oostindikhe Maatfchappye, in het gewigtig 
nmpt van Gouverneur Generaal van Indiën, gediend 
hebben , verdient eene aanzienlyke plaats de beroemde 
J11n Pieterszorm Koen. Hy wierdt gebooren te Hoorn 
op den achtfien van Louwmaand des jaars t587. Al 
vroeg wierdt by van zyn Ouders tot den Koophandel 
opgeleid, en, om in denzelven te bedreevener te worden, 
van hun naar Rome gezonden, alwaar hy etlyke jaaren 
woonde by zekeren Piscatori, een vermaard Koopman 
dier Stad. Na verloop \lan eenige jaaren keerde hyvan 
daar in zyn Vaderland te rug, en vertrok in den jaare 
1607, toen hy den ouderdom van twintig jaaren hadt 
bereikt, in de hoedaanigheid van Onderkoopman, met 
bet fchip Nieuw· Hoorn, naar Oost· lndie. Met het• 
zelfde fchip en in dezelfde bediening kwam hy, in den 
jaare 16u, in het Vaderland te rug. 

De Kamer van Amfrerdam, welke hem tot Opper 
koopman en Bivelhebber van twee fchepen, de Provin· 
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cien en de Hoop, hadt aange(leld, zondt hem, in Bloei· 
maand van 't volgende jaar 1612., andermaal naar de In. 
dien, daar hy zich, door zyne bekwaamheid en vlyr, 
zo noodzaaklyk wist te maake11 by de voornaamfi:en zy. 
ner Natie, dat hy, in den jaare 1613, niet alleen met 
den rang van Raad van lndie bekleed, maar ook tot 
de· waardigheid van Directeur Generaal van den Koop· 
handel verheeven wierdt. Dit Ampt, het eerfl:e naa dat 
van Gouverneur Generaal, tot nog toe.onbekend , heeft. 
alzo met Koen eenen aanvang genomen. Daarenboven 
verklaarde hem de Regeering tot Voorzitter van Ilan
tam, daar by zyn verblyf nam. Aan alle hoofden der 
Buiten. Cantooren wierdt bevolen, hunne boeken naar 
Bantam te zenden , om daar door Koen na~ezien , en 
in de a!gemeene boeken overgebragr te worden, ten 
einde daaruic jaarlyks een netten fiaat van aUe de eigen
dommen, winfi:en en verliezen der Maatfchappye op te 
maaken. Koen was dus àe eerfie, die deeze Italiiian· 
fche wyze van , met her houden van een algemeen 

boek, welke hy re Rom~ geleerd hadc, in de In· 
dit:n invoerde, Hierdoor kreeg by eene grondige ken
nis van ieder Kantoor en plaats, en van den gamfchen 
Koophandel der Maatfchappye. 

In Bloeimaand des jaars 1615 zondt hy den Opper• 
koopman Pieter van den Broeke, voor de tweedenmaal 
naar het Roode Meir, tm, in denjaare1617, met twee 
fchepen, over 't Eiland Mauritius, Madagascar en 't 
Roode Meir, naar Suratte, ten einde om den Pormgee· 
zen alle mogelyke afbreuk te doen. 

Midlerwyl nam Koen het ampt van Direcreur Generaal 

van den Koophandel, met zo veel yver, getrouwheid, 
en voordeel voor de Maatfchappy, waar, dat w .mneer de 
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Generaal Laurens Reaal , in den jaare 1617 , om zyn 
ontflag aanhieldt, de Vergadering van Zevemienen , 
met eenpaarigheid, befloot, hem deeze waatdigheid op 
te draagen. Zyne aanftel!ing , gedagtekend den een en 
dertigfien van Wynmaand des jaars 1617, dech die hem 
11iet voor Zomermaand des volgenden jaars ter hand 
kwam , ging verzeld van eenen Lastbrief der Algemeene 

' Staaten , en van Prins Maurits. Uit kragr van 
deezen Lastbrief beftondt Koen aan de Bewindheb· 
bers der Maacfchappye te fchryven, dat hy hunne beve• 
len niet konde gehoorzaamen, ten zy ze alvoorens it;J de 
Vergadering der Algemeene Staaten waren nagezien. 
Over dit fchryven ontving hy van de Heeren Bewindheb· 
beren een fcherpen brief; doch Koen tekommerde zich 
des luttel. 

De Maatfchappy bezat, in deezen tyd , geene plaat· 
zen in eigendom , dan alleen op Amboina ; ondertus
fchen was 't haar belang , eene verzekerde plaats te 
hebben , als een middelpunt van haaren Koophandel" 
welke nu al van groote uitgeflrektheid was geworden. 
Den wakkeren Jan Pieterszoon Koen komt de eere 
toe , dit te hebben uitgevoerd. 't Zal niet ondienftig 
zyo , van de opkomst van Batavia hier in 't kon verflag . 
te doen. 

