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1678.
JEI- G-OIEÏvrS-

5 Januarij. Bepaling, dat verhooging van tractement voor
Compagnie'B dienaren eerst dan zoude ingaan, wanneer
de betrekking, waaraan het hoogere Iraclemenl verbon-
den was, zoude aanvaard zijn.

21 Januai'ij. Voorschrift nopens benoeming van scheeps-
officieren. — Ontslag, enz. van onnutte en onbekwame
dienaren der Compagnie.

Vermits vele scheeps-oflicieren doorgaans langen tijd »ja,
•somtyts gcheele jaeren" buiten emplooi bleven, bepaalde de
Regering, dat «voortaeu geen personen tot schippers, stuirlieden
«ofte andere qualiteyten, ja, selve niet tot quarlicr meesters
»en diergelycke sullen mogen worden gevordert, soo lange als
»er nogh van sodanigen qualiteyt sonder employ en die lot het
«waernemen van deselve vaeantc bedieningen bequaem zyn."

»A 1 omme" werd bevolen »d'R. Comp. te onlasteu van
»alle sodanige [dienaren], als bevonden sullen werden te zyn
«onnut ende onbequaem tot het waernemen van haer dienst,
"'t zy door deportement, buyten dienst stelling, vermiuderingh
"van qualiteyt, versendingh na 't vaderlandt ofte sodanigh,
»als na gelegentheyt van tyt en saecken zal bevonden worden
-te behoren."

* Februari). Aanstelling van een tweeden Landdrost
V(mr de ommelanden van Batavia.

" eze aanstelling was toodig geworden, doordien de land-
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bouw zich al verder rondom Batavia uitbreidde, hetgeen de
Regering deed hopen »mettertyd uyt ons selven te konnen
»bestaen."

De eene Landdrost kreeg zijne jurisdictie beoosten, de ander
bewesten de Tji-liwoeng.

Ter voorkoming van «dispuyt over de rangh ofte voor-
»sittinge" werd bepaald, dat de Landdrost van de oost-zijde
altijd de eerste zoude zijn.

18 Februarij. Jiepaliny, dal het verbod tegen den rei-

koop van fMoorsche Meeden", enz. (') eerst in werking
zoude treden na «het eyndigen vande aenstaende maent
»Juny."

»I)e scbaede, die de goede ingesetenen door sodanigen ver-
»bodt souden konnen komen Ie lyden", noopte de Regering
bovenbedoeld uitstel te verleenen.

Na ommekomst van den fatalen termijn zouden de »kleeden"
en opium, «bier off elders, soo binnen als buyten dese stadt
»[Batavia] onder 's Comps jurisdictie bevonden werdende, con-
»Gscabel en verbeurt" verklaard worden.

1 April. Verpachting van het »coely-loon van 't op en

•>aff sellen der gewighten en coopmanschappen, de waagh
subject zijnde, op en aff de schoei."

De verpachting geschiedde bij wijze van »preuve voor dit
• lopende jaer 1678, van primo April ingaende."

De pachter (een Chinees) betaalde aan de Regering 20
rijksdaalders per maand en de gebruikers van de waag aan
den pachter »voor thien picols aghl swaere dubbelties."

Indien men door zijne eigene slaven het werk liet verrigten,
was men aan den pachter niets schuldig, «alles op sodanige

(') Deel 11. bluiU. 588.
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•wyze, als niet hel opdragen van de peper geschiet ende
«inde ordonnantie, op die verpaghtingh gemackt, staet uytge-
»druckt."

4 April. Bepaling van hel aantal (oppasers),
toegevoegd aan de verschillende Officieren van justitie.

Dit aantal werd vastgesteld op:
8 voor den Advokaat-fiscaal van Indië;
4 » » Water-fiscaal;
4 » » Landdrost aan de West-zijde;
t! » » ■ » » Oostzijde.

leder «kaffer" genoot 3 rijksdaalders per maand uit Com-
pagnie's kas.

7 April. Verbod tegen liet aandoen van eenige haven ter
Westkust van Sumatra door schepen, varende van de
kust van Koromandel naar Batavia, tenzij wegens *hoogh
»drmgende nood."

Wering van particulieren handel was het doel van deze
verbods-hepaling.

De force majeure moesten de schippers, hij aankomst te
Batavia, »\vel duydelyck en klaer doen blycken, off dat anders
i>daer over rigoreuslyck volgens de placcaten en de ordres
»van ons Heeren Meesters sullen worden gestraft."

19 April. Bepaling nopens »mont', ordinarg en extra-
»ordinary onkosten;'

Alle onwettige en noodelooze »ongelden" zouden komen ten
laste van de Residenten op de verschillende kantoren.

Suppoosten mogten niet meer genieten dan «ordinary maen-
«delycks kost geit"

Niemand zoude eenige andere onkosten meer, direct of
indirect, mogen valideren, dan die «onvermydelyck eude noot-
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«saeckelyck" waren, »op poene, niet alleen ?an restitutie der-
»selve, maer nogh tlaer en boven van deportement ofte andere
«correctie, naer bevindinge van zaecken."

23 April. Bepaling, dal de ordinaire linden van Indië,
«die ugt eeriige oorlogs expeditie alhier \Balaria]
»te rugge keren", zouden worden »gecongratuleert" met
3 «chergies musquettados" en 7 kanonschoten, alsmede
»de extra-ordinaire Raden van Indië, «in alsulcke
»oceagie" met 3 »chergies" en o kanonschoten.

3 Mei. Yerbod legen het varen en handelen lusschen
Batavia en Palembang vuur burgers en particulieren.

De bedoeling niet dit verbod was »den peper van Palimbangb
»ende negotie van dat comploir te beter alleen in Comp8

.

«gewelt te krygen en te houden."

3 Mei. Bepaling, dal door den Fiscaal achterhaalde,
particuliere goederen, van zooveel belang, dal deze den
handel der Compagnie zouden kunnen belemmeren, in
Compagnie's pakhuizen, onder taxatie volgens de
Bataviasche prijs-courant, zouden worden opgenomen.

Vroeger werden die goederen door den Raad van justitie
in bet stadhuis publiek verkocht.

Achterhaalde, particuliere goederen, wier publieke verkoop
den Compagnie's handel niet dreigde te benadcelcn, mogten
op de oude wijze verkocht worden.

20 Mei. Last tol hel afwerken en in behoorlijken staat
houden, *zoodanigh, dal deselve allhoos, zoo wel met
«wagens, carren en paarden, als te voel kan werden
"gcbrugkl ehde betreden", van den weg, dot laste van
y>de Comp. gerooyt ende gecapt," run de zeekant, over
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de Antjolsche vaart, *recht zuytwaarts op nae boven,
»voor eerst 10l op 2700 roeden ofte lot aan M' Cornelis
eylandt toe."

Deze last gold «d'ingelanden, gelegen ofte uyteoinende aan
de nieuwe, grootc Hecren wegh."

Binnen vier maanden moest aan dezen last voldaan zijn.
De poenalileit was:

a. »een pecunicle amende" (bedrag niet genoemd);
b. vergoeding aan de Compagnie van hetgeen deze aan den

weg zoude hebben laten verwerken.

? Mei. Last tol hel opruimen vóór hel einde van de
maand Junij IG7B van de goederen, bedoeld bij de
resolutie van 29 December 1(377 ("Moorse clecden,
'lywaten, doecken en amphioeri)."

Aan dezen termijn werd op nieuw herinnerd (zie bij 18
Febr. 1678) ter voorkoming van de schade, welke »de goede
•ingesetenen, die zoodanige goederen nogh mochten aan de
■handt hebben, dooi 1 zoodanigen verbodt zouden connen comen
»te lyden."

De poenaliteit bleef verbeurdverklaring van de bewuste
goederen, welke »zoo binnen als buyten deze stad onder Comp*
•jurisdictie" zouden gevonden worden.

7 Junij. Formatie van hel personeel der Compagnie in Japan.

Zulks werd bepaald op een koopman, een secunde, 2 a 3
onder-kooplieden en 14 ;'i 15 adsislenten, »daer met wy menen,
»(lal het werek ginder, neffens de officieren der schepen, wel
»te stellen zal wesen."

10 Junij. Toevoeging van een luitenant aan de burger
cavalerie te Batavia.



1678. R. VAN GOENS.6

De formatie van de officieren bij dit corps was geweest: een
ritmeester, een CQrnet en twee kwartier-meesters.

-£• Junij. Benoeming van een kapitein, luitenant en
vaandrig over de Chinezen te Batavia.

Sedert liet overlijden in 1665 van den kapiten der Chine-
zen, Si-Kwa, was zijne betrekking «ten deele doorgaens" door
zijne weduwe waargenomen.

De Chinezen verlangden echter in 1678 «gelyck in voorige
«tyden weder een man en niet langer een wyff tot hooft
«over haere natie te hebben."

De nieuwe kapitein, Tjoe Wanjok, «derecklykste, beminste
»ende voornaamste" onder zijne landgenooten en sedert meer
dan 40 jaren te Batavia woonachtig, kreeg de bevoegdheid,
met «communicatie syner twee minder officieren, alle cleyne
«voorvallende saecken onder de Chineese burgerye alhier uyt
«onsen naeme aff te doen en te beslechten ende de groote
«ofte andersinls dubieuse te renvoyeeren, daer't behoort, mits-
«gaders alles verder te doen, wat een goedt, vroom, wakker
«capitain, overhooft ende voorspraecke toestaet ende betaemt."

De Regering was van oordeel, dat men deze regeling «de
«Chinesen in't generaal wel sullen wesen gecontenteert ende
»nu oock in te beter ordres konnen werden gebraght omme,
»by eenige voorvallende ongelegentheyt, tot bescherminge van
«dese stadt en landen, nevens andere inlander borgers te
•dienen; en waertoe zy sigh selven al eenigsins vrywilligh
«hebben schynen aen te bieden."

17 Junij. Toekenning eener gratificatie aan de Maleijers
en Balinezen, ingezetenen ritu Batavia, die ten getale
van + 160 man in 1676 met (.. Speelman op expeditie
naar Java's Oostkust waren gegaan.

Deze hulptroepen waren 10 maanden in dienst geweest,
maar hadden geen Iractement genoten.
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Hun werd nu «hoofd voor hoofd een smalle vereeringe
»van vyffthien ryxdaelders in spetie" toegekend, «mitsgaders
»de hoofd officieren na merite advenant."

21 Junij. Aanstelling van een zesden, permanenten"
predikant te Batavia.

Zulks geschiedde, opdat »de duytsche en inlandsche predi-
»catien onder d'eerw. broederen soo wat te bequamer souden
»konnen worden geschickt en gereguleert."

23 Junij. Verbod tegen invoer te Batavia van goederen,
afkomstig van Bantam.

Dit verbod is uitgevaardigd op last van Heeren XVIIncn
, inge-

volge hunne missive van 18 October 1677. Zie bij 28 Junij 1678.

23 Junij. Het kantoor te Indragiri tvederom mis een
Hipart comploir" gesteld.

Sedert 1669 was het kantoor te Indragiri «subaltern onder
»'l gouvernement van Malacca."

«Om de negotie aldaer, soo in den vertier der kleden, als
den insaem van peper en gout naer onse intentie te beter

«in train te brengen ende te doen voort gaen", werd nu het
kantoor te Indragiri »respondabcl" gemaakt «alleen aen Batavia."

Deze maatregel is van kracht gebleven tot 12 November
1685, waarna Indragiri den 4en November 1685 weder onder
Malaka is ingesteld.

28 Junij. Verhooging van de inkomende reglen op Engelsch
bier en mom, ahmede op wijn.

De ingezetenen van Batavia waren in verzet gekomen legen
het verbod van 23 Junij 1678, omdat «de Compagnie de
«drinckwaeren, na de mate der consumptie, maer soberlyck
«selve" uitzond, terwijl Engelschen die van Bantam trachtten
in te voeren. Vijf geconfiskeerde vaten Engelsch bier hadden
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op publieke vendutie gemiddeld niel minder dan 108 rijks-
daalders opgebragl.

De Regering hief daarom het bewusle verbod, wat betrol
wijn, mom en bier, op, maar bepaalde levens, om voor de
Engelschen »de voordeden daer op niel te doen aensoeten,
»ïnaer te meer te besnoeyen," dat de inkomende reglen zouden
bedragen:

voor een vat Engelsen bier, 60 rijksdaalders
» » » » mom, 30
» » » wijn, »naer advenant."

Smokkelaars zouden »arbitralyck" gestraft worden.
Aanvoer uit Bantam van Engclschc waren »van eenigfa

»belangh" bleef verboden.

8 Julij. Formatie van hel personeel der Generale Secre-
tarie te Batavia.

Zulks bestond uit: een secretaris, een eersten klerk, 10
•ordinary vaste klerquen" en zoo vele »extraordinaire klerquen,
»als 'er na de gelegentheyt des tyls en voorvallen van saecken
»en diensten nodigh sullen vereysschen."

De vaste klerken kregen »een beloninge" van / 30's maands
en onderkoopman's tractement; de buitengewone /20 's maands.

Gewoonte was aan de klerken der Generale Secretarie
eenmaal 's jaars een »douceur" toe te kennen.

15 Julij. Last op de Gouverneurs, Directeurs, Presi-
denten, Commandeurs, Commandanten en Opperhoofden,
ondergeschikt aan de tlooge Regering te Batavia, zon-
der voorafverkregen rei-gunning, géene secunde personen,
subalterne Commandeurs of Commandanten en andere
ondergeschikten naar Balaria of eenige andere plaats
op te zenden, tenzij in geval van ■publicgue, grove
»fouten, particulieren handel of ander crimen, dat geen
"iigtstel kan lijden.''
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Met de stukken ten hunnen laste moesten in het laatste
geval de personen per eerste gelegenheid worden opgezonden.

De »goede en bequame, mindere dienaren" mogten niet
«lightvaardigh om een kleen en verschoonlyck gebreck ver-
«stoten en uyi haer gelegenlheyt geschopt werden."

Aan de ondergeschikte dienaren werd aanbevolen aan hunne
chel's »allesins het convenabel ontsagb en respect, soo als dat
«behoort inder billickheyt, te bewysen."

Aanleiding tot dezen last gal' het opzenden naar Batavia
van twee Compagnie's dienaren, waarbij meer «uyl particuliere
«driften en passien, dan wel tot Comp9 waeren dienst gepro-
»cedeert" was.

15 Julij. Vernieuwing van hel verbod tegen het aandoen
van Malaka en eenige nhandel plaels" op de West-
kust van Sumatra op reis van Koromandel naar Batavia.

19 Julij. Toekenning van tractement aan de inlandsche
hulptroepen, op expeditie gaande naar midden-Java.

De Mardijkers, Balinezen en Maleijers kregen 3 rijksdaalders
per maand, doch de Javanen, — verreweg de talrijkste, —slechts
2 rijksdaalders, «omdat dat volck geoordeelt wert meer lot
• onsen dienst verpligl te syn," zonder kostgeld, «hoewel van
»iijs als anders in't veld, na de gelcgentheyt des tydts, door
«den Sousouhounang aan alle het volck moet werden verschaft."

De officieren en onder-officieren kregen:
een kapitein 14 rijksdaalders per maand;

» luitenant 10 >

» vaandrig 8 ■> »

» sergeant 6 ■> •>

» korporaal 4 » » »

5 Augustus. Last op vreemde, Ie Batavia aankomende
negotianten hunne cargasoenen ten spoedigste door den
Licentmees-ler aan de Ilooge Regering te doen opgeven.
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Deze last moest dienen »omme den particulieren handel
«nogh nader met alle vermogen te dempen."

De Regering was voornemens van die cargasoenen «het geene
»voor de Comp. nodigh off dienstigh moghte geacht werden,
»tot een redelycke pryse aan te nemen."

Het restant, »dat de Comp. niet aenstaet," mogten de
negotianten, na verkregen licentie, onder de burgerij verkoopen.

Zij mogten »geen anderen incoop doen, als van sodanige
• goederen en waeren, die d'E. Comp. niet praejudicerende
• zyn."

9 Augustus. Verbod legen de vaart op Aljeh.

Die vaart werd schadelijk voor de Compagnie geacht, welke
sedert jaren met Atjeh in oorlog was.

Het verbod gold in de eerste plaats de Bataviasche en de
Malaksche burgers (*).

9 Augustus. Verbod voor de Malaksche burgers te varen
en Ie handelen op eenige andere plaatsen dan Batavia,
Djohor, Pahang Asahan, Kampar, Siali, Riouw,
Formosa, Moax (?), Kêlang, Kédah, Pérak, Oedjoeng-
salang, en *Bangary."

Met geene andere lijnwaden, dan die zij «sullen bewysen
«vande Comp. te hebben gekoght," mogten zij handel drijven.

12 Augustus. Verbod tegen particuliere vaart en handel
op Indragiri.

De Resident aldaar moest van den Sultan trachten te ver-

(') Op den s d«" Julij 1 <ï7B had de Regering besloten -deborgerye [te Batavia]
•van haere voornaemste vaertuygen snnder schaede te ontlasten, na dien \vv, in
■ gevolge van de jongste ordre der Heeren Meesters, deselve naer vermogen vun
alle vaert ter zee traghten te diverteren en aflcleyden." — Bij den verkoop van

één dier vaartuigen op 20 Julij 1078 beloofde de primitieve eigenaar <na desen
■ geen equippagie van belangh op nieuw te sullen by der hanl nemen."
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krijgen, dat ook «Moorse en andere vremde traffiquanten"
werden geweerd.

Vaartuigen, voorzien van Engelscheof Deensche passen,moesten
voorloopig »gedooght" worden. Evenzoo Bantamsche vaartuigen.

-j|- Augustus. Vernieuwd verbod tegen het invoeren en

verkooopen binnen en buiten Butavia van »allerley slagh
"Moorse en andere vreemde cleeden.'' — Verbod tegen
het koopcn van ruwe zijde, koper, tin, spiauter, schild-
padhoorn, sandelhout, sapanhout, benzoë, gomlak, opium,
specerijen, enz.

Het verbod, den I8dl'n Februarij 1678 tegen den aanvoer,
enz. van lijnwaden en opium uitgevaardigd (zie bij 29 Dec.
1677), bad niet veel gebolpen.

Tbans werd gelast, dat men nergens anders lijnwaden, in
hel groot of klein, zoude mogen verkoopen, «schoonse van de
»Coinp. waren gekocbt," dan «ter plaatse van de ordinarie
» cleeden passer ofte de gewoone Chinese off Hollandtse
«winckeliers, die daer voor 's Gomps gerechlicheyt betalen en
•dienvolgens alleen daar toe zijn geprevilegieerl."

De poenaliteit was confiscatie «aller zoodanige, alsser zullen
•worden achterhaalt op straat, buyten de gewoone winckels,
«te verdeelen: 'ƒ3 Pro fi sco ' Vs vOO1* tfem - winckeliers en '/j
•voor het Lazarus huys."

Ingezetenen van Batavia mogten van vreemde negotianten,
»die de Hooge Begering hier comt te permitteren," geene
goederen koopen dan «alsulcke, die voor de Comp. en haar
«intrest niet praejudiciabel zyn en, nae voorgaende opgevinge
»van den Ontfanger en Licentmeester, door ons zullen worden
»gepermitleert."

Het verband van hetgeen hierop onmiddelijk volgt, is
niet duidelijk, luidende dat vervolg: »mits dat dan oock d'E.
«Comp. voor alsulcke goederen, als sy comt aan te nemen

i
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»zal belalen eerlycke prysen, volgens de merct off a prys
«courant, zoodanigh gereguleert, dat cooper en vercoopcr in
•der billikheyl zullen mogen beslaan, op poene van confiscatie
aller zulcker goederen en nogh verdere arbitrale correctie,

»die deselvc mochten aangaan, naar bevindinge van zaacken."

-Jf- Augustus. Maatregelen tegen particulieren handel.

In weerwil van de »scberpe ordres en placcalen" tegen
particulieren handel en tegen het laden van particuliere goe-
deren in Compagnie's schepen bleven er steeds «eenige stoute
"ministers", die zich aan die orders en plakatcn niet stoorden.

Op last van Heeren XVII" ™ beproefde nu de Regering
•dat schadelycke quaat uyl te roeyen en te dempen" door te
bepalen, dat niet alleen achterhaalde, in Compagnie's schepen
geladen, particuliere goederen zouden worden verbeurd verklaard,
maar ook dat de Schippers, Boekhouders, Onderkooplieden,
Opperstuurlieden, Hoogbootsman, Schieman, Holtelieren Kuiper
van «alsulcke bodems, als die de toesicbl daar op en legens
•ten principalen aangaat," zonder eenigen vorm van proces
zouden worden gedeporteerd »en buyten Compagnie's dienst
•gecasseert, en wyders nogh daarenboven ook zoodanigh arbi-
•tralyckeu gestraft, als men naar bevindinge van zaaken zal
• oordeelen te behooren."

Speciaal worden opgenoemd, als goederen, welke voor parti-
culieren in Compagnie's schepen niet mogten geladen worden:
•rouwe zyde, coper, Ihin, spiaulter, gommelak, schilpatslioorn,
•sandelhout, sappanhout, benjuin, amphioen, speceryen, enz."

Als laatste waarschuwing voor hare scheeps-officieren voegde
de Redering aan baar plakaal loe: »een ydcr zy dan voor-
•sichtich om haar zelven en andere voor schade en schande
•te behoeden, alsoo het vast staat, dat buyten keunis van
•dese officieren geene goederen binnen scheepsboorl connen
•gebraght werden en dienvolgens de een voor den anderen
•zal moeten instaan."

Aanbrengers van «zoodanige wliaren" zouden Y3 daarvan
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genieten, terwijl hunne namen verzwegen en zij zelve »tot
•zoodanige bedieningen, als zy zullen hequaem geo-ordeelt
«worden, gcadvanceert" zouden worden.

13 September. Bepaling, dat zij, die maandelijks de
pacht der winkeliers betaalden, de eau de Compagnie ge-
kochte lijnwaden bij lieele pakken mogten verkoopeu,
tsoowel als de winkeliers en passersitters by de slucx."

3 October. Rangorde van eenige gequalificeerde dienaren
der Compagnie te Batavia.

De opper-kooplieden van liet kasteel behielden hunnen rang
«naest aan den E. ontfanger generael; en die naest de hooft
«officieren der justitie; hlyvende voorts de rangh van den
«mayor, equipagiemecster, boeckhouder en visilateur generael,
«alle vier, gestel) collalraal, naer de tydt, dat zy dieplaetsen
«sullen hebben becleedt."

7 October. Weder-invoering van de pacht op het 'toppen:'

Deze pacht werd weder ingevoerd, zoowel omdat ettelijke
Chinezen daarom bij herhaling verzocht hadden, als omdat,
in weerwil van het verbod van 29 December 1671, «het top-
«spelen der Chinesen nogh al dagelyx wert gepracliseert en
«met de officieren der justitie daer omtrent geconniveert."

De opbrengst dezer pacht bedroeg voor 1678 625 rijks
daalders per maand.

28 October. Verbod van particuliere en, vreemde vaart
en handel ter \\ estkusl van Siunalra, zoo naar Batavia.
Java, als elders, »generadyck ende ongelimiteert."

De inlandsche hoofden moesten aangezocht worden tol
handhaving van dit verbod mede te werken. Hun mogten
echter »vooreerst" geene passen «direct naer berwaerts"
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[Batavia] geweigerd worden »oni alle ongenoegen en ont-
»steltenissen verder te myden."

4 November. Vergunning aan de officieren van de beide
burger-kompagniën Ie Batavia «een lichaem van krijgs-
»rael te formeren.'

28 November. Last op de Balaviasche en Malakschi
burgers, alsmede op de inlandsche «factoors", te
Djambi aanwezig, van die plaats «sonder uytstel te
»deslogieren."

De reden hiervan was, dat hun «generaelyck de vaert en
»f'requentatie, soo wel aldaer, als op Palembangh en Andra-
»giery" was en bleef verboden.

G December. Verdeeling van de inlandsche ingezetenen
van Batavia in rotten van 100 man onder vaste
luitenants, vaandrigs en sergeanten. — Aanstelling
van twee Europesclw kapiteins 10l commandanten
over de builen-posten en over de inlandsche inge-
landen, die buiten de stad Batavia woonden. —

Begeling der verhouding dier kapiteins tot de Land-
drosten.

Alle Maleische, Balinesche, Ambonsche, Bandasche, Boetonschc
en Javaansche ingezetenen van Batavia werden in rotten
verdeeld »om haer alle in postuur te krygen en, wanneer
■men deselve moghte van nooden hebben, in te beter ordre
»le konnen houden."

Van de bewuste twee kapiteins kreeg één hel commando
over de posten aan de oostzijde van de Tji-liwoeng (Jakalra,
Noordwijk en Zoutelande), de ander hel commando over de
posten aan de westzijde (Rijswijk, Vijfhoek en Zevenhoek).

Alleen de buiten de stad wonende Mardijkers waren aan
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die kapiteins niel ondergeschikt, maar bleven bescheiden on-
der hunne eigene officieren.

De Landdrosten behielden »lot haeren dienst ende gebruyck
»drie corapagnien, yder van hondert Javanen, soo wel aan
»de Oost als West zyde." Met de «resterende" inogten zij
zich niel meer bemoeijen, dan in zoo verre hun ambt als
officieren «generalycken alle ingeselenen" betrof.

In geval van nood moesten de Landdrosten en de kapiteins
elkaar «seconderen".

-In eenige publycque oorloghs actiën" badden de kapiteins
»'t gesagh." Daarentegen hadden de Landdrosten »'l gesagh
«tegens alle struyckroovers en andere geboefte, alwaer't oock,
•dat het nodich was de capiteynen l'harer adsistentie met
•het volck daer by waren."

~ December. Last voor alwie oeenige erven, thuynen,
'landerijen off gronden buylen des sladts muuren binnen
»dese jurisdictie'' bezat, zijne »erffbrieven, gronlbrievcn,
«donalie-bi-ieven, coopbrieven ende kaarten, hoedanigh
»die genaamt mochten zyn en uyl krachte van welcke
»een yder syn grondt is possidcrende", op het raad-
huis te vertooncn aan twee daartoe gecommitteerde
leden uit het Collegie van Schepenen, des Vrijdags
van 7 tot 11 uur, gedurende vier achtereenvol-
gende Vrijdagen, waarvan de eerste zoude zijn 25
December 1678.

Dit stuk is afkomstig van het Collegie van Schepenen.
Zij, die hunne eigendoms-bevvijzen «voor schuit" hadden

verpand »ofte versel," moesten hunne crediteuren opgeven,
«onder wie gem. haare brieven zyn berustende, om als dan
•die brieven ten fine als vooren van deselve afl'gevordert te
«werden."

De poenaliteit was eene boete van 100 realen, te verdeelen
«ter discretie van den raat."
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20 December. Aankondiging, dat op den 31B,en December
1678, des morgens te 7 ure, in de groote voorzaal
hintten hel kasteel Batavia, opgeveild en verpacht zonden
worden »de generaele en gemeene inkomsten deser sleede
nßatavia" voor het jaar 1680, "/' (^c voorwaarden,
bekend gesteld ten huize van den Ontvanger en Licent-
meester, alsmede bij den kapitein der Chinezen.

23 December. Uitschrijving van een algeweenen dank- en
bede-dag wegens de verovering van Kediri.

23 December. Last op de. Javaansche, Balische en Boe-
ginesche ingezetenen van Batavia en ommelanden zielt
»op nieuw van behoorlycke en geivoone lootjens l<•laaien
«voorsten."

De bedoeling met dezen maatregel was »le beier kennisse
»cn perfecte informatie te hebben van onse inlandze ingesetcnen,
«nadien er zedert eenigen tyt herwaarts een groot aantal der
«Javanen schynt te zyn vermist."'

De Landdrosten en de kapiteinen van de bniten-fortcn
moesten, ten overstaan van twee gecommitteerde Schepenen,
»een pertinente notitie van alle deselve volckcn" maken

De stempels voor de loodjes zouden bewaard worden door
den President van Schepenen.

28 December. Verbod tegen hel handel drijven op de
reede van Batavia anders dan in ververschingen, kra-
nierijen en dergelijke.

Overtreding van dit verbod werd gestraft met de straffen,
bedreigd bij bel plakaal van 12 Augustus 1678.

Het handelen op de reede in ververschingen, enz. was ver-
pacht.

Speciaal werd verboden het handel drijven in kleeden of



1678, 1679. R. VAN GOENS. 17

„

lijnwaden, hetgeen de eigenlijke bedoeling met de uitvaar-
ding van dit stuk — derhalve eene ampliatie van bovengenoemd
plakaat — was.

28 December. Bepaling, dat niemand ma hel aennemen
«der paghten, daerna geene refactie ofle afslagh, hoeda-
nigh hel oock moghl wezen, sonde vermogen te preien-
deren ofte versoeckcn, moer dal de paghters met die
«preeautie de paghten nae gewoonte met hunne borgen
■i>oock souden moeten onderleeckeilen."

Hel eerste gedeelte dezer bepaling was «bevorens meer-
»malen" afgekondigd; alleen bel laatste gedeelte was nieuw.

Telkens werd de Regering om afslag van pacht lastig
gevallen en nu hoopte zij, »dat men alsoo van alle excep-
»t ieu en moeyenissen derwegen na desen magh blyven
"bevrydt."

1679.
9 Januarij. Vermeerdering van het aantal ouderlingen

Ie Batavia van 8 tot 10.

De gemeente werd hoe langer hoe grooter en de diensl
dientengevolge zwaarder. Ook werden »soo nu en dan, tus-
"schen tyden, eenige dienaren van de Comp. elders g'em-
"Ployeert en van hier versonden."

J Januarij. Verbod van de burger-vaart van Ambo-u en
Banda naar Bima, Java's-ooslhusl en elders, met
uil zondering run Batavia en Makasser.

1' Januarij. Uitschrijving van een algemeenen rust- en
bededag wegens liet vertrek der retour-viool.
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24 Januarij. Grensscheiding tusschen het gouvernement
Ternate en »rfe presidie van Macasser."

De Regering achtte voldoende deze grensscheiding niel meer
te omschrijven dan met de weinige woorden: »de westcanl
•van Celehes mei de hogt van Cayely."

In hare resolutie van 7 Maart 1679 vindt men de volgende
omschrijving: »het district van de noord- en westcanl van
«Celehes, van Manado af tot Cayely toe onder hel
"gouvernement van Ternaten; ende Cayely als de landen

■ daar zuydwaarts aen tot Macassar toe, onder den president
»en raat aldaer."

24 Januarij. Formatie van de dienaren der Compagnie
in hel gouvernement Ter/mie.

Een gouverneur;
» oppcr-koopman »in der tyt";
» kapitein;
• luitenant;
» vaandrig op Ternate;
n • te Menado;

Vier a vijf predikanten, »als het sodanigh byte brengen zy?;
Een fiscaal met f 50.—, »die, in een andere functie optredende,

«coopman met 60 gl" sal syn, mits dat hy in de fiscaels
«bedieninge de cassa off iets anders mede sal moeten
•waernemen;"

• onder-koopman »tot guarnisoen boekhouder";
» » » secretaris en kassier;
» » » winkelier en dispencier, onder ver-

antwoording van den opper-koopman:
» boekhouder lot pakhuismeester, onder verantwoording

als voren;
» opper-chirurgijn;
» ziekentrooster;
» onder-koopman of boekhouder te Menado.
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•Voorts soo veel mindere pennislen, chirurgyns, etc., als
■de gelegen! hevl des tyts ende ongesontheyt des cliraaets
»aldaer len nauwslen comt te vereyschen."

Dergelijke formatién voor de Wester-kwartieren (Malaka,
Koromandel, enz.) waren reeds vroeger vastgesteld.

24 Januarij. Vaststelling van de provisiën, welke de
gouverneur, enz. van Temale jaarlijka uit Compag-
nie'* pakhuizen mogl ontvangen.

De gouverneur:
2 leggers »rinse, france of spaance" wijn
3 vaten mom;
5 kisten Perzische wijn;
2*/2 vat Hollandsche boter
'2 halve amen olijf-olij;
2 amen Hollandsche azijn
"2 lasten rijst;
1 last tarwe;
kaarsen en lamp-olij »lot nodigh gehruyek."

De opper-koopman of administrateur:
14 kannen wijn 'smaands;
150 ponden boter 's jaars;
kaarsen en lamp-olij »naer advenant."

Met hun «ordinarie rantsoenen" moesten zich blijven ver-
genoegen de overige suppoosten, behalve de predikanten, die
"getracteert" mogten worden «na discretie van den gouver-
neur en na datse hun in de voortsettinge van't Christendom
"komen te comporteren."

14 Februarij. Vaststelling van de rantsoenen voor de
dienaren der Compagnie op Timnr. — Formatie van
het personeel aldaar.

Het opperhoofd:
V» le f?geï wijn;
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72 ponden boter;
'/4 last tarwe;
1 last rijst;
kaarsen en lamp-ulij »tut zuynigh gebruyk."

De overige suppoosten moesten zich met hun «ordinaire
»randsoenen laten gedoen."

Niemand mogt eenige extra-ordinaire onkosten aan de Com-
pagnie in rekening brengen.

De formatie van het personeel werd vastgesteld op:
een koopman of onder-koopman;
2 a 3 adsistenten;
2 a 3 sergeanten.

IS Februarij. Formatie van het personeel in het gou-
vernement Banda.

Op Neira:
een gouverneur en directeur;

opper-koopman als secundc, «die in syn Iwede verbant
»sal mogen winnen 100 gl"";

» koopman als fiscaal met f 50.— »off by ander eniploy
»60 en by nader verbant als dan 70 gln";

• onder-koopman als garnizoen-boekbouder met ƒ4O.—;

» » » winkelier;
» ■ secretaris van den gouverneur;

» boekhouder als kassier niet föO.— »en onderkoopmans
•tractement by nader verbant, onder ver-
»anlwoordinge van den opperkoopmari";

» » als dispencier, »die mede by nader verbant
»50 gl" en onderkoopmans randsoen sal
«mogen winnen, onder verantwoordinge van
•den opperkoopman, en die daer nevens
»ook nogh wel het secrelarisschap van de
»wceskamer of yels anders souw kunnen
«bedienen";
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een boekhouder als secretaris der justitie, »dat den eerste
'■clercq des gouverneurs secretarie behoort te zyn";

16 adsistenlen, als:
2 bij den opperkoopman;
6 op de secretarie;
6 op het soldij-kantoor:
1 in den winkel;
1 bij den secretaris der justitie;
4 a 5 «provisionele dito's om bequaeme uyt aenge-

«queekl te werden";

Op Poeloe Ai:
een koopman, »die in syn laatste verbant 70 gl" sal kunnen

» winnen";
• adsistent, »die, soo veel d'administratie aengaet, van

»alles moet kennis hebben en mét eenen ook
de substituyl fiscaels plaetse op dat eylandt

«behoord waer te nemen."

Op Lontoor:
een koopman:
• adsistent, «als voren op P° Ay";

Op Waier:
een eerste adsistent of boekhouder, »die by tyts expiratie

«ondercoopman met 40 gln kan werden":

Op Oeriën:
een adsistent, «uytterlyck boeckhouder" met f 50.— ;

boschwachter »op het hooge lant, die onder dien titul
■ wel 40 gln en onderkoopmans tractement
• kan verdienen";

»Totte visite der eylanden:"
e en permanent onderkoopman met ƒ 40.— »met reserve,

»of men dien in der tyt tot yets hogers
»sal promoveren";
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Over de militie:
een kapitein:
» luitenant;
» vaandrig;

sergeanten en korporaals, »soo veel als 'er ten zuynigsten
»van noden zyn:

»Wyders nogh:"
5 predikanten;
5 ziekentroosters.

15 Februarij. Vaststelling der rantsoenen van de die-
naren der Compagnie in het gouvernement Banda.

De gouverneur en de secunde, als op Ternale (zie hij 24
Januari) 1679).

De verdere ministers moesten zich met hun gewone tracle-
ment »gedoen."

17 Februarij. Formatie van hel personeel in het gouver-
nement Ambon.

Op de hoofdplaats:
een gouverneur;

■ opper-koopman, als secunde, »die in syn twede verbant
»100 gl" sal mogen winnen";

> koopman als fiscaal met f 50. — »en by ander employ
«gebruykt werdende, 60 gl" en in syn twede
"verbant 70 gln ";

» onder-koopman als garnizoen-boekhouder met f 4O.—;

» » » winkelier;
» » » secretaris van den gouverneur;
» boekhouder met ƒ3O.—, "in twede verbant metonder-

«koopmans tractement tot cassier en admi-
nistrateur van 't equipagie packhuys. on-
»der verantwoordinge van den opperkoop-
»man";
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een boekhouder, »mede na lyts expiratie, tot 50 gln en
»ondercoopmans rantsoen tot dispencier,
•onder veranlwooording van den opperkoop-
»inan";

»
» niet /50.— als secretaris der justitie, »en

»'twelck door den eerste clercq van des
«gouverneurs secretarie behoort waargeno-
men te werden";

» » met f 30. — als secretaris van den landraad;
17 adsistenten, te weten:

2 bij den opper-koopman;
6 op de secretarie;
6 op het soldy-kautoor;
1 in den winkel;
2 by de secretarissen der justitie;
B ;i 6 «dito's om by sieckte of afsterven tot plaals-vullinge

»te dienen en bequame uyt aangequeekt te werden."

Op Hitoe:
een koopman, »die in syn laatste verbant sal mogen winnen

«70 gln ";

1 adsistent, »die, soo veel d'administratie aangaat, van
«alles mede kennis moet hebben";

Op Honimoa:
een koopman, »die mede in syn leste verbant 70 gl" magh

«winnen";
" adsistent (als bij Hitoe).

Op Haroekoe.
een onder-koopman met /'4O.—.

Op Larike:
een onder-koopman.

Op Boeroe:
een boekhouder.
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Over de militie:
een kapitein;
een luitenant;
een vaandrig.

»Wyders nogh:"
een opper-chirurgijn;
2 a 3 chirurgijns;
12 a 13 onder-chirurgijns:
6 «ofte soo veel predicanten en verdere kercken dienaren,

»als de gelegenlheyt des tyts sal connen medebrengen."
Mindere suppoosten en dienaren moesten »na de occagie

»en gelegentheyt van saaken werden geschickt en
«gereguleert."

17 Februarij. Vaststelling van de rantsoenen voor eenige
dienaren der Compagnie in het gouvernement Ambon.

De gouverneur en de secunde, als op Ternate (zie bij 24
Januarij 1679).

Het buitengewone Iracteuient van de predikanten bleet
•onder de restrictie wegens het aanleeren der taaien, als anders,
•aan het oordeel van den gouverneur bevolen en opgedragen."

17 Februarij. Bepaling, dat »tle sodanige [verbeterde.
Compagnie' s dienaren op de buiten-poslen], die [na
eenige bevordering'] ten minste voor 't verhopen van
»3 a 4 jaren, zonder expresse licentie, ui/1 haer bedie-
ningen vertrecken off [naar Batavia] opkomen, kunne

"verkregen verbeteringen weder tot de voorige gagie
«sal afgeschreven worden.''

7 Maart. Formatie van de dienaren der Compagnie in
hel presidentschap Makasser.

Een president:
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Een koopman als seconde, »<lie in der tyt kan verbetert
«werden tot oppercoopman met 80 glds";

• fiscaal op f 50. —, »die liy oplredinge tot tweede
»persoon of anders sal wesen coopman met 60 gl.";
imderkoopnuui als garnizoen-boekhouder:

• » » winkelier;
» secretaris van den president en van

de justitie;
boekhouder als kassier.. »die ook met eenen bet equi-
"pagie magasyn sal administreren onder verantwoordinge

van den opper-koopman";
adsistenl of boekhouder ter adsfetentie van den opper-

koopman ;

>• of boekbouder »in der tyt tot dispencier,
«almede onder den oppercoopman";

"\velcke 3 laatste suppoosten dan met eenen by den selven
"de negolie packhuyzen genoegb konnen waarnemen."

Een boekhouder als sjahbandar;
4 adsistenten bij de secretarie;
2a ~) » » het soldij-kantoor;
- a 3 provisionele «dito's voor sieckte ol' overlydeu van

«andere en om metter tyt ook een tolck uyt
»aen te queeken";

Een oppef-chirurgijn;
- a 3 onder-chirurgijns;
Een predikant;

■ ziekentrooster:
• schoolrneesler.

Over de militie:
Een kapitein;
• luitenant;
" vaandrig;
10 a 12 sergeanten:
<>00 soldaten, »lmyten het volck op de chialoupen en vaerlny-

gen ginder in 't. vaerwater bescbeyden."
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Op Bima;
Een ;tdsistent:
3a 4 soldaten en matrozen.

7 Maart. Vaststelling van deprovisiën, welke depresident
en de secunde te Makasser jaarlijks uit Compagnies
magazijn mogten ontvangen.

De president:
7j legger ermee, france of spaance wyn";
2 vaten mom;
3 kisten Perzische wijn;
1 1I1 vat Hollandsche boter;
'/2 aam olijf-olij;
1 » azijn;
1 last rijst;
7» » tarwe;
kaarsen en lamp-olij «tol nodigh gebruyk."

De secunde:
10 kannen wijn 'smaands;
100 ponden Hollandsche boter 'sjaars;

kaarsen en lamp olij »naer advenant."

10 Maart. Instructie voor den Dijk-graaf »buyten en in
y>de ommelanden van Batavia (

J).
: '

1. Overmits met het verouderen der stadt Batavia en het
vermenigvuldigen der borgerie ende inlandsche ingezetenen,
hun in 't uytleenen der landen ende verleenen derselver erff
brieven beginnen te ontdekken eenige onordentelykheden, die
by meerder verloop van tyd wel oorsake tot veelerley bur-
gerlycke questien en processen zoude konnen geven, soo is
in rade van India nodig en dienstig 'geacht daar in te voorsien
en over de Bataviase landeryen tot opsicht derselver landen te

(*) Van dezi' instructie zijn slechts gebrekkige kopijen aangetroffen.
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stellen een expressen dykgraaff, niet alleen om exactelyk op
te nemen ende na te sien de landen, die reets successive tot
nog toe weg gegeven en erff brieven verleend syn, maar ook
nog sullen verleend werden.

2. De landen, voor heen weg gegeven, zyn ordenlelyk ge-
noeg na by en ontrent. Batavia in een caarte bekent ende aan-
gewesen, maer eenige uuren gaans van de stad syn deselve
tot nog toe niet eens in de caarte bekent olie langs eenige
hesondere wegen in orde gebragt, hetwelk noodzakelyk dient
te geschieden om te weten, wat er beseten word ende weg
gegeven is, ende alsoo te beter staat op de vrugten en in-
komsten der landen en derselver waardye te maaken.