Al in den jaare 1617 hadt de Maatfchappy hunnen 
bevelhebberen gelast , een bekwaam fiuk lands van den 
Koning van Jakatra of eenige andere Javaanfche Mogen. 
heid te koopen , tot het fl:igten eener fl:ad en fl:erkce, 
alwaar men den voorraad van Indifche en Nederlandfche 
goederen zou mogen ontvangen en bewaaren. Eenige 
jaaren te vooren hadden de Hollanders al eene woonir1g 
gehad te Jakatra aan den zeekant , beoosten de rivier 
Tangezang , waar toe zy den grond van den Koning 
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gekogt hadden. Doch toen de naarfüge en wakkere 
Jan Pieterszoon Koen het opperbevel bekomen hadt, 
zogt h y hieromtrent eene nieuw fl:ad en fl:erkte aan te 
leggen , en daartoe insgelyks verlof te bekomen van 
den Koning van Jakatra. Terwyl men hier over handel• 
de , kreeg Koen vermoeden , dat de Koning met de 
Bantammers en mee de Engelfchen , die zich te Bantam 
en Jakatra onthielden , in heimelyke onderhandeling 
getreeden was, om hem en de zyuen , die 't reeds te 
Bantam naauwlyks houden konden , ook van Jakatra te 

verdryven. Hy valt hierop bedekrelyk aan 't verfierken 
van de wooning der Maatfchappye ; 't welk , toen 't ge. 
merkt wierdt , groote agterdogt verwekte hy de Engel· 
fchen en Javaanen. De fl:ad Jakatra wierdt toen ook 
gefl:erkt. fylen floot zelfs de fierkte der Neder!anderen in , 
met eenige Schansfen, daar Engelsen gefchut op gelegd 
wierdt. Maar Koen vernielde ze eerlang , vernomen 
hebbende, dat de Eugelfchen een fchip der Maatfchap. 
pye genomen hadden, _en verdere vyandlykheden dreig
den. Kort hiernaa verliet hy de nieuwe vesting, op de 
tyding van 't naderen eener Engelfche Vloot , 't bevel 
over dezelve laacende aan Pieter van den Broeke. Hy 
fiak, op den laatfl:en van Wintermaand des jaars 1618, 
met zeven fchepen in zee , raakte !laags met de Engel· 
fchen, doch week eerlang naar Amboina , alzo de En· 
fchen , nieuwe verfierking van fchepen gekreegen heb• 
bende, hem veel te magtig geworden waren. De Ves• 
ting te Jakatra , toen door de Engelfchen te water, en 
door de Javaanen te lande belegerd zynde, wierdt 'er, op 
den negentienden van Louwmaand des jaars 1619, eem 
verdrag getroffen , waarby de Koning van Jakatra zes· 
duizend H yksdaalderi wierden toegelegd, en voorts 
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bedongen , dat de wooning der Maatfchappye niet ver. 
der verfl:erkt zou worden. 

Alles fcheen nu in rust, toen van den Broeke, ter 
maaltyd genodigd by den Koning , met eenigen der 
zynen vastgehouden en in boeijcn gefmeeten wierde. 
Die fcheen 't bedryf der Engelfchen, die de Neder• 
Ianders welhaast noodzaakten tot een verdrag, waarby 
men beloofde, hun de Vesting te zullen opgeeven. 
Doch 's daags naa 't fluiten van dit verdrag, rukken 
de Bantammers onverhoeds in Jakatra, berooven den 
Koning in een oogenblik van zyn gebied , en verzen
den hem in ballingfchap. Van den Broeke en de anrlere 
gevangenen wierden wen naar Bantam gevoerd, daar zy 
nog ettelyke weeken zaten. Midlerwyl bleef de uieu. 
we vesting nog in de magt der Nederlandere11, die 
zeden handelden om zich onder de befcherming des 
Konings van Bantam te begeeven. Doch 't liep aan 
tot den elfden van Lentemaand , eer men 't over de 
voorwaarden eens wierdt. De Koning van Bant1m 
weigerde ze nogthans te bevestigen; ook dreigde hy 
zedert, de Vesting met geweld aan ce tasten. De 
Javaanen arbeidden zelfs reeds aan een Schans of Bol· 
werk, niet verre van de wooning der Engelfchen; 
doch de onzen verdreeven hen uit hun voordeel. 
't Leedt, egter, niet lang, of zy vielen op nieuw 
aan 't werk. Doch 'c verièhynen van Koen met .eena 
Vloot van achttien fchepeu op de Reede van Jakatra 
deedt de zaaken van gedaante veranderen. De Engel
fche Vloot , welke dus lang in de Straat van Sunda 
gekruist hadt, was, op zyne aankomst, van daar ge• 
weeken. Koen, zich gelaatende op Jakatra, niet op 
den Koning van Bantam verll:oord te zyn , liet deezen 
weeten, dat hy zich onzydig hadt te houden. Zon
dl!t hierop befcheid te wagten , of hem tyd van beraad 
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te geeven, valt hy uit de Vesting, aan 'c hoofd va11 
duizend man, in dertien vendels verdeeld, en doet een 
aanval op de Cl:ad. Zy was in een oogenblik veroverd. 
Koen nam 'er bezit van in naam der Nederlandfche 
Oosdndifche Maatfchappye, op den dcrcigO:en van 
Bloeimaand. 

Omtrent twee maanden voor Koens aankomst, had. 
den de hoofden der Bezettinge op de nieuwe Vesting, te 
Jakatra , beflooten , aan dezelve den naam van Batavia 
te geeven , in gevolge van eenen last , reeds in 't jaar 
1617 gegeeven, door de Maatfchappy. Doch Koen 
toonde zich misnoegd , dat zulks zonder zyne kennis 
gefchied was. Ook deedc by den nieuwen naalfl , dien 
men boven de poort van 't Huis Mauritius gefchreeven 
hadt, terfi:ond uicveegen; voorts zorge draage11de ~ dat 
de naam Batavia in geene openbaare fchriften gefpeld 
wierdt, vóór Oogstmaand des jaars i6u , wanneer 'er 
bevel kwam uit het Vaderland , dat de Stad en 't Kas• 
teel , gebouwd in 't Koninkryk van Jakatra, voorman 
Batavia genoemd zou worden. Aan den Gouverneur 
Koen moet dus de eere gegeeven worden van de cerlle 
grondlegging van Batavia , dat zedert in getal en aan· 
zienlykheid van gebouwen van tyd tot tyd zyude aangc· 
groeid , veele jaaren agtereen , en nog tegenwoordig, 
onder de voornaam!l:e Koopfl:eden der waereld is gere• 
kend geworden. Koen de handen een weinig ruim 
gekreegen hebbende , deedt alles wat in .zyn vermog.e11 
was om de nieuwgebouwde fiad in een bloeienden fiaat 
te brengen , en met Hollanders te bevolken. Men ont • 
biedt hiertoe vrouwen uit Holland , die vervolgens te 
:Batavia, met een kleine fomrne gelds, op last der Maat• 
fchappye als een bruidfchat aan haar gegeeven, wierden 
uitgehuwd. Zelfs vertrokken geheele huisgeûnnen der. 
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waarts , om zich te Batavia neer te zetten. 
Naadat de Gouverneur de Maatfchappy dus van eene 

verfierkte plaats verzekerd hadt, was hy bedagtom haa• 
ren handel verder uir te breiden. Het eerfle, 'c welk 
hy, ten dien einde, in den Raad voorfloeg , was de / 

;te onderbrenging der Bandaanen, en de herfl:elling der 
zaaken op Amboina en de andere Molukfche Eilanden. 
Schoon de Engelfche Gelastigden de noodzaaklykheid er· 
kenden van 't geen de Hollanders, ten deezen aanzien, 
'Voorfloegen, en hunne verpligting om hun te hulpe te 
komen, verklaarden zy z:ch, egter, daartoe onverm<?• 
gende, alzo het hun aan fchepen en geld ontbrak. Koen. 
antwoordde op deeze verklaaring, dat vermids de Engel· 
fchen het hunne niet wllden toebrengen, ter herfiellinge 
der algemeene zaaken op deeze Eiianden, hy het alleen 
zou onderneem~n ten voordede zyner Meesteren ; en 
fchooh hy zich van de hulp zyner Bondgenooten verfl:ee • 
ken zag, hy op die des hemels vertrouwde, welke hy 
reeds zo meenigmaalen ondervonden hadt. Koen begaf 
zich op reis, den 13 van Louwmaand des jaars 16.:?.I, 
en liet den 'J.7 het anker vallen voor het Fort Nasfau, 
op het Eiland Neiza. 

Door de trouwloosheid van zekeren Engelschman 
ontmoette de Gouverneur hier merkelyken tegenll:and. 
Deeze hadt de Bandaanen verwittigd van alles wat in den 
Raad was voorgevallen : zodat zy op hunne hoede wa• 
ren; ook hadt men de fiad Lonthoir, op het groot 
eiland Banda geleegen, vier fiukkengefchut toegefchikt; 
doch de inwooners hadden den tyd niet gehad om ze ter 
bekwaamer plaatze te brengen, en dus de Hollandfche 
VJooten den doortogt te beletten. .Andere Engelfchcn 
hielpen hen om zich in !laat van tegenweer te fiellen. 
Koen liet hun aanzeggen om te vertrekken, en gaf hun 
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kennis van 't geen ten opzigte van Banda, Amboina en 
andère Molukfche Eilanden, beflooten was. Doch de 
Engelfchen gaven hierop geen agt; zyvolharddenin den 
Bandaanen hunne hulp te betoonen, 

Koen hadt befiooten, het groot Eiland aan den zuid· 
kam aan te tasten; doch naauwlyks hadt liy den-aanval 
begonnen, of het gefchut der Engelfchen noodzaakte 
hem op zee te wyken. Hierom vernieuwde by zyne 
onderneeming aan een anderen kant; doch dezelfde oor
zaak decdt hem ook hier even ongelukkigflaagen. By een 
derden aanval, egrer, wietdt de fiad Lonthoir fpoedig 
ingenomen. Verfcheiden kleine Steden ondergingen het
zelfde lot, wier inwoon ers zich deels onderwierpen, deels 
de vlur;t namen. De Bandaanen, gezamentlyk vergaderd, 
vernieuwden de oude verbonden, en erkenden de Op• 
perheerfchappy der Algemeen\! Staaten. Op deeze wyze 
wierdt het gebied der Maatfchappye over de Eilandeil. 
van Banda uitgebreid. 