3. Dien volgens sal het eerste werk van den dykgraaff
moeten wesen een correcte landcaarle op te maken, behclsendc
yoor eerst de landen suydwaard, soo hoog als de nieuwe
•leere weg van de stiant all' reets begonnen ende tot voor hy
Intchie Awang tamelijk reysbaar opgemaakt is, ende uyt het
westen van de rivier Anke tot in 't oosten over de rivier van
°accassy in deselve distantie, wel observeerende alle kreken,
Zorassen, velden, heuvelen, bosschen en sulks meer, als tot
( 'e perfectie van een volkomen landkaart vereyschl; hel overige,
'°t Ontong Java in 't westen ende Crawang in 't oosten, sal
de tyd soo lange moeten bevoolen blyven, totdat de gelegent-
•'eid zulks mede brengen zal.

*• Ende gelyk nu een weg va» de zee stront ofte uyt
net noorden aan de oostzyde der rivier een ruyme heere
Weg aangevangen en voor een goet gedeelte opgemaakt is,
ev en sodanige weg sal (soo na doenlyk) evenwydig van de
sta<l aan de westkant van de rivier ende een ander weg zuyd-
waarts van de noord zee strant moeten opgemaakt werden
uyt welken weg dan wederom een weg, soo na als doenlyk,
meest off wel regt oost en west zal moeten geopent werden
l°t in de weg, die reets aan de oostzyde van de rivier tot
voorby Intchie Awang geopent is, om te zyner tyd in 't ooste
vervolgt te werden tot aan de rivier Crawang ende west
waard tot aan Ontong Java, doorsnydende alsoo de geheele
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jurisdictie van Jaccatra ende in zich besluytendc de geheele
stadt en de voornaamste landeryen, beoosten en bewesten de
Bataviase revier gelegen.

5. Om nu te eer kennisse te krygen van de situatie ende
gelegentbeyt der landen, sal alle devoir moeten werden gedaan
om na de kunst aff te zien, hoedanig men de rivier van Bacassy
zal koniien lyden ende door een vaart brengen in de rivier
Cikeas en van daar weder in de Sondar, dat een groot gerieft"
aan de stad en gemeente sal geven, om abondant barnboesen,
brandhout, boom en landvrugten binnen door te krygen.

6. Gelyk mede niet min devoir sal gedaan werden om in
der lyd een doorsnyding uyt de rivier van Anke te maken,
tot in de rivier van Ontong Java, om dezelve redenen.

7. Soo zal mede den dykgraaff besorgen, dat de laage lan-
den, naast aan de zee grensende, met kadyeken en dyekagien
versorgl werden, sodanig, dat de hoogste spring vloeden uyt
der zee deselve landen niet onder komen te setten en daar
door beschadigt off verdorven werden.

8. Insgelyks sal den dykgraaff (als een voornaam deel van
zyn officie) wel moeten zorg dragen voor alle de heeren wegen,
niet alleen de capitale hooft wegen, hier vooren beschreven,
en die met zoo groote kosten reets begonnen en nog moeten
opgemaakt werden, maar ook alle de binnen wegen, in deselve
ordentelyk besloten, soo die van outs sullen werden geconli-
nueert, als die om de ordentelykheyt der landen nog zouden
mogen en nodig zyn te ordonneeren.

9. Hier aan dependeert het noodsaakelyk onderhouden ende
besorgen der bruggen, op de heeren wegen gelegen, besonder
binnen de limiten van voorsz. drie hooft wegen gelegen, en
dat deselve altyd te voet en te paard konnen gebruykt en
sonder schroom gepasseert werden.

10. Soo sullen ook alle de slooten en grachten, langs de
heeren wegen loopende, gestadig dienen verbetert, om altyd
deselve heeren wegen te voet, te paard ende te water te konnen
gebruyken ende door dit gemak der reysigers de landen te
beter bebouwt ende beplant werden.
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11. Ende om de landen eenmaal op een bequame ordre te
brengen, soo zullen alle deselve, die voor henen uylgegeven zyn
ende niet regl zuyden en noorden en oost en west gestrekt leggen,
soo veel doenlyk na de heeren wegen werden geaccomodeerl, om
een yder zyn land, nevens dal van zyn buurman, bequamelykinde
generale caarte aen te wysen ende alsoo voor toekomende
aHe queslien, die daar uyl konncn ontstaan, voor te komen.

12. Dil sal na alle apparentie niet konnen geschieden zonder
Va 'i den eenen aan d'een syde en de ander aan de ander
syde iets van hare landen all' off toe te doen, waar mede,
Wo de eygenaars eenig verschil met den dykgraaff mogten heb-
ben, sullen dan den dykgraven onpartydige gecommitteerdens
Werden toegevoegt om te doen, dat regt is.

13. Om welke onse intentie en ordre pertinent te voldoen, soo
wenl den dykgraaff mits desen gequalificeerl ende geordon-
neert alle de caarten der reets vergeven landen van de
eygenaars te mogen afeysschen ofte uyt de protocollen te
'■gten, om de landen correct na te meten en in de voorsz.
ca art te leggen ende alsoo deselve in nette ordre te schicken.
Alle de gene, die met hare slooten, wooningen, stalling als
anders in 's heeren wegen mogten zijn ingesprongen ofte nog
wilden inspringen, sal den dykgraaff sonder uytstel reme-
dieeren, tot laste van die huyleu haar limiten hen uytgehreyt
hadden, verstaande, soo d'eygenaars vvygerig waren 't selve
°P de aanmaninge van den dykgraaff te doen.

14. Ende om 't schenden en breken deser weegen voor te
komen, sal den dykgraaff goede ordre stellen, dal geen buffels haar
111 de slooten en vaarten, langs de heeren weegen loopende, komen
te wentelen, de kanten derselver te beschadigen, nog ook selfs
dese heeren weegen dan met kennis van den dykgraaff eenig
v|er voetig vee sal mogen passeeren; en die desen conl ra -

'"'éren, sullen tot boete moeten betalen voor een buffel drie nk.
v°oi' een koe beest twee, een bok off schaap een quarl tol
asle van de eygenaars, de paarden onder dese tol dienst der

'"eysigers niel gemeent synde, ten waare deselve tomeloos off
los loopende gevonden wierden.
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15. Tol adsistenlie van den dykgraaff sal de landmeter Suur
mond hem t'allen lyden moeien laten gebruyken, daar 'l
hinten de slad en voorsteden sal nodig wesen, sonder nogtans
iels te moeten off te rooyen, dan met gemene kennisse,
bysonderlyk niet eenige nieuwe landen, dan na voorgaande
ordre van den Gouverneur Generaal en raden van Indië, op
wiens name de landen uylgegeven werden.

16. Ende op dat dese onse ordre na de letter werde voldaan,
soo sullen de caarten, die na desen van de weg te geven landen
werden opgemaakt, eerst van den dykgraaff en daar na van
den landmeter getekent worden, op dat de metinge accuraat
ende soo veel doenelyk ltuylen eenige fouten mogen bevonden
werden; 't selve werd mede verstaan van de oude, reets
verleende erfbrieven.

17. Soo sullen ook den dykgraaff en landmeter met gemeene
kennisse een boek formeercn, waar in alle landen, soo die
van outs syn weg gegeven en na desen nog sullen vergeven
wrerden, met hare belendingen ende de nombcrs, die deselve
in de caarle hebben, perfect genoteerd staan, sodanig als
deselve by namelinge in de nieuwe caartc bevonden ende
geordonneert syn, 't welk voor toekomende groole gerustheyt
geven sal.

18. Dese instructie, dus verre in rade van India geconflrmeert
synde, zal by den dykgraaff prompt werden gehoorsaamt tot
nader ondervindinge, alsoo de tyd by vervolg nog zal moeten
aanwysen, in hoedanige poincten deselve nog zal moeten
geaugmenleerd en verder uytgebreyt, insgelyk verbetert ende
corrigeert.

De rang van den Dijk-graaf «ende brughbesorger" werd
gesteld «naast aan de presente twee capiteynen der buyten
»forten ofte met deselve collalraal, na de outlieyt van tyt,
»dat zy in voorschreve diensten sullen wesen gebruyckt."

Op den 21s,(,n Julij 1679 overleed de dijk-graaf, H. Helt, en
werd den IS*" Augustus daaraanvolgende vervangen door
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een gecommitteerd lid uit liet Collegie van Schepenen, aan
wien 'boven syn gagie en tractement als scheepen, uyt de
"gemeene middelen tot hel graven en verbeteren der landeryen,
"niaandelycx nogh wert loegelegt een besoldinge van hondert
"guldens, buyten 't onderhouden van 2 paarden en eenige
"andere, daartoe nodige te docne clene onkosten, die by
"gecommitteerde sullen werden geëxamineert."

20 Maart. Formatie van de dienaren der Compagnie
in Jiri Commandeurschap Sumatra's Westkust.

Te Padang:
Een commandeur;

koopman en administrateur der negotie op ƒ6O. —;

• onder-koopman als 2 ll ° administrateur »met gelycke
»verantwoordinge";

» • » » fiscaal;
« » » sjahbandar en garnizoens-boekhouder;

• boekhouder als secretaris;
"

» » dispencier »en 't houden van de reec-
«queninge der equipagie goederen, onder
»verantwoordinge van den administrateur";

" adsistent als kassier;
6 adsistenten bij de secretarie, negotie en soldij;
- a 3 «dito's om bequame uyt aen te queken";
Een luitenant, hoold der militie;

" vaandrig.
Op Poeloe Tjingko:

Een oppcr-koopman als secunde der »commanderie" op fl&. —,

»die in der tyt sal mogen winnen / 100 ter maant";
boekhouder als overdrager der negotie-boeken;

" onder-koopman als hoofd van de Silidasche mijnen en
secunde van Poeloe Tjingko, »dic by tyts expiratie
»sal konnen winnen 50 guldens";

• soldij-boekhouder op ƒ3o.—;
3 •' 4 adsistenten.
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Op Bnros:
Een onder-koopman als hoofd, »die ook by tyts expiratie

»sal winnen konnen 50 gln";
boekhouder als secunde op ƒ25.— ;

2 è ."> adsistenten.

20 Maart. Vaststelling van de provisiên, welke de Com-
mandeur en de secunde lor Westkust van Sumatra
jaarlijks uit Compagnie's magazijn mogten ontvangen.

Voor deze dienaren golden dezelfde bepalingen als voor den
president en secunde te Makasser (zie bij 7 Maart 1679).
Alleen kreeg de secunde ter Westkust van Sumatra '/ï 'asl
rijst en '/* last tarwe meer dan zijn collega te Makasser.

28 Maart. Regeling der tractementen van den Haas en van
den Meester-knecht van de wapën-kamer in hei kasteel
Batavia.

De eerste kreeg ƒ5O.— en 6 «slegte realen kostgelt"; de
tweede ƒ25.— en «adsistenten kostgelt", — alles per maand.

14 April. Bepaling nopens tderdewaeken."
Nadeinaal het aanstellen van derdewaeken alhier in India

op de schepen, en daar van der ons nu en dan al veele voor-
komen, niet seer nodigb wert geagl, soo is (omme de Comp.
daar van almede te ontlasten) vcrstacn, voortaan geen meer
persoonen lot die functie te bevorderen ofte bevestigen, except
alleen die ons uyl het vaderlant toekomen; suilende egter niet
te min onder de bequaamste zecluyden nu en dan daartoe wel
eenige persoonen mogen werden aangequeckt en, daer het
nodigh sy, provisionelyck gebruyckl, tot soo lange, dalse by
goede ervarene bequaamheyt en vacante plaatse in de bedie-
ninge van onderstierman konnen optreden en geadvanceerl
werden.
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3

16 Mei. Weder-oprigting van een Compagnie's smids-
winkel Ie Batavia.

"In voortyden" had die smederij bestaan, maar was
mgelrokken, nadat, het maken van «allerhande yserwerek
"lot Comps cquipagie ommeslagh" hij contract was uitbe-
steed.

De baas-smid kreeg een Iractemeut van f ZO.— 's maands
( ' n <>nder-koopmans rantsoen; de werklieden, 23 in aantal,

»swarte knegts," vermoedelijk slaven.

26 Mei. uitbreiding van het Collegie van Schepenen.

Hel, uit zeven leden bestaande Collegie werd mei twee
vernieerderd, t. w. een dienaar van de Compagnie en een
"uyt de borgeren," en zulks wegens «het dagelycx vermeer-
"deren der besoignes en processen in dese gemeente, als
"Hisondeibeyt de verdere saeken, den welstandt ende regee-
"ringe deser stadt en ommc landen raeckende, waer toe door
"ons [scil. de Hooge Regering] althans naer vermogen werd
"geyvert."

27 Junij. Bepaling, dat geene provisioncele adsistenten
meer zouden worden oflc dengenomen, als die
"duerloe bequaam en noodigh zijn."

Dergelijke dienaren werden «somtyls buyten ordre of licentie
"daar toe op de buylen plaatsen aangcstclt."

moesten voortaan in bel bezit zijn eener acte, »versorghl
"door de geene, by wie deselve ten dienste van de Comp. in
"de afgelege gouvernementen en directien tot die provisionele
"lualiteyt aengestelt comen te weiden."

27 Julij. Vernieuwing van hetplacaat van 12/16 Augustus
1678 letjen particulieren handel.
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'I Afkondiging van den vrede met Frankrijk (vrede
van Nijmegen, 10 Augustus 1G78). — Uit-
schrijving van een dank- en bede-dag ter zake.

15 Augustus. Vaststellingeener «gemeene heffingeen taxatie
»over alle erven en landen, soo binnen als bui/ten
«dese stadt, lot uytvindinge der nodige onkosten tot het
«verbeteren en 't maken van de nodige wegen en slnolen,
«item lot verseekeringe der landerijen."

De heffing geschiedde in verband, zoowel met de «situatie
»en distantie," als met de •waerdye" van de erven en landen.

Tot beveiliging van de »waerdigsle landeryen rondsom dese
»stadt" wilde de Regering eene grootc ringsloot, 3 roeden
breed, laten graven »mel een dyck daar binnen." De sloot
begon bij Angkè.

12 September. Instelling van een berg-raad voor de
mijnen op Sumatra's Westkust.

Dit collegic bestond uil zes personen.

3 October. Bepaling, dat van behoeftige, getrouwde lie-
den jaarlijks, tot aanzuivering van vaderlandsche schuld,
niet meer dan 3 maanden gage zoude worden inge-
houden.

Zulks was eene tegemoetkoming, omdat zij anders in Indië
niet konden bestaan.

— October. Last om lusschen den 5' ,c" en den 16den

October 1679, op hel generale soldij-kantoor, aan den
Curator ad liles aan Ie geven prelensiè'n ten laste van
nalatenschappen van Compagnie's dienaren, overleden
tusschen 1 September IG7B en uit. Augustus 1679,
en zoo noodtg, «actie en rechte te institueren."
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Na het liquideren en afsluiten van rekeningen van overleden
Compagnie's dienaren op het generale soldij-kantoor werden
'Ie nalatenschappen dier dienaren meermalen met arresten
bezwaard, waardoor het remitteren dier nalatenschappen naar
Nederland dikwerf een geheel jaar werd vertraagd »lot merc-
"kelycke praejudilie van de geïnteresseerden ende geen ruinder
"iiioeyelyckheyl voor d'H ren onse principalen, die door de
'behoeftige crffgenamen continueel aangelopen ende gemaendt
"Werden."

Wie binneu den gestelden tijd niet opkwam, zoude voor
altijd van zijn «recht en pretentie versieeken blyven, immers
"bier in India." — Zie ook 27 Septemher 1680.

3 October. Uülooving eener premie van 5 realen voor
alken, binnen tle stad Batavia gebragten «kop van Ban-

■ lam.se meers of slavcn-dieven."

13 October. Instelling van een Collegie van Heemraden
over Batavia's ommelanden.

Dit Collegie bestond uit een president (lid in den Raad van
Indië) en 4 leden.

Aanvankelijk had dit Collegie geene andere «jurisdictie als
*'»et besorgen en bevorderen der ringslote [zie bij IS Augustus
1679] ende 't geene dan na desen in der tyt verder sal komen
•nodigh geagt en geoordeell te werden."

De aanleiding tot de instelling van Heemraden was de
°Dgenegenheid van hel Collegie van Schepenen om zich met het
Slaven van de bewuste ringsloot te bemoeijen.

Reeds den 51*I ''" October 1679 werd aan dit Collegie opge-
dragen »de verdere toe- en opsight over de Batlavise lan-
•deryen, heeren wegen, bruggen, etc."

17 October. I)e burger-vaart van Batavia naar Makasser,
Ambon en Banda mei »chialoupen en jagten van 03
"lasten groot en daar boven" weder toegestaan.
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Aan deze vergunning werd echter de restrictie verbonden,
•dal zy, van daar weder komende, peen plaatsen altoos en
«sullen mogen aan doen (daar onder dan nu ook liel aanlopen
»op Macassar nader is verstaan te verbieden), maar directe
•hunne reyse herwaerts moeten nemen, op verbeurte van
• schip en goet; immer 10l dal men op onse Ie geven lierig-
•tinge van de dienstigheyt en nootwendigheyl deser vaarl en
»de moeyelyckheden, die 'er andtiv.ints by absolul verbot
«staan uyl Ie resulteren, mei de nader bescheyden en ordres
• der Heeren Meesters sal wesen gedient."

27 October. Verbod voor de gouverneurs in de Ooster
provinciën passen naar Batavia Ie verkenen (ion vaar-
tuigen, kleiner dan 50 hiaten.

31 October. Afkondiging van de gewone, jaarlijksche
plakaten.

19 December. Bepaling , dol de leden van de Hooge
Regering, *boven haar ordinaire genot en behalven de
«rinsewyn, ele., die de Heeren Meesters jaarlycx ter
overeeringe voor den Gouverneur, Generaal en Raden
«komen uy't te senden, voortaan nogh soo veel rinse-
«wijn en mom, ele. uyt hel provisie nuvjuasijn alhier,
«om mei een procent adranee Ie belalen, sullen mogen
«genieten, als hoer E. tol matige consumptie, na de
gelegentheyt des li/ts, in hun particuliere mesnagien
sullen komen te benodigen."

1680.
19 Januarij. . Bepaling, dat alle zaken tusschen de He-

gering en den Bataviaschen kerkeraad schriftelijk zouden
worden behandeld.

De voorgeschreven vorm was extracten uit de resolutiên
of notulen, zoowel van de Regering, als van don kerkeraad.



1680. R. VAN GOENS. 37

19 Januarij. Last op den kerkerdad: 1° vóór elke
vergadering, aan den «politiquen" Commissaris mede
Ie deelen, welke onderwerpen zouden behandeld worden;
2° van hel *gébesoigneerde''' in vergaderingen, welke
de Commissaris-politicus niet bijwoonde, aan hem "ter
»naaster bijeenkotnste communicatie te doen:'

De Commissaris moest somtijds op éénen dag zitting- nemen,
zoowel in den kerkeraad, als in den Raad van ludië of inden
Raad van Justitie.

19 Januarij. Aanstelling van een Kapitein der Chinezen
te Japara.

In gevolge hel contract met den Soesoehoenan stonden de
Chinezen te Japan onder het gezag van de 0. I. Compagnie.

22 Januarij. Vernieuwing van het plakaat ean L 2l'Ju-lij
1679 tegen particulieren handel.

Dit sluk verschilt hoofdzakelijk slechls daarin van zijn voor-
ganger :

1° dat onder de scheeps-heamhten, die gedeporteerd, enz.
moesten worden, nu ook voorkomen Adsistenten, Stuur-
lieden, Konstabels en Zeilmaker, alsmede in het algemeen
zij, die «derselve plaetsen bedienen off by provisie waer-
»nemen;"

2° dat ten aanzien van de scheeps-beambten — hoewel de
bepaling «zonder vorm van proces" gehandhaafd bleef, —

de volgende verzachtende clausule werd vastgesteld: »len
•ware sommige van dese haere notoire defentie en onschult
»ten desen in cas voorsz., den regter ten genoegen, suma-
»rie en de plano konden en wisten voor den regter te
»doceeren";

3° dat onder de verboden goederen nu ook worden genoemd
taffachebas, ginggam's, allerhande soorten van lijnwaden,
geschilderd en ongesehilderd, zijden «chindo's" of patholeu;
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4° dal op lijfstraffe aan de mindere scheeps-officieren verboden
werd, «sonder kennisse off last van haeren Schipper en
«Onder-koopman ofte boeckhouders, die niet altoos aan luimt
«konnen syn, maer oock in haeren dienst, insonderheyt in
•'t laden van de schepen, aen landt moeten wesen, buyten
«Compagnie's eygen cargasoenen, die altyt met ordonnantien
«aen boordt werden gesonden, geene de alderminste goederen
•over te nemen, hoedanige het zoude mogen wesen en onder
• wat litul die gesonden mogten werden."

Volgens het plakaat van 29 Mei 1683 is dit si uk «aller
• wegen nae de buyten quartieren gecomnmniceert ende voort-
»gesonden."

16 Febmarij. Last op de respectieve Collegiën van jus-
titie, bij aanbieding van testamenten, waarin de Wees-
kamer of de Curator, ad Utes waren uitgesloten, mi

te gaan, van welke «conditie ofte suffisancé" de bij
het testament aangestelde curator was, en uit te maken,
of die curator toegelaten kon worden, dun wel de boedel
aan de Weeskamer <>/' aan den Curator ad Utes moest
opgedragen worden.— Last op de Notarissen voren-
bedoelde uitsluiting slechts dun in ceuig testament op
te nemen, wanneer kun zulks uitdrukkelijk door de
lesluleurs werd gelust.

In de zitting van het Collegie van Schepenen op 22 JVlei
1680 is aan de Bataviasche Notarissen vorenstaande last van
de Hooge Regering medegedeeld, evenals die van 25 Oclober
1675 nopens het gebruik van vreemde talen in notariële
stukken, waarop de Notarissen verklaarden »hun wetens noyt
• tegens bovenstaende ordre, soo in 't reguard van 't eene, als
•van 't andere poinct, te hebben gepecceert."

16 Febmarij. Vernieuwd verbod voor Motu rissen legen
liet opmaken van ucten in tulen, welke :ij niet ver-
stonden .
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De Collegiën van justitie, die reeds den 25stfn October 1675
verzocht waren hierop te letten, werden nogmaals daartoe
aangemaand.

28 Februarij. Uitlooving eener premie voor het opvatten
van gevangenen, ontsnapt uit de bocijen van het Col-
legie van Schepenen.

Voor de twee voornaamste gevangenen (inlanders), levend
of dood, bedroeg de premie 100 rijksdaalders; voor de overige
»nae discretie."

~ Maart. Bepaling, dat aan de »thuysvaerende" die-
naren der Compagnie, voor het zeilen om lerland en
Schotland heen (in plaats van door hel Kanaal, niet
meer drie, zooals vroeger, maar twee maanden gagie
extra zoude worden uitbetaald.

Deze bepaling is gemaakt door Heeren XVII'1 ™ in hunne
vergadering van 1 November 1678 en voor het eerst te Bata-
via op den 22sUn November 1679 »by monde" aan de repa-
•riërenden medegedeeld.

Sedert werd deze bepaling bij het vertrek van elke retour-
vloot voorgelezen en aangeplakt.

26 Maart. Vergunning van de vrije vaart dji Bantam,
Cheribon en Borneo tot het drijven van handel inpeper.

Gebrek aan peper bij de Regering was de oorzaak van deze
hberaliteit.

Hel te Batavia aangevoerde »greyn" moest tegen den vast-
gestelden prijs aan de Compagnie geleverd, dan wel, na ver-
kregen licentie en na betaling van 1 rijksdaalder per pikol,
len overstaan van gecommitteerden, in andere praauwen over-
geladen en vervoerd worden.
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De Regering hoopte «door dit middel de toenemende groolc
»vaart ende negotie van onse Banlamse gebuuren, soo veel
«doenelyck zy, te diverteereii."

16 April. Afschaffing van de vaste bemanning der Com-
pagnie's sampang's lot hel lossen en Inden van goederen
ter reede Batavia uil Compagnie''s schepen. — Bepaling,
dal dit lossen en laden zoude geschieden *door het volei;
van de schepen, die innemen of ui/lleveren."

Bij het lossen en laden der Compagnie's schepen werd veel
gestolen, hetgeen men vermoedde te geschieden door de vaste
opvarenden van de sampang's.

De «scheeps-opperhoofden" mogten voorlaan »10l haar satis-
factie daartoe stellen alsulcke officieren en matrosen, diese
»meest vertrouwen," en zouden dan «geen excepliën hehhen
«voort te brengen."

26 April. Vergunning 10l de vaart op China voor Chi-
nesche ingezetenen ie Batavia.

De Regering ging noode tot dézen maatregel over, maar
bedacht, dat deze vaart »met geen fatsoen off recht, noch
«oock met gewelf' kon verhinderd worden en »ter contrarie
«tot welvaart van onse omleggende gebuuren, ja selvs vyan-
«den, comt te gedyen."

26 April. Uitschrijving van een algemeenen dank- en
bede-dag wegens de overwinningen ler Java's Oostkust.

5 Mei. Verbod tegen het stelen van Compagnie'sgoederen.—
Verbod tegen het schenden van de i nieuw aangestelde
■l'.lantaijie op 's Veeren voegen, de stadts sim/els, etc."

Eenige «eer en eedt vergetene dienaren" der Compagnie,
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alsmede «andere, die niet haer trouwe aen d'E. Comp. ver-
"pligt" waren, hadden zich uiet ontzien »zigh als dieven van
"hun eygen aenbel rouwde administratie aen te stellen."

De Regering besloot daarom, ten einde ">alle morseryen,
'frauden ende dieveryen van Comp" middelen en dierbare goe-
deren voor te comen en te verhinderen, navolgens de goede

"intentie en ordre onser Heeren Meesters, op "l alderscherpste
"te interdiceeren en te verbieden, dat alle, die na dcsen aan
•eenige trauden offdieveryen vaneenigeComps coopmanschappen,
"eqnipagie goederen, provisien, materialen off andere volu-
"inineuse whaeren, hoc die oock genaemt off vvacr die oock
"verborgen mochten wcseu, egeene uytgesondert, die onder
"haer gestelt en een yder in zyne administratie aenbetrout syn,
*aen 't trouwloos veralieneeren werden schuldich bevonden,
"gelyck mede die hun aen eenige goederen in 's Comp s schepen,
•jagten, chialoupen, chiampans, waer onder expres haer inge-
laden goederen mede verstaen werden, off andere vaertuygen
•van d'E. Comp. comen te misgrypen en daer in achterhaelt
"Werden, sonder aensien van persoonen ofte eenige dissimulalie,
•figoureuselyck sullen werden gestraft met de doodt ofte ten
"minsten mei openbare geesselinge, brantmerek, als bannisse-
"nient, naar exigentie ende bevindinge van saaken."

De schuldigen aan het «dagelyks moetwilligh schenden"
Van het bewuste plantsoen zouden aan den »lyvc" gestraft
borden »naer de importantie van hare insolentie ende misdrijff."

Aan alle ministers en dienaren werd »ten hoogs ten" aanbe-
llen te letten op de toepassing van dit plakaat — hetgeen
niet alleen te Batavia, maar »alomme in de respectieve quar-
" tieren van India onder des Comp* gebied" moest afgekondigd
borden —- »op privatie van hare respective amplen, soo daer
""i comen te nonchialleren, boven verdere correctie naer ge-
*'egentheyt van de versuymenissen."
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22 Mei. Vergunning voor Notarissen zich te associëren
en y>een gecombineerd notariael comptoir te bedienen.'

Het Collegie van Schepenen stond zulks zonder medeweten
van de Regering toe, op grond dat »sodaenige Ie samen voeginge
»ende in een smeltinge van notariale comptoiren in ons vader-
hand werd getollereerd."

29 Mei. Bepaling, dat hel Collegie van Schepenen uit
zeven leden moest bestaan.

Op den 26s,in Mei 1679 was het aantal leden op negen
bepaald, »soo wel om het dagelycx toeneemen ende vermeer-
aderen der processen in deese stadt en jurisdictie, als prin-
•cipael oock uyt insichte van het werek en ommeslach der
»buyten landen en der begonnen ringsloot"

Voor de uilvoering van laatstbedoeld werk had het Collegie
bedankt, waarom het Collegie van Heemraden was ingesteld
en het leden-tal van het Collegie van Schepenen mitsdien
tot hel vroegere cijfer kon teruggebragt worden.

28 Junij. Vaststelling van de bezoldiging van den baas
lijndraaijer te Batavia op ƒ25— 'smaands, nevens
adsislents traelement.

5 Julij. Verpachting van oden aanbrengh van alderhande
«Europische drancken en montkosten", zooals wijn, bier,
mom. haring, bokking, zalm, olijven, kappers, anchiovis,
enz.

Deze verpachting geschiedde op «expresse ordre der Heeren
"Bewinthebberen."

Vroeger mogten die dranken en eetwaren niet door particu-
lieren ingevoerd worden.
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Onder de pacht waren ook begrepen de dranken, enz., welke
Va n Bantam of elders »van de Francen, Engelsen, Deenen off
•andere vrinden gekocht cnde hier aengebragt werden."

De pacht-voorwaarden, ler kennisname voor gegadigden neer-
gelegd in de woningen van den Ontvanger-generaal, den Sjah-
"andar en den Kapitein-Chinees, Wanjok, luidden, als volgt:

1 • Om alle fraudatien van thollen en licenten der Europize
eet- en drinck wliaercn in alle manieren voor te comen en te
vcrhoeden; is op ordre der heeren majores in rade van India
goet gevonden en gearresleert op 11 deser maent Jnly 1680
deselve aen de meestbiedende in't openbaer te verpachten en
sulcx hy de maent, ingaende primo Augusty aenstaende en
evn digendc ultimo December daeraenvolgende.

2- De paghtpenningen sullen opgebraght en belaelt werden
W('<' maenden gereet off op de bant voor den aenvanck van de

Pacht, en dan voort alle maenden precys sonder eenigh uytstel.
■'• De paghter sal gehouden wesen terstont en alleer hy

'"yien 'i casteel sal mogen gaen, te stellen twee sufficiënte
""'Men, ieder in solidum verbonden, onder renunciatie der hene-
,l|en divisionis el excussionis, lot genoegen van den ontfanger
en licentmeester.

*■ Die eenigh hoth na voors. ])aght doet off desselfs verhoogt,
sa' gehouden wesen 't geslandt te doen lot en soo lange, dataeselve tol contentement van den voorsz. ontfanger en licent-
'jeester aen ymant anders sal gelalen syn, nietlegenslaende
le by een ander nogh verhooghl ofte tol meerder prys in't
ls laen gemynt mogte wesen.

°- Dy aldien de paghter in gehreecke blyfl behoorlycke
orge te stellen off de paghtpenningen op de geconditioneerde
erniynen 0p ie ],ren gen, 't sy in 't begin vande pagt off daer nae,
00 sal deselve weder opgehangen en andermael aen de meeslbie-
ende ver{)aght werden, tol laste van den voors. eersten pagter, voor
oo veel minder sal comen le gelden, sonder dat hy echter, soose
°°ger comt le loopen, daer van yels le eysschen sal hebben.

"• En sal legen voors. paghter, mitsgaders oock syne borgen
°orls geprocedeert werden mei gereede en datelycke execu-
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tien, soo op haer goederen als personen, sonder eenige vorder
sommalie off reghlspleginge en niet tegenstaende eenige provo-
catie en onvermindert deselve.

7. Eu opdat de sluykeryen te beter gewcert mogen weiden,
is de paghter toegestaen den geheelen dagh, van dat de boom
ojien tol deselve toegaet, op de thol plaats,'t sy selfs off yemanl
anders synent wegen te verblyven, om aght te nemen op alle
incomende, soo Comps

. als burger en andere particuliere vaer-
tuygen, geenc uytgesondert.

8. Deselve nevens een der Comps
. hoomwagters exactelyck

te visiteren, sonder daer in van ymanl verhindert te werden,
<ip arbitrale correctie van die sigb daer legen in eenige maniere
sal geslelt hebben.

9. Eenige der voors. Europise eet- ofte drinckwaren daerin
vindende, sal 'l selve den onlanger en licenlnicester aenstouts
bekent gemaeckt werden, die dan een biljet daervan sullen ver-
leenen, met expressie daerin van den thol off gereghtigheyt, op
yder soort gestelt, om deselve daerop te mogen invoeren, al-
vorens voors. gereghtigheyt aen den paghter betaelt wesende.

10. Als namentlyck voor een pyp ofl vat met Engels
bier a 60 stuivers Rxd. 60
een val met mom » 30

» » Deens bier » 30
• met Haantjes bier

» » » Serpsler bier
» ■> " Delfs bier 't vat » 13

» Luycx bier
en voorts andere Europise bieren

namentlyck drinckbaar synde, maer versuert ofl
eeniger maten onbequaem ter taxatie van den
ontfanger en licenlmeesler;

voor een aein van 90 kannen met Rynse wyn.... » 50
met Spaense wyn off Canarische seck » 50

» claret » 30
» frontinjack . »30
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,n«l museale off muscadel Rxd. 20
e» voorts andere wynen en vaetwerek van meer off
winder begryp eninhoutnaadveuant,drinckbaersyn- -

de, maer versuerl off eeniger mate bedorven, yder na
taxatie, als vooren:

u, or een aem van 90 kannen met Keulse offNanlise
brandewyn » 30
e en kelder met li> Hessen met voors. dranek.... » 4
• dilo met Hollandse gedistilleerde wateren.... » 4

en soo voorts meerder en minder fustagie, de kannen
e" Iwtlels gerekent na advenant 't. voors. aem:

voor OPII va( D eense; Engelse off andere holer van
hondert ® Hollanls » 8
die van cleender off minder gewighlproratogereekenl:

een vierendeel Leytse, Delfse of diergelycke Hollanlse
boóter .' » 4
kleender of grootcr fustagie naer advenant:

?oor een Engelse kaas, groot of kleen » 172
een Parmesaense » 6
" Slolckse kaas »

l /ï
" gecommynde dito.. ~ .

» '/i
" groene dito
• petersely dilo 9 u
• saffraen dito
" Edamse, groot of kleén

voor een groote boere ham »
3/

4
* ordinaris Westphaalse dito » 3/8
• geroockte longli » 'ƒ24

sluck geroockl vlees » '/*

» do. palersluek genaemt » %

» sousys de Bolonje » '/n
« een voetje mei anchovis van gewoonlycke

groote > '
,

> een kenneken met peekelharingh » 4
» do. niet salm » 4

grooter en kleender vaetwerek naaradvenant gerekent:
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een geroocktc salm Rxd. '/ï
» loode busse ofte porceleyne llesse met caveyaer.... » 4
» vaetje met 100 buckinghs off geroockte haringh. » 1
• do. met soo veel sprot » 1

de vaetjes van meerder of minder getal naer ad-
venant gerekent:

voor een groote loode busse met olyven » 3
» do. kleene » 1 1/2
» kelder met li> flessen met deselve » 5

van minder naer advenant de flessen gerekenl;
voor een groote loode busse met cappers » 3
een cleene dito » 1 1fi
» kelder van 15 flessen met deselve » 3

van minder naer advenant de flessen gerekenl:
een kelder van Vó flessen met braemcappers » 3

van minder naer advenant de flessen gerekent;
yets anders van voors. waren, dat hier niet gespecificeert is,
ingevoerl werdende, blyft als vooren ter taxatie van den ont-
fanger en licentmeester.

11. In 't vorderen van welkers thol en gerechtigheyt de
ontfanger en licentmeester, mitsgaders de suppoosten van den
boom, voors. paghter de vercyschte adsistentie sullen bieden en
hun daer in behulpsaem wesen.

12. En by aldien de paghter eenige der voors. waeren uyt
de schepen off vaertuygen, daer mede op dese rbeede aenge-
bragt syn, in een ander gelost, in eenige kreecken, rivieren
off oock in 't over lant dragen buyten de groote rivier en
gewoonelycke tholplaets gepasseert te wesen moghte agbterhaelt
hebben, soo sal hy 't selve aenstonls den ontfanger en licent-
meester bekent maken, om door ons de facto, sonder forme van
procederen, de confiscatie daer van gedecerneert te werden.

13. Ingevolge van 'twelcke dan de voorsz. goederen met
den aldereersten op vorengedagle tholplaets, ten overstaen van
den ontfanger en licentmeester, mitsgaders den paghter, in 't
openbaer acnde meeslbiedende (alvorens door bekkenslagh een yder
daer van verwittigt synde) voor contant sullen verkocht werden.
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14. Te verdeden V 3 voor die van den ontfanger en 2/3
'oor den paghter.

lö. En sal den paghler niet vermogen de voors. sluyckerye
te verswygen, nogh eenige der waaren achter de handt Ie
''ouden off met de contraventeurs en fraudateurs dier wegen
le composeeren, op soodanige peene, als met de volgende woorden
door de Hoeren onse principalen in het ZO'' art. van haer E. E.
reglement daerop gestelt syn, namenllyck sullen (te weten de
Paghters off die hy haer als opsienders syn gestelt) gestial't
worden met de doodt en over negligentie en versuym met
°l>enbaere geesselingh en andere swaere straffe nae vereysch
van saecken.

16. Maer van vooren gestelde thol en gereghtigheyt hetalingh
Sa ' exempt en vry blyven alle het geene vande gespecificeerde
waaren de overcomende vrunden uyl hel vaderland!, by biljet
vande hoeren meesters off haer E. Ed. gecommiteerdens, doceren
sullen hun geconsenleert te syn om met haer herwaerts over
le voeren; en welck biljet den ontfanger en licentmeester sal
moeten overhandigt werden om telkens vanden invoer daerop
aenteeckeningh te doen, etc.

Voor deze pacht toonde bij de opveiling niemand > eenige ge-
"öegentheyt," weshalve de Regering den 11*" JulLj 1680
heslool de zaak te laten, «gelyck te vooren en lot noch
'geweest is, menende,, dat met dese genomene (hoewel vergeefs)

de ordre en het behagen der Heeren Meesters ten over-
vloede sal wesen voldaen."

~~ Julij. Verbod tegen het dragen van juweelen,paarlen,
goud en zilver passement, (jouden kettingen en knoopen
en »andere geinventeerde werken of dragten run goud
»nf züver." -• Verbod tegen het houden van ncarossen
o/ie overdekte rullessen".

Dit stuk bestaat hoofdzakelijk uil extracten uil de generale
missives van Heeren XVII" en van 23 November 1631, 21 October
1676 en 1 November 1678, alsmede uit het reglement van 16
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October 1676, bij al welke stukken de Indische Regering is
gelast maatregelen ie nemen legen <le in Indië voortwoekeren-
de weelde; welke maatregelen ecliler die Regering ecrsl bij
dit plakaal schijnt genomen te hebben, — waarschijnlijk
genoopt door de overtuiging, dat intusschen «deselve [weelde]
•nog veel hoger als doen gesleygcrl" was.

De straf op de overtreding van het verbod was verbeurd-
verklaring van de sieraden, enz., alsmede arbitrale correctie.

Alleen de Gouverneur-Generaal en de ordinaire en extra-
ordinaire Raden van Indie moglen »carossen" hebben.

Alleen de vrouwen, kinderen en weduwen van den Gouver-
neur-Generaal en Raden van Indië moglen juweelen, enz.
dragen.

Hel verbod gold zoowel de dienaren der Gompagnic, als de
vrijheden, »uyt dese landen [scil. Nederland] niet de schepen
•van de Comp. overgecomen."

Heeren XVH"cn waren reeds in 1651 van oordeel, dat de
weelde «als een pest; in Batavia en over geheel India voorge-
«cooinen moet werden met een reglement ende ordre."

Dil plakaal is te Batavia bij A. van den Eede gedrukt

-i- Julij. Afkondiging van eenige artikelen van het
reglement van Heeren XVII van 16 October 1676
op den inlandschen handel in Indië, en:.

Aanleiding tol deze afkondiging gal' de ontvangst uit hel
vaderland »uyt de scheeps doose" van een gedrukt extract
uil bedoeld reglement, hetgeen te Batavia door A. van Eede,
Gompagnie's en slads-drukker, werd nagedrukl en aan alle
Indische kantoren ler opvolging is verzonden.

Het exlracl bevat de artikelen 16, 18, 23, 26—31 van
bel reglement, luidende, als volgt:

Art. 16. Voort zal op poene des doodts, ten minsten van
publycque geesselingh en bannissemenl werden verbooden, aen
de Schepen uyl hel Vaderland! in de Straet Surida, ofomtrent
Batavia komende, eenige Vaertuygen te admilteren, anders als
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I'KEL 111. '.

die mei speciale ordre of consenl van de Regceringe zyn afge-
zonden : veel min aen de zelve over te geven eenige Kassen,
Packen, Vaten, Bieren, of wat des meer soude mogen wezen.

Art. 18. By arrivement van eenige Schepen, 't zy tot
Batavia, of in eenige andere Landen, Plaelsen of Sleden van
Compagnies gebiedt, sullen de Fiscaels liaer exactclyk hebben
te informeren, zoo by de Officieren als genieene Volck, of in
de selve, 't sy ter plaetse daer sy hare Landiuge hebben
"iillaugen, of onder wegen oock eenige Goederen, VVaeren of
Koopmanschappen, buyten die van de Compagnie syn geladen,
°f overgenomen, om in cas van ja, tot confiscatie van die
Waeren, en straffe tegens d'overtreders van de Placeaten na
alle rigeur te procederen.

Art. 23. Oock wordt den Gouverneur, Commandeur of
Opperhooft aen de Cabo de Bonne Esperance by desen mede
gelast, sich naeuwkeurigh l'informeren, by visite der Schepen,
en examinatie der Officieren en gemeene Maels, uyt het
Vaderlandt daer aenkomende, of oock eenige Waeren, Koop-
manschappen ofProvisien, in devoorsz. Schepen syn ingenomen
of aen Boort gebracht, ï sy geduurende der selver leggen in
de Havenen van 't Vaderlandt, buyten soodanige, waer van
speciael consenl sal moeien werden vertoont, of ook wel
huylen Gacls, in Engclandl, oll' onderwegen.

Art. 26. De voorsz. ingelade particuliere Goederen, in de
Schepen van de Compagnie buyten ordre of consent, 't sy
van de Bewindhebberen in 't Vaderlandt, of van den Generaelende
naden 10l Batavia, of van den Gouverneur, Commandeur of
Opperhooft van de Plaets van der selver Ladinge, die als
Vooren sullen kinnen achlerhaelt te worden, sullen alle werden
geconfisqueert, en een derde daer van genooten by den Aenbrehger,
fi en derde by den Fiscael, en een derde by de Compagnie,
des dat den naem van den voorsz. Aenbrenger, soo veel
doenlyck, sal werden gesecreteert, en daer-en-boven op des
selfs advancement favorabelyck gelei.

Art. 27. lielyck als snlcks mede zal werden genooten by
alle die geene, die eenige particuliere Handeling!), by Dienaers
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van de Compagnie gepleeght, zullen komen aen den dagh te
brengen, hoe groot de soumie liy Verkoopinge van die aen-
gehaelde of ontdcckte Goederen, na voorgaende confiscatie te
procederen, oock sonde mogen wezen.