De wakkere Koen, ten oogmerke hebbende om overal 
orde op alles te fiellen , bevlytigde zich vervolgens om 
de zaaken op .Amboina te regelen. Hy vondt de dingen 
aldaar in een verwarden toefiand; om hierin te voorzien, 
beriep hy eene algemeene Vergadering van alle de Eilan • 
den; dezelve wierdt gehouden op den eeril:<!n van Zo· 
mermaand des jaars 1621. De tegenwoordig zyndt 
Afgevaardigden vernieuwden den eed van getrouwheid; 
anderen, welke te vooren van hunnen pligt waren afge. 
wecken , wierden, op dezelfde voorwaarde, in genade 
aangenomen. Vermids zy de fchuld hunner Oproerig· 
heid gaven aan Hidajat, Landvoogd van de gewesten 
van Ceran , zondt Koen hem een affchrift van hunne 
verkJaaringen , met ernll:ige vermaaoingen, en bedreiging 
van andere middelen ~o hy niet van gedrag veranderde. 

Koea 
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Koen, dus de rust op Amboina herfield hebbende, 
keerde in zegepraal te rug naar Batavia. Een Ieeven zo 
vol moeite en zorgen, als by dus lang geleid hadt, deedt 
hem naarrust, en zyne langduurende afweezigheid naar 
't Vaderland haaken. Hierom verzogr hy om zyn ont• 
flag, door een brief, gedagtekend den elfden van May 
deezes jaars. De Bewindhebbers verzogten hem crnOig 
nog twee of drie jaaren zyne bediening te willen waar· 
neemen, met toezegging van eene maandlykfche verbod• 
ging zyner wedde van twee honderd G,uldens ; doch inge• 
valle hy by zyn befluit volhardde, wierdt hy gelastigd, 
nevens den Raad van Indie, zulk een perfoon , by voor• 
raad. tot zynen opvolger re verkiezen, als men daartoe 
het bekwaamst zoude oordeelen. Naadat dan de Gou · 
verncur Koen, zich van dit verlof bedienende , Petrus 
Karpentier tot zynen Opvolger benoemd hadr , vertrok 
hy, den ten en denigften van Louwmaand des jaars 1Ci23, 
van Batavia, en kwam den drie en twintigfl:en van 
Oogstmaand behouden in Zeeland aan • onder zyn ge• 
leide hebbende vyf rykgelaaden fchl.'.pen. 

By zyne wederkomst betoonde de 1\1aatfchappy, hoe 
zeet zy over zyne dienflen voldaan was. Men betaalde 
hem zyne wedde als Direkteur Generaal van den Koop. 
l1andel, bedraagende vierhonderd Guldens ieder maand, 
en nog eens zo veel zeden by zynen lastbrief van Gou· 
verneur Generaal hadt ontvangen, tot op zyne te rug 
komst in 't Vaderland, ·nye tafel, en een gefchenk van 
drie duizend guldens, en nog een ander gefchenk van 
tien duizend guldens , voor zyne getrouwe dienfl:en in •c 
waarneemen deezer beide Ampten gedaan ; zeven dui • 
zend Guldens voor het fügten van Batavia, en drie dui· 
zend voor de verovering der Eilanden vau Banda; be
)ialven een gouden Keten eer waarde van twee duizend 
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guldens, benevens eene Medailje, bevattende een Op• 
fchrift zyne verrigtingen vermeldende; en eindelyk een 
Degen waardig vier honderd guldens, om thans te zwy· 
gen van eene fomme van twintig duizend guldens, wel· 
ke by v::n de Maarfchappy te eifchen hadt. Hy hadc 
het Opperbewind vier jaaren en zes maanden be· 
kleed. 

Doch te hooge gedagten hadt men hier te lande van 
des wakkeren Koens bekwaamheid tot het gewigtig ampt 
van Gouverneur Generaal, om niet andermaal eene proe· 
ve te neemen, of hy op nieuw tot het aanvaarden van 
hetzelve kon bewoogen worden. De Bewindhebbers 
deeden hem eenpaarig dit verzoek, en Koen , na eenigen 
tyd van beraad, verbondt zich. reeds in Wynmaand 
des jaars 1624, om voor de· tweede maal in dezelfde ge. 
wigtige hoedanigheid naar Indien te vertrekken. Men be· 
loofde hem zeer voordeelige voorwaarden; te weeten 
twaalf honderd guldens ieder maand, benevens de vry. 
heid om uit de Magazynen der Maacfchappye zo veel 
\iVyn , Oly en Boter te neemen , als hy tot zyn 
tafel zou noodig hebben, behalven nog eenige andere 
voordeelen. Doch toen nu de Bewindhebbers op zyn 
fpoedig vertrek naar Indien aandrongen, kreeg men van 
daar eene tyding, welke zyne reize eenigen cyd deedt 
opfchorren. Deeze was het berige wegens de befaamde 
zamenzweering der Engelfchen op Amboina, en de firaf· 
fen, op den zeven en twintig!len van Sprokkelmaand 
des jaars 16!23, deswegen geoetfead. De Engelfclren 
klaagden hierover geweldig, en gaven de voornaamfie 
fdmld aan den Gouverneur Koen , hoewel deeze, als 
reeds eene maand te vooren uit Indie vertrokken, daar 
aan geen deel konde hebben. Maar de verovering van 
Jakatra en de Eilanden van. Banda hadt den Engelfchen 
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2ulk een haat tegen hem ingeboe?.emd, dat zy zich uit 
alle hunne magt tegen zyn vertrek aankantten. Hier 
door verliepen 'er byna vier jaaren, eer Koen zyne voorge· 
nomene reize kon voortzetten. Hy bekleedde midlerwyl 
het ampt van Bewindhebber der Maatfcbappye ter Ka 
roer van Hoorn, en fiak eindelyk, in den jaare 16:q, 
in zee. 

Het algemeen gevoelen wil, dat Koen, w:rnrfchyrie• 
lyk om niet verraaden te worden aan de Engelfchen, 
zeer bedekt, en wel in de hoedanigheid van l\on!lapels• 
maat, naar de Indien vertrok. Dus vermomd bleef hy 
tot op zekere hoogte, wanneer , hy den Schipper mrt 
groote beleefd beid verzogc, dat hy Scheepsraad ge
liefde te beleggen, alzo hy iets van belang hadt voor re 
fiellen. De Schipper vraagde hem heel fors, wat hy te 
zeggen hadt, en of hy 'c niet weeren mogt '? Koen ant" 
woordde , dat het zaak en waren, die hy niet aan hem al· 
leen, maar den geheelen Raad, openbaaren moest. De 
Schipper beet hem vergramd toe : ,, Vent, gy zulr het 
" my zeggen, of ik wil geen Scheepsraad beleggen". 
" Schipper• hernam Koen, het zyn geene beuzelingen, 
" maar zaaken van aangel:>genheid, die ik nier kan, 
" noch mag zeggen". Koen den Schipper nog onwillig 
vindende , vondt geraaden eene andere gelegenheid waar 
te neemen. Na verloop van twee dagen ging hy ander
maal by den Schipper, en deedt hem het voorige verzoek; 
doch dceze dreigde nu , hem voor de m3st te zullen 
laacen zetten, zo hy nier fuaks openbaarde, wat hy den 
Raad hadt voor te Hellen. Koen voerde den Schipper 
wederom te gemoet, dat hy ongehouden was te zeggen 
wat hy ia den Raad hadt voor te draagen; dat 'crfpoed 
vereischt wierdt , en hy wel hadt toe te zien , wyl 
dit alles ter zyner verantwoordinge liep. De Schipper, 
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niet weetende wat te denken, beet hem heel bars toe i 

Wat verant\\'oording, Vent; ik heb met uwe zaaken niet 
te doen : ik zal naamiddag Scheepsraad beleggen, en 
wy zullen dan zien , wat zaaken van gewigt een Jakhala 
van een Konfl:apelsrnaat voor te draagen heeft. De 
Scheepsraad vergaderd 2ynde, verzogt de gewaande 
Konfiapelsmaat, dat de Schipper den Commandeur der 
Vloote door een Scheepsze.in aan boord geliefde te ont• 
bieden, alzo hy zaaken van 't uiter!l:e gewigt te zeggen 
hadt. De Schipper, van gramfchap zwellende, begoQ 
liem wakker door te haaien, en te vraagen , of hy zich 
niet fchaamde, eerst met hem , en. daar naa met den 
gantfchen Raad de fpoc te dryven. Koen antwoordde 
belecfdlyk, dat by den Commandeur noodzaak~yk en 
wel ten eerfl:en moesL fprceken, en dat hy det wist, dat 'er 
een andere weg dan def ze was , om daar toe fpoedig te 4 
geraaken. " Vent, zei de Schipper, kost gy my alleen 
" dat niet gi!zegd hebben; dan zou ik , als 't noodig 
" was, dat wel verzogt hebben". Koen wederom : 
" Ik mogt dat u all .-:cn niet zeggen, maar moest het aan 