Art. v2B. By aldien de voorsz. particuliere Goederen, buyten
ordre of consent als vooren, in de Schepen van de Compagnie
geladen, zouden mogen aengacn, en ingenomen syn by een
Officier van 't selve Schip, of yemandl daer mede overvarende,
sal de zelve werden gestraft met de doodt, ten minsten met
openbare geesselinge, na cxigentie van saeken.

Art. 29. En voor zoo veel belanght de Officieren, die
ordre lot de inladinge, ofoverneminge van de voorsz. particuliere
Goederen hebben gegeven, of d'inladinge of overneminge der
selver niet en hebbeu gevveert, gelracht te weeren, of ter
plaetse van haer eerster aenkomste, zulcks in manieren als
hier na hreeder werdt geseydl, niet aengegcven, sullen de
selve mede werden gecorrigeert en gestraft, 'I sy by deportement
of anders, na bevindinge van saeken.

Art. 50. Tot welcken eynde alle Officieren, Malroosen en
Soldaten, gehouden sullen wezen, ingevalle en wanneer sy
kennisse sullen hebben bekomen, dat cenige particuliere Goederen
buyten ordre of consent als vooren, in de Schepen van de
Compagnie syn geladen, of buyten Gaets en onderwegen
overgenomen, soo in 't gaen na Indien, als in 't wederkeeren
van daer, mitsgaders in Indien selfs, of oock lniylen Gaels
of onderwegen, uytle Schepen van de Compagnie gelost, en
aen andere overgegeven, sulcks Ie openbaren en aen te geven,
verstaende onder genietinge van snodanige premie als hier
vooren staen vermeit. Te weden, in 'f Vaderland! aen den
Bewindhebber of Bewindhebberen, die tot het ontlossen van
de selve aen Boort zullen komen: Tol Batavia aen den
Generael en de Baden; Op Ceylon aen den Gouverneur of '|

Opperhooft van de Plaets daer sy zouden mogen arriveren:
Aen de Cabo de Bonne Esperance aen den Gouverneur,
Commandeur of 't Opperhooft aldaer, en voort in Indien aen
den Gouverneur, Commandeur, Directeur of ander Opperhooft,
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°P de Plaets van haer eerste aenkomste. En dat alles op
poene van deportement op d'uyt-reyze, of ginder in 'l Landt,
•n 't reguarde van de Officieren, en ten aensien van de gemeene
Maets, soo in 't gaen derwaerts, als keeren na 't Vaderlandt,
mitsgaders de i'huys komende Officieren, op de verbeurte
van ses maenden Gagie, en voort arbitrale correctie na exigentic
*an saecken.

Art. 31. Oock zal nicmaudl in dienst als vooren, naer
Indien gaende, vermogen teweygerengetuygenisseder waerheydl
te geven, des veracht, of daer toe aengemaent synde, van
allo '[ geenc hy wegen de voorsz. Sluyckeryen en verboden
Handel gesien of verstaen beeft, op ptene van deportement,
"i 'l reguarde van de Officieren, die sulcks in Indien zonden
Mogen komen voorgehouden te worden, en haer daer in
Weygerigh loonen, en voort ten aensien van allen anderen
als wederspiinnige, op poeiïe van arbitrale correctie, en
Oatse echter na slyl van rechten daer toe sullen werden
constringeert, etc.

12 Julij. Vergunning voor de leden run het Collegie
van Schepenen zijd-geweer, mei goud of zilver versierd,
ie blijven dragen.

Schepenen waren niet weinig bekommerd over het plakaat
van 5/11 Julij lüBo tegen het gebruik van «dragten van goud
»of zilver", wanl zij hadden geen ander zijd-geweer, dan degens,
enz., »met eenicb goud off silver vermengt." Zij wilden
ecbter »alle scbyn van disobedientie" vermijden en haastten
zich daarom bet welmeenen der Regering ter zake te vragen.

12 Julij. Last binnen drie jaren, gerekend van Uanuarij
1680, zijn eigendom te bewijzen op eenig graf in de
groote kerk min de oostzijde run de Tji-liwoeng.

Indien men bel bewijs binnen den gestelden tijd niet kon
leveren, verloor men alle regt van eigendom op eenig graf.
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Op den 10'len Maart 1681 werd door kerkmeesters bij billjel
aan vorenstaanden lasl der Regering herinnerd.

23 Julij. Reglement voor het Colkgie run Heemraden.

Aangezien door nierckclyken aanwas deser slads en lands
colonie veelc verre ende afgelegen landeryen dagelyks meer en
meer onder culture werden geliragt, en by ervaringe onder-
vonden is, dat sommige eygenaars van dien, onder pretext
der erdbrieven van deselve te hebben geobtineert, hun besit
en beslag merkelyck wyder hebben uylgebreyt als by inhoude
van gemelte brieven hun werd vergunt en toegestaan, waar
door niet alleen d' E. Comp. van haere gronden onlset, de
hooge regeeringe in 't verleenen van nieuwe grondbrieven
aan andere meermalen geabuseert, maar ook onder nabuurige
en aaneen grensende landbezitlers veellyds hevige differenten
ende confusien over een yder eygendom is geresulteerl, dat
ook tot een veyligen en gereeden toegang der wyd en zyd
ombergelegen gebouwde landen, als om meer andere, nodige
ende nutte insigten verscheyde bcquame wegen, bruggen,
slooten ende gragtcn dienen gemaakt, de reets begonnen
voltrokken, mitsgaders de opgemaakte verbetert en mei de
nodige reparatie onderhouden en versorgt moeten werden, en
wyders hoog nodig sy, soo tot weeringe van gedagte usur-
patie der landeryen, conservatie en hehoul van des E. Comp8

regt en eygendom van hare nog on-uytgegeve gronden, af-
doeninge ende beslegtinge van de differenten, onderlinge Iwisl
tusschen de ingelanden, over de limietschydinge geresen, en
wel insonderbeyt tot den voortgang der te maken nodige wegen.
dycken, slooten, dammen, bruggen, met de onderhoudinge
derselver, als anders, —Soo is 't, dat den Gouverneur Generaal
en raden van India, 10l voortsettinge en bevordeiïnge van
desen allen, dienstig en nodig hebben geagt op te regten en
aan te stellen een collegie van president en heemraden, aan
welkers trouwe vigUantie en expeditie de versorginge van
dit geheele werk met de appendentien desselven gerustelyk
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•iiogten werden opgedragen en aanbevolen, ende ingevolge van
dien goet gevonden geinelte collegie tot mainlenue van desselfs
respect, als eygen ontlaslinge te miinieeren met dese navolgende
"isliiiclïe en ordonnantie, waar na gemelte president en
beeniraden aan de eene syde en de goede ingezetenen ten
platlen lande aan de andere syde hun respective sullen hebben
te reguleeren, namentlyk:

1. In den eersten, sal dit collegie bestaan uyt een president,
die een raad van India sal zyn, en vier leeden, onder den
titul van president en heemraden, en zullen deze vier
leeden gekooren werden, te weten: een uyt Comps dienaren
en drie uyt de borgerie, welke tol meerder acquisitie van
kennis jaarlyks niet en zullen verwisselen, maar permanent
ZVn > ten ware tic Imrgerlyke tol Schepenen deser stede,
waar toe altyd nominabel blyven, en de dienaren tot hoger
bedieninge geëinployeerl wierden, in welken geval zy van hun
heemraadschap zullen mogen werden ontslagen.

2. Het collegie van president en heemraden zal zyn rang
"ebben naast dat van .... en zal in hunne vergaderinge
°nder de leden sodanige ordre werden gehouden, dat naast
;jan de president altyd een burger zal zitten, daar na een
Comp' dienaar en na hem de twee resleerende burger leden
v°lgen; dog alsoo den E. Jacob van Dyk, met afsterven van den
dykgraaff Hans Held zaliger in July des voorleden jaars, de besor-
ginge van den voortgang der onderhandse werken is aan bevolen
geweest ende nu als nog onder hooger opsigt van den president
deselve is waarnemende, soo zal hy geduurende zyne jegenwoordige
bedieninge als heemraad zyne cessie naast den president,
blyven behouden.

■ï. Ende dewyle met het aanstellen van dit collegie 't
a 'npt van dykgraaff verslaan is te inortiliceeren, soo werd
a;, n den persoon van den president deselve magt, authoriteyt
en expeditie gedefereert, die voor desen aan genielten dykgraaff
'"l voortsettinge van de gearresteerde werken en anders was
staande, dog met soo veel hooger respect als desselfs caracter
, '" eminentie die van opgemelten dykgraaff surpasseert.
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4. De leden van dit collegie zullen malkanderen in maag
off swagerschap niet nader mogen bestaan, als in 't reguard
van Schepenen, soo hier, als in 't vaderland werd geobserveerd.

!». Zullen ook geen aannemers off mede standers mogen
zyn van werken, die by haar collegie werden opgeveylt off
aanbesteedt.

6. Den president en heemraden zullen eenmaal ter weeke,
namentlyk des dinsdags, vergaderinge houden, om als dan
audiëntie te geven aan een ygelyk, die voor haar collegie te
doen heeft, waar toe uur en hcquame plaats by hun zal
werden beraamt ende uytgesien.

7. Dog zal den president authorileyt hebben om, buyten
dien gestelden dag, ook extra ordinaris vergaderinge te beleg-
gen, 't zy op de ordinaire aangestelde plaats, oIF wel om de
haast, die de saak mogte hebben, in zyn eygen huys.

In 't afdoen van geschillen, die lusschen ingesetenen over
zaken (hier onder nader te specificeeren) voor dit collegie zyn
hangende, zullen heemraden niet minder als niet vier leden
mogen hesoigneren ofte concludeercn, en zal, by gelykheyt
van stemmen, den president 't geschil met dubbelde stemme
overhalen en beslegten.

H. De landdrosten respective zullen (des versogl werdende)
gehouden wesen, op de ordinaris vergaderdageu van president
en heemraden, hun in derselver raadsvergaderinge te laten
vinden, de besoignes by woonen, van hare kennisse in voor-
vallende zaken dienen, sonder noglans als een stemmend lid
te concludeercn.

9. President en heemraden zullen op de intrede van haar
ampt den eed aan de hooge regeringe doen en de selve
voorts alle jaren, in cas van purge, wegens giften en geschenken
vernieuwen, conform het formulier, dat daar loe opgestell
zal werden.

10. Tot dienst van hun collegie zullen heemraden hebben
een secretaris en een kamer dienaar, den laastgenoemden
onder den titul van heemradens bode.

11. Het officie van den secretaris zal zyn alle placralcn
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ordonnantien, keuren en resolutien, die voor desen by generaal
''» raden van India op 't subject der ommelanden zyn gemaakt
en nog slaan gearresteerd te werden, en waar van den
president en heemraden zullen oordcelen linn collegie de kennisse
nodig te zyn, op te zoeken, by een te trekken en in een
boek onder een register te insereeren, item alle vergaderingen,
soo ordinaris als extraordinaris, naarstig l»y te woonen, de
resolutien van president en heemraden op te stellen en die
na resumptie in te schryven om onderteykent te werden.

1 '2. Desgelyks mede de rolle van dingtalen tusschen partyen,
proces hebbende, klaar, kort en beknopt in margine, nevens de
presentatien te houden, de appoinctementen, als andere judicieele
acten aan partyen, des begeerende, onder gelyke salaris als de
secretarissen der respective geregtsbanken alhier genieten,
Oit te geven en voorts in alle andere, verdere poincten van zyn
officie zig te reguleeren na inhouden van 't geene de Bataviasche
ordonnantien op 't stuk der secretarissen der respective banken
is dicteerende, voor soo veel op dese be<lieninge applicabcl zy.
Den selven zal ook op de aanvaardinge van zyn ampt den
eed van getrouwigheyt ende secretesse doen.

13. Den bode zal telkens, als den president vergaderinge
laat beleggen, de leden waarschouwen en ook alle andere
luyden cileeren, welke offdoor presidenten heemraden, off door
haar parlhyen in vergadering geroepen werden, de partyen,
op de rolle slaande, uyt roepen, voorts alle geregtelyke exploicten
en exeeutien in zaken, voor president en heemraden hangende,
doen en zal in alles, zyn ampt aangaande, als een geregts
bode gelooff gegeven werden en salaris van zyne dagementen
en exploicten genieten, gelyk als de bodens van de geregtsbanken
is toegeleyt, waaromme ook op 't aanvaarden van zyn officie
den eedt van getrouwigheyt in handen van den president en
heemraden, mitsgaders borge ter somma van . . . stellen zal
' f >t verhaal van den genen, die by zyn versuym beschadigt
mogte werden.

14. In 't doen van zyne geregtelyke exploicten off dagementen
(dog daar buyten niet) zal den bode, soo wel als andere geregts
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boden, een executoir stokje in de hand hebben, ook altyd een
silvere plaat ofte schilt aan zyn linker borst dragen, waarop
10l onderscheyt der andere bodens gesneden zal slaan een
clappus boom van een opgaande sou bescheenen, als zullende
wesen liet wapen van 't collegie van president en heemraden.

15. Het district, waar over haar bewinl ende jurisdictie
zig uylslrekt, is bel ganlscbc land, soo verre liet zelve onder
het gebict der E. Comp buyten de stadt is slaande ende
gelegen, dog zal de zuyder voorstadt, soo als deselve door de
sladls gragl en groote rivier omloopen wert, bier in niet
werden begrepen, maar onder baar vorige jurisdictie blyven
sortecren.

16. President en heemraden zullen van alle, landcryen,
onder haar jurisdictie staande, by eerste gelegenlheyl doen
maken een generale pertinente caarle, waar in de landen met
derselver gemaakte en nog te maken wegen, bruggen, sloolen en
gragten klaar en ondersebeyden leggen afgezet en ontworpen
in baare bolendingc en groote, met aanwysinge van ydcr
eygenaar zyn naam, strekkende van de stadt soo hoogc zuyd
waarls op en ter weder zyden zoo breet oost en west
waard uyl, als gevoegclyk zal konnen geschieden, welke
caarle ook zeer dienstig zal zyn om daar uyt pcrfcclclyk te
konnen vinden, hoe veel een ydcr ingelande tot den ophef!',
reets geprojecteerd ende die nog namaals in rade van India
zoude mogen werden geconsenteerd, voor zyn quota zal moeten
dragen, als mede om alle questien ende geschillen der inge-
landeren, soo onder malkanderen als legen de Comp. over 'I
stuk van limiet scheydinge te vereffenen, waar toe ook, des
begeert werdénde, yder len allen tyden gehouden blyfl aan
heemraden zyn caarle, erff off coopbrieff Ie vertoonen.

17. Wyders zullen president en heemraden goede zorge
dragen, dat de wegen, bruggen, gragten, dyeken, dammen,
slooten, die er reets, soo in 't geheel als ten deele, opgemaakt
zyn en nog opgemaakt slaan Ie werden, behoorlyk onderbonden,
de onderhandse, soo veel doenlyk. voltrokken en de geprojec-
teerde (welke nog niet begonnen zyn) na vermogen en tyds
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gelegentheyt met den eersten tot bequame passagie, soo te
paard als te voel, by der hand genomen werden: dog in cas
van merkelyke voorvallen, die in de onderhandse werken on-
verwagt en tot sehnde ofte veragteringe derselver mogten
voorkomen, als ook van nieuwe aan te vangene werken, die
van importantie zyn, zullen president en heemraden tydigc
kennisse aan onse vergaderinge doen, om derselver goedvinden
en dispositie daar op all' te wagten, mitsgaders 10l hun ont-
lastinge en verantwoordinge resolutie approbateur daar van
te ligten.

18. De lantmeters, opsienders, werk- en liminerluyden,
slaven, houtwerken en alle andere materialen, tot dit importante
werk gerequireert, zullen lty president en heemraden gebuurt,
geloond, gekogt olie by ondiensten ofte quade comporleinenten
wederom gecasseert werden, sodanig als haren goede raad
ten minsten kosten en meesten nutte van 'I gemeene beste
gedragen zal.

19. De penningen, die tot onderhouden en maken van
bruggen, gragten, wegen en wat dies meer is, werden vcreyscht,
zullen uyt heffingen en ommeslagen, Ie doen over de landeryen,
moeien werden gefourneert, welke heffingen en yders quota
by ons pro rato de situatie en waardye, mitsgaders inkomsten
der landen, zal werden begroot ende gemodereert.

20. Welke penningen in banden van heemraden totbekostinge
van de dagelykse werken zynde gesteld, zullen gehouden zyn
van den ontfang en uytgave derselver eenmaal des jaars, ten
overstaan van twee oll' meer, by mis daar toe te nomineeren
gecommilteerdcns, publycq. reecq., bewys en reliqua te doen.

21. Ook zullen president en heeinraden goede agtinge
nemen op de gemeene afwateringen en rivieren, soo van Jaccatra
(anders de groote rivier), Grocot, Grogol en alle andere publycq.
stroomen, vaerten ende wateren, dat deselvc met geen rioolen,
afleydingen, timmeragie, plantagie ofte andersints verhindert,
belet ofte verstopt werden, als mede dal 's heeren wegen en slooten
met bet inspringen van opstallen niet belemmert, nogte door
buffels ofte ander vier voetig vee vertreeden ende bedorven
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werden, maar zullen alles, 't gene bevinden, dat reets aan
deselve eenige bekomnieringe toebrengt, ofte na evidente
apparenlkf'toe te brengen staat, door den e\ genaar doen weg
nejjrén, op ruymen en in trekken, en by onwilligheyl sulks

zynen cosle laten doen.
22. Ende op dal bier inne dies te beter in toekomende mogle

werden voorsien, als zynde een saake. waar aan den welstand
der buylen landen ten boögsten is gelegen, soo zullen president
en beemraden daar tegens werden genmnieert met placealen,
by welke de ingesetenen alomme, op sekere peene, sodanige
belemmeringc en bekomnieringe van publycque wateren ende
wegen zal werden geiulerdiceert.

2"). En zullen president en beemraden daar tegens de
overtreders van voornoemde en andere placcaten, tot preservatie
van de gemeene wegen, wateren, etc. g'emaneert, inboudende
eenlyx interdictie onder sekere geld boete sonder corporeele
stralle, door een der landdrosten, wicn de calange competeert,
doen belrekken en tegens deselve tot comdemnatie in de
voorsz. geld boete concluderen, mitsgaders kort en de plano
by arrest regt doen, sonder dat van 't gewysde eenige
provocatie tot hooger regter zal vallen.

24. Dog alle de delicten van boseb schenderyen, moorderyen,
spolien, veeofl'slaven dieveryen, brandsliglen, fugieoffverleydinge
der slaven en voorts generalyk alle sodanige transgressien, ten
platten lande voor vallende, tegens welke by de gemeene
regten, statuten en placcaten eenige lyll- off dood straffe weid
gestalueert, zullen slaan ende blyven ter judicature van den
ordinaris competenten regier, niet tegenstaande de delinquanten
door beemraden by preventie al waren g'apprebendeert, in
welken gevalle sodanige misdaders zullen werden overgegeven
aan den officier der Justitie, daar 'I behoort, die deselve
zonder eenige contradictie in versekeringe nemen en voor
baar competente vierschaar te regie stellen zal.

25. By voorkominge van eenige transgressien, nicsusen
ende conlraventien, ten platten lande grasseerende, waar tegens
wel een scherpe inbindinge ende bepalinge zoude werden
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vereyscht, zullen president en heemraden hun addresseeren
aan onse vergaderinge en by remonstratie van de schadelyke
gevolgen, die door lange continuatie van hel grasseerende
quaad staan te resulteren, versoeken zodanige ordonnantien
als len gemeenen heste der hiiyten lauden werd gerequireert.

26. Dog om te prevenieeren alle misverstand, welke tusschen
die van de stads geregte en heemraden over 't si uk van jurisdictie
en judicature respectieve zonden konnen ontstaan, soo werd
alhier tol narigtinge dit volgende gestatueert, waar na hun
zullen hehhen te gedragen.

27. Verschil ontstaande tusschen ingeselenen en ingesetenen
over de hreete, lengte en belendinge eeniger landeryen, zal
de judicature van dien verblyven aan presidenten heemraden,
als hestaande de decisie daar over ten principalen in een
nametinge van 'I land iu ijuestie, waar toe voor al inspectie
occulair van gecommiteerde heemraden werd vereyscht.

28. Dog alsoo somtyds de weder zydse gront brieven der
landeryen in questie niet te vinden en zyn ende de decisie
van dien uyt getuygen ofte by hooger navorsinge moet
werden gehaalt, zoo zal in stuken geval niet de plano werden
geprocedeerl, maar wel soo beknopt en sommicrlyk, als zonder
krenkinge van 't geregt ende defensie van parlhyen kan geschie-
den, en zullen parlhyen hare eygen zaken waarnemen, sonder
dat, door procureur oIT bedienaar der geregts bancken zullen
mogen werden bedient, alles om de geringe waardye dei-
landen in questie, welke soo lange train, nog kosten vaneen
ordinaire reglshank niet zoude konnen lyden.

29. Om welke redenen ook van heemraden vonnisse, in-
houdende condemnatie ofte ontsegginge, heneden de waardye
van 80 rd*. geen appel olïo andere soort van provocatie
plaatse hebben zal, maar met de executie voort gegaan werden,
als van een vonnis by arrest gewesen; dog boven de 80 rd.
bedragende, zal hel de parthye, die zig daar by beswaart vint,
vry staan binnen thien dagen naar de pronunciatie ofte dat
hel vonnis t'zyner kennisse gekomen zal zyn, voor den
raad van Justitie mogen appelleeren off binnen een jaar in
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reformatie komen, mits nampliseerende een boete van 20
rds

. voor het 10l appel.
50. Maar van sententien, gevallen in materiepossessoir, niet

tegenstaande boven de 80 rd*. bedragende, zal geen appel off
eenige andere soort van justitie toegestaan werden, dog den
succumbant in cas voornoemt zyn regt voor president en heemra-
den mogen vervolgen in judicio petitoir, soo't hem goed dunkt.

31. Sententien van president en heemraden zullen executabel
wesen den tyd van een jaar, na welkers expiratie zonder
renovatie niet zullen mogen lei' executie werden gestelt.

52. Wat verders de maniere van executie van president
on heemraden vonnissen belangt, daar in zal gevolgt werden
't geene in 't regaard van Schepenen vonnisso by de Balaviscbe
ordonnantie op 't stuk van executie is gestatueert.

55. Geene zaken off processen, waar over, voor bet oprigten
deser ordonnantie, bereyls een gewysde van den raad van
Justitie otl' schepenen is gegaan, zullen voor president en
heemraden mogen werden verheft olf rauwelyks geintenteerl,
vermits derselvcr litis linitie, gelyk ook niet die reets voor
gemelle banken litis pendent zyn, de welke aldaar zullen
moeten werden gedefmieert.

34. Questie ontstaande over koop, verkoop, huure, gebruyk,
eygendom, erffenisse, verpandinge van landeryen ende gene-
ralykcn over alle 't geene de male en belendinge derselver niet
concerneert, zal door partyen ter eerster instantie, zonder
bekreuninge van president en heemraden, voor den dagelyksen
regier, daar 't behoort, werden gebragt.

55. Voor elke occulaire inspectie, die heemraden lei' requisitie
van parlhyen komen te doen, zal yder geconnnilleerde voor
zyn salaris genieten, indien de visite binnen de forten geschiet,
drie en indien boven de forten ses rd*., te welen voor elke
visite, die binnen een dag afgedaan Kan werden; andersints
meer dagen daar toe requireerende, 10l arbitragie van den
president, welke penningen by parthye, die de inspectie
versoekt, op kosten van ongelyk, voor all' onder den secretaris
sullen moeten werden geconsigneerl.
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36. fmanl bevonden werdende meer lands van de Comp.
onder zig geslagen en in bezit genomen te hebhen, als zyn
donatie ofte coopbrieff inhoud, zullen heemraden by occulaire
inspectie ende nametinge als anders hun exactelyk informeeren
en van hare bevindinge hy rapport in rade van India kennisse
geven en onse dispositie daar "|> afwaglen, sonder inmiddens
provisie van ontruyminge off eenigerhande beswaarnisse tegens
de bezitters van dien Ie verleenen.

7)1. Die geene, dewelke voorlaan eenig land, d'E. Gomj).
toe komende, hy wege van donatie zal willen versoeken, zal
zig eerst hehben ie addresseereu aan president en heemraden,
en pertinente aanwysinge van 't hegeerde land doen, van welkers
silnatie ende waardye heemraden, na genoomen occulaire
inspectie, door gecommitteerden aan ons perfecte kennisse en
informatie zullen geven.

58. De regeeringe en hemoeyinge over de Javanen en alle
andere inlanlsche natiën, onder deser slede jurisdictie remo-
rerende, zal hlyven, gelykse van outs is geweest, te weten
onder bon expres daar loe gesteld opperhoofd ehde landdrosten
respective, mits dat deselve officieren gehouden zullen wesen,
in cas van noot, het zy hy schielyke en heftige opwateringe
uyl de rivieren en hoven landen, om openinge elders te
maken ofte wel eenige andere onvermydelyke vereyschte
behulpsaamheden, op de begeerte van den president, denaasl
aan de hand zynde Javanen opstonds te ontbieden en deselve
10l hel gerequireerde nodig werk ordonneeren, mitsgaders
daar mede spoedelyk doen voortvaren, dog voor welken dienst
gemelte lieden dan ook na discretie en goed vinden van den
president en heemraden zullen geloont werden.

39. Dog zullen beyde de landdrosten specialyk ende voorts
generalyken alle andere officieren van de Justitie, als ook, hy
voorvallende occagie, die van de militie gehouden zyn, den
presidenl en heemraden alle mogelyke adsistentie en kragt-
dadige mainlenue ende behulpsaamheyt in cas van hun officie toe
ie brengen, hunne persoenen tegens alle quade ontmoetingeen
moetwillige menschen te protegeeren.
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40. Wyders zullen alle ingeselenen, welke van president
en heeinraden in haar vergaderinge werden geroepen, ten allen
tyden geliouden zyn Ie coinpareeren, op verbeurte voor de
eerste reys, dat absent lilyven, van een qnart rd*., voor de
tweede maal een halve rd"., en de derde reyse niet comparerende,
zullen deselve gemulcteerd werden na discretie van den regter;
dog in cas van proceduuren, yniand, door zyn partyeier rolle
geciteerd en niet comparerende, zal vervolgens in cas van defaul-
ten legcns deselve geprocedeert werden volgens ordonnantie
deser slede, hy de respeclive regtbanken gebruykelyk.

41. Eyndelyk werd den president.en heemraden hy desen
specialyken geaiilhorisecrt ende gequaliliceerl om geluygen, die
in zaken, voor hare vergaderinge in proces hangende, hebben
gedeposeert, den cedt Ie mogen afnemen, mitsgaders de zaake
inlricaal zynde, deselve parthyen te imponeeren.

42. Welke bovenstaande inslruclic en ordonnantie wy
verslaan, dat zodanig agtervolgt en naar gekomen zal werden,
behoudende noglans aan ons de nader amplialie ofte alteratie
van dien, daar hel hy ervarenlheyl zal werden bevonden te
vereysschen.

Eedl voor President en Heemraden.

Ik beloove ende sweere den staat der vrye vereenigde
Nederlanden, ende wegens deselve den Ed. heer gouverneur
generaal en raden van India, hier te lande, gehouw en getrouw te
wesen, dit ampt van heemraadschap over Batavias ommelanden
opreglelyk te bedienen, hel regt ende geregtigheeden van
d'E. Comp. getrouwelyk voor Ie staan, de secreten van dese
kamer aan niemant te openbaren, van niemanl die voor dit
collegie processen heeft ofte opparent hebben zal, eenige gillen
olie geschenken, directelyk nog indirectelyk te onlfangen, ofte
onses wetens door tmant van onse onderhoorige Ie lateu ont-
fangeu, het welvaren deser republycq in 'I gemeen, en ten
platten lande in 't besonder Ie helpen bevorderen, mitsgaders
goei kor! regt aan een yder, die voor desen rade te doen
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heeft, io administreeren en expeditie te verleenen, gelyk vrome
'"egters toestaat ende betaamt, alles agtervolgens den generalen
articul lnïeff en placcalcn, mitsgaders de instructien en ordres
Vi "i de heeren Seventhiene onse principalen, als ook den
Gouverneur Generaal en raden van India geëmaneerl ende nog
ie emaneeren.

Soo waarlyk helpe my Godl Almagtig!

Eedl voor den Secretaris mn Heemraaden.

Ik beloove en sweere den slaat der vrye vereenigdeNederlandeu,
en wegens deselve den Edelen lieer Gouverneur Generaal en raden
van India, hier te lande, gehouvv en getrouw Ie wesen, dit ainpl
van secretaris opregtelyk te bedienen, de secreten van dese
kamer aan niemanl Ie openbaren, den president en heemraden
en een ygelyk, met welke ik in myn ampt te doen hebhe,
vromelyk te dienen, voorts my in alles volgens de ordonnantie,
op ilil ampt beraamt en nog Ie beramen, Ie dragen als een
neerstig gelrouw secretaris locslaat ende betaamt, dit zal ik
niel nalaten omeenige gunst, haat, profyt off schaden.

Soo waarlyk helpe my Godl Almagtig!

Eedl voor den Bode van Heemraaden.

Ik beloove en sweere, dat ik den president en heemraden
gebouw en gel rouw zal zyn, deselve alle eere en behoorlyk
respeel bewysen, alle citatien, dagementen en provisien van
justitie, my door haar E. off door partyen belast off ter hand
gestclt. in alle aeerstigheyt en trouwe te doen en te exploicteren
omtrent den genen, aan welken dien behooren, en van myn
wedervaren gelrouw relaas en rapport doen, en wyders dat
ik my in dit ampt van heemraden bode opregtelyk dragen,
't zelve met alle vlyl punctueelyken agtervolgens myiie in-
structie en ordonnantie bedienen zal.

Soo waarlyk helpe my Godt Almagtig!
Eedl voor den Landmeler.

Ik beloove en sweere, dat ik den staal der vrye vereenigde
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Nederlanden eude wegens deselve den Edelen heere Gouverneur
Generaal en de raden van India, liier Ie lande, geliouvv en
getrouw zal wesen, niy in 'I melen der landen, daar toe ik
versogt ofte lty heeren heemraden geordonneert zal worden,
discreet en onpartydig tusschen parthyen dragen, een ygelyk
vlytig bedienen, my met hel salaris daar toe slaande te vreden
honden, ende voorts in alles als een eerlyk man en getrouw
landmeter betaamt, my schikken en comporteeren zal.

Soo waarlyk helpe my Godt Almaglig!

50 Jnlij. Bepaling, dut hel CoUegie van Heemraden 'bij
■defect o/f veranderinge van eemge der leden" zich
zelf aanvullen en niet aan de jaarlijksche »verkiesinge
»subject" zyn zoude.

27 Augustus. Afschaffing der vroeg-predicatie. — Bepa-
ling, dal eiken Dingsdag, des avonds te '/j 7 ure, in de
groote Nederlandsche kerk Ie Balaria gepreekt zoude
worden. — Vaststelling run hei begin der Zondag-
voormiddag-predicatien op \'

2 9 uur.

2 September. Bepaling, dal de Secretaris van hel Col-
let/ie ran Schepenen moest aanhouden -een blaffert ofte
taenteyckeningh boeckje, iu'l welcke de dagelijcxe regle-
menten ran den raed vuur de procureurs in't bedienen
• run haerc processen, als andere uliserruttlieit ende
odispositien, raeckende tic gerechts bancken, sullen wer-
■ tleii geregistreert".

Deze bepaling is door Schepenen zonder medeweten van de
Regering gemaakt.

De inhoud van den bewusten «blaffert" is in dit plakaat-
bock opgenomen.

3 September. Ampliatie ran tic instructie en het eed-
formulier vuur den vendu-meester te Batavia en voor
de Secretarissen run de Collegiën eau justitie.
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5DEE1 Ui.

Deze ampliatie, gemaakt »tol voorcoominge van frauden,
•abuysen, etc", luidt:

dat don vendameester deser slede, noclile de respective
secretarissen van de collegien der justitie voortaen, in het
houden der vendutien in haere respective qualileylen, geene
vaste goederen publicque sullen mogen presenteeren, opveylen,
nochte vercoopen, tenzyse alvoorens verseeckert syn, dal soda-
lige goederen vry ende onl»cl;isl bevonden werden: ende die
belasl ofte beswaert mochten wesen, als dan sulcke beswaer-
oisse ende belastinge in de conditien der opveylinge endever-
coopinge perfect op te stellen ende bekent Ie maecken; ofte
'lal sy, andersints contrarie doende, voor de schaede, diedaer
uyl inorlite voortcoomen, sullen moeten instaen ende respon-
sabel blyveh.

Volgens de resolutie van 2!> .Tuli| IG.S7 is in 1680 ■de be-
diening" van hel vendu-meesterschap gescheiden van die »van
"'t secretaris ampl der Weescamer."

27 September. Bepaling, dal men, binnen veertien dagen
na de afkondiging van dit biljet, alsnog zoude mogen
institueren de actiën «ji of legen den Curator ad liles,
bedoeld hij hel biljet run 3/4 October 1Ü79.

8 October. Vernieuwing van hel plakaat van 13Augustus
1674 tegen hel zich hef/eren naar Inilië huilen den
dienst der 0.-I. Compagnie.

Dit stuk, uitgevaardigd door de SI alen-Generaal, betref!
ook de West-Indische Compagnie.

Hel is afgedrukt in Cau en Scheltus, groot plakaatboek
111, bladz. 246.

25 October. Aanstelling van een lid der Hooge Rege-
ring lul over den ommeslagh run 's Com-
«pagnies equipe^/ie' 1 Ie Batavia.
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11 November. Uitschrijving run een rust- en bede-dag
wegens het aanstaande vertrek van de retour-riool.

21 November. Aanstelling run een Landmeter voor de
landen builen de slurf Batavia.

De aanleiding van dit, van Schepenen afkomstige stuk, was,
■dal de culture ten platten lande hier om her dagelycx meer
»en meer Wert uytgebreidt ende voortgeset, ende dat het
•rooymeesters ampt binnen en 't landtmeeters ampt buyten
«de stadl niel wel sonder verlet der ingeseelenen hy een ende
«deselffve persoon conde worden waergenomen."

Een rooimeester werd ter gelijker tijd door Schepenen be-
Doemd, maar van medeweten of goedkeuring der Hooge Rege-
ring nopens de aanstelling van een landmeter Mijkl niel.

Op 10 April 1684 waren er twee landmeters, die verschil
hadden gekregen over het gebied, waar luimen ieder hnnner
werkzaam moesl zijn. Schepenen wezen daarom aan den
eenen toe de stad, aan den anderen, wal daar huilen lag en
onder de jurisdictie der Compagnie sorteerde.

1681.
8 Januarij. Bepaling der boelen <>jt hel aanvragen run

relief in regts-zaken. —- Order o]> het grosseren.

Dit stuk, door hel Collegie van Schepenen zonder mede-
weten van de Hooge Regering uitgevaardigd, luidt, als volgt:

Van nu voortaan in een zake soo verre geprocedeerl synde,
dalier van verdere productie is gerenuncieerl en d'een of
d'ander parthye van deselve renunciatie versoekt gereleveeii te
syn, sal 'I selve niet werden toegestaan, dan niils hoven
d'oncoslen van 'I retardement van 't proces 6 Rd\ en soo
verder in deselfde sake ten tweede male versoght wierde relieff,
sal, bevorens 'i selve toe te slaan, 12 Rd*moeten betaell wer-
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den, alles ten voordeele van den armen, te beladen by den
procureur van den req 1 van 't relieff, ten ware hy soude doen
Wycken, dat niet hy, maar zyn meesters oorsaccke ware, dal
«* stucken, 10l welkers exhibitie relieff werd versoght, niet
voor de renunciatie syn g'exhibecrl; en sullen sy all yt, als
relieff versoeken, met hare in te dienen stucken gereet moeten
komen.

Is ook verslaan, dal de procureurs voorlaan in hunne schriff-
*'luien, diese in den processe overleggen, len minsten twintig
•'egels schrifts op een zyde, mitgaders 24 a 26 letters in een
re gel sullen stellen.

15 Januarij. Verbod legen hei begraven run lijken van
lijfeigenen «}> eigen erf. Voorschrift nopens het </<'■
vangen nemen van lijfeigenen.

Zonder voorkennis van de officieren van justitie mogt men
geen overleden slaaf of slavin op zijn eigen erf begraven, lon-
'•\\ men zeer ver huilen de stad Batavia woonde. In dat ge-
v,|l moest men twee huren als getuigen oproepen.

Indien men ler voorkoming van onheil verpligt was een
staal of slavin te arresteren, moest, men hiervan binnen 24
Uren kennis genen aan den officier, »die het competeert."

Dit stuk, afkomstig van het Collegie van Schepenen, bevat
geene strafbepalingen.

"et is vastgesteld met bet voornemen »om namaals h\
•Ptaccaal van d'Ed. Hoge Regeringe te obtineren", maar dil
Ptakaal is niel aangetroffen

16 Januarij. Bepaling, wanneer de harquebusade (dood-
schieten) het onthoofden kon vervangen.— Beslissing
<ier Regering in zake verbeurdverklaring der goederen
van twee ler dood veroordeelde personen.

De Raad \an justitie werd gemagtigd om, »by aldien inde
•executie des [door de Regering] dood vonnisse
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•metten swaerde omtrenl den scherpregter eenige alteratie mogl
•werden bevonden", in zoodanig geval liel onthoofden door
doodschieten te vervangen.

De Raad van justitie had twee personen ter dood veroordeeld
en hunne goederen verbeurd verklaard.

Sedert bleek, dat de veroordeelden, in plaats van iels te
bezitten, met schulden overladen waren.

De Regering bevestigde dientengevolge liet doodvonnis, maar
•disapprobeerde" de verbeurdverklaring.

20 Januarij. Toekenning van salaris aan den Mahonie-
daanschen priester, die ten behoeve run het Collegie van
Schepenen aan Mahomedaansche getuigen den eed
moest afnemen.

Vroeger geschiedde zulks gratis, maar voortaan zoude voor
elke comparitie 1 rijksdaalder aan den priester betaald worden.

Schepenen regelden deze aangelegenheid zelven.

4r Februari). Verbod tegen het in voorraad hebben en
verkoopen van arsenicum, anlimonium ofander vergift.

Die vergil'ten werden openlijk in het groot en klein verkocht,
welke omstandigheid, volgens berigt van Schepenen, aanleiding
gaf, »hoe verscheyde boosaerdige menschen tot nadeel ende
•onheyl van haer even naesten sich niel en ontsien nu en dan
•het arsenicum (rattenkruyt) lot uytwerekinge van allequael
»te gebruyeken."

Alwie eenig vergift »lot wettige ende goede gebruyeken"
noodig had, zon daarmede uit Gompagnie's magazijn of door
den stads-apotheker «gerieft" worden.

Alwie één of meer soorten van vergift in voorraad had,
moest zich daarvan binnen eene maand »n;ier den dacb van
•heeden" bij de Compagnie «off anders onlasten."

De poenaliteit was voor de koopersenverkoopersconfiscatie
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van hel vergift, betaling eener boete van 100 rijksdaalders en
arbitraire correctie naar bevind van zaken.

Hel verbod gold voor »een ygelyck onser ingesetenen ende
"onderdanen, binnen ende buyten deser slede habiteerende."

lir Maart. Last tot het inleveren van eigendoms-bewijzen
van graven in de groote kerk, slaande aan de Oost-
zijde van de groote rivier te Batavia.

Daartoe gemagtigd bij resul ui ie der flooge Regering van 7
Maart 1681, vaardigden kerkmeesters dezen last uit.

Binnen drie jaren, gerekend van 1 Januari] 1682, moest men
aan kerkineesteren zijn regl van eigendom op die graven bewijzen,
•°p peene andersints de eygendom daer van te verlicsen."

8 .Maart. Bepaling van hel aantal «kaffers" (oppassers),
toegevoegd aan eenige officieren van justitie.

Dit aantal werd vastgesteld op:
8 voor den Bailluw;
8 » » Landdrost aan de West-zijde;
6 » » » » » Oost-zijde.

10 Maart. Verbod tegen liet deserteren van Compagnie's
dienaren naar Bantam, en:.

In de resolutien der Hooge Regering van 10 Maart 1681
komt voor, dat zij »tol weringe van bet jegenwoordige buylen-
•sporige weghloopen van Comp s

. dienaren naar Bantam, als
"elders, met den allereerslen daar legen ende ten dien eynde
"een striekl placcaal soude doen emaneren, met booge straffe
»op die selielmslucken."

Het blijkt niet, dal bet plakaat werkelijk is afgekondigd.
6 Junij. Bepaling van de rang-orde van de Collegiën

van Schepenen, Weesmeesteren en Heemraden bij
officiële gelegenheden.
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Deze rang-orde, waarover veel te doen is geweest, was:
eerst Schepenen, dan Weesmeesteren en daarna Beemradeh.

13 Juni). Last om alle testamenten bij <le Weeskamer
Ie doen registreren.

Deze registratie was reeds »van oudsher geordonneert
•ende gebruyckelyck" geweest, maai- »by frivole exceptie"
meermalen niel toegepast, waardoor weduwen, weezen en
andere erfgenamen dikwerf grool nadeel leden.

De Collegiën van justitie werden ou aangeschreven «daerop
•reguard lc nemen, indien 't door yemandl quaeme gedilli-
«culteert ende in disput gebracht te werden."

Vreemd is, dat deze last eerst den 13'n Jnlij 1713 in Rade
van jnsiiiie ie Batavia ter tafel is gebragt om achter de Sta-
tuten van Batavia te worden ingeschreven, en dat geenestrai
op de overtreding van dezen lasi werd vastgesteld.

18 Junij. Aankondiging van hel openlijk doen van
rekening en verantwoording door het Collegie van
Heemraden op 23 Junij 1(381 in de raadkamer van
Schepenen.

De rekening en verantwoording begon van de instelling van
het Collegie van Schepenen al en omvatte de «administratie
»cnde uytgegeven gemeene penningen, soo tol het graven der
«begonne ringsloot aen de westzyde, als tot reparatien van
«wegen, bruggen, dammen, dyeken en wes meer daer aen
«dependcert."

Augustus. Voorschriften nopens malen en gewigten,
den ijk daarvan en de zwaarte run brood.