0 deezrn Raad , gelyk ik nog doe , voorfiellen : ik zeg 
" u nogmaals, dat ik den Commandeur moet fpreeken: 
" zo gy my langer uitfleit • zal ik tot myn leed.vee• 
" zen genoodzaakt zyn , hem inyn verzoek door 
" andere wegen te doen weeten ". De Schipper en de 
uverige leden van den Raad qen gewaanden KonO:apels• 
maat met zo veel vrymoedigheid hoo.rcnde fpreeken , 
pe:>di:!n hem buitenfl:aan. De meesten kreegen ageer-

t 
dogt, dat hier iets mogt fchuilen ; zoude iemand , 
zeiden ze, in den vollen Raad zulk een verzoek doen, 
zonder gewigtige reden'? de Commandeur mag hem in 
allen gevalle füaffen. Om zeker te gaan, wie.-dt goed• 
gevonden , alles, wat by in de vergadering gezegd hadt, 
va_n wootd tQt woor4 a~u t~ t~~euen. De Sçhi.Pper ~ 

nq 
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nu wel eens zo nieuwsgierlg, gaf terftond bevel, een 
Zeinwimpel voor den Commandeur der Vloote op te 
hyzen. Het was al laat op den dag , en dit ze in ver. 
w ekte dus geene geringe ondleltenis op de gantfchc 
Vloot. Zonder uitftcl kwam de Commandeur over, ert 
liet firaks den Raad beleggen. 

Terwyl dit gefchit:d<le , ging de gewaande KonA:apels· 
maat zyn Sta:uengewaad aantrekken , en voorzag zich van 
alle zyne befcheiden. De verbaasdheid , welke deezc 
verandering verwekte, kan met geene woorden befchree. 
ven worden. Noch de Schipper, noch iemand van den 
Raad kende hem; zy merkten in zyn gelaat wel eenige 
trekken. naar dat van den vermeenden Konll:apelsmaat ge. 
lykende; doch de geftrengheid, die hy nu vertoonde , ge• 
voegd by het kostbaar gewaad, deedt die gelykheid by: 
kans verdwynen. Koen liet hen een wyl in den dut, 
doch deedt hen nog meer verzet ll:aan , wanneer hy den. 
Commandeur, met groote ernsthafügheid, dus aanfprak : 

" Heer Commandeur, ik ben de Gouverneur Generaal 
" van Neerlands Indien, Jan Pieterszoon Koen: zie 

" hier myne Commisfie. De Heeren Bewindhebbers 
" hebben goedgevonden, myn vertrek, door dit middel, 
" voor de EngeJCchen te verbergen ,tot op zekere hoogte, 
" met last om u dan kennis te geeven, wie ik ben; 
" doch het is des Schippers onbefcheidenheids fchuld, 
" dat deeze Scheepsraad u niet tydiger kennis heeft 
" kunnen geeven, dat uwe tegenwoordigheid hier ver· \ 
" eischt wierdt". De Commandeur, de Schipper eu 
de gantfche Raad , kon, door verwondering, in 't ~erst 
geen woord voortbrengen. De Commandeur .verzogt, 
dar by, orders hal ven , een weinig geliefde buiten te fiaan, 
tot dat hy zyne Lastbrieven den Raad voorgeleezen, 
on daarop een behoorlyk beiluit zou genomen 

M 4 Jaela. 
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llebben. Naa dat de brieven der Vergaderinge wa• 
ren voorgeleezen , wierdt in dezelve beflooren bent 
voor Opperbevelhebber te erkennen. De Comman• 
deur verzogt hierop den Heer Koen weder binnen , gaf 
bem zyne papieren over, ftondt op van zynen fioet, en 
boodt hem de voorzittende plaats aan. Koen deedt 
daarop eene aanfpraak , en zei vooraf tm den Comman. 
deur, dat hy de zaak met ordre behandeld, en zeer wel 
gedaan hadt , hem niet dan naa het' leezell' der papieren 
in zyne hoedanigheid re erkennen; dat hy getoond hadt 
zyn ampt te vcrflaan, en verdiende verder bevorderd te 
worden, en dat hy, by de eerfl:e gelegenheid, aan hem 
gedenken zoude. " Maar gy , Schipper , zeide hy , 
" gy zyt waardig dat ik u op ll:aanden voet van U\N! 

" ampt afzette , en ten fpiegel van anderen naar ver· 
" dienfien ftrafrè , omdat gy my hebt durven weigeren 
,, een verzoek , 't welk gy, volgens uwen last , den 
,, geringflcn Matroos niet weigeren moogt , veel min 
,, dreigen hem voor de mast te doen zetten". De Schip• 
per bekend~ zyne misdaad , en badt om vergiffenis , 
met belofte van in 'c toekomende voorzigtiger te zullen 
zyn. Koen , hier mede voldaan , vergaf hem zyne 
:mist!aad, liet hem zyn ampt behouden , en belast re hem 
9aags daaraan tydelyk alle de overige fcheepshoofden 
der Vloote aan boord te zeioen , om hun kennis te 
geeven van het voorgevallene , en zich als Gouverneur 
G eneraal va11 lndien door hen te doen erkennen, gelyk 
gerchieddf,'!. 