Dit stuk, uitgevaardigd door hel Collegie van Schepenen, na
verkregen magtiging der Hooge Begering, luidt, als volgt
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Alsoo myne heeren, den President en Schepenen deser stede,
't zedcrl een geruyme lyil herwaarts meer en meer hebben
ondervonden, dal de wyn verkoopers en herbergiers in 'l
uytmeten en tappen van haren drank geen andere kannen
als van ihicn muisjes, in plaatse van stads kannen, inhoudende
elf muisjes, gebruyken, onder voor geven zy haeren drank
ook met gelyke kannen van lliien muisjes van de Coni[)' ! in-
koopen en ontfangen;

Dal ook de gantings, by de rys- en zoutverkoopers in ge-
liruyk zynde, haere volle male niet konnen inhouden, zonder
dalse merkelyk hoven haere kanten wei-den opgehoogt, waar
door dan in 'toverstorten der gantings de opgestapelde rys voor
een gedeelte daar bezyden afrolt en de koopers onthouden
werl;

Dat ook langs hoe meer bevonden wcrt, geen andere gewigl
ten yk te komen dan Chinees cally gewigt van hondert in
de hondert twee en twintig en een halve ponden Hollands,
niettegenstaande hel genoegsaam kennelyk zy, dal de Euro-
piaansche winkeliers, kramers en hackers geen andere dan
hel Hollands pond gewigt gebruyken;

Soo is 't, dat wel gemelte haar Eerwaardens lot preventie
van alle bedrog, verkortinge en morsseryen, welke uyt boven-
staande, 10l nu toe gepleegde mesusen zoude konnen ontstaan,
hoog nodig geagt hebben Ie inlerdiceeren, verbieden en Ie
belasten, gclyk deselvc mei communicatie en authorisatte van
den Ed. heer Gouverneur Generaal en de raden van India
inlerdiceeren. verbieden en belasten hy desen.

Eerslelyk, dat geen wynkoopers, herbergiers oll' andere,
welke hun met drank verkoopcn crneeren, voorlaan in 'l
uytmeten off tappen van haren drank "geene kannen off
niaelen van thien muisjes, maar stads flap-kannen, inhoudende
elll' muisjes, en zulcxs de klynder mate na advenant, zullen
mogen gebruyken, nog ook in hare huysen (onder wal, pretext
het ook zoude mogen wesen) hebben, nog behouden, werdende
ten dien eynde een ygelyk van hun belast hare tot nu toe
gebruykte kannen en maten, die niel meer dan thien mutsjes
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de kan inhouden, op den aanstaanden yk te brengen, omme
aldaar ingetrokken ende vernietigt te werden.

En vermits goed gevonden is. dat voortaan, soo wel de
gantings, als de balys zullen afgestreeken worden, soo wert
aan alle rys verkoopers en andere, welke hunne waren by de
ganting uytmeten, geinterdiceert geen andere gantings, 't zy
heele ofl' halve off wel minder maten, te gebruyken als de
sodanige, welke niet behoeven opgehoogt te werden, maar
gelykkantig afgestreeken zynde, hare hehoorlyke male en
gewigte van vyff gantings in een baly tot 66 3/8 ponden off
46 balys in een last van 5066 ponden gemeéne rys inhouden,
met welke mate en hoedanig ook het zout voortaan sal werden
gemeten, sonder Ie reflecteeren op hel meerdere gewigt, hcl-
welke die speüe daarmede komt uyt te maken. Ende alsoo de
gantings, nu in usance zynde, Ie kleyn bevonden werden om
sonder ophooging de volle en behoorlyke mate uyt te leveren,
soo wert een ygelyk gelast deselve op den aanstaanden yk te
brengen (alwaarsc zullen werden ingetrokken) en zig van de
nieuwe, daar loc verordineerde gantings te voorsien, sonder
eenige van de oude, 't zy onder wat voorwendsel het ook
/.oude mogen wesen, onder zig te blyven behouden. En zal
een ygelyk gehouden zyn zyne eygen g'eykle male te gebruyken,
sonder die van niemant te mogen leenen, als eenelyk van den
ykmcesler, 't welk om de kortheyt des tyds, die er van nu
lot den aanslaande yk voor handen is, wert loe gelaten.

Wyders zullen alle Europiaansche winkeliers, kramers en
hackers geen ander gewigl vermoogen te gebruyken als het
Hollands pond gewigt tot 16 oneen in eenpond Troys, en gehouden
zyn hun gewigt, zoo wel als andere ingezetenen, telkens op
den yk Ie brengen om geykl Ie werden. En werden de hackers
by desen gewaarschouwt het broot op sodanigen swaarte te
moeten hacken, als er by de Balaviase statuten ofte nadere
tarwen ordonnantien, desen aangaande, is gestatueert, te weten
het broot van een dubbelde stuyver op 13 en het witte broot
van gelyke prys op elff oneen gerekent op 16 oneen in een
pond Troys.
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En niel tegenstaande voor als aog toegestaan werd, dal de
Chineese winkeliers en speek verkoopers by 'i oul gebruyk
van hare daats off rally gewigl zullen werden toegelaten,
soo werden egter deselve gelast ende bevolen van du voortaan
bare daatsen mei de daar aanhangende gewiglen', 'l zy kleyn
off groot, ook telkens op den yk te brengen ende te verthoonen,
alles op sodanige peene ende. correctie, als er hy du Balaviase
statuten deser slede op het sluk van den yk zyn gestalueerl
en verdere arbitrale correctie.

18 (?) Augustus. Last tol het doen ijken van willen-
en gewigten.

Tol het ijken zonde gedurende eene week, beginnende met
den 2;JsU " Augustus 1681, op het stadhuis, des namiddags
van 2 tot 5 uur gelegenheid worden gegeven.

Het merk zoude ditmaal wezen L 2.

19 Augustus. Aanwijzing van doctoren en chirurgijns
tot het instellen run een onderzoek naar met »lazary"
besmette personen Ie Batavia.

Sedert eenige jaren was di<; ziekte Ie Batavia meer en
meer toegenomen, weshalve hel Gollegie van Schepenen reeds
op 16 Julij 1681 had besloten daarnaar cen onderzoek in
ie stellen.

Vele zieken verzetten zich legen de »onaengenaeme ver-
•plaetsinge ende afschuwelycke inwoninge van 't lazarus-huys."

Zulks hielp hen echter niet langer, want »sonder verdere
•contradictie" moesten zij •opgebracht" worden.

8 September. Toekenning aan de zieke slaven in het
Leprozen-huis, alsmede aan de gezonde, in die inrigting
werkzame staren van 10 pond rijst, 3 pond zout, %

pond peper 's inaand.s, nevens i stuiver aan tjeld per dag.
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Op de algemeene klachl van de leprozen over hel slechte
eten, hun door den binnen-regent en den schaftmeesler van
hel Leprozen-huis verstrekt, hadden de buiten-regenten aan
de zieken een maandelljksch kostgeld in plaats van eten doen
uitdeelen, welke maatregel goed werkte.

Zij wenschten nu »tot bekrachtinge van de vereyschte
•menagie van dit huys" dien maatregel te wijzigen voor de
onvrije zieken en voor de slaven der inrigting, welke voor
»cost ende Sondachs geit" hadden genoten 2'/3 rijksdaalder
's niaands per hoofd.

Scheiienen keurden zulks op eigen gezag goed en magtigden
tevens de buiten-regenten de slaven, die »in oppositie" mogten
komen, te slralï'en met »de dagge, donckere gevanckenisse
»ofte wel kettingh", naar bevind van zaken.

Het besluit werd door Schepenen genomen »on vermindert
«deliberatie ende dispositie, oiF men de besmette slaven buyten
«laslen van 'I opgemclde huys door hunne meesters op eygen
»oosten niet sonde connen hielen onderbonden."

Oetober. Vernieuwde afkondiging van het bepaalde op
3 September 1680 nopens den Vendu-meester, en:.

11 November. Afkondiging van een bede-dag wegens
hel aanstaande vertrek run de retour-vloot onder bevel
van den a/'tredenden Gouverneur-Generaal, Rijckloff
van (loens.

Publieke werken nioglen op dien dag niet worden »gehan-
»teert, onder de poenaliteylen, daer jegens van ouls ge-
"slalueert."

50 December. Wijziging van eenige pacht-voorwaarden.

1" verpachting van hel. inaaudelijksche hoofdgeld der Chinezen.
Voortaan zouden van de betaling van dat hoofdgeld vrijge-
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steld zijn «Ie kapitein, luitenant, vaandrig en de eerste
sergeant der Chinezen, alsmede de Chinesche leden van
het Collegie van Hocdehneesleren.

2° verpachting van de waag. Geen waaggeld zoude ver-
schuldigd zijn voor de bosjes «snyker catoepa, die niel
»by picols, maar hy stux na gewoonte van buyten werden
•aangebragt."

3° verpachting van bet slachten van bestiaal, tJecne ge-
regtigheid zonde voorlaan betaald worden voor buffels,
•die hier door onse ingesetenen in de Batavische Omme-
landen tol eygen gebruyck werden geslagt en niet veel
»en emporteren."

1682.
O. SPEELMAN.

6 Januari). Vergunning voor den pachter van het
Molenvliet »voor ofte omtrent Jaccalra-" 10l te heffen
run de aldaar passerende goederen.

Deze vergunning werd verleend, omdat langs eene kort te
voren gegraven gracht «boven Noortwyck" vele goederen
naar de slad werden vervoerd zonder tol te betalen.

De vergunning moest ingeschreven worden in «het pagt-
»en ordonnantieboeck."

"TïSïsSsr Voorschriften nopens emancipatie van, lijfeigenen
bij acte onder levenden en nopens personen, besmet
met -de sieckle van lazarye."

Het gedurig vrijgeven van slaven, zonder behoorlijke voor-
ziening in bun onderbond, had o. a. ten gevolge, dat de
Diaconie, «niettegenstaeude de groote collecten en liberale
"giften", welke jaarlijks inkwamen, «meer ten agteren dan
»te voren" was geraakt.



1682. C. SPEELMAN76

Viij gegeven slaven en slavinnen, op wier doen en laten
weinig of geen Loezigl bestond, maakten zich dikwerf schuldig
aan «fièltstucken, dievery ende bedelary."

Ook meende de Regering, dat door ilie ex-slaven en slavin-
nen bevorderd werd »de droevige ende bestnellelycke sieckte
• van laserye, dewelcke, Grodt betert, tegenwoordig al veele
•schynl te domineeren."

Om een en ander tegen te gaan bepaalde de Regering:
1. Eerstelyck, weit by desen aen alle notarissen en ook

in gelycker voege aen alle particuliere en publicque persoonen,
wie liet ook moge wesen, geinterdiceert ende verbooden, dat
van nu voortaen geenige vrybrieven aen eenige slaven of
slavinnen sullen mogen worden verleent ofte gepasseert, hetsy
notarieel of onder de lianl ofte hoedanigh hel oock mogte wesen,
mitsgaders de sodanige verleende vrybrieven, die na den
dagh van lieden sullen werden bevonden gemaeekl ofte
uylgegeven Ie wesen, voor kragteloos ende van onwaerden
sullen werden gehouden ende verklaert ende bovendien de
passeerders ofte onderleyckenaers van alsulcke vrybrieven
deswegen verbeuren een boete van ses ryxd. voor de eerste
reyse en dubbel ofte verdere correctie, indien hel meermaels
mogte geschieden; ende wert daerentegen geordonneert, dat
alle diegene, die genegen mogte syu eenige van haer slaven
in vrydoin te stellen, de soodanige daer all' kennisse en ver-
thoninge sullen moeten doen aen het Eervv. Collegie van
hcereu Sehepenen, omme voor haer Eervv. of haer Eerw.
gecommitteerdens, ten overstaen van derselver Secretaris, Ie
compareren ende als dan door deselve gecommitteerden te
wei'den geoordeell off alsulcke Iyffeygenen buyten praejuditie
en laste van de gemeente hunne vrydom mogte werden vergunl
ofte niet, en waeromtrenl ten principalen reflexie sal moeten
werden genomen, off alsulcke Iyffeygenen in stael en hequacm
mogten werden geoordeelt omme in dien stael van vrydom
voor haer selfs ofte met haer vrouwen en kinderen, diese moglen
hebhen, sig buyten last vaude gemeente te koiiuen ernereu en
haer kost winnen, en dat len minsten voor den lyl van ses
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jaeren, of dat, by gehreecke van dien, hunne lyffheeren ofte
wel vrunden of magen len genoegen aenwysinge mogten ko-
men te doen van soodanige effecten tot derselyer sustentatie,
waeruyl deselve maendelyx voor liaer leven langh olie ten
minsten voor ses jaeren buyten lasl en beswarenisse der
Diaconie soude mogen en konnen gealimenteerl ende gevoed
werden; en hoedanigh dat in gelyckcr maniere oock moet
ende gal verstaan werden van alle suleke lyffeygenen, die haere
vrydom van hunne lyffheeren ofte meesters mogle komen te
koopen.

2. Ende sullen derhalven, opdal in desen allen geene abuysen
mogten werden begacn, voor ofte door niemant eenige actens off
brieven van vrygevinge of vrykopinge van lyffeygenen mogen
werden gemaeckl olie gepasseert, dan alleenlyck by den secre-
taris van 't Eerw. Collegie van Schepenen, om dan ook die
geconsenteert en in forma opgestelt mogten syn, by twee
gecommitteerde Schepenen en voorsz. secretaris ie werden ondcr-
teyekent en daer aff een perfect protocol ter selver secretarye
van Schepenen te houden, suilende ingevallen ymant mogle
bevonden werden, 't sy by vertreck of andere gelegentheyt of
'Kick nogh in loco synde, sig van eenige lyffeygenen, 'tsyom
sieckte, onnultigheyt off andere redenen, sonder het passeeren
van behoorlycke acte te hebben ontslagen, in dien gevalle h\
uytvindinge, soodanige lyffeygens weer lot hunne laste gebraght
en bovendien de voorsz. meesters off die hun persoonen mogten
representeeren, door den officier voor den geregte of justitie, als
overtreders van onse gestatueerde orders gecalangeert en na
bevindinge van saecken gecorrigeert te werden.

3. En waar on en omtrent de Eerw. broederen Diaconen
ook gerecommandeerl en geordonneert werden successive te
letten om, by aldien ofte wanneer haerlieden sulck slagh van
volkje mogte voorkomen omeenige onderhoul te versoecken,
hoven hel affwysen van deselve, daer aff aenstonts ook kennisse en
communicatie aen een van de officieren der justitie te geven, opdal
de soodanigen ten eersten verseeckerl en na hunne hoedanig-
heyt en toestanl en van waerse gecomen syn, hel verder
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nodige ondersoek mogte gedaen werden, gelyck oock behalven
dien alle de respective officieren in't generaal en ider in 't
bysonder expres werden geordonneert om alle geinfecteerde,
mismaeckte, afsienelycke en andere onredelycke creaturen van
mensclien, de welcke voor 't gesigt van swangere vrouwen
uit' eenige andere motiven in de gemeente scliadelyck mogten
werden geoordeelt en sigh al egter niet en ontsien, soo besoght
alsse mogten wesen, langs de huysen en straelen baer kost
te gaan bedelen, en waerin oók alle publycke bedelaers in't
gemeen werden begrepen, te doen opvatten en na genomen
informatie en inspectie, des nodigh, ook de facto naer bet

Laserushuys ofte de ketting te doen overbrengen, nadat na
gedane visite der lichamelycke constitutie ten eersten daeraff
behoorlycke rapport aen den Ed. Heer Gouverneur-Generaal sal
overgebraght en door Syn Ed. ordre gestelt syn, om alsoo de
straeten der sladt. daervan te suyveren, hoedanigh bel inde
voorsteden, langs de cingels en verder liuylen de sladt mede
verstaen wcrl in eygener manieren by acbterhalinge van
sulcke menseben te sullen moeten stant grypen.

4. Soo is ook nogh by desen nodigh geoordeelt en gear-
resleert, dat om bet drocvigh quaet ende verdere inwortelinge
vande besmeltelycke sieckle van laserye te deser slede, die
onder verscheyde inwoonderen nogh al meer en meer schynl
toe te nemen, na vermogen Ie weeren ende voor te komen,
naer de intentie, die daer al een geruymen tyt beeft gelegen
ende bet voorstel van Heeren Schepenen nader deswegen nu
jongst gedaen, dat de respective wykmeeslercn, soo binnen
als buyten de sladt, maendelycx aen baer Eerw. sullen hebben
op Ie brengen een notitie of rolle van al sulcke personen,'t sy
mans of vrouwen, jonk of out, alser mogten bekent ofte berught
syn mei die droevige quale beset olie besmet te wesen, om dan
ten aen te stellen dage de sodanigen op ordre van Schepenen met
communicatie deser hooge regering te doen cileeren en com-
pareren, belsy binnen des E. Comp 8 hospitaal ofte wel binnen
het stadthuys ofte elders, ende daer dan door de daerloe expres
gecommitteerde practisyns gevisiteert en van derselver bevin-
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dinge een waeragtigh rappor) naar conscientie gedaen ie werden,
"'in dan wyders nae gelegentheyt van saecken daerinne te kon-
oen hanJelen einle wesehtlyck geïnfecteerde tol voorkoming van
verder infectie, al ten eersten naer het Lasarushuys te doen
overbrengen; en hoedanigh ook de visite, by aldien er eenige
luyden van fatsoen mogten onder genomineert ofle gevonden
Werden, len haeren huyse sal moeien gedaen en daerop en
over dan mede sonder dilay de noodige ordre van den heer
Gouverneur-Generaal door Schepenen over de sodanige versogbl
*-i) verwacht werden. .

Den 27s,e™ Januarij 1682 besloot de Regering ditplakaatte
'alen drukken en «jegens den G,n der toecomende maant (de-
"\vyle den drucker daer mede niet eerder klaar schynl
"te kunnen vallen) Ie doen publiceren."

15 Januarij. Vaststelling run de jaarlijksche spillagie
voor de Winkeliers van den kleinen winkel in het kasteel
Batavia.

Deze bedienden der Compagnie moesten mei de kleine maat
en het kleine gewigt uit melen en uitwegen, waarbij zij steeds
te kort kwamen.

Om hun hierin te gemoel te komen werd nu als »een vaste
•ordre" bepaald, dal zij bij het sluiten hunner boeken op ultimo
Augustus van elk jaar mogten afschrijven:

op laeckenen, phelpen, bouratten en andere vaderlantse
manufacturen 5 %;

op foely, carieel, nooten, 5%;
op nagelen, 5 %;

op verwen, styfsel, inlstof en diergelycke grove waren, 8 %

op Bengaalse getweernde nay zyde en oock Chinese, die
aen de scheepen verslreckl wort, 3%.

Verbod voor matrozen en andere
•vagebonden" legen hel vechten met messen, stelen,
straatschenderijen en noch veeleandere nioetwülicheden."
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1. Eerstelyck, werl by desen alle matroosen, hosschieters
en ambagts gesellen, daer onder begrepen mede de hnogbools-
Inyden, constapels, schieraans, koks. botteliers en al wal bene-
den de qualiteyt van een onderstierman is, en selfs oock de
gemeene bootsgesellen, in Compagnies diensl synde, sonder
onderscheyt, off die aen lnnl dan aen boorl bescheyden syn,
geinterdiceert en verbooden geen messen off eenigb ander
scherp aen landt off buyten luier bescheiden plaetsen by sig
Ie dragen, als alleen de qaartiermeesters van schuyt off boot, als
die aen landt syn en moeien wesen, wacrtoedierhalvenbescheyde,
nuchtere luyden moeien gebruyckt werden, tensy het de andere
door haer schipper off opperhoofd om redenen ten dienste vande
Compagnie gelast wierde, nis wanneer oock den schipper off
ten minsten den opperstierman over die aen boord gehooren en
den bevelhebber off syn naeste over die aen land bescheyden
s\n present wesen en over haer commandeeren moeten, ende
dit alles op de verbeurte van 1 maendl gagie en daerenboven
met 100 slagen gelaerst te weiden voor d'eerste mael en
by verder overtredinge s;d de straffe naer exigentie van saken
verswaerd werden.

2. Ten tweeden, sullen geen herbergiers off tappers aen
ymand, 't sy matroosenol' andere als voorsz. vermogen
eenigen stereken dranck, hoe die oock sonde mogen genaemt
syn, te schenken, indien sy een mes ol' eenigb ander geweer
by haer hebben, daer sy haer ler degen op informeren en by
ondervindinge 't selve haer eerst all' eyschen en wel bergen
moeten, 'I selve restitueeren aen den geenen, onder uien sy
staen, op poene van 0 Rxd. voor de eerste rovse, mitsgaders
daer en boven interdictie der tapneringe voor den lyt van
een geheel olie twee jaeren voor de tweede reyse, naer der
saeeke gelegentheyt.

5. Soo wie ymand slael ol' werpt met een vuvsl, rottang,
stock, kanne, sleenen off eenigh ander instrument, geen geweer
synde, sonder bloei te rissen, sal verbeuren ."> Rycxd,, doch
den gequetsten bloei latende, 6 Rycxd., wel verstaende, dat
soo de moetwille grool bevonden wert, dal dan deselvé naer
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exigentie van snoeken ende circamstantien oock swaerder aen
den lyve sal gestraft werden, ter arbitragie van den reghler.

4. Die, ceji matroos off bootsgesel synde, syn mes tegen
ymandt treckt off daer mede legens de straetsteenen off iets
anders schraepl om den ander uyt te dagen, sal daer over,
op de daed gekregen off daer van overtuygd synde, aenstondts
<>p de daertoe aen te stellen gericht plaets met een geesselingh,
snee in de wangh off oock wel met een brandmerek werden
gestraft en voor een jaer inde ketlingh gekloncken, hoven
een boete van 5 maenden gagie.

5. Maer, soo een matroos daer en boven noch met een
mes sal hebben onderstaen ymand als aenvaller off uytdager
te gerieven off te quetsen, sal boven de voorn, boete in't open-
haer strengelyck gegeessell, op de wangh gebrandmerekt en voor
den lyt van ses jaeren ad opus publicum in de kettingh geban-
nen ofte oock, nae syn agressie off moedwil van aen te vangen
questie weid bevonden, met de koorde, sonder figure van proces,
ter dood gestraft werden, insonderheyt indien dese moetwille
komt gepleegt te werden tegens luyden van fatsoen en die
van haer geselschap niet en syn off tegens schippers, hoeck-
honders, stierluyden, chirurgyns en andere mindere officieren,
schoon sy oock op andere schepen bescheyden waren, en
legens andere bevelhebbers hier te lande, sonder onderscheyd.

6. En sullen gehouden werden voor overtuygd van haer
mes tegens een ander getrocken te hebben en vervolgens de
poene van het mes trecken subject syn alle matroosen,
die men sal bevinden een versche off noch niet genesene wond
Ie hebben, ten waere sy contrarie konden bewysen; item oock
den geenen, waer by ecu mes gevonden wert, schoon hy gequetst
mogl syn off niet, als synde in het eerste arlicul verboden.

7. Maer soo ymand eenen anderen verradelinghs of sonder
eenige voorgegaene kraeckeel off questie komt te quetsen, soo
sal soodanigen moetwilligen aenvechler, daervan overtuygd
werdende, al mede sonder figure van proces met de koorde ter
doodt off na bevindinge van saecken in swaere lyffstraffe en
eeuwige keltingh banden gedoemt werden.
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8. Doch soo hel quame Ie gebeuren, dat een matroos een
anderen soodanigh snede en slach, dal den gequetsten vande
wonde, of aenstonts ofte naer eenige dagen, quame te over-
lyden, soo sal denselven daerover ten minsten met de koorde
off wel swaerder gestraft werden, dalier de doodt na volgt,
sonder figure van proces off eenige verschooninge, ten waere
eenig nood weer terselver stondt opentlyck te blycken quam,
blyvende in'l reguard van andere doodtslaegers en quetsers de
tol noch toe geobserveerde reghten, placcaten, statuten en cos-
tuinen in haer voorige observantien en vigeur; maer indien
ymandt op dese plaetse van 'I vegbten dool hleve off eenige
dagen daerna Ie sterven quame, sal den dooden met den levendigen
naer 't gericht gevoerd en beyde de lichamen naer gedaene
executie den vogelen ten proye by de beencn aende galg
gehangen werden.

9. Ende opdat den reghler des te heter achter soodanige
delicten moge komen, soo sal denselven op hel seggen van een
oog en oor getuyge off oock mede op het noemen vanden
gequetslen, geauthoriseert syn den dclinquant ter scherper
examen ie brengen.

10. En om legen te gaen de hcrlneckigheyl der malroosen
off andere in het openbaren van liaere quetsers, soo werden
alle deselve by dezen wel ernstigh geordonneert op de eerste
afvrage desulcke ie ontdecken, op poene van boven de straffe
van 't mes trecken, tegen de. gequetste malroosen in 't voorige
sesdc artieul gedecerneerd, noch soodanich gestraft Ie sullen
werden, als off hy selve ymaud in diervoegen gequetsl hadde;
en soo dusdanige hardneckige aen de wonde quame te sterven,
sal syn doode lichaein buyten aen de galge werden opgehangen.

11. Voorts werden alle wacrden, herbergiers off tappers
expresselyck by desen gelast, soo wanneer in haer huys
olïe stoep ymand gequetst werd, aenstonts den gequetsten,
soo wel als de quetser aen den officier, hetsy vande justitie off
vande militie, daerse naest bywooncn, soo het huytende stadt
mochte syn, bekent te maecken, op poene, soo sy sulks nalaten
off een uur na 't feyl daerin nalatigh bevonden werden ge-
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vonden werden geweest te syn, van oen boete van veertig
rycksdaalders en 'l verlies van den tap voor ses maenden.

12. Van gelycken sullen alle chirurgyns, een gequetste
onder handen krygende, terwyl hy besigh is 't verband te
doen, aenstonts gehouden syn denselven aen den officier aen
te geven off door hun dienaren Ie doen aengeven, op poene
van 80 ryxcd., welcke poene mede subject sullen syn sooda-
nige chirurgyns, die alleenlyck maer 10l hel tweede verbandt
geroepen werden en daertoe comen Ie treden voor de voors.
gedaene notificatie; en sal 't eerste verbandt geoordeelt werden
gedaen te syn, al is 't. dal de wonde maer met een doeck,
wintsel off iels anders door den gequetsten ofte syne metge-
sellen selfs soodanigh versien is, datter geen periculum in
min,! is om, alvoorens 101. een tweede verbant te treden, den
officier te waerschouwen.

13. Ende alsoo de dagelycxe experientie ons geleerl heeft,
dal eenige jongens, een cleyne lyl op een chirurgyns winckel
gestaen hebbende, sich vermeien de gequetste matrosen te ver-
binden, ten besten sy dal van hare meesters affgesien hebben,
Waer door soodanige quetsingen gesecreteert werden tot letsel
en hinderinge der hoogfa nodige straffen, dacr toe staende,
soo werl mits desen alle en een ygelyck, geen chirurgyn in
Comp. dienst synde ofl" geen publycque winckel inde stadl
exercerende, wel scherpelyck verboden eenige gequetsten te
verbinden, op peene van 25 ryex. en voor den lyl van 14
dagen te water en rys in een doncker gal gesloten te worden.

14. Alle herbergiers off tappers, in wekkers luiysen off
stoep ymaudl soodanigh gequetst werd, dal den gequetsten
<>ff aenstonts off naer eenige. dagen daervan" comt te overlyden,
sullen niet vermogen eenige tapneeringe te exerceren, 't sy
buyten oll' binnen descr sleede, gedurende den lyl van 12
maenden, op peene van 10 ryexd., telckens te verbeuren, als
in die neringe bevonden werden, ten waere sy luyden den
delinquant apprehendeerden en den rechter in handen stelden.

IS. Ende sullen soodanighe herbergiers en tappers, in
welckers huyscu ofte stoei» y»»and gecpietst off ter neder ge-
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leyt wert, met alle devoir den delinquant vangen en in appre-
hentie brengen ofte, sulx naer waerschynelj eke redenen on-
machligli synde, inet roepen en gcriichl maecken beluygen en
daer toe buyten bekentmaeckinge aen een der otlicieren liaere
bueren roepen, op poene van hondert rycxd.

16. Ten welcken eynde oock een yder geboudeu blyl'l lot
soodanige apprehentie de behulpsaeme handt te bieden, sullende
boven dien alle malroosen off soldaten, waerden en andere van
diergelycke condilien, die men bevindt eenigb gevegbl aen te
sien sonder syn best te doen de veghters te scheyden, soo veel
als'er geattrappeer!, komen Ie werden, inde ketlingb werden ge-
slagen voor een tyt van ten minsten twaelf maenden off langer,
naer gelegentbeyt der saecken, sonder eenige figure van proces.

17. Niemand sal vermogen eenige dootslagers te buysveslen,
versteeken, wegli helpen, 't sy in buys, in off met syn vaertuygb,
paerden, wagen off iels anders, wal bel sy, op de verbeurte
van soodanigen buys, vaerluygh, paerden en waegen, daermede
die versleekingc ofte voorlhelpinge gedaen is, ende hondert
rycxd. boete daer en boven, mitsgaders noch deportement off
suspens van qualilcyl, ampt en gagie, soo bel een dienaer van de
Comp. is, en anders, soo hel borgers off mardyckers, etc. buyten
den dienst mochle wesen, een bannissemenl voor seeckcren tyt,
naer arbitrage van den rechter, en gelycke boete van hondert
rycksdaalders.

18. En aengesien wy bevindinge hebben, dat den dranck
in den niensche oorsaecke is van vele ongebondenbeden en
moelwilligheden, wel voornamentlyck, wanneer sy comen te
incorporeren vervalschte arack, cras bier off wel mede sury off
eenige andere toegemaeckte ende vervalschte drancken, soo sul-
len alle herbergiers, soo wel Europianen, Chineesen en andere,
hun hebben te wachten van de luyden met soodanige fcuynige,
dollemans off andere toegemaeckte ende vervalschte drancken
van arack, cras bier ende sury te gerieven, op poene, wie bevon-
den weit sulcke verkeerde drancken te schencken, te sullen
verbeuren een boete van hondert rycxd., ten elcke maele, datse
daer op betrapt werden, en verdere arbitrale correctie van hel
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doncker gat off anders, na voorval van saecken, behalven dat
de soodanige tot de tapneeringe oock nooyt weder sullen
geadmitteert werden.

19. Gelyck mede de dagelykse experieatie leert, dat oock
veele ongelucken komen voor te vallen in, voor off omtrent
suffen en kroegen van quaden regimente en vuyle debauclies
van hoeren, die aldaer verkeerenen veeltyts gehouden werden,
waeromme wy de respective officieren vande justitie bydesen
gelasten op de soodanige allomine neerstelyck toe te sien,
soo wel binnen als buyten dese stadt, en die sy voor luyden
van oneer off quade gevolge agten en aensien, datse desclve
"iel kennisse en toestaen vande justitie hare buysen en neringen
sullen hebben te doen ruymen en quiteeren, mitsgaders 't
selve oock de evgenaren der lmvscn bekent te maecken, ornme de
soodanige Ie doen delogieeren, sullende daer en boven alle vrouws
persoonen, die in soodanige kullen en kroegen dagelycx komen
te verkeeren off oock wel vernachten, voor hoeren en lichte
kooyen gereputeert en gehouden werden en, in diervoegen
aldaer geattrapeert en agterhaelt werdende, voor de eerste
i'eyse verbeuren twintigh ryexd. om, by. faute van desejve boete
promptelyck te voldoen, in 'I spin huys gestelt te worden,
,f' weten, de inlantsche vrouwen met een kettingh aen het
been, om daerinne ses off meer maenden naer gelegentheyt
gedetineert te hlyven. doch dan ten tweede maele en ver-
volgens meermaels, in voegen verhaeld, geattrapeert werdende,
op poene daerenboven aen den lyve, naer exigentie van saecke
gestraft te werden.

20. En alsoo ons oock bekent sy, dal hel. vagabonderen
aen lant van matroosen, op Compagnies schepen ofl' andere
vaertuygen bescheyden, insgelycx oorsaecke van veele ongere-
geltheden sy, soo is oock ons expres hegeeren by desen, dat
■die schippers en opperhoofden van Comp' bodems, te deser
r beede off inde, rivier hier omtrent bescheyden, alle avonden
Precys ten negen uren, na dat hun schuyl off boot sullen
wesen aen hoort gekomen, of wel des morgens, eer schuyt of
'bool van boort afvaert, de rollen sullen hebben te lesen, om
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te weten, wie er absent is off dien nacht geweest sy, wekkers
namen sy dan sullen hebben aen te teeckenen in een notitie
boekje, daer toe te houden, met onderteeckeningen van bun
namen, mitsgaders dagh en datum, door wien en wanneer
soodanige rollesinge sal syn gedaen, welck notitie boekje in
de kajuyt sal moeten blyven berusten, daer toe den fiscael
van Indië en desselfs suppoosten vry acces, soo dickwils als
t haer gelieft, sullen hebben, en waer van off uyt welcke

notitie boekje de respeotive schippers en opperhoofden van
Comp*. bodems ten minsten tweemael ter weecke, alss'Maendags
en Vrydags, geteeckent extract sullen hebben te leveren aen
den fiscael van India, als mede alle dagen aen den equipage-
meester, op peene van, hierin nalaligb blyvende off ymand
vande absente verswygende, t'elckens een boete van 6 ryeks-
daelders te verbeuren; en opdat dit poiuct naer onse goede
meeninge ende intentie wel en precys nagekomen ende
agtervolgt werde, soo sullen geene officieren, stierlieden off
wie bet syn niochle, noch oock de boeckhouders, chirurgyns
aen lant moogen vernachten (als alleen de gel rouwde Iweeniaels
ter weecke, gelyck haer van oudls gepermilteert is), ten sy
met expresse licentie voor de schippers en stierluyden van
den commandeur of equipagienieesler en met kennisse van
den liscael van India, die aen alle andere oock de licentie
vergunnen moet, except aen de matroosen en kleene officieren,
die niet gepermitleerl sullen werden, als ten sy deselve
een brieffken vande schippers komen te vertoonen. In allen
gevalle sal den schipper het rol lesen s'avonls off s'morgens
moeten byvvoonen en, soo hy iels te verrichten mogt hebben
en met licentie aen landt bleefl', sal den opperstierman
aen boort moeten syn, sonder dat die beyde t'samen sal
toegelaten werden aen landt te blyven; ende dat alles op de
verbeurte van een maendt gagie, die tegens den inhoudt
deser sig komt Ie vergrypen, voor de eerste mael, en swaerder
boete voor de 2 en ,"> reyse, naer exigentie van saecken.

21. En nademael ons dagelycx veele klagten voorkomen
van vagebonden, die de luyden hel haere op 's heeren straeten
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en wegen, off wel mede voor off inde winckels off lmvsen,
"ff oock wel buylen inde thuynen omtrent vee, vrugten off
andere goederen berooven en tegens alle recht metgeweltaff-
Remen, plegende alsoo dieverye en groote straet sehenderye, soo
verstaen wy, dat sulcke misdaden by attrapperinge van derselver
delinquanten niet openbaere geesselinge enbrandmerckoffwêl
mede naer exigentie van saecken met de dood gestraft sullen
werden, blyvende desen niet jegenstaende onvermwdert in
s\n geheel onse voorgaende orders en placcaten in 't reguarde
vaa thuyndieven en pagger breeckers feytelyck te moogen
resisteeren, etc., suilende den equipagemeester, het opperhooft
van 'i slaven quartier, den constapel majoor en alle andere, die
eenigh gesagh over matrooseu en ambagls gesellcn'hebben,
nauwe achtinge doen geven, soo wel s'morgens als s'avonts,
op het rol lesen en niet gedongen, dat ymant buyten syn
bescheyden pos! vernacht; om 't, welcke noch beier voor te
komen, soo sullen de officieren off linere substituyten, ilem
oock de burger en andere wachten, alle dal slagh van volck,
die des avonls naer negen uuren op straet bevonden werden
en aen land bescheyden syn, niaer naer seven uuren, die aen
boord off op de rheede behooren en geen perfecte aenvvysinge
welen te doen door haere bevelhebbers ergens gesonden off
gelicentieert te wesen, opvatten ende achter het sladhuys in
heghtenis brengen, om des anderen daegs met de dagge off
anders gestraft en oock selfs voor ses maenden, sonder maniere
van procedeeren, inde kettingh geslagen te werden, sonder
dat oock die geene, die licentie hebben naer negen uuren, ten
alderlaelsten tbien uuren, op straet sullen vermogen te blyven,
maer ter plaelsen, daerse s'naghls dencken te logieren, moeten
wesen.

22. Soo wert mede by desen de schippers wel expresse
lyck aenbevolen goede sorge te dragen, dat haere scheeps
vaertuygen, 't sy boots off schuyt, niet onnoodigh aen lant komen.
te hlvven, en dat de diensten, die sy daer mede te verrichten
hebben, bel sy voor haer selven off voor andere, geprest synde,
ten spoedigsten naer uytterste vermogen komen te werden
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afgedaen, op dat liet volck van strael en tot vermydinge van
vagebonderye weder naer boort geraecken, len welcken eynde
de schippers haer schuyts geen geheele dagen, gelyck niet
selden gebeurt, alleen om op baer (e passen acn land sullen
vermogen te houden, maer wanneerso daer mede aen land ge-
komen syn, sonder den dienst van seluiyt heel nodich te heb-
ben, deselvc als dan ten eerste weder naer boort te sturen,
met ordre tegen wanneer die wederom sal komen om haer
aff te haelen en naer boort te brengen, op de verbeurte van
thien ryexd. voor de eerste en twintigh rycksdaelders voor de
tweede reyse en verder ter arbitrage van den regier, na ge-
lcgentheyt van saecken.

23. Ende op dat oock het aen landt, loopen en vagebon-
deeren van Com[iagnies dienaers, die aen landt en elders op
de ambagts winckels offby deconstapel majoor, etc. bescheyden
syn, te beter geweert en voorgecomen magh werden, soo sullen
niet alleen de landdrosten nauw reguarde daer op nemen, maer
oock de militaire officiers op haer posten buyten de stadt die
ordre stellen, dat geene van sulcke toegelaten werden haer
posten off wachten Ie nasseeren, ten sy deselve doen blycken
met een brieffke vande fiscael off haer bevelhebber aeu den
officier, die de waght heelt, dalse gelicenlieert syn haer ver-
maeck te gaan nemen; ende sullen de soldaten, hetsy Europische
off inlandsche sonder onderscheyt voor het opbrengen vaneen
landlooper en vagebondeerder genieten acht rycksdaalders,
van ouds daer op slaende, ten laste van haer soldy reecke-
ninge, boven de verdere straffe, legens de soodanige gestatuccrl;
en soo men comt te ondervinden, dal ymand sulcke fielten
in haer huysen off thuynen komt op te houden en de Comp s

soodanigh van haren dienst te priveeren, die sullen voor de
eerste mael verbeuren vyff en twintigh ryeksd., voor de tweede
mael vyfftich en, indien 't noch meer gebeurdt, soodanige
swaerder straffe, als men sal agten naer exigentie van saecken
te behooren.

24. Ende dewyle bet gemeene grauw en insonderheyl de
andtloopende matroosen in baer vagebonderye en straat schen-
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deryen sedert eenige tyt berwaerts soo uylspoorig en licen-
tieus syn geworden, dalse boven luiere dieveryen, soo by dage
als by nachle, bacr oock niel ontsien by avonden en ontyden
de luyden op 'sheeren straeten aen te randen, van 't. geen sy
by haer hebben, jae oock hoeden, kleederen te berooven en sulex
het gebruyek van de straeten en wegen bier binnen de stadt
onveyl en gevaerlyek te maecken, soo is verstaen tolweringe
van diergelycke onvcrdragelyeke baldadicbeden en op dal de
stralen en burghwallcn van een onbekoraraert gebruyek mogen
blyven. alle nachten slercke palroeljes te laten gaen, wacr
over het gesagh ten minsten aen een goed, kloeck sergiant sal
werden gedefereerl, met byvoeginge van een goct corporael
lot syn adsistentie over twaelff soldaten, vier met schiet geweer
en acht mei halve piecken gcarmeert, om Jiet welck met goede
ordre te laten gescliieden, soo sal de comp" van 't Vierkant
hebben (e hesorgen de twee leerlingen tusschen het Vierkant
en de Maleytse gracht, daer de vis passer syn eynde neemt,
item de compagnie vande Uytrechlsehe poort vande voorschre-
ven gracht tot aen de middelpunt off de Uylrechtsche straet,
die langs de Portugesche kerk op de voorschreven poort cor-
respondeert, de compagnie van de Diestpoort van die straet
aff tot de stads binnen gracht, voorts de oostzyde vande stadt;
daervan sal de eene helft vande Nieuwpoort aff tot aende
Leeuwinne gracht dom- de compagnie vande Nieuwpoort ende
rest lot aende steenhouwers brugh off de ooslersche Maleytscbe
gracht door de compagnie vande Kotterdammer poort waer-
genomen werden; en sal de eerste pa troelje by occagie door een
van de hoofdofficieren, ja selfs door de capiteyn, als 't hein
door de majoor werd aenbevolen, geschieden off beginnen ten
negen uuren, passeeren alle straeten ende burghwallcn sonder
haer inde marsch ofte gangh te verhacsten, de tweede begin-
nende met de kloek van een uur, onder anderen mede acht
slaende, off oock ergens eenige conventiculen of ongeoorloofde
byeenkomstcn op dese en geene afgelegen plaetsen en erven
mochten comen gehouden en ontdeckt te worden, die sy in
sulcken geval steuren en aenseggen. indiensc andermael op die
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wyse Ie samen gevonden werden, luier verdiende straffe niet
te sullen onlgaen, voorts opvattende en in arrest nemende, al
sulck geboefte, 't sy Europeanen of inlanders, die sy op heeren
straeleu comen te vinden ende, gelyck in het 21e artieul gesegt,
die geene reden, noch bewys welen te geven, waerse thuys
hooren, nogh eenige licentie te vertoonen, waer omtrenl oock
voornamentlyck aclil dien! genomen op allerhande soort van
lyfèygens, sonder onderscheyt wiese toehooren, want deselve
onder de dieveryen en straet scbenderyen niet weynigh haer
personagie spelen; sullende bovendien den Qscael van India noch
geadsisteert werden hoven synen geweldiger met een substituyt
en acht kloecke kaders, door d'E. Comp. Ie gagieeren, die
men haer corps de guarde sal niaacken op hel pleyn voor
de werfl", legen de oude inner van 'l. vierkant, daer het
meeste snyden en kerven onder de matroosen, etc. in swang
gael, mits welcken oock verslaen is daer te plaatsen een halve
galge en eenige geessel paaien op te rechlen, om volgens den
inhoudt" deser hy voorval van verbode misdryven parate exe-
cutie ie konnen doen; en sal den voorsz. substituyt mei syn
dienaers hebben waer Ie nemen en van geboefte suyver Ie
houden, mitsgaders het vegten en smyten te verhinderen en
te weeren, deselve Iwec leerlingen, die de compagnie van 't
Vierkant is aenhevolen hy nachle door de geordonneerde pa-
troelje Ie bewaecken; en off 't geviel, dat eenige't samen gerot
geboefte sigh tegens desen substituyt ofwel legcns de patroelje
quamen in postuur te stellen ofte te attacqueeren, die sullen
sonder figuer van proces ten eersten naer de galgh gevoerd om
met de doodt gestraft Ie werden; maer off het waere, dat sulcke
vagebonden soo kragtich op de patroeljes off den substituyt
aendrongen, dat sy onmachtig waeren "deselve sonder quetsen
te apprehenderen en in hegtenis te krygen, soo werden deselve
mits desen gequalificeert te doen, dat noodich is, ja selfs de
meeste voorvegters off belhamels onder de voet te slooten.

25. Gelyck wy oock verslaen en ordonneeren, dat alle die-
naers van de Compagnie, die haer dienst verlaten en van
hier nae Bantam off wel in andere quarlieren van Indien off
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wel liy vreemde van liner schepen of bescheyden plaetsen aen
land naer andere Europiaanse offwel Moorsche natiën komen te
verloopen, t'allen tyden, wanneer wederom in onse macht ver-
vallen en komen off wel op de weg en inde vlucht daer nae
toe achterhaelt werden, met. openbaare geesselingh, brandmerck
ende ketting voor thicii jaren off andere swaerder straffe
naer bevindinge van saecken sullen gestraft werden.

26. Synde wyders onse meeninge in geene van onse voor-
gaende placcaten, ordonnantien, statuten en reglementen hy
desen eenige de minste veranderinge Ie maecken, als willende,
dat deselve in alle hare poincten en dcelen exactelyck geob-
serveert sullen werden, voor soo veel hierinne niet contrarie
sal bevonden werden gestalueert te syn.

17 Februarij. Regeling van hel regt van naasting.

Nopens dit regt was in indiö, wel is waar, »bynae noyt
•ofte immer seer selden eenich verschil ofte dispuyt voorge-
vallen", maar zulks kon toch gebeuren; en vermits terzake
geene voorschriften bestonden, bepaalde de Hegcring. dal
ten aanzien van het regt van naasting gevolgd zoude worden
»het gebruyek in onse Nederlanden ende specialyck, soo
»als dat in de provintien van Hollandt ende Zeelandt in
•observantie" was.

8 April. Uitschrijving van een dank-en bede-dag wegens
de overwinning te Bantam.

18 April. Bepaling, dat de medicinale winkel Ie Batavia
'wederom aan de Compagnie sonde devalueren."

Vroeger was die winkel bij contract afgestaan
De apotheek in Compagnie's hospitaal bleef bij contract af-

gestaan.

1 Mei. Toelichting tol artt. 20 en 21 van het reglement
van 16 October 1676.

De officieren van justitie hadden in Maart 1680 bezwaren
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ingebragt tegen »<le poenaliteyten, gedecreteert by het 21e

»articul" f 1), waarop de Indische Regering het welmeenen der
Heeren Meesters ter zake verzocht, die bij hun schrijven van
IS Junij 1681 verklaarden, »datter onderscheyt moest werden
gemaakt tusschen mindere en supine ncgligcntie, mitsgaders
notoire maliversatie; dal in't reguardc van de ncgligentie,
nadat die min off meer is, de straffe ook moet werden gere-
guleert; dat wydcrs in een maliversatie mede I rappen en
graden zyn, zulx dal onse meyninge is, gelyck die ook altyt
zodanig is geweest, dat de hoogste en alleruyterste graadt
van maliversatie, die lang en te meermalen mei een boos opset
zoude mogen zyn gepleegt, alleen met de dool off andere
corporele straffen zal werden gestraft, en de mindere met een
deportemcnl, iiiliabiliteyt, ook infamic, neffeus een groote off
mindere geit boete, nadat het crimen zal werden bevonden
te hebben gemeritccrt.

Dese onse verclaringe verstaan wy, dal mede plaats zal
grypcn ten opsigle van de poenaliteyten, by 't 20'' arll. van
't voorsz. reglement gestalueert tegens de pagters, nogtans
reguard nemende op het onderscheyt van de qualiteylen tus-
schen d'officieren en pagters ( 2 )."

Bij schriftelijke verklaring vereenigden zich de Fiscaals,
Bailluw en Landdrost mei de uitspraak van Heeren XVIIn™.

f) Zie deel 11, bladz. 579.
(') Bedoeld art. 20 luidt, als volgt: >In gevalle de voorsz. pachter of pachters

[nam. de pachters van de tullen en licenten] of die l>y haar tot opsienders als
vooren nullen werden gestelt. eenige conniveritie of ooghlnyckinge in'i gunt vnnrsz.
is, mochten plegen of eenige vrydom vergunnen, aen wie het oock sy, of aen den
inhrengh vandc vnorsz. verboden waren of coopmanschappen en Miniere sluycke-
ryen haer selfs schnldigb rnaeken. sullen deselve werden gestraft mettcr doot en

over ncgligentie ende versnym mét openbare geesselinge en andere swaerc straffen
nae rereysch van saecken."

De redenen, waarom liet reglement van 16 October 1676 niet in zijn geheel
in dit werk is opgenomen, zijn:
1° omdat zulks nimmer in zijn geheel in Indië is afgekondigd:
2° omdat de voornaamste bepalingen daarvan zijn gepubliceerd door de Jonge,

VI, 1CO— 166;
3" omdat zulks uitsluitend bevat voorschriften, waaraan de Indische Regering door
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12 Mei. Toekenning aan in den oorlog verminkte inlandsche
hulp-troepen van de helft van hetgeen volyens den Artikel-
brief aan gewonde Europesche soldalen werd toegekend.

Deze bepaling werd gemaakt onder nadere goedkeuring van
de Heeren Majores.

12 Mei. Bepaling, dal het kantoor Tatjal onder dal te
Cheribon zoude sorteren.

Vroeger stond hel kantoor te Tagal onder het kantoor
Japara, maar dit laatste werd nu »als te verre van daar ge-
degen wesende" aangemerkt.

27 .Mei. Eed-formulier voor de Commissarissen van
huwelijksche en kleine zaken.

Bij de aanvaarding hunner heirekking moesten deze Com-
missarissen jaarlijks twee eeden aileggen, l. w. één als regters
over kleine zaken, »in gelycker voegen als die van heeren
"Schepenen," en één «wegens de houwelycse saecken." De
Regering vereenigde nu die heide eeden in één formulier,
hetgeen niets bijzonders hevat.

0 Junij. Bepaling, dal Notarissen konden benoemd wor-
den 10l leden van burgelijke collegiên (Heemraden, enz.)

Tol dien tijd waren Notarissen slechts hij de schutterij ingelijfd.

12 Junij. Bepaling van hel aantal *cajfers" (oppassers),
toegevoegd aan den Fiseaal van Indië.

Behalve een «geweldiger met een subslituyl" waren aan

de uitvaardiging van plakaten, enz. kracht van wet moest verleenen, hetgeen
il.'/e len aanzien van menig voorschrift niet heel) gedaan, omdat zij daartegen
gewigtige bezwaren had.
Eigenlijk is hei reglement eene gedeeltelijk mislukte poging van Heeren

\V||nrn geweest om den particulieren handel in Indië te fnuiken.



1682. C SPEELMAN.94

den Fiscaal toegevoegd aelil «eloecke caffers/' die hun corps
de garde hadden op het plein voor de werf, tegen de oude
muur van het Vierkant, »daer 't meeste snyen ende kerven
•onder de malrosen, etc. in swang gaet."

12 Junij. Bepaling van de volgorde, waarin de Hoofd-
officieren der schutterij moesten slemmat bij het jaar-
lijks voordragen run nieuwe officieren.

Vermits de voordragf geschiedde door het Gollegie van
Schepenen, bijgestaan door de aftredende Hoofd-officieren der
schutterij, weid bepaald, dal hel stemmen zonde geschieden
in de volgende orde:

de kolonel der schutterij, indien deze levens lid in den
Raad van Indie was;

de vice-president van hel Gollegie van Schepenen;
de kapitein der schutterij;
de leden van het Collegie van Schepenen;
de officieren van justitie;
de luitenant der schutterij :

de vaandrig als voren.
Indien de kolonel der schutterij niet tevens was lid in den

Raad van Indiê, dan stemde hij na den vice-president.

13 Junij. Bepaling, dal sergeanten run de schutterij
niet langer dun twee jaren die betrekking zouden be-
Ideeden.

Zulks werd vastgesteld, omdal »de plaetse van sergeant
«wal serviel ende van moeyelycke bedieninge onder de bur-
»gerye" was.

17 Junij. Bepalingen nopens personen, aangehouden
wegens verdenking run mei melaatsheid besmet te zijn.

Vermits de onkosten van de stadsrboeijen te Batavia vrij
hoog liepen, bepaalden Schepenen op eigen gezag:
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1° dat de officieren van jusiilic onmiddelijk aan den President
van Schepenen kennis moesten geven, wanneer zij iemand,
verdacht van melaatsheid, in de stads-boeijen hadden gebragl;

2° dat. zij zorg moesten dragen, dat op den eerstvolgenden
Maandag de gevangene deur practizijns, ten overstaan van
gecommitteerde Schepenen, werd gevisiteerd om uit Ie
maken, of hij al dan niet met «lazarye off andere afschu-
•welycke sieckte" was hesmel;

3° dat zij, »na rapport der gedaene visite", van den President
vernomen hebbende, waarheen de gevisiteerde persoon
moest vervoerd worden, ten spoedigste voor diens ver-
zending zonden zorgen;

4° dat anders voor hunne rekening kwamen alle kosten, welke
»de gevisiteerden na 14 dagen siltens in de boeyen sullen
«hebben verteerd."

18 Julij. Last op ilc Bataviasche wijkmeesters tol het
innen run het slaven-geld voor den weg run Batavia
naar Tangerang.

In verband met den Bantamschen oorlog was bet aanleggen
van een weg van Batavia naar Tangerang noodig.

Maar werkkrachten lot bet maken van dien weg waren
niet voorhanden, tenzij de Regering kon beschikken over slaven,
toebehoorende aan ingezetenen van Batavia.

Eene poging daartoe gelukte aanvankelijk, doch alras hiel-
den de eigenaren hunne slaven terug en gaven Ie kennen liever
eene belasting voor het aanleggen van den weg Ie belalen dan
hunne slaven te missen.

Zulks had o. a. ten gevolge, dal in Junij 1682 «sontovylen
»geen vierde part van de aengeteyekende [slaven] uytderespec-
»tive wyekeu Ie voorschyn quaemen, niel tegenstaende de
•gecommitteerden int hel opsiebt over deselve al veel moeyte
•deeden om het getal compleet te houden."

Na overleg mei hel Collegie van Heemraden gelastte daar-
om de Regering de wijkmeesters «volgens haere wyckrolien
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«voor elcken slacf voor de raaenden Junij ende Julij in te
«vorderen 4 rd" 's inaents off 8 rd s voor de 2 raaenden; doch
«sullen oock die geene voor de maenl Mey en sulcx voor drye
«raaenden off 12 rd8

. moeien betaelen, welcke van de beginne
«aen versocht hebben, dal L'hraraen laste maer slaeven moch-
«ten werden gehnurt."

Met dit geld zouden «legen deselve prys" door Heemraden
betaald worden zij, die dagelijks of gedurende eenige dagen slaven
geleverd hadden «volgens de aenteyckcninge, door de gccomrail-
«leerden dagelycx ter goeder trouwt; gehouden, ende die der-
»halven als gelooffwaerdich buyten alle dispuyt gestelt werd."

De wijkraeeslers moesten het geïnde geld tegen kwitantie
aan Heemraden afdragen, terwijl de gecommitteerden hunne
aanleekeningen nopens het opkomen van slaven aan de wijk-
meesters ter bami moesten stellen, — «dit alles onvermindert
»de tauxatie, die noch staet te geschieden ten laste van die
«geene, die nae haere gelegentheyl te weynich en sommige
«oock niet gecontribueert hebben."

20 Julij. Verbod tegen »het interjecteren van appellat
■in vollen linde.'"

Schepenen bepaalden, dat «van appellen, welcke op de
pronunciatie ter rolle in 't aengesighte van den Baad werden
geinterjecteert, geene aantekeninge sal werden gedaan, maar
dat de appellanten egler dieaenleykcninge ter Secretarye sullen
moeten laten doen, behoudens daar en boven de actie van den
heer officier legens soodanige irreverentie; behoudens nogtans,
dal het een igelyck gepermitteerd blyft op de pronunciatie van
zoodanigen appoinctement, waar by parthye advers den eed
ilico tol decisie der zaeke in questie werd geiraponeerl, sur-
cbeance van eede versoekende, appel te doen aanteyekenen."

8 Augustus. Aanstelling van een leermeester op Jiet
eiland Purinerend.

Zulks geschiede op voorstel van den Bataviaschen kerkeraad
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IIEEL III. 7

'tol behulp der elendige inenschen" (melaatschen) op dal
eiland.

if- Augustus. Waarde-vermindering van de ducalon's of
zilreren rijders van l'/2 couranten rijksdaalder of 9O
stuivers tot ly4 rijksdaalder of 75 stuivers.

Zulks geschiedde op last van Heeren XVII nen
, overeenkom-

stig hun schrijven aan de Indische Regering van 30 November
1681.

Van 12 tot 19 Augustus 1682, des namiddags te B ure,
kon men binnen het kasteel, ten overstaan van den Fiskaal
en van gecommitteerden uit den Raad van justitie, zijne du-
catons tegen de vroegere waarde inwisselen, bijaldien men
genegen was onder eedc te verklaren:
1° «datse waerlyck een ydcr voor sich ofte als gemachtichdens

»van andere (die daer by genoempl sullen moeten werden)
»in eygendom syn toebehoorende ende geen andere daer
»aen part ofte deel hebben;

2" «datse die ter selver wyse, dat deze advertentie werd af-
«gelesen, in baer cassa hebben gehadt."

Hoewel alleen sprake is van inwisseling Ie Batavia, gold
toch deze advertentie voor »alle onse dienaeren, borgers ende
"onderdanen, onder 's Comp8

. gehoorsaemheyt ende subjectie
•in dese landen staende ende gehoorende."

Reeds den 18Jen September 1682 bepaalde de Regering
"van de ducatons een coopmanschap te maken, die ygelyck,
•sooveel als by begeert, tcgens 11 schellingen 't stuck, ter
"ordonnantie van den E. Directeur generaal, sal mogen ai-
»halen, soo lange als hel de regeringe ten dienste van de
"E. Gomp. sodanigh sal connen goedvinden te laten geschie-
■den"; en den 24s"'" September daaraanvolgende verklaarde de
Regering de ducatons weder gangbaar tegen 11 schellingen,
alles wegens »de schaarsheyl van payemenl in Comp s dage-
•lycks* cassa."
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7 September. Toekenning aan den Boekhouder van de
Bataviasehe negotie-boeken van l j4 rijksdaalder van elke
100 rijksdaalders voor liet opmaken der jaarlijksche
interest-briefjes.

Geen der »capitalisten", meende de Regering, zoude onwillig
worden bevonden om die korting op zijne renten goed Ie
keuren.

Vroeger kreeg de Boekhouder voor zijne moeile slechts
»'t gene d'een off d'ander, doch weynige, uyt eygen beweginge
"daar voor beliefde te geven."

2 Oclober. Lijst vim victualiën en reglement op de
rantsoenen voor alle schepen, fluiten, jachten en kleiner
vaartuig van de 0.-I. Compagnie.

Dit stuk, uitgevaardigd door de Heeren XVnnen en te Amster-
dam bij Pauius Mattbysz, drukker van de 0.-I. Compagnie,
in 1682 gedrukt, luidt, als volgt:

De Schepen, soo groote als kleync, Fluylen, Jachten en
kleynder Schepen sullen werden geprovideert, als volcht:

Eerstelyck sullen de Schepen, Fluylen, Jachten en kleynder
Schepen werden geprovideert voor negen Maenden, waer op
dese lysle is gemaeckt, uylgeseyt bel Brool, dal voor twaelf
maenden genomen is; sulex sal deselvc werden mede gegeven:

21360 ffi Brool, voor yder hondert man, daer van 'I Bant-
soen voor yder man is 4 Ü ter weecke, 't welck voor 12
maenden kan streeleen.

6 Vaten Vlecsch, elck van 550 '«?, voor yder hondert man,
daer uyt eenmael ter weeck sal werden geschaft, voor
yder man 3/* ® daegs, 't welck voor negen maenden kan
strecken.

20 Grof lonnen Speek, elck van 550 ffi, voor yder hondert
man, daer van tweemael ler weeck geschaft sal werden,
aen yder man 3/,( tt', 't welck voor negen maenden kan
strecken.
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600 %' Stock-vis, twee derde Lengen, en een derde ront-
vis, voor yder hondert man, daer van viermael ter weecke
een quart 'S daegs voor yder man sal geschaft worden, soo
rang die sal duyren.

400 Kaesen, voor yder hondert man, zynde voor yder man
4 Kaesen, van 7 a 8 ffi yder Kaes, die een yder gehouden
sal syn wel te suyveren, volgens den Artyckel-brief, en ten
oirhoir te nuttigen.

30 Toelaslen Water, voor yder hondert man, om daer van
een Flapkan daegs aen yder man uytgereyckl te worden.

6 Pypen Kocx-waler, voor yder hondert man.
100 Tonnen Uier, voor yder hondert man, zynde voor yder

man een Tonne Bier.
2 Halve Leggers Fransche Wyn, van 256 mingelen yder,

iine proportie van yder hondert koppen, voor de Siecken.
3 Toelaslen Spaensche Wyn, voor yder hondert man, yder

Toelast van 512 Mingelen, daer van om den derden dagh
aen yder man een mulsken sal gegeven worden.

3 Toelaslen Brandewyn voor yder hondert man, in 24 halve
Acinen,. yder van 64 mingelen, daer van twee dagen naer
den anderen aen yder man 1/1 mulsken daeghs sal gegeven
worden, daer onder twee halve Aemen met Myredicx of Peper-
Wortel en Alsem onder malkanderen, en 2 dittos, daer loock
op is gedaen.

Met wclcke dry Toelaslen, soo Spaensche als Brandewyn,
ryckelyck voor negen maenden gcprovideerl syn.

4 Tonnen Boter, voor yder hondert man, yder Ton wegende
500 'S, waer van de drie eerste maenden aen yder man sal
uylgedeelt worden 7a ® ter weecke tol syn hrool, ende een
fö voor seven man ler weecke, tot visch en Pot-spyse.

7 Halve Acinen Olye, yder van 64 mingelen, voor yder hondert
man, daer van aen yder man, als de Boter op is, ter weecke
sal werden geschaft een mulsken tot syn broot, en twee
mutskens ter weecke voor seven man, tot Visch en Pot-spyse,
sulcv dal de boter voor drie maenden, en de Olie voor ses
maenden genomen, te samen voor negen maenden kan strecken,
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4 Varckens of halve Leggers Azyn, voor yder linnilert man,
daer van aen yder man een mutsken ter weecke, tot sause
en toespyse, sal gescliaft worden.

Waer mede ryckelycker als voor negen maendcn geprovi-
deerl zyn, ten eynde, om by occasie van slaen, siecklen en
andersinls, ruyra uyt te komen.

Een quart Aem Limoen-sap van 52 mingelen voor yder
hondert man.

2 Pypen of 2000 «; Ronde Pruymen, voor yder hondert
man, waer van metten eersten tweemael ter weecke sal
gescliaft worden tot gesonlheyl van 't Volck.

50 Sacken Gort, voor yder hondert man, 3G Sacken per
Last gereeckent.

25 Sacken gracuwe Erweten, voor yder honderl man, 36
Sacken per Last gereeckent.

20 Sacken witte Erweten, voor yder hondert man, 36
Sacken per Last gereeckent.

Een halve Ton Mostcrt-zaet, voor yder hondert koppen.
Een grof ton Myredicx-Wortel, voor een grool Schip, klcyn-

der na advenant.
Geen grof Zoul de Schepen voortaen mede te geven, .alsoo

hel verpeeckelen van 't Vleesch onderwegen is afgeschaft, by
Resolutie vanden 18 May 1679.

Drie smal-tonnen Wil Zout voor de groole Schepen, de
kleynder na advenant.

Kaersen voor de groote Schepen, kleynder
60 ffi halve wasse '

60 «heel wassel naer advenanU
2 Halve Aenicn Wyn Tint, van 64 mingelen yder, voor

een grool Schip, de kleynder na advenant.
2 Vaeljens Jopen-bier, van 11 mingelen yder, voor een

grool Schip, voor kleynder Schepen een vaetje.
6 Halve Aemen Traen, yder van 64 mingelen, voor 't geheele

Schip, om in deLampen te branden, minder Schepen naeradvenant.
2 Halve Aemen Klom oll' Tarwe meel lul blom gebracht,

voor yder honderl man.
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30 ft Talck, voor '(. geheelc Schip.
2 Levendige Seugen of 6 jonge Biggen, voor groote Sche-

pen, voor kleynder Schenen de helft.
1 Smal-ton Reusel, voor 't gehcele Schip.
2 Grof-tonnen Garst, voor de Hoenders, voor een groot

Schip, benevens eenige Hoenders, om de Eyeren voor de
Sieken te houden, en voor kleynder Schepen de helft.

Noch voor de Cajuyt, mitsgaders de siecken het navolgende:

Alles voor een
groot Schip,
de kleynder
Schepen naer
advenant, ge-
reguleert nae
de manschap,
die deselve in
de Cajuyt sul-
len hebben.

3 Ocxhoofden Fransche Wyn.
4 Halve Aemen Spaensche Wyn.
2 Vierendeelen Hollandtsche Boler.
4 Comyne Kaesen.
4 Goulsche Kaesen.
4 Smal-lonnen Biscuyl.
4 Tonnen goct Bier.

10 Geroockte Hammen.
10 Stucken gerooekt Vleesch.
11 Geroockte Tongen.
4 Sacken Turcksche lioonen.

150 ft* Poeyer suycker.
Van Syroop deselve quanlileyt off Honingh
in de plaels.

■JU tÈ Lange Rosynen.
50 ft* Corenlen.
10 Loot of 5 oneen Saffraen.
20 ft Comyn.
20 ii: Anys.
15 ft Spaensche Zeep.
8 vè Peper.
5 ft Nagelen.
5 ft Noten.
5 ft Foulie.
5 ft Canneel.
6 ft Gember.
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o|> dat de voorgeuielte provisien beter als voor desen, ten
oirboir gebruyckt, ende op eenen eenparigen voet ende Rant-
soen, in alle Schepen mach worden geschaft, wort by desen
gelast, ende geboden aen alle Koopluyden, Schippers, ende
andere eenigh gebiet op de Schepen hebbende, de mede
gegeven provisien, voornamentlyck de Spacnsclie, Fransche,
en Brandewynen, niet anders dan ten oirboir, volgens en in
conformité vande voorsz. ordre op de Rantsoenen, te doen
gebrnyeken, schaffen en uytdeylen, dragende goede sorge, dat
deselvc niet alleen door leckagie, ofte andersints niet gespilt,
maer oock in de Cajuyt niet misbrayekt, ofte in Gasteryen
verquist wordtin, waer door de Ziecken souden komen ge-
breck te lyden, op de verbeurte van drie maenden Gagie,
boven de schade die ile Compagnie daer door soude geleden
hebben, by de Regenten van de Schepen te verbeuren, ende
t'haerder aenkomste in indien, op der zelver Rekeninge afge-
schreven te worden.

Ende wert by desen den Gouverneur Generael, en de Raden
van Indien, de Gouverneurs, Directeurs, en Koop-luydeu vandc
Uespeclive Gomptoiren, en Residenten van de Compagnie, daer
de Schepen eerst sullen arriveren, belast bun serieuselvrk Ie
informeren, ende te ondersoecken, of by de respective Regen-
ten vande Schepen de voorsz. Ordonnantie, soo wel over het
bewaren ende gebrnyeken van de Victualiën, als schaffen ende
uyldeelen vande hier voren geordineerde Rantsoenen, punc-
tuelyck is gevolght, ende tegens de Contraventeurs, nacr
genomen informatie, in alle rigeur te proeedeeren, daer en
soo zy-luyden, naer exigentie van saecken, bevinden zullen te
behooren, sonder hunluyden met hel pretext van extraordinaris
leckagie, eenigsints te laten abuseren, alsoo men meent, dal.
op veele Schepen de portien van de dooden ende siecken, de
leckagie ten vollen, immers, naer gelegentheyt van saecken,
ten naesten by, soude konueii esgaleeren.

Ende alsoo ons verscheyde klachten te voren gekomen zyn,
over eeuige Schippers, de welcke in 't schallen van de Vivres
en provisien, wat te veel Authoriteyl haer aenmatigen, geen-
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siuis willende gedogen, dal die van de penne of andere, mede
van den Scheeps-Raedt zynde, yelwes daer in Ie scggen, of
«effens haer Ie disponeren sullen hebben, waer uyl dan, Imylen
andere onordenlelyckhedcn en quade practiquen, die daer
onder gepleeghl worden, ontstaat, dal dickmaels geen goede
ooch pertinente aenteyckeningh van de Comsumptie gehouden
Wort, hebben wy, tot wéeringe van dien, goedlgevonden,
mitsdesen te ordonneren en te belasten, dat de Koop-luyden,
Schippers en vordere Officieren van de Schepen, in't schallen
en consumeren van de Vivres, haer pertinentelyck naer den
voorsz. Rantsoen-brief sullen hebben te reguleren, sondcr
afin het Volck yelwes ['onthouden van 'I gene de voorsz.
Rantsoen-brief haer toevoeght, of, gelyck hier boven mede
is geseyl, ecnighe excessen daer in te committeren. En in
gevalle daer eenige saecken of gelegenlheden souden mogen
komen voor Ie vallen, daer van de voorsz. Rantsoen-brief,
of ganlsch niet, of in geen klare termen of duydelyckc woor-
den souden mogen spreecken, dat als dan de ordre en dispositie
daer op sal staen aen den gemeenen Scheeps-Rael, invoegen
dat deselve, of de Leden van dien, oock alle responsabel of
aenspreeckelyck sullen zyn over eenige fanten, excessen en
onordentelyckheden daer inne gepleegt.

9 October. Bepaling, dat men van den CeUonsohen
Raad van justitie kon appelleren of in revisie komen
hij dien Ie Batavia nopens civiele zaken, meer dan
500 rijksdaalders bedragende.

Zulks gold zoowel voor zaken tussclien particulieren, als
tusschen den Fiskaal en Compagnie's dienaren of anderen,
welke zaken niet «puur crimineel" waren.

«Van sententien, simpelyck suspens, deportcmenl olf buyten
»dien hoger boete als 500 rxs continerende, en zal niemand
•zyne versogte provocatie herwaerts geweygert werden."

9 October. Bepaling van het salaris van den Curator
ad liles.
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»Van outs" was «gebruykelyk en daar toe geslelt", dal de
Curator ad lites genoot 1% van de contanten, door iemand
nagelaten, van de »ingeniaande uytslaande penningen" en van
de verkochte goederen uit eenigen boedel.

In plaats van 1% genoot echter de Curator ad lites 5%,
waarom de Regering bepaalde, dat ten laste van eenigen boedel
niet meer in rekening mogt worden gebragt dan 5 '/2 pet., te
welen:

1% voor den bode of afslager;
2 'A% " " Curator ad lites, »die voor de venditicn

»moet caveren," en
1 » » de »invorderinge der contanten, sonder onder-

»scheyt hoedanig."

30 October. Bepalingen nopens de Mooker-vaart.

Vincent van Mook, drost ten platten lande aan de west-zijde
der groote rivier, aan wien door den Gouverneur-Generaal,
J. Maetsuycker, vergunning was verleend tot het graven eener
gracht van Batavia naar Tangerang, had reeds in die rigting
eene sloot, 12 voet breed en 10 roeden lang, gegraven, toen
hem, na het overlijden van genoemden landvoogd, verboden
werd met dat werk voort te gaan.

In October 1682 diende hij ler zake een nader rekest in,
houdende verzoek eene gracht, breed 1 '/2 roede, te mogen
graven uit de rivier van Angké tot in de rivier van Tangerang
(Tji-dani), onder voorwaarde:
1° dat hij gedurende 20 achtereenvolgende jaren op die gracht

tol zoude mogen heffen;
2° dat de vaartuigen, welke van zijne gracht gebruik maak-

ten, op de rivier van Angké geene tol zouden betalen;
3° dat aan hem zoude worden afgestaan het nog niet uitge-

geven land ter wederzijde van de gracht tot op een afstand
van 300 roeden aan beide zijden.

De Regering overwoog, dat het graven dier gracht ten
gevolge zoude hebben:
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"■ toevoer van palissaden, brandhout, bamboe en andere be-
noodigdheden, «welcke al sedert een geruymen tyt niet
»als met groote moeyte en gcvaer door ongebaende weegen
»uyt liet bosch of van verre over zee hebben moeten aen-

brachl werden";
b. opening dier geheele landstreek »door 't inbooren der wilde

»en woeste boschagies, die tot noch toe, vermits derselver
"ontoeganckelykbeyt, voor de onse geslooten ende onge-
»frequenteert syn gebleeven";

c. belet voor struikroovers en wegloopei's »om hun soo dicht
»by onse colonie aen dien oirt, waerse meest plachten te
«nestelen, te comen onthouden ende verbergen."

De Regering besloot daarom het verzoek, »soo als 't lydl,"
toe te staan, onder voorwaarde, dal van Mook gedurende
20 jaren, aanvang nemende 1° Januarij 1685, als pacht van
de rivier Angké aan de Compagnie maandelijks !>0 rijksdaalders
zoude betalen.

Uit dit sink lilijkt. dal een «nieuw geinaeckte" weg van Batavia
naar Tangerang bestond.

Hij resolutie van 13 November ICB2 is bepaald, dat, indien Mook
zijne vaart aan de oppervlakte van hel water 2 roeden breed
maakte, hij vuur de rivier Angké geene pachtpenningen zoude
behoeven te betalen.

6 November. Bepaling, dat de «geweldiger*" van de
land- en water-fiscaals, alsmede de substituten van den
Bailluw en run de Land-drosten zouden genieten 6%
van door hen aangehaalde en geconfisqueerde goederen.

Reeds in 1670 hadden de «geweldigere" dit aandeel genoten,
maar niets bewees in 1682. dal zij op dit aandeel eenig regt
hadden.

Men meende, dat »sulcx eenelyck in train gebracht was
»door de voorige heeren presidenten in den achtb. raed van
«justitie uyt insichte om daer door de geweldigers, die som-
«tyts over de schraele portie, hun door haere meesters, de



1682. C. SPEELMAN,106

«fiscaels, uyi de aengehaelde goederen toegevoegt, hadden
•geclaecht, dies te yveriger tot de rechergies ende het aen-
■> brengen der particuliere goederen te manken."

Hun werd nu dit aandeel wettig toegekend, o. a., omdat
hunne belooning niet «geheel en al van de liberaliteyl ende
"gunste der officieren" mogl afhangen.

Te gelijker tijd werd hetzelfde aandeel toegekend aan de
substituten van den Bailluw en van de Landdrosten, omdat
deze »al van oudls mede gequalificeert syn geweest op de
•particuliere negotie ende hel weeren van dien te lellen."

15 November. Voorschrift nopens stukken, «vuur reproches
»g'employeert."

Schepenen bepaalden, dat, «sou wanneer eenige procureurs.
na gedane renunciatie van verdere productie, len principalen
by lerniyn ende onder den naam van reproches eenige stucken
komen in te dienen ende te employeeren voor reproches, die
nogtans in den processe niel als ten principalen syn mililc-
rende, deselve procureurs daar over sullen werden gecondem-
ncerl in een boete van ses rd s voor de armen: en des niet Ie min,
indiense de voors. stucken by relieff willen indienen, gehouden
blyven ook te betaelen de boelen, lot hel relied' geslell."

25 November. Toelichting 10l hel lSe artikel run de
Statuten van Batavia, hoofdstuk »slavenoftelijffeijgenen,"
handelende over den verkoopvan ziekelijke en gebrekkige
siii ren.

Volgens dil stuk, afkomstig van Schepenen, moest de kooper
bewijzen, dat de verkochte, ziekelijke of gebrekkige slaaf reeds
in dien toesland verkeerde, vóórdat hij verkocht en geleverd
werd. »len waare men betselve uyt waerscbynlycke indiciën
»genoechsaem condc beniercken", — wilde de kooper den koop
nietig doen verklaren.
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25 November. Verbod tegen «rediten ende injurieuse
4ermen in de schriftuuren." — Straf op het <>iiel
•dienen van stucken ler Secretarye", wanneer zulks

geschieden moest.

Schepenen vonden goed »de procureurs te interdiceren en te
verbieden, datse in hare respective dingtalen ende schriftuuren
sig zullen hebben te waghten vuur alle nodelose rediten, on-
nutte allegatien en specialyck voor injurieuse ofte chocquante
expressien, ter zaeke niet doende," op peene van eene boete
van '1 rijksdaalders voor de armen »ofte swaarder gecorrigeert
•te werden, naar exigentie van zaeken."

Eveneens bepaalden Schepenen, dat, »soo wanneer de pro-
cureurs ler rolle aannemen ter Secretarye Ie exhibeeren eenigc
stucken, schriftuuren ofte documenten ende nogtans in maue-
quemente blyven 't selve voor den eersten Woensdagb daar
aan volgende te doen, waardoor dan parthye advers van de
copye van dien voor den naastcomenden regtdag niet bequa-
melyek kan werden gedient, sy lieden t'elkens sullen ver-
beuren een boete van een halve rds ten behoeve van den gesw.
klerk, die de calange daarvan ook competeeren sal."

27 November. Ainplialie van de instructie voor Wees-
meesteren.

• De VVeescaemei' voortaen niet gebouden is proces Ie mo-
veeren over saecken, schoon absente end»; uytlandige persoonen
raeckende, waer loc sy geen penningen in voorraet heeft,
maer datse sal mogen volstaen en bevoecht syn met bet doen
eenelyck van arresl tegens sodaenige persoonen, onder welckc
eenige effecten, de absenten toecomende, berusten; welcke
persoonen dan oock gebouden sullen syn cautie sulïisant voor
die effecten te stellen, ende sou lange de gestelde cautie te
laeten continueeren, tot dat op de rescriptie uyt het vader-
landt olie van andere buyten plaetsen de saecke bier [Batavia]
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ten principaelen in rechten belrocken cnde vonnisse daer over
gevallen zy.

De Weescaemer, officierende in saecken, waer loese geen
penningen in handen heeft, exempl snl syn van 't salaris,
't geen de secretarissen der justitie andersints daer over soude
competeeren.

27 November. Geregteltjke verkoop van een fidei-commis.
Een Chinees te Batavia had zijn huis en erf bij Weesmees-

teren verhypothekeerd en daarna datzelfde buis en erf ten
voordeele van anderen met een fidei-commis bezwaard.

De Regering magtigde nu Weesmeesteren hei. huis en erf
te verkoopcn, indien zij van de erfgenamen van den inmiddels
overleden Chinees hun geld niet konden terugkrijgen.

De regthebbende op de fidei-commis mogten hunne schade
gereglelijk invorderen van de erfgenamen.

27 November. Afschaffing van de pacht der koeli-loonen
bij de waan Ie Batavia.

4 December. Uitschrijving van een algemeenen rust- en
bede-dag wegens het aanslaande vertrek van de retour-
vloot.

20 December. Aankondiging der jaarUjksche verpachting
van de gemeene middelen te Malaria voor 1(583.

Tot vergoeding van kleine onkosten zoude de kapitein der
Chinezen vrijgesteld zijn van hoofdgeld voor 10 personen en
van belasting voor twee roei-vaartuigen.

De Regering behield zich voor uil aankomende particuliere
vaartuigen in te slaan 230 lasten rijst, behalve de rijst, welke
met hare eigen schepen werd aangebragt.
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29 December. Bepaling, dat bij het opveUen der pach-
ten »de omstaenders ernstigh ende cxpressclnck'' zouden
mirden gewaarschuwd, dat odit aenstaende jaer aan
oriiemandl eenigen affslagh ofte remin sal teerden vcr-
«leent, 't si/ om wat quaede off onvoorsienelycke toevallen
»7 oock sonde mogen wesen."

51 December. Uitschrijving van een dank- en bede-dag
wegens de overwinningen in Bantam, op Ternate en
op Boeroe.

1683.

13 Januarij. Voorschrift nopens de inventarissen van
proces-stukken.

Alsoo Heeren Schepenen deser stede in ervaringe gekomen
is, dal de procureurs menigmaels de inventarissen van de
slucken der processen, voor dese bancke hangende, op maec-
ken, sonder nogtens daer op te stellen alle de slucken,
daertoe behoorende, ofte daer henevens over Ie leveren de
notulen, hy dewelcke de exhibitie van soodanige slucken
sonde hebben konnen blycken, soo hebben haer Eerw. op
heden goed gevonden de gesamentlycke procureurs te ordon-
neren en gelasten de inventarissen der processen, by haer-
lieden resp. bedient, nae belmoren op Ie maeckeu ende
deselve haer Eerw. gesw. klerck met alle de notulen, daer
toe dienende, ter hand te stellen, sonder eenige van dien
onder sig ofte agter de band te houden, op peene, dat soo
wie in'l resumeren der processen ofte anders bevonden
sal werden eenig versuyin, agteloosheyt ofte maliversalie be-
gaan Ie hebben, gecondemneert sal werden in een boete
van vier nl\, Ie appliceren ten behoeve van 't Lasarus lmys
deser slede
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22 Januarij. Last op de Wijkmeesters binnen en builen
Batavia geene certificaten van behoeftigheid af te geven
dan aan personen, in hun irijlx woonachtig en »van
«wekker armoede ende gebreckelyckheyt sy (wyekmeesters)
»selve goede ende volcomen kennisse uyt eygen onder-
'vindinge syn hebbende."

Deze lasl. is op eigen gezag gegeven door het. Collegie van
Schepenen, op verzoek van Diakenen, »alsoo in de aenstaende
■maent Pebruary, nae jaerlycxc gewoonle, de brieffjes der
•armen van de diaconye" vernieuwd moesten worden.

2 Fcbruarij. Ceremonieel bij aankomst te Batavia van
Leden in den Raad run Indië.

De kasleels-kompagnie werd »in'l renquet" opgesteld »van
»do puye aIT lot naer de Waterpoort", tusschen welke mili-
tairen de gecommiteerden, naar boord gezonden 10l den afhaal,
den aankomende »nae hoven" geleidden.

Salut-schoten, noch charges met klein geweer moglen vallen,
Verg. 23 April 1678.

-ji. Februarij. Vernieuwde afkondiging van hel lil'1"

artikel van den Artikel-brief, betreffende het zenden
naar Nederland van particuliere brieven over nyets, de
«Compagnie concerneerende"

Volgens de Heeren XVII"™ was het voorschrift van dit artikel
■in disohservanlie gcraeckl." weshalve zij hij schrijven van
8 Junij 1682 de Indische Uegering gelastten dat artikel op
nieuw af te kondigen.

Laatstgenoemde maakte van die gelegenheid gebruik om
eigenniaglig hel artikel Ie ampliërcn. Want, terwijl oorspron-
kelijk slechts was bepaald, dal de overtreder van hel artikel
zoude verbeuren 5 maanden Irarlenieiil. voegde de Indische
Regering daaraan toe: «ende hel equivalent van dien voor
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"imaiit onser ingesetenen, buyten 'sComp' diensl synde, te
"proportioneeren nae desselffs stael ende vermogen."

Zij deed zulks in weerwil van bovenbedoeld schrijven van
Beeren XVH" 1", waarin uitdrukkelijk gesproken wordi van
"de peene, daer hy [l. w. liij hel artikel] gestalueerl."

22 Maart. Verbod tegen het maken en gebruiken van
valsche munten.

Er waren ontdekt schellingen, »die van buyten met silver
•overgeblasen, doch van binnen van enkel koper werden bevonden
«te wesen, geslagen onder het France royale waepen, hoedanige
«munt ons uyt het vaderlandt nocli nooyt is toegesonden."

Ook waren aangetroffen gouden kobang's, «welcke inbaere
»waerdye ende aloy vry veel van de oprechte Japanse coebangs
»syn verschillende."

De Regering gelastte die munten en »wat er noch verders
•meer van vervalschte munte mochte gevonden werden", hij
den Fiskaal, Bailluw of één der Landdrosten te brengen »mcl

»aenwysinge van de persoenen, uyt wiens handen sy die hebben
"ontvangen, zoose haer bekent syn; en zoo niet, sullen zylieden
»de schaede daer van selll's draegen moeten."

De zilveren of zoogenaamd zilveren munten moesten ten
voordeele van den officier versmolten worden.

Ten aanzien van minwaardige kobang's en van bezitters ter
goeder trouw van die munten werd bepaald, dal bij aanbreng
voor de eerste maal van dergelijke munten, deze in stukken
gehakt of versmolten en in dien toestand aan de eigenaren
teruggegeven moesten worden.

Maar, «indien een en deselffde man weder met andere op
»ecn ander tyt daer mede te voorschyn quam sonder aenwysinge
»te connen doen, van wie hy die hadde ontfangen, dan sullen
«deselve tot een ofte twee in't getal geconlisqucerl hlyven
•ten behoeve van den officier en den armen, elck de helft, en
»de resteerende, die 'er mochten wesen, aen stucken gesneden
•ofte versmolten, den eygenaar weder ter handt gestelt werden."
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Alwie valsche mant maakte of «binnen onse jurisdictie"
invoerde, zoude gestraft worden «sonder eenige genaede met
»de coorde aen de galge, sodanieli ofte noch rigoureuser, dat
»'er de dool nae volcht, met confiscatie van de valsche munlc,
•die by hem sal werden gevonden, en wyders verheurl-
■ tnaeckinge van alle syne verdere goederen."

Wie een valschen munter aanwees, zoude eene premie
genieten van 200 rijksdaalders en zijn naam verzwegen
worden.

«Doch dit alles", zoo eindigt dit si uk, «onverminderl het
ogebruyek ende practyeque in Comp9 cassa, daer men gewoon
»is alle valsche spetien off stucken te snyden ende op de
"loonhanck te spykeren; doch sal tenreguarde van de coebangs
ngehandelt werden, gelyck hoven uytgedruckl staet." —Wat
in casu gespijkerd kon worden, is niet duidelijk.

22 Maart. Verbod tegen het dragen run andere dan
nationale klederen.

Vooral Chineesche peranakkan's hadden de gewoonte, »de
«kenbaere en gewoonelycke kledye van hunne natie aff leg-
»gende, sig te hahilueeren en te deguiseeren in't gewaet
»van d'ecn of d'andre natie."

De Regering zag hierin een middel om »by nacht ende
«ontydigc uyren dies te veyliger en stouter, onverkenl,
•haere moetwillige straetschenderye te pleegen."