Hoe vreemd dit vei haal, in den eerflen opllag, mog~ 
voorko!Den , het rust , egrer. op zeer goede getuige• 
IJisfen. Vah:ntyn gemigt , dat hy dit gantfche gev~I 
meer dan eens in Jndien hadt hooren verhaalen ; ook 
v~n lieden, die zeiden , ~e~r oud~ papieren gele~zen te 

heq. 
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hebben , die alle deeze omfündigheden behelsden. Dat 
J{oen heimelyk vertrokken is, blykt ook uit de Reis be" 

fchryving v.an David Pieterszoon de Vries, toen nevens 
dea Gouverneur naar Indien gezeild, welke verhaalt dat 

de Matroozen zeer verwonderd waren, wanneer zy, al 

diep in zee , den Gouverneur Koen op een der fchepen 

zagen. 
Hoe 'c zy, naa een verblyf van drie jaaren en een 

half, jn welken tusfcbentyd Koen getrouwd was , ver• 

trok by rnet de Gallias Hoorn , op den negentienden 

van Le1:mmaand des jaars 16:i7. De vloot be!l:ondt uit 
negen fchepen; op een derzelver bevondt zich Mousfa• 

bak, Gezant van Schab Abas, Koning van Perfie , die, 

naa zyne zaaken in de Nederlanden verrigt ce hebben, 

naar zyn Vaderland wederkeerde . Koen liet gelukkig 
het anker vallen op de Reede van Batavia , op den ze

venentwintigfl:en van Herfstmaand, en op den dertigO:en 

dier maand wierdt het Opperbewind he1n overgedraa· 

gen van den Gouverneur Karpentier, welke het eerst 

uit handen van Koen ontvangen hadt. 

Zo groot de blydfchap was onder de Nederlanders, 

over de te rug komst van deezen Stigter van Batavia, 

zo veel droefheids baarde dezelve onder de Enselfchen 
en Javaanen. 't L eedr ook niet lang , of ddaaistgemel. 

den fmeeddeq eenegevaarlyke zamenzwc:ering om hem van 

't leeven te berooven. 't Geval wordt in een brh:f van 

Batavia , in Zomermaand des jaars ~628 in 't licht ge• 
geeven, dLJS verhaald. 

" De Javaanen, op deu Gouverneur Genera;i! te on• 

" vrede, en een vloekverwantfchap ~ o :n h:::n1 te ver• 
" moorden , hebbende aangegaan, rustten een va'.lrtuig 

p uit, waarin de Eedgenooten zich begaven ; aan de 
,, B)om van Batavia gekomen , gaven zy kenuis van 

M 5 " huil· 
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" hunne korns~ aan den Ontvanger van den Tol , Kor. 
,, nelius van Mazyk , en leverden tevens, volgens ge· 
" woonte, hunne Critzen of dolken over. Doch zy 
" wierden verrnaden door een Jonge , welken zy van 
, , eenige Chineezen gekogt hadden; deeze hadt bemerkt, 
" dat zy nog andere wapens onder een dubbelen boàem 
,, van het Vaartuig verborgen , en het inzonderheid 
,, gemunt hadd;;!n op den perloon van d~n Gouverneur 
" Generaal ; waarom hy 'er deezen rerfl:ond kennis van 
" gaf. Scraks worden de Vloek verwanten a:mgegree · 
" pen. Een van hun , het zoekende te ontvlugten, 
,, wierdt gedood ; d<! andere , hun voorneemen ontdekt 
., ziende, namen de vlugt , en niet durvende weder• 
" keeren naar Bantam , uit vreeze van door die geenen, 
" welke hen hadden opgemaakr , gedood ·te worden, 
" voegden zy zich by eene andere bende van zeven ofacht 
" honderd Javaanen , zich onth.:mdende in het bosch 
, , na by de fiad , a:m de overzyde da ri viere. De 
" Kapitein Adriaan wierde op hen afgezonden , doch 
" kwam , zonder iers vi!rrigt te hebben , gewond te 
" rug. Men vondr zich zedcrt dit voorval genoodzaakt 
,, een fierke wagt te houden, en alle nachten gewapen• 
" de Vaartuigen te zenden tegen de Bamamrners , met 
" welken de Engdfchen fcheenen vcrfiand te houden. 'Er 
" lag te vooren eene gaio~e Bezetting binnen Batavia; 
,, de g;mtfche burgery wierdt nu in de wapens gebragt ~ 
:t' de toegangen wierden van gefchut voorzien , en men 
" gebruikte alle mogelyke voorzorge om zich in fiaat 
" van tegenweer te fiellen, alzo men vermoedde , dat de 
" Javaanen een oogmerk hadden om de fl:ad in brand te 

:t> fieeken , en vóór het vertrek van den Gouverneur 
" Generaal Karpentier reeds eenige Brandfügters 
:t> &evat waren". 