De poenaliteit was:
n. voor de eerste maal:

1° ketting-slag voor een jaar »buyten liguer van proces,
•off hooger correctie na de gelegentheyt van saken", over-
eenkomstig het bepaalde bij het plakaat van 21 Junij 1658;

2° eene boete van 15 rijksdaalders;
b. voor de tweede maal: als voren en eene boete van 25

rijksdaalders;
c. voor de derde maal: «publyck gcschavolleert en in soodanige

•breucke daer en boven gecondemneert te werden, als de
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OEfTI Hl. 8

•regter, naer gelegentheyl van saecken, sal agten te behooren,
•mits dat hel niet minder zy als 25 ryksdaalders."

De boelen kwamen ten voordeele van den officier, die
"de sodaenige coml Ie attrappeeren."

25 Mei. Bepaling nopen* tien 40"" penning, Ie heffen
door de Weeskamer.

Tegen hel einde van 1680 had de Weeskamer, eigenmagtig
en huilen medewelen van haren president, eene ordonnantie
vastgesteld, waarvan hel 43stl ' artikel luidde:

»Ende sullen de voogden van weeskinderen en de ontfangers
»van haere incompsten voor haer salaris hebben den veertigsten
•penning van den onlfang van derselver inkomsten; en van
»de boofd-somme van de afgeloste renten en [van] de verkochte
•huysen, erven ofte andere vaste goederen insgelycks den
"veertigslen penning."

In Januarij 1683 verzocht de Weeskamer aan de Hooge
Regering deze bepaling te bekrachtigen; maar de Regering,
die »om verseheyde redenen" hiertoe niet kon besluiten, bepaalde,
dat de »van outsher altoos in gebruyk en practyck geweest
•synde Irandt ende meibode" gehandhaafd moest blijven, name-
lijk »van alle courante capitaelen, t. w. die ter Weescamer
•bereyls staen ende eenelyck door de eygenaers gelicht ofte
•oock wel voor deselve nae 't Palria comen geremitleert te
•werden, geen meer dan den veertigsten penning in te houden,
nnaer de lieden haere capitaelen, buyten de gewoone ende
'gestatueerde salarissen, in 'I geheel te laelen gewerden."

Terugwerkende krach! mogl aan deze beslissing der Regering
niet gegeven worden, zoodal alwal lusschen 1680 en 1683
door de Weeskamer onwettig was genoten, haar eigendom
bleef.

De Regering echter verzocht baar »dat weynige" naar bil-
lijkheid ten behoeve van de Weeskamer aan te wenden.

Uitdrukkelijk Averd gelast de beslissing der Regering in het
ordonnantie-hoek van Ratavia Ie lalen inschrijven.
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-2_ Mei. Vernieuwing van hel plakaat run 'SÜtJanuarij

1680.— Verbod tegen particulieren handel in opium.
•Grou" ende groot" vergrepen zich Compagnie's dienaren en

anderen aan »den soo scliadelycken en ruyneuscn particulieren
•handel." Niet alleen belemmerden zij daarmede Compag-
nie's schepen, maar zij wisten zich ook deelgenool te maken
• in't verhandelen van sodanige goederen, als de Comp. eygen
•ende voor haer alleen bchooren te Myven, insonderheyt den
•amphioen.

Niet minder dan 5200 'S! op Java en 22 »canassers" in
Bengalen waren in korten lijd aan opium achterhaald, »dat
•evenwel in geen comparatie comt met de groote qnantiteyt,
»die de particulieren noch hebben weelen Ie salveeren, soo
•ons notoir consteerdl." De prijs van de Compagnie's opium
Avas dientengevolge van 500 tol + 220 rijksdaalders gedaald.

Naar aanleiding hiervan bepaalde de Regering, dal «wie
•bevonden sal werden sich in den particulieren amphioen
• vergrepen te hebben, 't sy dan hier ofte in Bengale ofte oock
•wel elders, waer 't wesen mochte, 't sy Ie lande off in de
•scheepen, tegens deselve Ie sullen geprocedeerl worden op
•d'alderstrengsle vvysc aen den lyve, tot bannissemenl incluys,
•boven dalse, biiylen alle liguere van proces, niet alleen sullen
«verbeuren de achterhaclde amphioen en noch eens de waerde
•van deselve, maer oock gepriveert ende gedeporteerl te werden
•van haere ([ualiteyt ende bedieninge, sonder eenige conniventie:
•ende in gevalle deselve in de scheepen van d'E. Comp.,'t sy
•hier, in Bengale ofle elders comt Ie werden gevonden ofte
•ontdeckt ende bewesen, uyt wal scheepen deselve achterhaelt
•syn, de officieren van de scheepen, sodanich als die in't placcaet
•van den l±'' n Januarij 1680 staen uytgedruckt, de facto sullen
•werden gedeporteerl ende onwaerdich verclaert deComp. oyl
• meer Ie dienen, onverminderl de vordere correctie, naer
•exigentie van saecken."

De Fiskaals werden aangeschreven te trachten niel alleen
de gesmokkelde waar te achterhalen, maar ook »daer hesyden
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"te ontdecken de eygeuaers van deselve, op poene, in dien sy
"luyden ex officio daer omtrent niet comen te viguleeren tol
•uytroeyinge ende voorcominge van dit voorsz. quaed, in sulcken
"geval legen hun sodanich geprocedeert te werden, als de
"leste gestatueerde ordres van de Heeren Principaelen mede
•brengt."

ö Junij. Aanstelling van een derden buiten-rctjent van
liet Leprozen-huis.

De »affgelegentheyt" van de inrigting was de voorname
aanleiding voor dezen maatregel.

9 Junij. Verdeeling run de wijk buiten deRotterdamsche
poort te lintaria in drie wijken.

In dit stuk, afkomstig van Schepenen, worden de grenzen
der nieuwe wijken uitvoerig omschreven.

11 Junij. Last op de procureurs verzoeken tot oculaire
inspeel ien en dergelijke ter rolle te doen.

By haer Eerw. is verstaen, de respective procureurs te
uiterdiceren en verbieden, datse voortaen niet meer eenige
versoecken wegens eenige visiten, oculaire inspectien, ofte dat
de respective saecken hy heeren gecommitteerde Schepenen
°fte andere als arbiters ofte goede mannen mogen werden
affgedaen, sullen mogen doen ofte laten influeren in hunne
respective schriftuuren, maer ter contrarie haer te gelasten,
dat alle versoecken van die natuure sullen moeten gedaen
werden ter rolle, mondeling ofte wel by soodanige korte libellen,
''•e bequamelyck in de notuls konnen werden g'inserreert,
"I 1 dat op deselve illico, des nools synde, mag gedisponeert
Werden, op peene, dat soo wie contrarie deses gedaen sal
'"'•'hen, mitsgaders den procureur advers, indien hy helselve,
ten naesten dage dienende, niet ter rolle hekent en maeckt,
ekk hunne eygene kosten van den processe sullen dragen,
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sedert hel doen van soodanigen versoeck tol den uyteynde
vande saecken resjicctivc toe, sonder deselve ten laste hunner
meesters Ie mogen brengen.

12 Junij. Bepaling, dal alle te Batavia bescheiden hoofd'
officieren binnen de siad moesten wonen.

Enkelen woonden buiten de stads-poorten, lielgeen »by eenighe
•onvoorsiene overcompste des nachts ongelegentheyl simde
»eonnen veroorsaecken."

21 Junij Voorschrift nopens odefault- ende comparuit-
«gelden."

Deze gelden werden niel altijd voldaan, zooals behoorde,
waarom Schepenen bepaalden «deselve voortaan exactelyck Ie
doen innen ende preciselyck belalen: len welcken eynde de
gesw. klerek gelast werd alle soodanige boeten, die by derolle
niel en blyken door de defaillanten ofte anders aan de geregts-
bode betaalt Ie zyn, te stellen op reeck6 van de procureurs,
die de zaeken respectivelyck ter rolle gebracht hebben, ende
vervolgens van deselve in Ie niaanen, omme by deselve weder
omme len laste harer meesiers in hunne oncost reeck'' opgebraght
te werden; met dien verslaende, dal de boelen, verbeurt by
de gene, die gedaegt syn «nu getuygenisse der waarbeyt Ie
geven ofte te recolleeren, niel en sullen komen ten laste van
parthyen, die in de zaecke len principaelen komen te succum-
beeren, maar uyt de eygen beurse van soodanige defaillanten
gerestitueerl moeten werden aen de gene, die deselver getuy-
genisse gerequireerl hebben."

22 Junij. Eed-formulieren rooi den Secretaris en den
liode van de Weeskamer.

In de Statuten van Batavia was verzuimd een eed-formulier
voor deze bedienden op Ie nemen, welke fout alsnu hersteld
werd.
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Het, naar hel voorkomt, merkwaardige formulier voor den
Secretaris-eed luidt, als volgt:

Ik beloove ende sweere den doorlugtige hoog ende mogende
heeren Stacten Generaal der vryc Vereenigde Neederlanden,
fflyne Souvryne, syn hooghyd den Prinee van Oranje, Willem
Hendrik de derde, als derselver Stadhouder, Capitain, Admiraal
Generaal, mitsgaders d'E. lieer Gouverneur Generaal ende de raa-
den van India gebouw en getrouw te weesen, ende den President
eude de Weesmecstereii dcescr sleede alle respect, trouwe,
ende eere te liewysen in dit ampt van Secretaris; der Wees-
camcr secreetcn aan niemand t'openbaaren, als die ik reken-
schap myner diensten ende administratie schuldig hen; der
weduwen ende weesen saken ten hosten en vromclyk naar
vermogen te heyveren ende te helpen voorslaan; geen wees-
meesters kennisse ofte ecnige papieren, de Camer rakende,
'ivl ie gecven, te oulfangen, te passeeren, nog te vcrlcenen,

zy daer toe wettig ende met behoorlyke orders des Camera
niy voorkomt ende aanbevoolen sy, mitsgaders ook de lieden
•n der daed de dingen ende saekeu soodanig duydelyk ende
"aar waarheyd hekend ende verleent hebben ('), ende voorts
')a de orders der Hoge Hegeriuge deeses lands ende van den
President ende Weesuieestcren my zclven prompt Ie riglen,
•tem de boeken ende saaken doorgaans buylen veragteringc
te houden, sonder sulcx na te laaien om profyt, schade, gunst,
haat ofte iets anders, maar my allesints in dit ampt soodanig
na goede consientie te ijuyleu, als een vroom ende getrouw
Secretaris van weesen middelen toeslaet ende betaemt.

Soo waarlyk helpc my God Almagtig!

20 Augustus. Magtiging op gecommitteerde Schepenen
talie getuygen in civiele zaeken, voor haer comparerende
ten fine van recollement, den eed aft' te nemen, indien

»sy sulx noodig ofte dienstig moglen aglen, sonder speciale
"ordre van de geheele vergaderinge aft' te ivaghlen."

(') De laaisio zinsnede is kennelijk font. Middelen tot verbetering ouibrekon.
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Schepenen bepaalden zulks »ter vermydinge ende voorkominge
»van veele kosten."

20 Augustus. Bepaling, dat procureurs, die recoüementen
ter rulle gebragt hadden, in persoon moesten compa-
reren «ende voorts voor desc raadkamer [Schepenen]
«vaceren, totdat alle recollementen, henlieden aangaande,
«sullen wesen affgedaan ende g'eyndight." — Item,
dat zij bij alle zittingen van Schepenen tegenwoordig
moesten zijn.

Zelden of nooit verschenen de procureurs »onnue de Heeren
«Gecommitteerde van de nodige informatien, die van henlieden
•souden mogen werden vereyscht, te dienen, tegens de de-
■faillanten de gewoonelycke profyten te versoeken ofte op de
»allegatien van hunne parthyen advers, sulx voorvallende, sig
»te verklaarcn ende wat des meer is; waaróme ook door-
•gaans maiiqucrcn de procureurs, die gedaegt syn om de
•recollementen te sicn ende hooien doen, niettegenstaande
«wedersyts altyt, gewoon syn het salaris, op de vacatien
»ten fine voors. gestatueert, in hunne respeclive rekeningen
•op te brengen, 'l wclcke dan is streckende tot groot dis-
respect van de Heeren Gecommitteerde ende ondiensl van
»parthyen."

Als straf op ilil misbruik stelden Schepenen »de costen
»van het dageinent, mitsgaders een boete daerenboven van
• eene rdr."

Tevens gelastten Schepenen de procureurs »l'elkens op de
•ordinaris rol-dagen te compareren ende present te blyven van
•'s morgens ten 7 uuren praccise, totdat de raad gescheyden
»sal wesen, 't zy deselve saken, soo pro, als contra, terrolle
•hebben staan ofte niet, op verbeurte van 2 rd'.

Beide boeten werden geheven ten behoeve van 't Lazarus-
huis.

Een en ander is den 20en Augustus 1683 aan de presente
procureurs voorgelezen.
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7 September. Last op het Collegie van Schepenen alles-
tatiën, welke run eenig belang en ter zake in kwestie
dienende waren, te doen beëcdiijen, ten ware deze
daar de «parthy ailvers" raar beëedigd aangenomen
werden.

Meermalen deden Schepenen rcgl op onbcêedigdc en «simpel
•gerecolleerde" attestatiên, welke, in cas van appel op den
'Wd van justitie, »by naerder recollemenl onder eede voor
"den agtbaren raedt van justitie somwijlen geheel komen te
"eorrucren, waer door de gehele zake geinvenleert en hare
»Eerws vonnissen gealterecrt off wel gcannuleert comen te
"werden."

— October, Verhad tegen hel drijven van particulieren
handel in kampher, »op Baros ende daer omtrent ler
Samatra's westcusi vallende."

He Compagnie onderhield »niet sonder mcrckelyke oosten"
te Baros, enz. »vastc factoorien ende residentie", op grond
waarvan, »tol verlichlinge van dien", zij beweerde regt te
hebben op hel monopolie van de kampher.

Maai- «ter contrarie de particuliere negotianlen daer van
•meerder quanlileyl ende oock van beter qualiteyl op dese
"ende gcene wysc bedecktelyck van daer weeten uyt te voeren
•ende bier ter plaetse [Batavia] aen te brengen ende daer
"mede de Coinp. in haere marcklen in de noortse quartieren
"binderlyck te wesen."

De Regering verbood nu den handel in kampher op dezelfde
wijze en onder bedreiging van dezelfde straffen, als zij bij
haer plakaat van 29 Mei 1685 den handel in opium had
verboden.

Ook dezelfde bepalingen nopens schippers en iiskaals komen
weder in dit plakaat voor, alleen vermeerderd met den resident
te Baros.
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u NovÜür. Verbod tegen het drijven van particulieren han-
del in Soeratsche opium, patholen, zijden ochmdos,"
Soeratsche tarwe en zeep.

Mutatis mutandis is dit plakaal gelijkluidend aan die van
51 Mei en 5 Oetober 1683 betreffende den handel in opium
en kampher.

»0 verstoute, ontrouwe ministers ende andere" gingen, in
weerwil van het strenge plakaal van 22 Januarij 1680,
steeds voort met de belangen van de Compagnie te dwars-
boomen.

Het verbod tegen handel in Soeratsche tarwe en zeep werd
uitgevaardigd, «niet om dal, den particulieren handel in de
«twee laest genoemde goederen des E. Comp" negotie sonde
»connen prejudicieeren, maer om dat deselve, van een seer
«groot volumen synde, met den overvoer van dien des E.
»Comp s overcostelycke scheeps gerieff lot desselffs schae-
»de ende raerckelycke prejuditie werden misbruyekt ende

29 October. Last op de procureurs, »soo wanneerse ten
'ordinaris regtdage recollement hunner ingediende attes-
tatien versoght ende geobtineert hebben, soodanige

y>recollemenlen ter rolle (e presenteren binnen elff dagen
ilaer nac ofte uytterlyck ter eerster sessie run Heeren
(iccoinmittcerdens naar raars, clff dagen, indien, wel

overstaande Haar Eerw. op voors. clffden dagh geen
sessie gehouden moghten hebben.'

De procureurs waren «vceltyts seer sloff en nalatigh in'l
•bevorderen van hunne versoghte en g'obtineerde recollemen-
»ten, sulx daar toe meermaals door parthye, wanneer deselve
»yvert om een eynde van de zake te erlangen, hebben moeten
«werden gecitcert tot excessive en onnodige oncoslen van
•parthyen."
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Schepenen stelden daarom op die nalatigheid eene boete:
a. van 'ƒ2 rijksdaalder «voor de eerste reyse";
b. » 1 » »als sulx. ter naastvolgende sessie

•van Hecren Gecommitteerden komen
»te versuymen";

c. » 3 rijksdaalders en arbitrale correctie, -indien nog
«langer in hunne ïiegligentie conti-
«nueeren."

alles ten behoeve van den gezworen klerk, die »daer van de
«calange coinpeleren sal."

Op straffe van dezelfde boelen, enz. waren de procureurs
ook verpligt, «soo wanneer de geluygen, eens geciteert synde,
"komen Ie defailleren ofte het rccollement andersinls gecon-
«tinueerl te werden, van sitdag lot sitdag te vigelercn en
«voort te gaan, totdat deselve sullen wesen all'gedaan. Dog
«soo de getuygen siek ofte uytlandig waren, soo sullen niet
«te min de procureurs gehouden syn de sake eenmaal ter
«rolle te brengen om acte van devoir te thoonen. v

1 December. Verbod tegen onnoodige »extensie dar schrif-
nturen" in processen.

Heeren Schepenen, ondervonden hebbende, dat de procureurs
meest alle haerc schriftuuren van cysch, antwoorl, replyck
en duplyck, en wal des meer is, extendeeren met ontallycke,
onnodige allegalicn, repctilien, allegorien, argumentatien, pas-
sages van reglen c. e. tot merckelyckc beswaringe van parlhyen.
en willende daar tegen voorsien, hebben goed gevonden te
slatueeren en ordonneeren, gelyck haer Eerw. stalueeren en
ordonnceren by desen, dat de procureurs voorlacn in haere
schriftuuren van eysch, versoek, exceptie, antwoorl, replyck,
duplyck, reproches, salvatien, debath, conlra-dcbalh solutie,
supersolutie of wat diesgelyck meer soude mogen wesen, niet
anders sullen laten inllueeren dan alleen soodanigc allegalicn
van faicten, die tot fundament en adstructie van hare conclusie
soude mogen dienen, en dat alle verdere allegorien, argumeu-
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tatien, allegatien van reghten, wellen en doctoren nergens
anders sullen mogen insereren dan eenelyck in hare respeetive
deductien ofte advertissementen van reghten, op peene, dat
wie contrarie descs doet, de oncostcn, daar op vallende, selvs
sal moeten dragen en sync respeetive meesters niet en zal
mogen te laste brengen."

3 December. Verbod tegen het overlast aandoen aan den
pachter van de Antjolsche oester-bank en tegen het
beschadigen dier bank.

De poenaliteit was «buytcn iiguer van proces in de keltingb
«geslaegen ofte wel anders soodaanich gestrafft te werden,
»als bevonden sal worden te labooren."

De pachter had geklaagd over »vcrscheyde insolenlien, ge-
»vyelt en moetwille, soo aen syn persoon, als de zyne aenge-
»daen van luydeu, soo Cbinesen, als Europeanen, die aldaer
«passeren off om haer vermaek aenkomen."

14 December. Uitschrijving van een algemeenm ritst- en
bede-dag wegens het aanstaande vertrek van de retour-
vloot.

-jj- December. Afkondiging van de jaarlijksche biUetten
Hot de verlossinge" naar Nederland.

-jf December. Vernieuwing van het plakaat van 12
Augustus 1678, houdende verbod tegen het invoeren
en verkoopen van geleeden", ruwe zijde, koper, en:.

Dit plakaat is nagenoeg geheel in dezelfde bewoordingen
verval, als dal van 12 Augustus 1678.

Chinesche kleederen-verkoopers en «passer-sitlers" badden
zich bij rekest aan de Regering beklaagd over »dc groote
"infraclien, welcke al sedert een geruymen tyt berwaerls tegen
»'t placcael van 12 Augustus 1678 dagelycx meer endc meer
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«werden gepractiseert." Er was binnen en huilen de stad
Batavia bijna geene plaats, waar niet vreemde »cleeden," vooral
door »die van de Moorse natie", werden verkocht. Ook de
•aflreck ende sleet van des E. Comp' clccden" leed hieronder.

Niet alleen de Fiskaals, Bailluw, Land-droslen en Ontvanger-
generaal werden gelast «scherpelyck te letten op alle sodaenige
•quaede practyeken," maar ook de kapitein der Chinezen werd
aangeschreven dil plakaat »by publycque beckeu slagh onder
»die van syne natie te doen bekent maecken."

51 December. Aankondiging der verpacht int/ van de
gemeene middelen Ie Batavia voor 1684.

1684.

ad interim.

1 Februarij. Bepaling, dat schoolmeesters en leermeesters,
niet in dienst van de Compagnie werkzaam, moesten
zijn lidmaten van de gereformeerde kerk en door ofnamens
den kerkeraad geëxamineerd.

Een school-orde bestond toenmaals niet, want de Regering
verzocht den kerkeraad zoodanig stuk op te stellen.

8 Maart. Voorschriften nopens hel zamcnslellcn van
»presentatien ende dagementen."

Schepenen bepaalden: alsoo de respective procureurs in het
opstellen van hare presentatien, niet alleen van alle natuuren,
maar speciaalyck van eenige geoblinccrde arresten, dcsclve
doorgaans niet behoorlyck exlendeercn, waar door t'elckens,
als de sulcke dienen, veel diclamen requireert omse in haar
vereyschle figuer te brengen, 't geen geen kleene tytspilling,
slaande rolle, met sig sleept, behalven dat sulx niet dan met
grote, verweide disputen toegaat, alles slrccken.de tot mere-
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kelycke praejnditie van hare meesters, soomede oj> het stuck
van 'I beklagen der arresten, tot welkers fonderinge de ver-
eysehte documenten in copias, nevens het dagcmcnl aan parthye
gearresteerde niet werden loegesonden, 't welck tegens alle
goede methode, jac styl van rcglcii en praktyk is strydendc,
soo ist, dat haer Ëervv. hebben goed gevonden en verslaeu,
gelyek sy de respectieve procureurs mits desen ordonneeren en
gelasten, voortacn alle hare presentaties eu dagcnicnten soo-
danig te ontwerpen, dal daar niet 't minste obscur off verwart
dispuyt in resideert, veel min, dat de nodige documenten by
de dageinenten onlbrceken, waerdoor dan alles vaardig en op
ordre ter rolle syn voortgank mag hebben,'t geen haer meesters
mede notoir sal soulagicren, sonder dat de procureurs op losse
gronden, voornauicntlyek op het stuk der arresten, sullen mogen
Ie werk gacn off haer door hare in 1 s ecnigsinls laten abuseeren,
alles op pecne van twee rd" a 60 stv* yder, len behoeve van
't Lasarus liuys deser slede, ende rojeringe van de pari bye
ter rolle, beyde ten laste van de procureurs, die de sack ler
rolle hebben gebragt ende heigene voors. versuymt mogten
hebben, mitsgaders ïibsolutie des gedaagdens van die instantie,
Ie weten t'elckens als sulx sal komen te gebeuren van yder
parthye: dog by nioclvvilligc continuatie van dien sullcnse
soodanige andere correctie subject syn, als de welligheyt van
dien sal komen te vereysschen en by haer Ecrw. nodig werden
geoordeelt."

8 Maart. Stru/'-bepaliiuj tegen procureur*, die tcomparuü
»off default na lilis contestatie laten hopen."

Schepenen hadden «bevonden, dat de procureurs menigmael,
eenigc zaeke ter rolle brengende, comparuit, gelykse ook,
gedaagl synde, dikwijls default na lilis conleslatie laten loopen
tol groot en somtyts onverbelcrlyck nadeel hunner meestors,
die daar door nae scherpheyt van reghlen versteken werden
van dat termyn, waertoe den dagh diende, 't welckc dan
somtyts met boelen van relielf en refusie van costen moet —
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ende somlyts niet en kan — gerepareerl werden, streckende
•laar en boven tol groote kleynaglinge van den reghter, soo is
goed gevonden, dat, soo wat procureur in eenige zake, die hy
is bedienende, comparuil ofte default nae litis contestatie laet
ioopen, sonder het selve slaande rollc Ie repareren, hoven de
ordinaris boele, daartoe staande, mitsgaders de kosten van
dat termyn, alvorens weder in eenige sake Ie mogen occuperen,
sal betalen voor yder sake de eerste mael een boete van zes
rd\ de tweede maal 12 rd s ten behoeve van 't Lasarus luiys
en de derde mael een elmael in donckere gevanckenisse te water
en rys geslelt Ie werden."

4 April. SchooUreglement

Alsoo tot den grontslagh van goede regering in politie en
kerck onder andere dingen ten lioogslen Dodigh en nutlighis,
hel gebruyck van bequaeme schooien, waerin de jeugt vanden
beginne werde onderwesen in .alle eerlycke konsten en weten-
schappen, mitsgaders goede manieren en zeden, en besonder
inde beginselen en gronden vande ware Christelycke godsdienst,
waerdoor deselve dan metier tyt wordl bequaem gemaeckt om
by de politie en kerk te konnen dienen, soo is het, dal van
alle oude tyden all' de regeerders van polilie en kerck hier
omtrent haer ernstige sorgh hebben hielen gaen om soodanige
planlhoven Ie versien, met verscheyde voorrégten Ie begunstigen
en bequaeme versorgers over en omtrent deselve te stellen, ten
eynde de jonge jeughl behoorlyck onderwesen mogte werden,
en soo lot dienstige leden voor hel gemeene beste opwassen,
Waer omtrent vanden beginne der inneminge en bevolckinge
deser plaelse door onse gebiedende overheden en hooge regeringe
deser landen oock behoorlycke sorge is gedragen, dal van tyt
10l tvl de schooien opengeslelt en mei bequaeme leermeesters
volgens gegeven ordre en reglement syn \oorsien geworden,
gelyck ten desen dage ses soodanige onder ons bevinden, en
vvelck d'E. Homp. gagieert dese naervolgende meesiers, nament-
lyck in't weeshuys Cornelis de Hoop, aende westsyde vande
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stadt Jacob Roseboom, aen tle ooslsydc derselve Pieter de
Galois, in't Bandanees quartier Zacharias Lecnen, inde zuyder
voorsladt Paulus Grevelt, inde wester voorstadt Jacob Danckerts,
alle, nevens baere respeclive buysvrouwen, ledematen vande
waere gereformeerde Chrislelycke religie, buyten en boven
welck gelal nogb bevonden worden soo openbaere als kleene
byscboolen lot een groot getal, onder opsigt en ondervvys van
soodanige, vvaervan veel geen ledematen vande gereformeerde
Chrislelyrke religie, jae verscheyde van een contrarie gevoelen
syn, saecken strydigb tegen de goede ordre en fondamentele
wellen van beqiiaeme schooien, soo is hel, dat den Eervv.
kerekenraad, insiende en overwegende de onordentelyckbeyt des-
selfs ende groole swarigbeden, die daer nyt metier tyl souden
komien onlstaen, goclgcvonden beeft aen de booge regeringe
dese saeck op bet ernstigsle te remonslreeren, onder dalo
vanden 13 December IGB3, met nedrigb versoeck van redres
omtrent dit hoognoodigb en gants nnlligb werek, waeropoock
baar Ed's gunstigb anlwoort in dalo 11 Febrnary passato
heefl ontfangen mei expres bevel van eenige reglementen desen
aengaende op te stellen, om alle disordres Ie weren en mis-
bruyeken in bet loeromende voor te comen, en dieselve dan
opgeslelt synde, baer Ed's over te geven, om baer advys en
approbatie, mitsgaders maintenue derselver te mogen erlangen,
waerop dese naervolgende poincten syn ontworpen.

1. Niemand sal vermogen school Ie bonden sonder alvorens
daertoe pubryeque licentie der booge regeringe te hebben,
om bel welcke te erlangen, sigh eersl sal hebben te laten
examineeren door Gedepnl. vanden kerekenraad, in 'l bysyn
van een gecommitteerde, door de hooge regeringe daertoe
genomineert, om van syn bequaemheyt tol helselve ampt te
oordeelen, vooraft" vaststellende, dal deselve persoon een lidmaet
sy vande waere gereformeerde religie en met eenen oock
getuygenis hebbe van een goed exemplair leven, om alsoo de
jeught met leer en leven beyde te connen stiglen.

2. De bequaemheyt tol den dienst der schoolmeesters
bestaet hierin, dat sy alle gedruckte boecken en geschreven
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papieren promptelyck leesen, een goede hand schryven, de
psalmen üavids bequaemelyck gingen en redelyck cyfferen
conncn, om die dingen de kinderen, hacr toevertrouwt, te
mogen leeren.

.". De schoolmeesters, eer sy toegelaten worden tol het
school ampt, sullen gehouden syn te onderleeckenen de con-
fessie der Nederlandse kercke, de Hcydelbergse catechismus
en de acle van hel nationale synode van Dordregl, vaslgeslelt
anno 1618 en 1619, waertoe een expres hoeck sal aengestelt
en gehouden werden, waerin dese haere confessie begrepen
synde, mei haer handteeckening sullen bekragtigen, met
belofte, dal nae den inhoud derselver confessie, catechismus en
vastgestelde leer in gemelten synode sullen onderwysen mei
alle neerstigheyt, yver en opregtigheyt.

4. Ue aengestelde schoolmeesters sullen gehouden syn haer
dienst soli's waer te nemen en niet door eenige van haer
daertoe gestelde ondermeesters, ten waere in sommige voorvallen
van Bootsaeckelyckheyt off grooten aenwas der schoole, dat een
persoon deselve niel bequaemelyck sonde connen waernemen,
in wekker voorval niet sullen vermogen yemand daertoe Ie
gebruycken sonder kennis en goetvinden van dengeenen, die
over de schooien geslell sullen syn, die dan oock sullen toesien,
dal bequaeme persoonen daertoe geêmployeerl werden, die sigfa
dan oock dit selve reglement sullen moeten onderwerpen.

ï>. Aengaende de maniere van schoolhouden, 't selve sal
mei den gebede begonnen en gcöyndigl worden; en de mees-
lers sullen de kinderen leeren de gebeden, als hel Vader (lus,
de i-i articulen des geloofs, de 10 geboden, de morgen- en
avondgebeden, oock voor en nae den celen, de Heydelbergse
catechismus ('t sy in corl begryp off geheel, nae gclegenlheyt
vander kinderen jaren en begryp arbeydende om haer dal niet
alleen van buylen Ie laten leeren, inacr de sin en meninge
daer van te doen verstaen en Ie begrypen), de sendhrieven
en allerley slagh van schriften, oock de psalmen te singen,
schryven en cyfferen; en sal het school met een veers uyt
een psalm te singen eyndigen.
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6. De tyt van liet schoolhouden sal wesen van aghl tol
11 voor- en van 2 10l 5 uuren naer de middagh; en sullen
de meesters wel toesien, dal haer scholieren alle tegenwoor-
dig!] syn, en by mancquement van dien, de reden van haer
weghhlyven ter naester reyse afvragen, gevende haer twee
halve speeldagen inde weeck, te welen Woensdagh en Salnr-
dagh naermiddagh, behoudens dal sy des voormiddaghs 'I geen
sy inde tusschen tyt geleerl hebben, behoorlyck repeteren en
specialyck de catechismus leeren.

7. Inde schooien sullen gebruyckt worden ARC boeken,
letter consten, hel kort begryp ende Beydelbergse catechismus,
sendbrieven ende andere goede, stiglelycke en vanden kercken-
raad geapprobeerde boecken, sig wagtende onder straft", door
de hooge regeringe daerop en omtrent te statueren, van alle
ketterse, onsligtelicke en ergerlycke boecken, alsoo die niet
anders dan tot verderft van ziel en lighaem der tedere jeught
tonnen sirecken.

8. De schoolkinderen sullen geen andere als de Nederlandse
lale in de schoole mogen spreecken, op strafte daertoe te stellen,
waerop de meesiers seer nauw agl sullen geven, om de con-
traventeurs daerin te corrigeren naer bevindinge van saecken.

9. De schoolmeesters sullen wel toesien, dal geen vuyle
propoosten (regie bedervers van goede zeden), insonderheyt
ontheyligen off lasteren van Godes dierbaere naemoffvloecken
en schelden, etc. vande kinderen gehoor! worden, 'I sy inde
schooien sittende oll" daeruyl gaende, met vermaninge, dat haer,
naer huys begevende, op de straten modes) en in alle zedigheyt
dragen.

10. Omtrent het regeren der kinderen en oeffening van
tugt en strafte, sullen de meesters voorsigtigh syn, dat deselve
nogh te slap, nogh te hard sy, raaer geschickl nae de gelegent-
heyt der misdaad met besondere aenmerkinge van het humeur
en den aard der kinderen, om die nogh te bederven, nogh te
verbitteren, maer te verbeteren, dat volgens de maniere
van goede huys discipline mei plack en roede genoegsaem en
bequaem kan geschieden, waer omtrent de ouders off voogden
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haer kinderen aende meesiers ten vullen sullen moeten over-
geven, en sigh wel waghten de meesiers daerin Ie verhinderen,
yeel min (hierover ie calangeren oft" lasteren, in welcke gele-
gentheyl de meesters sullen vermogens syn die kinderen haer
ouders off voogden weder Ihuys te senden.

11. Oock sullen de schoolmeesters sigh bevlytigen om haer
loebetrouwde kinderen te leeren haer overheden ;ds ouders,
magistraten, leeraren, enz. behoorlyck in alle gelegentheden en
ontmoetingen te eeren en respecteren, waertoe de goede voort-
ganck en exempel der meesters mede veel omtrent die teedere
gemoederen sal helpen.

12. De schoolmeesters sullen sigh moeien versien van
bequaerae plaetsen voor de kinderen om Ie zitten, soo tol
'"'I lesen als schryven, en sullen agl geven, dal de knegtjens
(, 'i meyskens yder apart sitten, onder haere sexe, om alsoo
alle ongeregeltheden en ongebondentheden voor Ie komen, die
seer ligi door vermengt sitten onder malkander konnen insluypen.

15 De schoolmeesters, die van d'E. Comp8 gegagieerl worden,
sullen de kinderen vande onvermogende en arme, selfs slaven,
om niet moeten leeren; van andere, die een vrywillige gifte
; "'n deselve willen geven, sullen die vermogen aen te nemen,
maer de schoolmeesters, die van d'E. Comp*. niel gegagieerl
syn, sullen van vder school kiul soo veel ler maenl genieten,
als de hooge regeringe sal goelvinden daer omtrent tot soula-
giemenl van haer verdrieligen arbeyl Ie ordonneren, mits dat,
de maend ingegaen synde, inmiddens de kinderen voor hel
eynde Ihuys blyvende, de geheele maand gehouden sullen syn
te betalen.

14. De visitatie der schooien sal tweemael des jaars geschie-
den door den predikant en onderling, nevens een, die de hooge
•"egeringe daerloe sal gelieven Ie e mitteeren, om soo omtrent

( ' (! manier van leeren der schoolmeesters als progressen der
kinderen in'l leeren, inspectie Ie nemen, en alsoo den een mei
den ander omtrenl hel waernemeh haerer pligbt aen te manen.

18. De sel I meesters sullen vermogen haer schoolkinderen
°penbare vacantie dagen ie geven, namentlyck de tweede en
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derde Paascli- en Pinxlerdagen en drie Kersdagen, nieuwe
jaers en Hemelsvaertdagh, den dagh der veroveringh deser
plaetse, nevens de openbaere bid- en danckdagen, sonder datse
haer selven sullen aenmatigen boven desc eenige andere daer
by te doen, alsoo andersintsde lyl voor de jeughl a] te veel
versuymt en de gemoederen van het leeren afgetrocken worden.

16. De school van'l weeshuys, niet een groot aantal van
leerlingen van beyde sexen voorsien synde, sal alsoo wel als
de andere schooien stacn onder opsighl des kerckenraeds en
versorgers der schooien.

17. De kinderen van'l weeshuys sullen des Sondaghs
naermiddaghs de vragen vande Heydelbergse catechismus in-
de Nederlandse kercken in'l openbaer voor de gemeente op-
seggen, waertoe sy by lyls inde weeck door de meesters
bequaem gemaeckt en naderhand dies aengaende vande voor-
gangers voor liet aengaen der predicatie inde kerck sullen
verhoort werden, om alsoo alle disordre in desen voor te
komen: 'I selve sal inde Portugese kerck geschieden door de
leerlingen van Zacharias Leenen en inde Maleytse door die
van Jacob Danckerts.

7 April. Toekenning aan den Baas van Onrust van 30
kan Spaanschen wijn maandelijks, zoo vaar zijn eigen
rantsoen, als len gebruike van de zieken op dat eiland.

Bovendien kreeg hij »soo veel wyn lint, als 10l nootdruft
»en soulagemenl syner onderhebbende wercklieden van noden"
was.

April. Yerhod tegen hel vervreemden van tuinierende
goederen zander wettig trans/tart, gedaan len overslaan
van Heeren Schepenen

Dit stuk is eene vernieuwing en ampliatie van hel plakaat
van 20 April 16a3.



1684. J. CAMPHUYS. 131

"Onder de handt ofte oock wel lty een simpele notarielle
•acte van verkoop" werden onroerende goederen getransporteerd,
waardoor «niet alleeu 'sHeerengerechticheytwerdgefraudeert,
•maer oock veele dispnyten in tyt en wylen namaels over den
•eygendom derselven comen te ontstaen, benevens meer andere
•confusien, daer nvt resulteerende."

Bij het wettige transport moest men zijne eigendoms-bewijzen
overleggen.

10 April. Uitreiking dm»- het Collegie van Schepenen
van licentie"n aan dr brood-bakkers Ir Batavia.

Vroeger werd met die licentiên zeer willekeurig te werk
gegaan, zooals bleek uit een verhoor, door Schepenen aan de
Bataviasche brood-bakkers afgenomen.

De licentie sloot uil de bevoegdheid lot het uitoefenen
van eenig ander ambacht of neering.

Weduwen van gelicentieerde brood-bakkers mogten de zaak
voortzetten, »mils ml eygen middelen daer toe machtich ofte
■suffisanl synde ende alvoorens de continuatie van dese licen-
"lie b\ haer Eerwaerdens [Schepenen] versocht ende vercregen
•hebbende."

Hel aantal brood-bakkers te Batavia moest tol op 12 uitsterven.

10 April. Toeliditing dtmr het Collegie van Schepenen
op zijne resolutie van L 2\ November 1680 betreffende
het aanstellen van ren landmeter.

Uit dit stuk blijkt, dal de bedoeling der resolutie van 21
November 1680 was het aanstellen van twee personen, die
beiden zouden zijn landmeter en rooimeester, doch de een
"alomme binnen deeser sladls walle" en de ander »in de
"Voorsteden ende voorts alomme, Oost-, West-, Zuyd- en
•Noortwaerts buyten dese sladt, soo verre 's Compagnies
•jurisdictie is streckende."
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~ April. Vernieuwing en ampliatie van de voorschriften,
uitgevaardigd den 25"""' Augustus IGG9, nopens hel
verkoopc» van lijfeigenen.

De vernieuwing geschiedde, omdat »by verloop des tydts
•verscheyde disobservantien" in de toepassing der voorschriften
waren ingeslopen.

De ampliatie omval:
1" de bepaling, dat de verklaring der te verkoopen slaven

nopens hunnen lijflieer ook gold »ten reguarde van den
•eersten vercoop van sodaenige lyffeygens, welcke hier ter
«stede door onse ingesetenen ofte vremdelingen, lum met
»den selven handel erneerende, van büyten te coop werden
•ingevoert";

2° de bepaling, dal alwie personen, slaande en sedert de
Mataramsche en Bantamsche oorlogen van Oosl- ofWest-Java
te Batavia aangekomen, «onder den lilul van lyffeygenen"
bezat, die personen binnen G weken op het stadhuis aan
gecommitteerden uit den Raad van justitiemoest verloonen,
•nevens de transporten ofte andere bescheyden van eygendom,
»die een ider daer van mochte hebben, met aenwysinge, hoe
»lange deselve gehadl, van waer en op wal wysebecomen
«heeft", — op straffe van afneming der als slaven ofslavinnen
gehouden personen, die op vrije voeten zouden worden
gesteld.

Deze laatste bepaling werd genomen, omdat hij de Regering
verscheidene klachten waren ingekomen, als zouden »vrye
•menschen, die staende de voorseyde oorloghen op toegeseyt
«pardon tot ons syu overgecomen, onder scheyn van eenigh
•gepraetexeerl regt des oorloghs door de baetsuchl van som-
•mige langer onder 'l jurk der slavernye onrechtveerdigh
«werden opgehouden."

„'j!'.!',. Bepalingen nopens den lijd, voor begrafenissen toe-
geslaan.
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Uiterlijk vóór het slaan van »halff ses uuren" moest eene
begrafenis afgeloopen zijn. Zoo vóór dien lijd hel lijk niet
"p hei kerkhof aanwezig was, verbeurden »die van't slerffhuys"
eenc boete van 10 rijksdaalders, «wclcke hoele lot 20 rd
•accresseeren sal, indien het lyck voor ses uuren noch niet
"op het kerckhoff gebracht uioehlc syn, ende vorders 10l 40
"id% indien hel selve voor 't slaen van halil'scven noch huylen
hoi kerckhoff mocht lardeeren."
Zij, die 's avonds in stilte een kind wilden hegraven, waren

van die hooien vrij.
Wilde men op een Dingsdag een doode in de Nederlandsche

kerk begraven, dan moest hel lijk, op straffe van de vermelde
boeten, precies vóór 4 uur binnen hel kerkhof aanwezig zijn.

De boelen kwamen ten voordeele van de Diaconie.
De doodgravers waren op arbitrale correctie verpligt aan de

Diaconie alle overtredingen op te geven.

~- Mei. Uitschrijving van een algemeenen vast- en bede-
dag wegens liet vertrek naar Straat Sunda van de
oorlogs-vloot onder bevel van den Raad van Indië,
Maarten Pit.

Deze viool was uitgerust »tegens sodaenige hostile attentaten
»ende verrassinge, waer mede wy door stereke indiciën uyt
"hel vaderlanl gewaerschout zyn, altyl in posture van deffensie
•ende op onse hoede te syn."

i2Ji* Uilloovimj van premie'n voor «den volcke op onse
•oorhghsvlootJ"

1. Alle die gene, die met haer schip eenigh vyandelyck
°orlogsschip, voerende 40 slucken canons ende dacrhoven, komen
lc vermeesteren ofte met haer onderhebbende branders te
yernielen en te verbranden, daer voor yder in contant sullen
Senieleu een premie, als volgt:
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voor een verovert ofte verbranl admiraels schip twee jaeren,
voor een vice-admiraels schip twintig uiaenden, voor een
schoub-by-nagls schip sestien niaenden, voor een capitains
schip twaelff niaenden gagie, dogh indien het genome ofte
verbrande oorlogsschip minder voerde als 40 slucken, soo
sullen sy daer voor genieten 8 niaenden gagie, soutier dat
hieronder eenige hocckcrs, kitsen, chaloupcn of ander kleyn
vaertuygh hegrepen is.

2. Dat voorts die gene, die een genomen 's Comp 8 oorlogs-
schip van den vyand wederom hernecnil, daerover sullen
genieten half sooveel, als even van't nemen haerer oorlogs-
schepen gesegt is ende mei dal selvc onderscheyt, ende soo
sy daer beneffens nog 'svyands oorlogsschip, 't welcke 't selve
genomen had, vermeesteren, sullen daer benevens nog genieten
de premie, hiervoren op'l nemen van schepen geslatueert.

3. Dal wyders die gene, die oen 's Comp" schip, in nood
synde, secondeeren ende salveeren, daer voor na proportie van
haren dienst sullen beloont worden, op't getuygenisse der
hooft-officieren.

4. Gelyck mede die gene, die een 's vyants brander, in
postuer synde om een 's Comp*. oorlogsschip te beschadigen,
komen te ruineren, dacrvoor sullen genieten ydcr een jaer
gagie in coulant.

o. Dal. oock die geene, die de vlaggc van een der vyants
oorlogsschepen afhalen, daer voor lot een vereeringe sullen
ontvangen:

voor een admiraels vlagh 1000 Rxd.
» » vice admiraels vlagh van de voorstenghe 500 »

» » schout-by-nachts vlagh vande besaensmast 300 »

» » vlagh van aglcren 100 •

6. Sullen dehooftofficieren deser vlotenogh gequaliflceertsyn,
gelyck gequalificeert werden by desen, eenige sorlahle beloningen
Ie mogen uyHoven voor dese of geene notable onderneminge
onder hel vegten, als onder anderen om in het enteren d'eerste
binnen 's vyants hoort te syn, 'Ivvelck l'ceneinael gelaten wert
acnde discretie vanden admiracl en respective hooft-ofQcieren.
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7. Integendeel werd wederom by desen bekent gemaeckt,
dat wy in genen deelcn sullen coimivcrcn ofte door de vingeren
sien eenigc trouw looshcdcn, hlonbarligbeyl olïc andere wandeb-
voiren, maar deselve door den admiracl ende den raat op beter
daed op't rigoureuste laten en doen straffen, na't vereyscb \au

alle goede krygsdiscipline, en specialyck met den doodt de
soodanige, die bacr luyden aenbctrout schip aen den vyandt
quaemen over ie geven ofte oock wel vande vlaggeaftewyken,
buytcn consent der boolï-olïicieren, sonder aensien van personen.

16 Junij. A/scha/'fing van het 1/i pet. van de »»///-

gaende ende inkomende capitalen ende intressen der
»weseri' ten behoeve vanden Secretaris van Weesmeeste-
ren. — Toekenning aan dien Secretaris van ven aequi-
valent ad /'GO.— 's maands uit *der gemener wenen
inkomsten."

De toekenning van bel l Jt pet. schijnt te berusten op ecne
resolutie van Weesmeesteren van 28 Mei 1664.

De nieuwe regeling achtte de Regering voordeeliger voor
de weezen, vermits »de Secretarissen wel allyL de kortingen
•ten baren voordele souden tragten te extenderen." Nu werd
»een vasten voet ende iels sceckers gcstelt."

5 Julij. Verbod voor procureurs tegen het onnoodig
verzoeken van »dagh tot reproches", enz.

Heeren Schepenen, hebbende nu dickmaels ondervonden,
'lul de procureurs, na geaccordeerde openinge van enquesten,
dag versoght bobbende lot reproches, soo lange met deselve
lardeeren, tot dat, nae drie a vier termynen daervan verstreken
synde, salvo purge, als dan egter niet substantieels, nogte
s |"'ciaals allegeeren, inaer eenelyck employeeren generale
reproches juris, hebben goed gevonden lot voorkominge van
■die soodanige onnodige dilayen ende onkosten, de procureurs Ie
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waerschouwen, geïyck deselve gewaerschouwl werden bydesen,
otume alle soaanige onbehoorlycke dilayen ende lakten tot
beswaernisse der onkosten vande processen respective te
excuseercn, op peene, datsoo wie nae desen, dagh tot reproches
versoghl hebbende, andermael ofte meermaels uytstel komt
te versoeken en eyndelyck, versteken synde, salvo purge, niet
anders als generale reproches juris en geen speciaele, nogh
substantieele poincten weel te allegeren, voor alle dïe termynen,
tusschen beyden gehouden, geen salaris goed gedaen, maer
ter contrarie in de kosten, wedersyts daerop gevallen, gecon-
denmeert sal werden; alle 'l welcke oock plaetse sal grypen,
wanneer ymanl den vergunden dagh om te antwoorden,
repliceren, dupliceren, debalteereh, contra-debatteeren, salveeren,
super-salveren ende salveren, als mede in saecken van appel
ofte reformatie, oni eysch ten principale Ie doen, in gelycker
voegen g'extraheert hebbende, ten principaelen geen speciale
ofte substantiële allegatien weel te doen, maer eenelyck te
gehruyekea de ordinaire clausulen van debath by de negative
frivoliteit, insufficientie, irrelevantie, impertinentie ende dier-
gelycke, en in eas d'appel de gewoonelycke conclusie.

14 .lulij. Wijziging van het reglement van L6BO

Welk reglement is bedeeld, wordt niet aangegeven, maar
vermoedelijk had men op het oog hel sluk, hiervoren onder
B/11 Julij 1680 vermeld.

Hoi bedoelde reglement was bevonden niel »van die volko-
•mentheyt" te zijn »om in alle gelegenlheden ende omtrent
•alle soorten van personen stricktelyck nae de leder Ie
"kunnen onderhouden werden", weshalve de Regering besloot
• van desselfs dispositie soo verre te dispenseren, dat men allyt
• sal mogen insien 'i onderschéyd, de capaciteyten en meriten
»dcr persponen, mitsgaders de emportantheden vande employen,
«ler welcker sake sylieden 'I een ofte het andere mogten
« versoecken, om nae 'L veréysch van dien, soo verre als de
«reden hel dicteert, van hel geiu. reglement teresilieren."
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5 September. Last op <lc schippers (kapiteins) run de
Compagnies schepen ter reede Batavia hun scheepsvolk
te constringeren tot hel hoeren der Sondags'predicalien

fopde rhede."

Deze last gaf de Regering op verzoet van den kerkeraad

September. Vergunning voor den bazaar-wachter van
de rijslmarkt te Batavia alle de particuliere groole
«maten run de rijs-verkopers intetreckenendedagelycx
ode vereyste ten pryse run '/, rxds. ider mm de
»rys-verkopers te verhuuren.'"

Itil was eene oude, «goede en noolsakelycke" gewoonte,
welke Schepenen eigenmagtig hadden afgeschaft, omdat zij
•ignoreerden soodanige concessie ooyt verleent te zyn en
»sustineerden, dal soodanige vorige gewoonte van verhuuringe
•der rysmaten, behalven de schade voor den eyck, ooek soo
• vreeml komen soude als het dagelycx verhuuren van ellen,
■malen en gewigten aan andere hasaar sitters, herbergiers,
•vlees verkopers, calck en steen branders, ele."

De Regering echter dacht er anders over. Zij ontdekte
een «different in desen tusschen de rys verkopers en andere,
"voormeld', verkopers, specialyck daar in beslaande, dal dese
•met haar eygene, geeyekte malen, ellen en gewigten sigh
• behelpende, veel ligter in cas van fraude door den Bailliu
•en gecommitteerde Schepenen kunnen betrapt werden, als
•wel de ryskopers, die in liet opkopen der rys uyl handen
"der Javanen ende andere, vreemde aankomelingen in de riviere,
•op de rhede, als elders seèr light, in plaatse van reghle,
•geeyekte malen, andere gesuborneerde souden kunnen ge-
•bruyeken, sonder daer in agterhaalt te kunnen werden."

De Regering herstelde daarom den bazaar-wachter van de
''ijslmarkt in zijn oud privilegie, hetgeen »syne ecnigsle winst
»cnde profyt" was.
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26 September. Ontbinding van het Collegie van Heem-
raden. — Instelling van een nieuw, dergelijk Collegie.

Bel oude Collegie werd ontbonden, omdat zulks niets meer
verrigtte.

Hel nieuwe werd geschoeid op de volgende grondslagen:
1° de president zoude zijn cen lid der Heoge Regering;
2" als leden zouden worden aangesteld de Landdrosten, de

kapiteins der buiten-posten en de geschiktste ingelanden,
aan weèrzijde van de groote rivier woonachtig;

.">" beslissing in kwestien omtrent bezit of eigendom van lande-
rijen, — wel te verstaan, in der minne of als arbiters, ■—
zoude de voornaamste bezigheid van het Collegie zijn,
wordende partijen »in ras van harlneckigheyt nacr haerc
"Competente rechters gcrenvuyeerl"

4" «ten aensien der oculaire inspeclien ofte andere saecken,
»daer loc cenige leeden mochten gecommitteert werden hier
»of daer sigh te transporteeren, soo sal, tot voorcominge van
»alle confusien, yder de commissies moeten waerneemen
»acn die syde van de groote rivier, onder wclckc hy als
»meede-lit sal vercosen syn."

2G Seqtember. Verbod tegen het afgeven in Ambon of
Banda van passen aan vrijburgers om over Makasser
of Java's Oostkust naar Batavia te varen.

Alleen »directelyk" mogt die vaart plaats hebben.
Passen van Ambon of Banda naar Makasser en terug inoglen

verleend worden, maar aan Ambonsche ol'Bandasche vaartuigen
mogt te Makasser geene pus naar Batavia worden uitgereikt.

Zie ook bij 17 October 1679.

27 September. Magtiging op de liodcn van het Collegie
van Schepenen losse goederen en slaven van Chinezen,
Mooren en andere heidenen, »bij executie aangewesen",
in beslag te nemen.
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Schepen hadden opgemerkt, dal «by de fornie van de executien
van civiele vonnissen, voor desen rade gevclt, aan quaedwillige
debiteuren een wyde deure gelaten is onnne hare goederen
ende voornamentlyck hare slaven, hy executie aengewesen,
waerin wel den niccsten tyt bestaat de aenwysing van goe-
deren, die de Ghineesen, Bfoorenendeandireheydenseingesetenen
i"t verseeckeringe der condemnatién t'haren laste doen, en
welcke men gewoon is geweest tol nog toe by de g'execu-
teerdens in arrest Ie laten, Ie konnen versieeeken. versenden
en verkoopen, soo is met communicatie van denEd. Heer pre-
sident goed gevonden en gearresteert, tot voorkominge van soo-
danige frauden, als mede van diverse moeyten ende kosten,
die soodanigen Ibnne van executie nae sig slepen moei, de
boden van desen Ed. gereghle by desen Ie qualificeren omme
alle soodanigc losse goederen ende slaven als henlieden liy
• 'enige personen, onder liaer Eerw. jurisdictie sorterende, wie
deselve oock sonde mogen wesen, len lyde der executie van
eenige condemiiatie van haer Eerw's. tharen laste gevclt 10l
verseeckeringe en in voldoeninge derselver aengewesen werden,
Ulico en de facto in bewaerder hand te nemen ende te brengen
op 'tstadhuys, mitsgaders de slaven in gyselinge Ie stellen
omme, sonder wyder versoeck te doen, nae verloop van drie
dagen, ten waerc de eygenaers deselve middelerwijlen qaemen
le, lossen, pubryekelyck te verkoopen ad opus jus habentium in
conformiteyt vande loffelycke statuten deser stede, titul: sen-
lenlien ende executien, artieul 10 en 11.

27 September. Verklaring van art. 15 van de llala-
viasche Statuten, hoofdstuk lijfeigenen, handelende over
het vernietigen van den koop van slaven, lijdende aan
vallende ziekte, Spaanse/te of Amhonsehe pokken, enz.

Schepenen bepaalden, dat alwie »'t effect daar van sal
willen genieten, gehouden sal wesen te bewysen, dal den
verkoghten slaeff eene vande voois, gebreecken gehad beeft,
onder den eygendom van den verkooper nog synde, ende



1684. J. CAMPHUYS.140

sulcx voor den tyt, dal den kooper denselven slaeffkoglit, ten
waere dat men hel selve uit waerschynelycke indiciën genoeg-
saem koude bemercken."

24 October. Afkondiging der jaarlijkscheplakaten voor
de 4'huysvaarders."

' t November. Uitschrijving van een algemeenen rust-
en bede-dag wegens het aanslaande vertrek van de
retour-vloot,

7 November. Toekenning aan weduwen van leden in
den Raad van Indië van het regt »uyt het provisie-
Dtnagasyn ende de kJeyne winckel even sou veel vry,
als met 'j 2 cent advance te genieten, als de Heeren
dßaden gewoon syn te doen."

Dit regt verviel met liet vertrek van de eerste retour
schepen.

j;- December. Ampliatie van de instructie voor Conv
missarissen van kleine zaken.

1. Jii den eersten, sullen gemelte commissarissen haer punc-
tueelyck reguleren naer de voorigc ordonnantie van denjaere
IGU6, voor sooyeel deselve by desen niet gealtereert en werd,
specialyck nopende het poinct der provisien van namptisse-
ment, na weiekers deeernering sylieden oock niet sullen toe-
laten cenige proceduuren ten principalen, eer dat helselve
namptissement voldaen zy.

2. Ende opdat den gedaagde geroet uiogl syn om, ten daegc
dienende, Ie antwoorden op de versogle provisie van namptis-
sement, soo sullen'de'dagvaardingen moeten geschieden 3 dagen
ie vooren, met byvoeginge der copie van soodanige stueken,
waerop de eyschers die sullen willen funderen, of, by gebreecke
van dien, sal aen den gedaegden alleen verleent werden dag
ten nacslen.
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."». Knde sullen commissarissen o|> alle liquide handschriften
e» obligatien decerneren provisie van namptissement, tenwaere
yemanl solutie off compensatie allegeerde, en op dien stond
off uyterlyck ten naeslen regtdaege deselve claerelyck bewees
off wel met soodanighe onvolkomene preuve, die de saecke
illiquide of duyster maeckte, als wanneer sonder decernering
van provisie ten principalen sal voorl gevaren werden in
maniere, als hieronder volgt.

4. Voorders sullen gemelle commissarissen voorlaen h)
arresl wysen in saecken, niel excederende de somme van ïS Rxd.

!>. Dog in saecken van BO Rxds. en daer beneden sullen
de vonnissen van commissarissen executabel syn onder cautie, en
sulex geen appel, maer alleenlyck reformatie subieel syn, welcke
oock versogl en geprosequeerl sal moeien werden binnen ses
maenden, naer de pronunciatie van hel vonnis, sonder dal
yemanl na dien lydl in reformatie ontfangen sal mogen werden,
oock niel by wege van relieff.

G. En sullen de appellanten en reformanten respective, eer
de apostillen van admissie op liaere requesl onderteeckenl
weiden, onder handen van den secretaris consigneren een
somme van 10 Rxds., die hacr, indien sy triümpheeren, sal
gerestitueerl werden.

7. Voorts sullen heeren Schepenen in alle saecken van
BO Rxds. en daer beneden wysen l>\ arresl en sulx haere
vonnissen niel provocabel syn.

8. Ende sullen wyders alle sententien, by heeren Schepenen
gewesen in kleyne saecken van 80 Rxds. en daer beneden,
executie hebben onder cautie en sulx daervan geen appel, maer
alleen reformatie vergunl mogen werden.

9. Synde alle dil bovenstaende ie verstaen, ten waere de
vonnissen, hoven gcmell, inhielden eenige sequele van infamie
olie andere merckelycke prejuditie,

10. In reformatie off appel'van commissarissen voor heeren
Schepenen sal niemandl geadmilleerl werden eenige nieuwe
middelen ie aUegeren of documenten Ie produceren, anders
dan ter eersier instantie overgelegl syn, uytgenomen alleenlyck
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by wege van relief, 't welck echter niet anders sal mogen
verleent werden dan len daege dienende, ende na voorgaende
inspectie der stucken en bevindinge, dat die ter saecke relevant
syn.

11. Oock sullen commissarissen niel toelaten, dat parthyen
eenighe schriftuuren in liquide saecken overleggen, maer al-
leenlyck haere intentie ende defensie mondeling voorstellen,
waeruit den secretaris alsdan eene beknopte conclusie .inde
rolle sal stellen, met korte behelsirige van hel geene parthyen
mogten allegeren, daer benevens parthyen daertoe houdende,
dal sy de provisien van namptissement, daer die stant grypen,
mede versoecken.

\i. Gelyck \\\ oock by desen ordonneren, dat den secretaris
of synen eersten clercq in'l opstellen vande citatie-briefies
sorge drage, dal daerin mede gewag gemaeckt weide, dal
parthye mede <>|> 'i hooren van versoek tot provisie gedagvaart
weide.

15. Soo sal oock den voorseyden secretaris of syn eersten
clercq geene soodanige citatie-briefies aenden bode mogen
laeten volgen, ten sy daernevens oock gevoegt sy de copie,
hiervoren in'l 2 e artieul gerequireert, gelyck oock mede den
bode de citatie andersints niet sal mogen doen, op |>eene,
soowel voor de secretaris of eerste clercq, als voor den bode
van l /i Rxd.

14. Dog in illiquide saecken sullen commissarisseen,alvorens
sy parthyen toelaten legen malcanderen eenige schriftuuren
in te leveren, liaer met alle doenelycke middelen 10l accordt
tragten Ie induceren, of wel om haer tol arbiters of goede
mannen in haere saecken Ie eligeren.

15. Maer ingevalle partyen liierloe niet conden, nog wilden
condescenderen, soo sullen commissarissen haer dan toelaten
voort Ie procederen, sonder egter eenige grooter schriftuuren
ie admiteeren als van 2» articulen, yder artieul len I gsten
4 bequame regelen schrifts behelsende, len waere in materie
van reecq, bestaende in verscheyde posten, daerop dan met
moderatie sal gelei werden.
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16. Ende sullen aen parthyen geen langer termynen ver-
leenl werden als van 8 dagen 10l 8 dagen, die oock maer
eens, en dat al, sullen mogen geprolongeert werden.

17. Uytgenomen den termyn van productie, dewelcke geno-
men sal mogen werden op 2, 5 a 4 weecken na d'empor-
tantie en 't vereys der saecken.

18. Ende sullen parthyen op eenen tydt tegelyck gehouden
syn ten wedersyden haere atlestatien en bewysstucken over te
leveren, sonder dat yiuandt in den termyn van productie toe-
géstaen sal mogen werden eenige copie van syn wederpartyes
overgeleyde documenten te ligten en dan daertegens weder
andere contrarie bewysstucken in Ie leveren, 'I welck niet
alleen tot groote veragteringe der justitie en trayneering der
processen by veele gepractiseerl werd, maer oock ouder de
Mooren en heydenen groote aenleyding tot het subordonneren van
valsche getuygenissen geeft, gelyck wel in eenige saecken
gebleken heeft.

19. Dog sullen parthyen haer bewysstucken t'effens, met
inalkanderen overlegt hebbende, moeten renunchieren van
verdere productie, eer sy eenige copien sullen mogen wisselen.

20. Knde en sal geen relief van dese renunchiatie toege-
staen mogen werden om weder nieuwe productie te doen, ten
Waere bleek, dat den produisanl deselve niet eer had kunnen
bekomen, en dat oock deselve ter materie relevant bevonden
wierde.

21. Waer benevens liy dan oock op dien stond sal moeten
belalen de boete van G llxds. voor den armen.

22. Parthyen sullen, wanneer der by geschrifte geprocedeerl
is, by haeren inventaris moeien aenwysen, tol welcke aden
van haere schriftuure sy Teen of t'ander document over-
leveren.

23. Knde indien yemandl dan bevonden wcrl eenige docu-
menten overgelevert Ie hebben, die ter saecke ganschelyck niet
ftn doen, maar alleen om den regier te confundeeren en parthye
advers ie fatigeeren off dal iemand! sig in syne schriftuuren
t'eene of t'andere vermat, daertoe hy gnnsch geen bewys
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oog schyn van waerheyt kan bybrengen en datter bevonden
wierl daeronder malitie te schuylen, soo sullen commissaris-
sen denselven daerover naer exigentie van saecken mulcteren
en corrigeren, soo als dal behoort.

24. Eu op dat niemandl biervan ignorantie pretendeere,
soo sullen commissarissen van ldeyne saecken sorge dragen,
dal desen mei groote en duydelycke letters, jaer uyt, jaerin,
soo in haere secretarie, als in bel voorportael van haere camer
gehangen en geafßgeerl werde op een houten bort, ter syden
vande kamerdeur, daer de plytende parlhyen ordinairelyck voor
wagten, eer sy binnen staen.

25. Van gelycken sal oock copie authenticq hiervan geson-
den werden aen de respeelive meerdere collegies van justitie
om liaer Ed. te dienen 10l narigt, gemerckt wel 'l meeste
van dese ordonnantie oock in groote saecken stanl behoor) te
grypen, 'I welck by desen aen deselve gerecommandeert werd."

Den 2deß Maart ICSü is dese amplialie door bel Collegie
van Schepenen aan de gezamehjke procureurs «voorgehouden,"
met lasl zich daarnaar «stiptelyck te reguleren en geen igno-
•rantie van dien te pretendeeren."

1685.
l'i Januarij. Bepaling, dut de buiten-regenten run het

Leprozen-huis elk half jaar run dr» pachter in ont-
vangst zouden nemen de pocht-penningen mor dr
oester-bank. — Bepaling, dm de Secretaris van Sche-
penen elk kwartaal rekening, «bewijs ende reliqua"
run zijnen «ontfangh run 's llrrrrn gerechticheyt als
«anders" doen en het aanwezige geld, na aftrek run
wettige uitgaven, opromptelyck ende sonder uytsleV in
Compagnie's luis storten zoude.

Deze bepalingen, afkomstig van het Collegie van Schepenen,
zijn genomen buiten medeweten van de Hooge Regering.



1685. J. CAMPHUYS. 145

DEEL III. lil

De Secretaris van Schepenen nam vroeger de bewuste
pachtpenningen in ontvangst om de/e aan de Imilen-regenlen
af te dragen.

1(> Januarij. Last op den Bataviaschen kerkeraad bij
verkiezing van Diakenen, zooveel mogelijk, te «excuseren
»de soodanige, die aan sekere 's Comf bedieningen
«stiptelyck geattacheert en lmren tyi In/ gevolge weynigh
"meester zijn."

Op hel verzoek van den kerkeraad omeene «specificatie
"der bedieningen, wekkers bedienaars in het volgende souden
■geëxcuseert werden", antwoordde de Regering den 18(len

'anuarij 1685, dat zij de «electie" der ouderlingen en diakenen
aan den kerkeraad liet, maar vuur zich behield de «approbatie
•ofte improbatie nae gelegentheyt van haere bedieningen."

Ü2 Februarij. Last op <le procureurs zich streng te
honden aan de bepaling nopens hel klein zetfel.

Schepenen, bespeurende, dal de procureurs «continueren
by de ingeslopene en doorgebrokene contravenlie vande ordre
by de Ed. hoge regeringe op het kleyn segel gestatueert,
speciael ten opsighte vande schriftuuren, waer toe een quarl
reaal segel vereyscht werd, niettegenstaende verscheyde rey-
sen mondelinge daertoe ernstig syn aengemaent, hebben goed
gevonden deselve te ordonneren, gelyck deselve geordonneerl
Werden by desen, voors. ordre voortaen promptelyck en sonder
eenig versuym te obedieren en agtervolgen, op peene, dat
gene schriftuuren van eysch, versoeck, exceptie, antwoord,
replyck, duplyck, reprochen, salvatien ofte hoedanigh dieoock
genaeml mogen wesen, die mei hel daertoe vereyschte '/,
''■aal segel niet en sullen wesen gemunieert, by haer Eerw.
sullen gerejecteert ende niet aengenomen, maer gehouden
Werden, als off deselve niet en waren ingedient: en ingevolge
,(> ~i'ii de procureurs, die deselve sullen hebhen ingedieqjj
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geprocedeert werden by default ofte anders, na dal bevonden
sal werden te belmoren; en in specie sullen soodanige onbe-
hoorlycke gescgelde deductien gerejecteert en gescheurf werden,
en den procureur, die deselve ingeleverl heeft, niettemin
gehouden blyven voor de naesle vergaderinge Ie dienen van
een andere deductie, bchoorlyck gesegell."

27 Februarij. Aanstelling van twee »gequalificeerde"
vrouwen tot buüen-moeders run hel weeshuis te Batavia.

Deze dames moesten toezigt houden op de weeskinderen,
"haare gedoente, leringe ende opvoedinge."

Zij werden aangesteld op verzoek van hel Collegie van
Diakenen, »nae 't exempel der vaderlandse sleden, dewyle de
«kinderen in 't weeshuys niel nae behoren opgevoed, nogte
■in kosl, klederen ende onderwysinge gehandhaafl wierden."

9 Maart. Bepaling dat de Scholarchen, gekozen uit
de leden run den Raad van justitie en uit het Collegie
van Schepenen, in rang zouden staan horen de Scho-
larchen, gekozen uit de leden run den kerkeraad. —
Aanwijzing run de consistorie run de Nederlandsche
kerk ie Batavia nis vergaderplaats van Scholarchen.—
Bepaling, dal de substituut-koster als bode van Scho-
larchen zoude fungeren.

De Scholarchen mogten in die consistorie vergaderen op de
dagen, »in dewelcke den kerkeraad offte de diaconen haare
.ordinaire hyeenkomsle niet en hebhen."

16 Maart. Aanstelling van een Secretaris bij het Col-
legie run Heemenden.

Nopens salaris, enz. is bij deze gelegenheid niets bepaald.
De eerste Secretaris had bij zijne benoeming den rang van

Adsistent.
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5- Maart. Bepaling, dat het Collegie run Heemraden
uil negen leden zoude bestaan.

Vroeger lelde dit Collegie slechts zeven leden.

10 April. Last lot hel uitdiepen run de grachten binnen
de siud Batavia.

Aan de wijkmeesters werd opgedragen op te nemen »'t getaj
"«er huysen en de huurpenningen, die een yder daar in
"verwoont, off wel, een eygen huys bewonende, nae haer lieder
"beste eslimatie sonde moeten en kunnen verwonen, indien
"hem niet eygen was; om nae bekominge van soodanigen
•opnenünge als dan uyt de quantiteyt van alle huurpenningen,
"die deselvc huysen geven, te kunnen maken een esguale
"distributie over alle deselve pro rato liarcr waerdye."

Zie ook 29 Januari] 1686. —De last 10l liet uitdiepen van
«e grachten is meermalen herhaald.

27 April. Aanwijzing run den tuin builen de Water'
poort run het kasteel Batavia als vergader-plaats voor
hel Collegie run Jleemraden.

Verbod tegen den invoer te Batavia en elders van
slaven, afkomstig run het eiland Celebes en run de
daaronder ressorterende eilanden, ouder dan 12 jaren.

Bedoelde slaven achtte de Regering »zeer schadelyck ende
"dangereus, ten principale hier uyt voorcomende, dat de
"meeste parthye geen lyfeigenen, maar vr\ geboorne lieden
° zyn, die door puhlycke of private roveryen ende fielteryen
"wit haer lanl gestolen, vervoert ende alomme ter marekt
"gehraghl werden", en zich «zeer beswaerlyck tot de slavernye
"kunnen schikken."

De «rebellen hoop onder den moordadigen Sourapatty" was
een sprekend voorbeeld van »den rooi', moorderyen en verdere
""isolentien", waartoe zulke slaven vervielen.
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De poenaliteit was «confiscatie der aangebrachte ofte ver-
»cochle slaven, zo ten regüarde van den aenbrenger ofte
•vercooper, als van den cooper, onder dewelcke deselve als
»ilan mogten bevonden werden Ie berusten, in voegen, ook
»dc vercoopers, deselve niet meer besittende, als dan in de
»waerde van dien gecondemneert zullen worden, benevens
•soodanige verdere correctie, als de regter na gelegentheyt
»der zaeke arbilrcrcn sal."

4 Mei. Reglement voor de opvarenden van Compagnies
pentjalang's.

1. Eerstelyck sullen degene, die op de pantchialangs be-
scheyden syn, haar hebben te onthouden van dronkenschap,
scheldwoorden, questien, vegteryen en verdere oneenigheden met
off tegens malkanderen en insonderheyt de matroosen legens
haeren gebieders, 't sy een stuurman, bootsman, quartier-
meeslers off yemandt anders, die bet gesag aenbevolen en
toebetrouwt mogte werden, op peene by den artykel brieffen
successive placcaeten daertegens gestatueert.

2. Specialyck werd de Nederlanders wel scherpelyck ver-
boden geene inlandse matroosen, op haere of andere panl-
chiallangs bescheyden synde, qualyck te bejegenen, 'l sy mei
schelden ofte slaen, veele min deselve te tergen met speek off
andere, voor hacr all'schouwelycke dingen in haere cost off
aengesichte te werpen, daeruyt veel tydts groote onlusten en
ongelucken kunnen voortkomen, op poene van daerover naer
exigentie der gepleegde moetwil arbitralyck gestraft te werden,
't geene de quarliermeesters op 't hoogste oock aenbevolen werd
voor te komen ende te verhinderen, op peene van daerover
even rigoreuselyck als dengeenen, die 'tbegaen heeft,gestraft
te werden.

.>. De oorlogsvaertuygen ofte pantchialangs, uyl gesonden
wordende, 't sy om op eenige rovers Ie kruysen offomeenige
handels prauwen van d'eene naer d'andere plaelse te convoyeren,
sullen haer promptelyck hebben te reguleeren nae d'ordres van
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de hooge regeringe, mitsgaders haere gedesigneerde posten
°»te aenbevolene courssen tol opspeuringe der rovers envyan-
delycke vaertuygen getrouwelyck honden.

4. Om wekken te bequaemer aen te kunnen tasten endc
' e overmeesteren, ten eynde deselve door de komste ende 't
gesigi onser pantchialangs haer niet retireren en op de vlagt
te begeven, maer binnenschoots tot ons afcomen inogten, om
a's dan met vigeur en cragt overrompelt te werden, men sig
sorgvuldig wagten s;d eenig uytterlyck bohay te maecken off
eenige vlaggen en wimpels te laeten waven, maer sal men
'"tegendeel in schyn als inlandse bandelprauwen, stil ende slegt,
ende soo bedeckt, als 'i mogelyck is, heenen vaeren en tot haer
toe naderen solider eenige vlaggen Ie vertlioonen, dan alleen-
'yck eene, indien 'I van nooden is. oll' wel een ander teken
01l i malkanderen daeraen te konnen kennen. Vooral sullen
( 'e quartiermeesters ende matroosen, als andere, liaer wagten
eenige schooien met liassen off seliietgeweer te doen, voordat
men ten n,„| ( , wcci, ( |; ,| het roof vaerluygen oll' vyanden syn,
ende dat deselve soo na by syn, dal men haer met het schieten
schade kan toebrengen.

; >- In liet aen tast en van eenige vyantlycke off roofvaer-
'Uygen sal men insonderheyd sorg dragen van deselve niet
plotselyck en met d'eerste furie aen hoort te leggen, maer
«dereerst haerlieden met bassen en andere schietgeweeren
«"agten onmagtig te maecken en vooral den man te roer
«seraf te liglen. midtsgaders haer zeylen, pangillings en pan-
bauwangs aen stucken te schieten, om haer aldus des te ge-
■Qackelycker en seeckerder te overmeesteren. Eenige vaertuygen
vermeestert hebbende, sullen de rovers, daerop bcscheyden
W('scnde, niet allegader dood) geslaegen, maer eenige van deselve
' n t leven behouden en behoorlyck verseeckert moeten werden,
0111 uyl deselve Ie kunnen vernemen, van waer sy komen en l'huis
'"toren, hoe sterek haere niedeinackers syn en ter wat plaetsen
s) haer onthouden, oi >ck die verdere Ie kunnen aglerhalen.

6. By ontmoetinge van eenige vrye handel praauwen, 't sy
Van Batavische ingesetenen of wel andere Javanen, sal men
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haer lieleefdelyck naer de plaelsen, van waer sy komen en waer
na toe sy verlrecken, gevraegt hebbende, gerustelyck ende met
vreede laeten passeeren, blyvende allydt in goet postuer van de-
fensie ende slagvaerdig legen alle verraderse overrompelinge van
desulcke, die liacr voor bandelaers valschelyck mogteu uytgeven.

7. Ende sullen degene, die op de pantchiallangs bescheyden
syn, haer sorgvuldig hebben te vvagten, gelyck haerlieden
by desen op 't ernstige, verboden werd,aen de voornoemde vrye
bandelaers geene de minste moetwil ofte overlast te plegen,
veelc min eenige boenders, rys ofte andere goederen, hoe ge-
ring het ooek sy, haer af te persen ofte afhandig te maecken,
oock selfs niet van haer te eyschen, op poene, dat diegeene,
die haer hierin sullen comen te vergrypen, als dieven, gewel-
denaers en rovers door die vande justitie, ten exempel en tot
affschrick van alle andere, op 'trigoreusl in't openbaer sullen
werden gestraft, waervoor een yder by desen gevvaerschouwl
werd sig vooilaen te wagleu. Degeenen, die eenigh rovers
vaertuyg comen (e vermcesleren en op te brengen, sullen tot
buyt hebhen het vaertuyg en al het geene daerin gevonden
werd, midts hetselve alhier vertoouende, om 't geene d'Ed. Comp.
daervan begeert en van nooden beeft, aengenomen en nae de
waerde, by taxatie van de veroveraars, voldaen te werden.

8 Mei. Bepalingen, dat het »opperhooftschap" van het kantoor
Cheribon door een onder-koopman zoude worden bediend.

Vroeger was aldaar een koopman gevestigd.

4r Mei Verbod le(/e)i het zich baden, het wa&schen van
kleêren, enz. en het werpen van krengen of ander
vuilnis in hel Molenvliet, van de voorstad! afj tot
«aen de fortresse Noordtwyck."

Deze maatregel werd genomen, »dewyle aen de suyverheyt
«van 't algemeene drinckwaeter voor dese stadt ende alle
•menschen van dien ten alderhoochsten gelegen is."
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Voor baden, enz. moest Dien »de zyde slooten ofte andere
•waeteren" gebruiken.

Alwie in slrijd met dit verluid handelende werd bevonden,
•'t zy door de dienaercn van de officieren vande justitie ofte
"die van den Fabryck olie de officieren der buylen forten",
zoude zonder eenige conniventie gestraft worden:

8. zoo bij een vrij persoon was:
voor de eerste maal niet eene boete van 10rijksdaalders;
bij herhaling met dezelfde boete en arbitraire correctie;

b. zoo hij een slaaf was:
voor de eerste maal met »laersen" en 14 dagen »donc-
»kere gevangenisse";
bij herhaling met eenige straf »nae bevindinge."

Dit stuk is niet alleen op de gewone plaatsen gepubliceerd,
maar ook »langs de vacrt Molenvliet g'ailigecrl."

17 Junij. Toelichting op de plakaten van 22 Januarij
1680 en 29/31 Mei 1083 betre/feit Je particulieren
handel.

De Raad van justitie te Batavia achtte zich bezwaard die
plakaten toe te passen op personen, die niet behoorden tot
het eigenlijke scheepsvolk, maar slechts van de eene plaats
naar de andere medevoeren, alsmede op delicten, waarbij de
verboden koopwaar niet in de scheepsruimen was opgeborgen;
in het eerste geval, omdat passagiers of medevarenden in de
plakaten niet genoemd waren; in het tweede geval, omdat
zij, die aan boord belast waren mei hel overnemen en weg-
duwen van goederen, niet altijd konden, noch behoefden af
l'! welen van goederen, niet opgeborgen in de scheeps-ruimen.

De Regering gaf hierop aan de leden van den Raad van
i'istüie te kennen, dal zij, »ten opsichten der officieren, in
"de voornoemde plaecaten begreepen, mitsgaders de plaetse,
•daer de aengehaelde goederen bevonden werden geborgen te
"zyn, sig sodaenich in 'l vonnissen sullen hebben te gedraegen,
"als S y in goede conscientie, nae gelegentheydt ende merite
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»(ler saecken, bevinden sullen Ie behooren, 'l geene luier
• circumspectie ende prudentie toe vertrouwt wert."

29 Juiiij. Uitbreiding van het Collegie run Heemraden
met twee leden.

Zulks geschiedde «lot des Ie beter toesigt voor de Balavise
•omlanden."

8 Julij. Magtiging op hel Collegie eau Heemraden, na
verkregen vergunning run de Hooge Regering, onbe-
heerde landerijen, "Mitst/mier* de sulcke, die door dese
<>en geene onwettiglyck ende sonder voorgaande uitgifte
■»ojf wel ver buyten de limiten run die brieven run
»concessie geincorporeert si/n', te verkoopen.

De Regering voegde bieraan de clausule toe, dat onwettige
bezitters «voor de moeyten van schoon maken en verdere
«culture" zooveel grond in eigendom zouden mogen behouden,
«als sy kunnen beheeren, off wel oock sim veel meer, als
>gem. heeren Heemraden ten aansien en in recompense van
«de moeyten, 10l desselver verbeteringe gecontribueert, sullen
«bevinden Ie behooren."

De opbrengst der verkochte landen moest dienen tot on-
derhoud van wegen, grachten, enz.

ia sepKmber. Belasting of ilc tuinen, boomgaarden, erven
en landerijen, gelegen rondom de stad Batavia tol op
een afstand van 2,000 roeden.

Het bedrag dezer belasting was I ji rijksdaalder »tcn hon-
»dert" of Vioo Pcl - van de waarde der tuinen, enz., welke
waarde berekend werd volgens den laatsten verkoop-prijs,
«in de jongste coopbrieven geëxpresseert." Indien eenigstuk
grond sedert lang niet verkocht en door cultuur verbeterd
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was, zoude de waarde daarvan getaxeerd winden door Heem-
raden, bijgestaan door 2 of 3 der voornaamste en kundigste
ingelanden.

De opbrengst der belasting moest strekken:
1° tot onderhoud van bruggen, wegen, (lijken, (lammen en

andere «extraordinare voorvallen, die juyst niet eygentlyck
»tot besorging der ingelanden, yder in J t bysonder, behoren";

-" >lot verval der nodige ongelden van het Collegie der
«Heeren Heemraden", die met de inning belast werden.

■ De belasting werd uitgeschreven voor den tijd van »dese
•drie eerst comende jaren", terwijl de »quota" betaald
moest zijn :

<*. voor het jaar 1685: binnen 1 i j% maand, nadat aan ieder
belanghebbende zijne «quotisatie nyi last van Heeren Heem-
"'aden zal wesen aengeséyt";

b. voor 1686 en 1687: vóór den eersten Jnlij van elk jaar;
op straffe van parate executie.

21 Jnlij. Verstrekking van medicamenten aan liet Lazarus-
huis uil Compagnie's medicinalen winkel tegen in-
koops-prijs.

Zulks geschiedde »om de sobere inkomsten van dal huys."
De Regering blijkl derhalve van die medicamenten aan-

hankelijk winst genoten te hebben.

31 Jnlij. Formulier run den algemeenen eed van oge-
•trouwigheyt", af te leggen bij de insinuatie van
J. Camphuys als Gouverneur-Generaal.

Wy alle, dienaren van de generale, vereenigde, Nederlandse,
""stindische Compc

, soo van de commercie, militie, de zee-
Vil|'N. etc. mitsgaders borgers ende ingesetenen, bcscheyden
ouder de gehoorsaamheyl ende het gebict van deselve Compe

,

Reene uytgesondert, heioven ende sweeren, dat wy de door-
'ugtige Ho: Mo: Heeren Staten Generaal vande vrye vereenigde
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Nederlanden als onse Hoogste ende Souverayne overheyt, zyn
Hoogheyl Willem Bendrick de derde, by der gratie Godls
prince van Orangien, Grave van Nasson, ele. als haren gou>
veraeur, capitain en admiraal generael, ende de bewinthebbe-
ren vande generale Nederlandse Oostindiscbe Cornp*, mitsgaders
oock den tegenwoordigen Generaal over Oostindien, Joannes
Caraphuys, gehouw en getrouw sullen zyn; en dat \vy alle
ordres, soo by den arlyckel brieft" ende de ordonnantien, by
de voorsz. bewinthebberen ofte oock by den voorn. Gouverneur
Generaal en de raden van India airede gemaackt, als die by
baarbeden ende alle andere, onse commandeurs ende bevel-
hebbers, geduurende onsen diensl nogh gemaackl sullen werden,
naar ons uytterste vermogen nae te komen; oock in alles des
voorsz. Gouverneur Generaal, syne raden, mitsgaders onse
overheden ende mindere bevelhebbers ordres Ie volgen; ende
sulex alles Ie doen. wat insonderheyt by den arlyckel brieft",
ten belangen vande dienaars, ende by de suecessive ordon-
nantien, ten reguarde vande burgers en verdere onderdanen,
is aytgedruckt.

Soo waarlyck helpe ons Godt Almagtighl

definitief benoemd.

4 Augustus. Toevoeging van een tweeden luitenant der
Chinezen aan den Kapitein dier natie te Batavia.

De oorzaak hiervan was »de saken der Chinesen, welckers
»getal al groot is, te bequamelycker te kunnen handhaven."

IS Augustus. Bepaling, dat het salut van ter reede
Batavia komende Koning's-schepen van Europesche
natiën niet een gelijk aantal schalen daar lui admiraal-
schip lat danckbaarheyl" beantwoord made u-arden.

Meer mogl niet gescholen worden, »al was hel, dal sy
[de vreemde schepen] daar in quamen Ie conlinueeren."
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In 1084 was hel salul van ecu Engelschen admiraal niel
beantwoord, die zich daar over ten regie »seer gebelgt"
loonde.

2 October. Bepaling, dat, wanneer leden van de Ilooac
Regering moesten «voteren uree saken, hare bloelver-

wanlen ofte verswagerden toucherende", zulks Ie doen
of Ie luien >gedefereerl ' bleef, «gelijk tot nu loegeuseert
is, aan de discretie en genereusheyt run de Heeren

«selfs."
De Regering vond echter goed ter zake hel gevoelen van

de Heeren Meesiers in Ie roepen, »olf het haar Hoogh Ed\
«ruogt goetduncken over dil punl yets posityfs te ordonneren."

16 October. Bepaling, dal hinderen van Compagnie's
dienaren, ook na het overlijden hunner ouders, vracht-
en kost-vrij naar Nederland zouden worden overgevoerd.

Deze bepaling schijnt reeds vroeger eene gewoonte te zijn
geweest.

il\0 o""mL. Vernieuwing en ampliatie van de instructie
voor de wijkmeesters te Batavia van o October 1655.