Naa.uw-
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Naauwlyks was Koen dit gevaar ontkomen, of hem 

hing een ander over 't hoofd, door de ramp, welke 

de hoofdftad dreigde. De Koning van Mararam , de 
magtiglle Vorst van gamsch Java , vertoonde zich 

met een magtig Leger voor Batavia , en floeg het 
beleg rondom hetzelve~ Het beleg wierdt fterk voort
gezet, doch de Hollanders , aangevoerd door den 
Gouverneur, verdeedigden zich zo dapper , dat de 

Javaanen, niets vorderende, van vrede fpraken, die ook 

getroffen, en hier door het beleg opgebroken wierdt. Doch 
't bleek welhaast, dat de gamfche handel bedrog was, 
en de Koning van Marararn niet van vrede hadt ge• 

fproken , dan om tyd te winnen , en een magtiger leger 
op de been te brengen. Hy volvoerde ook zyn oog· 

pierk in den volgenden jaare 1629, wanneer hy met 
flerker Krygsbenden de fiad andermaal inOoot en be. 

11aauwde1 Koen deedt alles, wat men van een wak. 
ker man, in het verdeedigen eener fiad , kan verwag. 

ten. Doch hy beleefde het einde deezer belegeringe 
niet; by overleedc zeer onverwagt op den twintigflen van 

Herfstmaand des jaars 1629, waarfchynlyk aan een 
Buikloop, welke hem al zedert eenige dagen geweldig 
geplaagd hadt, f choon hy het nog op de been hieldt, 

en nog 's daags voor zyn overlyden , van het dak van 
zyn huis , het leger des vyands met een Verrekyker 

bef pied, en toe het aanleggen eener nieuwe fterkte 
bevelen hadt gegecven. Hy overleedt in den ouderdom 

van twee en veertig jaaren, zes maanden en twaalf 

dagen. Zyn lighaam wierde op den twee en twintig• 
fien dier maand, met groote pragr en fiaadie, begraa· 
ven in 't Stadshuis van Batavia, 'c welk toenmaals 

nog tot eene Kerk verfirdcte. Doch zo dra de Hol. 

landfche Kerk voltooid w~s, wierden zyne beendere~ 

~lef , 
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derwaarts overgebragt. Hy was de eerfie Gouverneur 
Generaal, welke op Batavia gefiorven is, en de eenige, 
welke, dus lang, deezen aanzienlyken en gewigtigen 
post tweemaal heeft bekleed. 

Ongemeen veel is zekerlyk de Maatfchappy aan dee~ 
zen Man verfchuldigd. De O:aat, in welken hy de 
zaaken in Indien vondt, laat geen twyfel over, of 
hem de voorrang boven de meesten zyner Opvolgeren 
moet gegeeven worden, die wel verfcheiden veroverin • 
gen gemaakt, doch hier in niets gedaan hebben, dan 
de grenzen uitbreiden van eene magt, wier wankelende 
grondOagen by bevestigd hadt in eenen tyd, toen de 
Maatfchappy niets anders bezat dan Amboina en de 
Eilanden van zyn Landbe!l:uur. Welke van zo veel aan gele· 
genheids geworden zyn , zedert 't hem gelukte den ryken 
handel in Nagelen derwaarts, en dien van Nooten -
Muskaaten na~r Banda over te brengen, zyne tweede 
verovering naa die van Jakacra, dar zulks ten overvloede 
bekwaam zy om zyne naagedagterüs te vereeuwigen. 

\Vat 's Mans Karakter aangaat , hy Wil$ openhartig 
en opregt; indien hy over zype vyanden wist te zege. 
praalcn, hy was zyne overwinningen nimmer verfchul· 
digd aan flinkfche handelingen , een eerlyk Man 
altoos onbetaamelyk. Hy was omzigtig, fl:ilzwygen" 
de , onvermceid in den arbeid , vlug en vaardig in raad 
en daad, maatig en zedig, een vyand v:::n de pragt, 
tot zo verre zelfs, dat hy veragr lyk fcheen in de oogen 
der zulken, die, uaar de wyze der trot ze Ooster• 
Jingen, niemand agten , dau in zo verre hy eene 
aanzienlyke vertooning maakt. Alleen wierdt hy 
befchuldigd , dat hy te veel gefield was op het 
pevorderen zyner Landgeuooten , en dikwyls te bard 
was tegen dezulken, welke het , ongeluk gehad had• 

den 
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den van hem mishaagd te hëbben. - Een Ag" 
ter Klein• Neef van onzen dapperen Koen is 'er nog 
in leven , de Wel Ed. Gellrenge Heer Joost Koen, 
die zich ook, door zyne dienfien der O. I. Compag" 
nie toegebragt, op eene zeer gunfüge wyze heeft on" 
derfcheiden. 

r * * 
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