Dit stuk, gearresteerd »op 't schriftelyck vertoogh ende
"ingenomen advys van den E. gereelite", was noodig geworden:
1" omdat de bevolking van Batavia jaarlijks zeer toenam met

»veele en verscheyde natiën, waer onder eenige zyn, die
"inen niet al Ie veel en magh hel rouwen";

2° omdat «verscheyde poincten" van de vroegere instructie
• met der lyt in disobservantie geraeckt" waren; en

")" omdat in de vroegere instructie «deficiëren eenige nul Ie
•ende nodige ordres."

De nieuwe instructie luidt, als volgl;
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1. Eerslelyck, dal de jaerlyckse veranderiuge ofte conti-
nuatie van d'wykmeesters sal geschieden, gelyck Lot nog
toe in usantie geweest is; ende sullend'onderhoorigevanyder
wvck gehouden wesen liiinnc wvkmeester Ie «reven svn
behoorlycke eere en respect, sonder hem te hoonen, injurieren
ofte smael aen ie doen, op arbitrale correctie.

2. Ende sullen alle d'wykmeesters, opdat se by een yder
bekent sullen werden, hoven de post van hun deur doen ophangen
ecu vierkant schilt, daer het wapen van Batavia en onder
helselve d'lctter ofle letlers van 'I block opstaen.

5. Hel ampt ende bedieninge dei' wykmeesters en sal syn
vande huysen ende wooningen, in haer wyk staende ende bevon-
den werdende, notitie en register ie houden, wal familien in
deselve syn wonnende, hoe veel persoenen ende van wat natie
ende volck, helwelck de ingesetenen van yder wyk haren
wykniecster, so dickmaels des vennaend sullen werden, gehouden
sullen wesen getrouwlyck op te geven ende bekent te maecken,
sonder yniand ie verswygen, insonderheyl vreemde natiën, op
poene daerover aen lyff ofte leven (na gelegentheyt van saecken)
gestraft Ie sullen werden. Ende sullen d'wykmeesters de
notitie ofte hel register van hel bevondene volck in haer wyk
jaerlykx voor het eyndigen vande maent September moeten
overgeven aen gecommitteerde Heeren Schepenen, om door den
Secretaris van dal Collegie een sametrekking opgemaeckt ende
dan in Rade van India overgéleverl Ie werden.

4. Ende 10l meerder vcrligtinge van d'selve wyknieeslers
sal een yder, die uyt eenig wyk in een ander komt te verliuysen,
mede gehouden syn den wykmeester van hel wyk, daer hy
uyttreckl, als oock dien. daer hy incomt, sulx selve olie door
yniand anders synenl wegen bekent Ie maecken, op pene van
drie ryxdaalders binnen den Ivl van Ihien dagen te verbeuren
na d'verliuisinge, soowel in'i reguard van het wyk, daer hy uyl
vertrekt, als inkomt, ende dat ten behoeve van 't Lasarus huys.

5. Ende omdat meest alle dese inlandse natiën een seer
periculeus volk worden g'oordeelt te syn, soo is van deselve
specialiler geslatueert, dat niemant eenige van deselve in syn
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huys ofte wooninge sal mogen innemen, logeren ofte huysvestinge
geven, of sal hetselve terslonl ende voor het. ondergaen van
de son den wykmeester behoorlyk Ie kennen geven, met hel
getal der persoonen ende ofte van geweer voorsien syn ofte
niet, op arbitrale correctie.

6. Dog en sal de wykmeester snlx egler op het aenbren-
gen van deselve niel mogen laeten aenkomen ofte daerin
gerustelyck wesen, maer sal geduyrig selfs een wakend oog
op diergelycke menschen, in s\n wyk woonende ofte komen
wonen, moeten houden.

7. Ende als d'wykmeesters vernemen sullen, dat hel getal
van soodanige dangiereuse persoonen in syn wyk merckelyk
toenemen, soo sullen sy hetselve aen den Gouverneur-Generael
ende d'Raden van India moeien bekent maliën, om op gelet en
na verevsch van saecken in voorsien te konncn werden.

8. Voorts soo sullen de wykmeesters te lellen hebben op
hel huyshouden, doen en bedryf van de luyden van haer
wyk, waer met d'selve haer generende ende de kost winnende
syn: ende wanneerse eenige bevinden sullen, niettegenstaeude
van haer selven geen middelen en hebben wn van te leven,
haer egter niel bevlytigen yets hy der hand te nemen om
een eerlyck onderhoud van te mogen hebben, soo sullen sy
hetselve dni Ed. geregte deser slede ofte den bailliuw konde
doen, ten eynde op derselver bedryf nader gelet moge werden.

9. Van gelycke sullen deselve wykmeesters doen, wanneer
sy vermerken, dal in haer wyk by dagen ofte by nagten eenige
conventiculen ofle byeenkomsten werden gehouden, hetsy onder
pretext van religie ofte andersints, hoe het ook sonde mogen
wesen, opdal daerin met de nodige middelen tydig mag werden
voorsien.

10. D'wykmeesters werden mede op hel versoeck van d'broe-
deren diaconen aenbevolen geene getuygenisse in voorschrevene
hare qualiteylen Ie verleenen aen eenige arme lieden, voor-
namentlyck inlanders ofte swarten, wegens hunne behoeftig-
heyt, dan aen soodanige, die in hunne respeelive wyken
Syn wonende en van welkers armoede ende gebrekkelykheyt



1685. J. CAMPHUYS.158

sy tuyden goede en volkomen kennisse uyl eygen ondervindinge
hebben, verdagt wesende daerby ook Ie voegen de letter van
bel lilock, waer sy wonen, ten eynden d'distributie hy d'gemelte
broederen diaconen mei dies te meerder voorsigtigheyt en nut-
tigheyt len besten vande ware en regt behoeftige armen soude
mogen geschieden.

11. Ecnig ongeluck (dal Godt verhoede) van doodtslag ofte
diergelyke komende lo geschieden, soo sal den wykmcester
vim liet wyk, in hetwelke hetselve voorvalt, soo haest hy daer-
van kennisse sal hebben bekomen, snlx sonder eenig vertreck
laten welen aen den advocaet-fiscael, bailliuw ofte kind-drost,
ondal de misdader agtervolgl ende in hegtenis gekregen mag
weiden, daer deselve wykmeesters oock gehouden sullen syn
na haer vermogen de hand aen te bieden.

12. Ende opdat de voors. wykmeesters by lyden van brant
ofte ander ongemak te beter hel nog mogen hebben <>j> de
iDgeselenen van haer wyk, voornamenllyck de vreemdelingen,
soo sullen d'zelve in soodanigh geval haer in haere wyk hlyven
verhouden ende gedayrig door deselve ronde doen, sonder ge-
houden te wesen, volgens de ordonnantie vande Imrgerwagl,
voor hel stadtbuys ofte elders Ie compareren, van welke or-
donnanlie sy voor soo veel sullen werden geëxiniecrl ende
verschoont.

13. Ende sullen sig selve in cas voorschreven tot een
leyken van hare qualiteyl omgorden mei een witte hand ofte
cherpe, omme van andere personen ende toevloeyeride menigte
daerdoor onderscheyden, midtsgaders van deselve erkend en
getrouwelyk bygestaen te weiden.

14. Ende opdat d'respective wykeri voorsien mogen wesen
metgenoegsaem gelal van lederen hranileinmers, haex en ladders,
omme hy lyden van brand te gebruyken, soo sullen d'selve op de
eerste Woensdag in de maent December van dit lopende jaer 1685
het getal van hare brandemmers aen heeren Schepenen \er-

toonen ende leffens alle d'selve doen brengen inde voorsael
van 'I sladhuys omme, door haer eerwaerdige gecnmmilleer-
dens daervan inspectie genomen synde, de beschadigde te laten
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herstellen ende voorts yder wyk mei een competent getal
derselver te doen vullen, 't welck alsoo van jaer tot jaer op
den eersten Woensdag komende inde innend Juny snl werden
Recontüroeert: ende sullen d'brandemmers geleken! werden
•net de letter van 'l wyk, daer sy toebehooren, en op de lie-
ïuaemste plaetsen, ter discretie vande wykmeester, mits houden-
de daervan goede aenlekenige, opgehangen, wel bewaert ende
1,11 gene andere ofte particuliere diensten mogen gebruykt
W|Tilen, suilende voor de mancquerende emmers moeien ver-
a .nlwoorden dengene, iliese in en onder hare bewaringe gehad
hebben; en wie bevonden wert sig aan het stelen van soo-
danige brandemmers vergrepen te hebben, sal daerover mede
lla exigentie van saecken werden gestraft.

18. Ende wanneer d'wykmeesters by ongeval van brand
hare emmers 10l blussinge van deselve hebben uytgereykt, soo
sullen sy, als de brand gedaen sal wesen, alle doenelyke sorg-
vuldigheyl aenwenden om deselve emmers weder op te soecken
en by een te krygen, sonder voor d'emmers van andere letters
na haer te nemen ofte onder haer te houden; ende wanneer
eenige emmers in den brand bevonden worden beschadigt
Bewordeu te syn, soo sullen d'wykmeesters desulken later in'l
Bladhuys brengen om weder versien ofte andere in plaets ge-
Keven te werden.

16. Desgelykx sullen d'brandhaeks en ladders ten besten
doenelyck voor «It-ii regen en wint, onder een afdack, moeien
hewaert ende daertoe by veder in syn wyk, de bequaemste
plaetsen ofte huysen gebruykt werden, ende sulx de eygenaers
°«e huyrders ook gehouden wesen sonder tegenstreven d'selve
1,1 te nemen en soodanig Ie hergen; maer by gebrek van
'"''luaenie gelegentheyt in de wyken voor de ladders en haeken,
s;'l men daertoe andere, daer naest by gelegen plaetsen oflc
"linde muuren, aen d'publycke wegen ofte heeren stralen
Btaende, len selven eyndc mogen gebruyken.

17. De burgwallen ofte kayen, ilio ingestort ofte vervallen
sullen weder door d'eygenaers der huysen en erven, voor

dewelcken hel ingevallen is, volgens gedane off nog te doené
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roying moeien voorsicn ofte nieuwlycks liegt enile bestendig
opgehaelt wei-Jen, 'l gene de wykmeeslers deselven sullen
belasten te volbrengen op seeckeren, daertoe Ie stellen lyd; dog
by mancquement olie nalaligheyt sulx bekend macckcn aen
den lieer president van Schepenen, die dan aen deselve wyk-
meeslers last ende ordre sal geven, om het werk by aenhe-
sledinge ten eersten te mogen doen effectueren, en dal. tot
lasten van geseyde eygenaers der huysen.

18. D'slene paden langs de huysen, al voor lange lyd
gelast, synde binnen door d'geheele slad compleet op Ie
maken, sullen d'wykmeesters besorgen, dat d'eygenaers der
huysen en erven deselve sodanig na de royinge voltrekken
en die nu en dan ontranponeert en beschadigt komen ie werden
weder te herinaken, ofte by onwilligheyt daerinne soodanig
handelen, als by bel jongst, voorgaande 17'' articul stael
uytgedruckt.

19. D'goten ofte riolen, voor d'liuysen in de straeten synde
tot lossingc van 't regen water als anders, sullen aflopen tot
in d'graften en een yder voor syn deur ten minsten twcemael
's weeks deselve moeten schoon maecken, op dat alsoo alle slank
en daer uyt ressorterende ongemackken en twisten der buuren
geweert ende, verhindert werden, waerop d'wykmeesters mede
sullen bobben te lellen, mitsgaders de onwillige sulx gebieden
in te volgen, dogh sy daerna niet luysterende, sullen bet
kende als boven laten remedieren tol laste van diegeene, die
daerin weygerig en ongeboorsaem bevonden werden; maersoo
ymand d'goten bedeeken wilde, sal bel mei een losse, toeslaenden
plank mogen doen, dog mei est rieken of met andere sleenen
niet meer dan ses voelen inde lengte, op pene van sulx weder
tol eygen kosten Ie doen opbreken.

20. De respective eygenaers vande huysen en erven, soo
wel in de binnen als buyten stad staende, sullen gehouden
syn de stralen en burgwallen voor hunne huysen en erven
behoorlyk te doen aenhogen, offby nalaligheyt en onwilligheyt,
sullen d'wykmeesters, almede in manier als boven, 't selvc
ten haren kosten bestellen, opdat alsoo d'waterlosing der si ruien
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,n hare goten, burgwallen en hare graften d'behoorlyke af-
looping behouden.

21. Ende omdat d'wykmeesteren met hel invorderen der
gedane ongelden ofte wel de penningen by aenbestedinge der
nodige werken, hier voren gemelt, geen moeyten en tydverlies
soude hebben, is verstaen, dat de hoofdt-oflicieren van 't geregte
naer daer toe de behulpsaeine hant sullen bieden, ten eynde
•k onwilfige tol remboursemenl geconstringeerl mogen werden,
sonder forme van regtspleginge.

22. D'vuylnis backen, die nu alle nog onlangs gerepareert
°* opgemaeckl syn, door de tyd ontranponeert werdende ofwel
elders inde wyken nieuwe benodigende, sullen d'wykmeesters
S| 'lx ten eersten d'beer president van Schepenen bekent maec-
Ken, ten eynden syn Ed. daerop d'vereyschte ordre in tyts mag
expediëren, 't sy om nieuwe te doen maecken, daerse nog niet
011 syn. of wel d'oude te repareren, ten kosten van degeen,
aan wien d'aenbestedinge is gedaen om de backen te ledigen
en in esse te bonden, op welck ledigen en suyvcrcn dewyk-
"lecslei-s mede sullen dienen Ie lellen ende te besorgen, dal
den aennemer voorts daerinne als de reparatie syue pligl vol-
gens contract voldoet.

2.~>. Ende dewyle bevonden wert, dat veele luye ofte quaet-
aardige slaven de vuylnis buyten de backen op d'heeren stralen
°fte inde straetsgraften werpen, sonder datjuyst deselve daerop
V;, nde dienaers der justitie geattrapeert konnen werden, soo
Myven d'wykmeesters mede gequalificeerl binnen haere res-
pective wyken soodanige slaven of slavinnen den officier ofte
synen substituyl aen te wysen, om daerover op derselver simpel
Reluygenisse gestraft ie werden volgens placcaet op den....
geëmaneert, gelyck sy mede sullen tragten kennisse ie nemen
er>de de officieren aen Ie wysen degeen. die onderstaen de
'"'and in voors. vuylnis ofte ruyge Ie steken en daerdoor een
Sa-'i' quaede stank komen te verwecken, welck ongemak wy
gaarne na alle vermogen tegen gegaan en geweert sagen.

24. Ende opdat een yder, die het aengaet, hiervan kennisse
"togen hebben ende niemand wettelycke ignorantie soude kon-
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nen pretenderen, soo hebben \vy goet gevonden en geordon-
neert desen in 't openbaer, ter gewoonelyke plaetse te doen
aflesen, endc voorts door den druck gemeen te inaecken, om
alsoü de respectivc wykmeesters daervan tol hun narigl te
dienen.

19 October. Toekenning aan het Opperhoofd en den
Raad te Japara van de bevoegdheid misdadigers Ie
straffen «tot het wippen en geesselen incluys."

Alleen »swaardere delinqnanten" moesten Ie Batavia voor
den Raad van justitie tcregtstaan.

19 October. Verbod tegen het vorderen van geld voor
het .schrijven van passen ten behoeve run inlanders
«boven de geregtigheyt van het daar toe te maken zegel.''

De Soesoehoenan had door een gezant laten klagen »over
»de gierigheyt van 'sCouip8 residenten in dit sluck."

De poenaliteit was:
voor de eerste maal: verbeurdverklaring van drie maanden gagie;

» tweede maal: arbitrale correctie.

19 October. Vergunning voor Javanen te varen met
passen van de Compagnie naar Bantam, Palembang,
Djambi, Djohor, Malakka, Borneo, [vdogh niet ooste-
hjeher als Bandjermassing"), Bali en Lombok.

Op al die plaatsen, meende de Regering, zonden de Javanen
»d'E. Comp. in baren handel off andersints" niet nadeelig zijn.

Op de passen moest vermeld worden, dal men, op straffe
van confiscatie, geene manufacturen, noch opium op Java mogl
invoeren en dat men, van Malakka terugkeerende, in de eerste
plaats Batavia nioesl aandoen om aldaar nader gevisiteerd te
worden.

Beoosten Bandjermasin wilde de Regering geene Javanen
toelaten uil vrees voor «ißonversatie" mei .Makassareu.
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19 October. Vergunning tot uitvoer van Javaansche
manufacturen naar Palembang, Djambi en Borneo,
>niis met vermelding van het aantal op de passen,
«specialyck ten reguarde van die doecken, die nae
«eenige run onse residentie plaatsen verroert werden."

De Regering begreep, dat «het weven der Javaanse doecken
'liet t'eenemaal legen te gaan" was; ook zag zij niel in,
l|;| l "deselve sulckcn naamwaardigen hinder in 's Comp» doec-
"ken soude veroorsaken, als het verbieden van dien dragl en
'Vercoop wel ongerieff aan verscheyde arme menschen en
"hatelyckheyt d'E. Comp. causeert."

19 October. Toekenning van een jaarlijksch rantsoen
aan hei Opperhoofd Ie .lapara.

Als zoodanig kreeg hij uil Coni|tngnie's magazijn
1 legger wijn,
1 vat boter,
l/j lasl tarwe.

"i sl, olij, azijn, kaarsen en lamp-olij »tol nodigh gebruyek."

£ Vernieuwing en amplialie van vroegere bepalin-
gen nopens landerijen, wegen, vaarwateren, ontgron-
dingen, schending van vruchtboomen, los hopen van
paarden, enz., verkoop van ruste goederen, bruggen,
mijl-palen, enz., enz.

Alsoo niettegenstaande dr menigvuldige ordonnantien en
endere waerschouwingen, die door de heeren, onse predeces-

als door de uyt hare namen daer toe gequalificeerde
"«Beieren op verscheyde tyden lot welstand van dese colonie
sï" gedaen, emaneren, deselve egtcr sodanig niet onderhouden
berden, als wel tol aenwas van deselve vereyscht, soo is'l,

a ' wy daerin willende voorsien, verklaren alle de gemelte
ordonnantien en waerschouwingen te renoveren, gelyk
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\vy deselve vernieuwen by desen, ordonnerende alle ende ecu
ygelyken sig daer na alsnog te riglen, op pene van te incureren
de straffen en penaliteylen, by deselve respective gestatueert,
behoudens nogtans sodanige elucidatien en veranderingen, als
wy na presente tyden by desen jegenwoordigen placcaten or-
donneren, omme prompt agtervolgt en onderlionden Ie werden.

1. En eerstelyck, dewyle nog al veele landen en thuynen,
die voov desen tot voortsettinge van den landbouw, alleen nyl
insigten deselve gecultiveerl sonde werden, liberaèl syti nyl.
gegeven, egter niettegenstaende de voorgaende placcaten van
11 April 1628, 15 Juni 1647 en voornamentlyck 28 May 1654
onbeboul blyven liggen, sonder dat dë eygenaers daerde handen
naer behooren acn slaen of eenigen arbeyd toe contribueren
en eenlyck schynen te sien, om by gelegentheyl vande ver-
beteringe der landen, wateren en wegen hunner geburen,
deselve in waerde gesteygert siende, die weder ten duursten
tol geil Ie maecken, 't welk de goede intentie in dien deele
geensinls voldoet, niaer direel contrarieert ende de colonie in
't gemeen schadelyk is, sou ist, dal wy goetgevonden hebben,
alleen by renovatie der gemelte placcaten, nogmaels te ordon-
neren, gelyck wy bevelen mils desen. dal alle eygenaers van
sodanige landeryen, 't sy d'selve uyt d'eerste hand vande Comp.
ontfangen of van andere gekogt hebben, binnen 6 maenden nae
d'publicatie deser de gemelte landen en tbuynen, insonderheyl
tot op d'verheyl van 2000 roeden vande stad. Eu voorts ook
de landeryen hoger op, na gelegentheyl der bosschen en plaet-
sen, schoon te maecken en te cultiveren, sodanig sulx best mei
d'constitutie der landen mogte overeenkomen: dog aengaonde
degeene, die haer soo op gemene als eygen landen niet hout-
hackerye erneren, d'selve sullen ook vooral gehouden s\n en
sorge hebben te dragen, dal d'omgehakte boomen niet weder
sodanig komen le, verwilderen en uyt te schieten, dalsc on-
toegankelyk en alsoo veel erger als te voren werden gemaeckt,
om daerdoor voor Ie komen, datse, in plaetse van opruyminge,
niel ter contrarie komen Ie dienen 10l schuylplaetsen van
struyekrovers en verslindenl gedierte, etc. op pene van 12rds.,
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voor de eerste mael te verbeuren, datsy na examinatie enbe-
vindinge daerover bekeurt sullen werden, en dat, nog nalatig
Myvende, na gelegentheyl de facto van haere landen gede-
possideerl en d'selve weder aende Eil. Coinp. verbeurt verklaert,
sonder dal in sulcken geval dierwegen yetwes te pretendeeren
hebben.

3. En alsoo wy oock bespeuren, dat d'heeren wegen buyten
deser stede niet na behooren opgemaeckt en onderhouden werden,
"öaer op vele plaetse mei ruygle bewassen en met stroncken
en kuylen onbruyckbaer leggen 101. groot nadeel van't gemeen,
''"' langs deselve op en afgaen, soo ist, dal daerinne oock
ellende voorsien, ordonneren en bevelen by desen aen de
eygenaers vande landeryen, die langs alle gemeyne en heeren

gelegen syn (agtervolgens ile voor gemelte placcaten en
'ösonderheyt dal vanden 28 May 1654, als specialyck oock dal
Vai > den 20 May 1678 nopende de groole nieuwe zuyder weg 1)

•ffinen den tyt van 2 maenden naer de publicatie deses de
gemelte wegen Ie suyveren, op te hoogen, dekuylen te stoppen
en bequaem te maecken, yder voor soo verre syn landt is
B'reckende, mitsgaders deselve soodanig te onderhoiiden, datse
a 'toos niel wagens, karren en paarden na gelegentheyl kunnen
™erden gebruykt, op pene, die daerin nalatig bevonden wert,
na de schouwinge daervan door heeren landdrosten en heem-
raden, op onse onlre te doen, sullen vervallen in een amende
Van 2o rd' voor d'eerste mael en 100 rd s

. by verdere moel-
Willige nalatigheyt, voor yder, die hunue landen aen de gemelte
" eeren wegen belenden, en dat dan daerenboven de onvolmaeckte
Werken door landdrosten en heemraden, tot lasten van sodanige
lngelanden en eygenaers, aenbesteet ende de penningen daerloe,
"Y parate exeeutie, sonder ecnige figuere van proces, van bun
Bevordert sullen werden, sonder dat ook ymandt tot ophoginge
Va nde wegen contrarie het edict van den 20sttn September des
Jaers 1668, item 8 Octobcr 1677, sal mogen afhalen off graven
ee"ige aerden van deselve heeren wegen, gelyck ook met het

kerkhof!' by Jacatra ofte eenige andere plaetse onge-
is. waei' die mogte wesen, op pene, als inde gemelte
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placcaten is gcstalueerl, van arbitrale boete off correctie na
bevindinge van zaken.

4. En nademael het oock alsoo nootsakelyck is, dat de groote
rivieren en alle genieene slonteu en wateringen beboorlyck
van water voorsien en tot die diepte blyven, dat de ingesetenen
langs deselve met hunne vaertuygen konneu op en affkonien
en hun goedje ter marekt brengen, waerinne by liet placcaet
van den lollcn Juny 1647 al eenigsints is voorsien, soo isl, dat
wy genielte placcaet en soo mede het biljet van den 20™ Sep-
tember 1668 ook weder renoveren, gelyck wy doenbydesen,
dal insgelykx binnen den tyt van 6 maenden naer dato, een
yder, die met. syne landen aende groote rivieren, slooten off
gemene wateringe belenden, voor soo verre syn land is strec-
kende, deselve van alle rnygte, strnyken en hoornen sal opruymen
en sodanig bequamen, dalse vaerbaer syn; item dat de eygenaers
der landen, waerop de hoornen, die eerst geplant syn, so na
aen de rivieren staen, dalse perieul loopen van daer in Ie
storten, deselve sullen hebben om te hacken en dat ler plaelsc*
daer nog geene swaere hoornen geplant en syn, deselve niet
en sullen mogen werden geseth, als op de distantie van 4 roeden
van de revier af.

4. Gelyk mede niemand, die met syne landen offthuyuen
aen eenige genieene wegen of vaerten is palende, langs d'selve
sal vermogen eenige slooten of ingravingen te maecken sonder
voorgaende verloff van hoeren heemraden, alles op pene van
6 rd*. ten eersten mael en verder arbitrale correctie namaels
voor yder land daer omtrent, dat sodanig op te doene schouwinge
niet en werd bevonden en alsdan t'haren kosten door d'land-
drosten en lieemraden, invoegen als voren, aenhesteet sal werden.

5. En vermits wy oock nog ondervinden, dat verscheyde
luyden de landen en thuynen. welkers eygendom haer in voor
verliaelde forma by donatie sy vergunt, in plaels van deselve
te verbeteren, niettegenstaende d'expresse placcaten tot weringe
van dien al op den ll de" April 1628 gcënianeert, hun niet en
ontsien deselve landen te ontgronden en tot steenhackeryen
uyt te graven en alsoo te verslimmeren, dal in korte jarc
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fleselve onbequaem en sonder gebrnyk soude leggen en by
gevolg de republique niet meer voordeelig syn, soo ist, dat
W V om legens sodanige seliadelycke bandelinge almede te
"oorsien, goet gevonden hebben gemelle plaecaet van 11 April
'628 te renoveren, mitsgaders te ordonneren een ygelyck, die

eenige huiden off tlmynen besitten, deselve niet te ontgronden
"' tot steen- en pannenbackeryen uyl te graven, sonder daerloc
«vorens van heemraden schriftelyk consent en ordre te heb-
**o. <>p pene van hare eygendom versteken en daerenboven
aroitralyck gemulcteert te werden,

6. Wyders oock ervaren werdende, dat niettegenstaende
de voorgaende ordres, als van den 15en April 1620, 28 July
16!>4, Vi December 1656, mitsgaders 9 January 1671 en
''ysondeiiyck oock het laelste lidt van hel plaecaet van 5 May
'680, veel ongebonden en ipinclwillige menseben hun niet ont-

ken, by nagt of ontyden, de boomen, aen de geineene wegen
B toende, aff te cappen, te beschadigen off van vrugten te beroven,
o(| k de bepaggeringe van deselve en van sommige thuynen
' e verbreken en 't gesaey te bederven, etc, soo ist, dat daerin
l°l securiteyt van een ygelyck geslalueerl hebben by desen,
uat alle degene, die, 't sy by dag ofby nagt, bevonden werden
ue vrugtdragende off andere cieraetboomen, staende op 's heeren

te beschadigen, van hun vrugten of bepaggeringen te
heroven olf heyninge van thuynen te verbreken, de vrugten
te plukken, 't gesaey te bederven en andere diergclycke, straet
e" land scheudelycke overlast te begaen, dat de soodanige
sonder conniventie, arbitralyck aen den lyve sullen worden
gestraft naer d'importanlie van haer misdryff.

7. En nademael ook ondervonden syn. dat veele luyden
' 1|"> paerden, koebeesten, buffels, varkens, etc. sonder opsigt
•angs d' gemeene wegen jagen, die andere luyden landen af-
Sfaesen, beschadigen en veelmael de passanten stooten off inde
Senieene, lopende wateringe gaen leggen, deselve vervuylen
e«de de wegen doen inkalven en bederven, soo ist, dat daer
tegen, voor sooveel nodig syn, renoveren de placcalen, bevorens
•herwegen geëmaneert en bysonderlyck van den 27 c " Augusto
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1664, en derhalve expresselyck aen een yder, wie hel oock sy,
verbieden hun paerden, beesten, buffels, varekens off dierge-
[yeke beestiael niet los langs de heeren wegen te laten loopen
off in genieene slooten en revieren te laten leggen, op pene
van deselve beesten en daerenboven een boete van 6 rd\ voor
de eerste reysc, dat suix soodanig bevonden en agterhaell sal
werden, en meermalen gebeurende-, op arbitrale correctie boven
vergoeding der schade, die daerdoor, 'I sy aen 'l gemeen off
particuliere ingelanden, sal wesen veroorsaeckt.

8. Soo wert mede als een nodige saecke, die wy bevinden
veel tyls door dese en gene verkeerdelyck gepractiseert lesyn,
en tot voorkominge van alle frauden en abuysen en 'I gemeene
nutte deser republicque te vereysclien, expres by desen gere-
noveert de resolutie en 't placcaet deser regeringe van den
20™ April des jaers 16i>5 ende 7' 1"" April des jaers 1684,
dat niemant eenige vaste goederen, huysen, erven, thuynenof
landen, soo wel huyten als binnen d'stadt en jurisdictie van
Batavia, sal mogen verkopen ofte vermangelen of anders van
meester doen veranderen, tensy dal binnen den tyt van 6 weken
daeraenvolgende de verkopers en kopers daervan doen en tnil-
fangen behoorlyck transport ofte opdragt onder betaling van des
heeren geregtigheyt, daertoe staende, op pene ende verbeurte
vande verkogte ofte gekogte goederen, landen, etc, die binnen
de voorsz. tyt niet werden bekent gemaeckt, met last aende
officieren en andere, die het betaemt, hierop te letten en jegens
de contraventeurs na den teneur van desen te procederen.

8. Voorts hebben wy jegenwoordig, na overleg aller voor
geciteerde, oude ordresen placcaten, nog goed gedagt ten
nutte van 't gemeen daerhy in desen te voegen.

9. Dat niemand na desen eenige erven, thuynen ofte landen
huyten d'muren deser stad sal mogen verkopen off aen een
ander wettig over transporteren, tensy alvorens daervan aen
het Collegie van Heemraden kennisse sal wesen gedaen tothaer
Eerw. naregt en om notitie van te houden, op pene van 6 rd\
tot een boete voor diegene, die daerinne nalatig bevonden en
over bekeur! sullen werden.
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10. Insgelycks sullen alle bruggen, op 's beeren wegen legr
gende, die na examinatie van heemraden bevonden sullen wesen
geniaeckl te syn op d'instantie en tol particulier geryff en
behoeft" van ecu oir meer weynige ingelanden daeromtrent,
">n door deselve « � j» de getneene rivieren off wateringe tot
verbeteringe harer landen mede van dal water ende de door-
vaerl gedient te wesen. altyl tot eygen kosten van sodanigen
eygenaers en ingelanden, die sulex versogl en beloof) bebben,
bequaem en bruyekbaer moeien werden gehouden, ofte ander-
S| nis wederom afgebroken ende de doorgegraven plaetsen toe-
gedaml werden, tol vermydinge van sodanige onkosten als
'liet het algemeen, inner eenige particuliere syn gerakende,

1 welck, waer ofte hoedanigh al sulke bruggen mogten syn,
*en de schouwinge en het oordeel en het goetvinden van heeren
ueemraden verder blyft aenbevolen.

11. Ende soo mede, dat alle 's heeren wegen tot haer
behoorlycke breete werden geroyl en onderhouden, sonder
eenige inkrimpinge of besnoeyinge daer omtrent door ymand
n ' gedogen, op pene van dubbelde vergoedinge vande schade
''" onkosten, die daeraen tot herstellinge mogte te doen
Wesen.

12. Ende dewyle ook bevonden werd, dat sommige moet-
willige ingelanden of derselver dienaren de mylpalen en
scheydpalen van eenige heeren wegen off affscheydinge der
fanden niet en ontsien om te kappen, uyt te (rekken en weg
Ie doen, die ter onser ordre door heemraden, den fabryk ofte
officieren ten nutte en diensten van 't algemeen werden ge-
steld ende inde landen geslagen, soo ist, dat by desen ook
Wel expres wert gelast en verboden, dat, niemant sig sal
verstouten eenige sodanige myl- of bescheytspalen der landen,
Isy waer bel oock mogte wesen, door heemraden off den
gesworen landmeter geset of elders ingeslagen, te beschadigen,
Mnverre te kappen of nvt Ie halen, op pene van 6 rd s

. voor
die daerop voor d'eerste mael sal werden agterhaelt en verdere
lyffstraffen, na exigentie van saecken, indien sulx meermalen
Ni ni ymand werd ondervonden.
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13. Endc wyl oock speciael in dese lydon ondervonden
werd, dat veele hun niet ontsien, soowel in andere lieden
hunne landen in Ie breken, als oock die van de Compe

. nog
niet uytgegeven syn onwettig onder sig Ie trekken en van de
daerop wonende Javanen off andere possesseurs de vrugten
sig toe te eygeuen, dat soo niet en behoort, soo werl qpk
mits deseu een ygelyk en alle, die geen wettige gronl en
koopbrieven van hunne landen konnen doceren, op pene als
vooren geinterdiceert hun daer van te wagten en te onthouden,
mitsgaders diegeene, die soodanige landen beslagen hebben,
geordonneerl daervan weder afstanden aen heeuiraden kennisse
te doen, otnme naer billyckheyl der saecken, voorts ten
ineesten mille van'l gemeen, in gedisponneert en by faule of
nalatigheyt van dien, na gelegentheyt van saecken, over gecor-
rigeert en gestraft Ie werden.

Lastende en hevelende dien volgende de heeren heemraden
over de platte landen en respective land-droslen als hare
dienaeren, als mede militaire hooft-officieren der buyten forten
en alle andere, die het aengaen mag, op de onderhoudinge
en executie van dese oude en dienstige vernieuwde ordonnantie
nauw regard te nemen en te doen letten en te helpen
besorgen, also wy sulx tot bevordering van den landbouw en
beste deser colonie in't gemeen en desselfs inwoonders in't
bysonder, sodanig bevinden te behooren.

In de vergadering van Schepenen op 22 Hei 1686 is aangeteekend,
dal volgens de bedoeling der Regering gecommitteerde Schepenen
geene transporleu van erven ui' landerijen, gelegen huilen de
slad. zouden verleenen, tenzij de verkoopers vooral' door een
schriftelijk bewijs van den Secretaris van Heemraden bewezen
hadden, dat van den verkoop behoorlijk aan Heemraden kennis
was gegeven.

50 October. Afkondiging van de jaarlijksche plakaten
betreffende </<■ ■ / huysvaarders.'

3 November. Borgtogt, door den Vendu-meester te Batavia
Ie stellen, bepaalt! op 4000 rijksdaalders van 60 stuivers.
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Deze bepaling is afkomstig van hel Collegie van Schepenen-
De som hield verband met »de groote importantie van

•desselfls [vendumeester] administratie in dese tyden."

13 November. Uitschrijving van een algemeenen vast' en
bede-dag wegens het aanstaande vertrek van de
retour-vloot.

16 November. Eed-formulier voor de gezworen klerken
{griffiers) bij het Collegie van Schepenen.

Deze waren lot dien lijd loc beëedigd volgens het forma-
'"'i'. "hy hel ordonnantieboeck deser stede voor de secretarissen
"gestatneert." Maar dat formulier was door de aanstelling
Vi| n notarissen verouderd, weshalve Schepenen op eigen gezag
eeu nieuw formulier vaststelden, hetgeen niels bijzonders bevat.

28 December. Miniere regeling run het hoofdgeld der
Chinezen.

Nadat in 1660 bepaald was, dat het hoofdgeld van lijdelijk
te Batavia vertoevende Chinezen zoude bedragen '/4 rijks-
daalder (';, werd den 12' 1'" Maart 1674 vastgesteld, dat
Chinezen, »haare joncken latende ontvaren", van dat oogenhlik al'
''''ii geheelen rijksdaalder als hoofdgeld zouden moeien betalen.

Deze laatste bepaling gafaanleiding tol «disputen en vexatien
" (W pagters", waarom de Regering hij liet houden der ver-
pachtingen in 1685 liet afkondigen, »dat voortaan van alle
"aangekomene Chinese vreemdelingen, 't sy dat haare vaartuygen
•hier op Batavia leggen ofte lot nodige vertimmering nae Java's
"oostkust gesonden werden, en dat soo lange het mousson
" f"n nae China ie vertrecken niet verlopen is olf uyterlyck tot
'net nyteynde der maant July, sedert wanneer dan d'hier
""verhlyvende mede, nevens andere vaste ingesetenen, een
"geheele reaal van haar hoofdgell sullen moeten betalen."

(') Deel 11. Uadz. 194, arl. 5.
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1686.

23 Januarij. Vergunning voor de Bantammers met Com-
pagnie' s passen Ie varen naar de oost-kust van Java,
naar Bali, Lombok, Borneo {»dogh niet oostelycker
«als Banjer" . naar Biliton, Hunkit, Palembang, Djambi
en Malaka (»dogh in 'I heengaan en wederkeren over
nßatavia)".

Verbod tegen het medenemen van Batavia ter
verkoop zonder schriftelijk consent run sloven naar
eennje plaats, staande onder hel gezag ran den Ban-
tamschen Sultan.

Bantam was de streek, waarheen ie Batavia gestolen slaven
bij voorkeur vervoerd werden; en dit misbruik was soo erg
geworden, dat zelfs de Sullan van Bantam daarover geklaagd
bad.

Om zooveel mogelijk hierin Ie voorzien bedacht de Regering
bovenbedoeld consent, maar vergat te bepalen, wie zulks
kon afgeven.

Hel consent moest aan hel Ncderlandscbe opperhoofd te
Bantam vertoond worden; en, wilde men zijne slaven ergens
in het Bantamsche rijk verkoopen of naai - elders vervoeren,
dan had men daartoe nog een consent van den Sultan of van
diens »staat-minister", Pangeran Dipa Ningrat, noodig.

De poenaliteit was confiscatie van de slaven en »noeh so-
■daenige straffen als nae rechten en onse usantien tot hel
"Steelen en vervoeren van slaeven staen."

Onschuldige" eigenaren van gestolen of gedroste slaven
konden van de confiscatie hunner slaven verschoond blijven,
indien zij betaalden »het randsoen, dat 'er voor aan de weder-
»brengers betaelt mochte zyn."

Overigens bleven »dc ordonnantien, by de wellen van
«Batavia al over de vyfftich jaeren ontrent de slaven ende
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•derselver vercoop by den Gouverneur Generael ende Raden
"v <in India doenmaels vasl geslell, in syn geheel ende onver-
•mindert."

29 Januarij. Bepaling, dat üol voordeel van't gemeen'
de Compagnie renten zoude betalen over de gelden, door
Heemraden in Compagnie's bas lichtten.

Zulks geschiedde, omdat Heeniraden die gelden «andersints
'Wel elders op intrest souden connen stellen" en vermoedelijk
ue Regering die gelden liever onder zich behield.

29 Januarij. Belasting voor het onderhoud run de
grachten binnen Batavia.

■ Ingevolge van hel bepaalde op 10 April 1680 hadden de
gemaakt een •summarium der huurpenningen,

•die de huysen in ider block deser stadt comen Ie geven ofle
•souden connen geven."

Met behulp van dat summarium bepaalde de Regering, dat,
,( ' beginnen mei het jaar 1686, de eigenaren der huizen
jaarlijks moesten opbrengen een stuiver van eiken rijksdaalder,
kelken de hui/en aan huurpenningen waard waren, op welke

de Regering berekende maandelijks eene som van 281'/,
rijksdaalders Ie zullen erlangen.

De wijkmeesters werden gelast de belasting Ie innen en
:,;m Schepenen af te dragen, die het geld in Compagnie's
ta* zouden storten.

In de Bataviasche negotie-boeken moest voor dat geld eene
•afzonderlijke rekening geopend worden.

Het maken en repareren van kaai-muren bleef ten laste
T;ni hen. die »de daer voorslaande huysen toebehooren."

•"> Maart. Last voor de Bantammers, die op het gebied
run Batavia woonden, zich binnen 5 maanden aan te
melden bij den kolonel, J. F. Hohteijn, en bij den
kapitein der Maleijers, Won Abdoe'l Bagoes.
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Do bedoelde Bantammere moesten opgeven, of zij zich op
Compagnie's gebied gevestigd hadden vóór oi' na de ratificatie
van het laatste, mei Bantam gesloten contract (28 April 1684).

Bijaldien na die ratificatie, dan moesten zij het land
ruimen en naar Bantam terugkeeren, op straffe van als de-
serteurs aan hunnen wettigen vorst overgeleverd te worden.

Een grool aantal Bantammer* werd in dit stuk hij namen
opgeroepen, omtrent welke de Begering wist, dal zij aan de
oosl-zijde van de Tangerangsche rivier woonden.

24 Maart. Aanstelling run een inlandschen leermeester
en van een inlandschen chirurgijn bij hel mieuwe
popgebouwde armhuys" ie Batavia.

Deze aanstelling geschiedde op verzoek van liet Collegie
van diakenen en »op kosten van d'E. Compe", maar de trac-
temenlen werden niet vastgesteld.

17 April. Aanstelling van vier leden uil den Raad
run lndië 10l opperwijk-meesters over de stad en om-
melanden run Batavia.

Zulk geschiedde »omme de wyekmeosters buylen en hinnen
■uleese stad lot wal meerder yver op te wecken, mitsgaders
•met des te meerder ontsagh te munieren."

De opper-wljkmeesters (twee aan elke zijde van de Tji-liwoeng,
«sullende haar Ed\ de Moeken onder malkanderen, nae dat
•het best schicken wil, konnen vcrdcylcn") waren hevoegd
•van de particuliere wyckmeeslers, soo dickwils het haar Eds

•believen sal, rekenschap van haren yver af te vorderen."
Hel gezag van het Collegie van Schepenen over de wijk*

meesters bleef hetzelfde.

29 April. Last 10l hel opruimen run bamboe gebouwen,
enz., slaande binnen de stad Batavia.

Dil sluk is afkomstig van hel Collegie van Schepenen.
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Vooral mot atap gedekte •bamboesen kleyne huyskens ofte
"kotten" moesten opgeruimd worden, waartoe de Bailluw op

gezag kon overgaan, indien de eigenaren tol uit. Mei
168 G onwillig bleven aan den last van Schepenen Ie voldoen.

Ook werd <le Bailluw aangeschreven mei den meesten
Bpoed Ie doen afbreken «alle pisbakken, gevoeghuyzen, stel-
"'agien, hoenderkotten ende alle andere ongequalificeerde lim-
"meragien ende opstallen langs de grachten ende de groote
•rivier binneh deeser steede, except soodanige gevoeghuyzen,
"die len volle in ofte over 't water staen ende sonder erge-
°nisse van de voorby gaende ofte voorby vaerende luyden
>ï'hniyckl connen werden."

3 Mei. Last op de Notarissen op <lebuiten-posten zich
strikt te houden aan het bepaalde bij de resolutie run
16 Februarij 1680 nopens het uitsluiten van de
Weeskamer of den Curator ad lues. — Verbod tegen
lijdelijke uitsluiting van de Weeskamer of den Cura-
tor ad lites in testamenten. — Voorschrift nopens de
emancipatie van lijfeigenen, bij uitersten wil.

Weesmeesteren hadden bij geschrifte geklaagd :

* dat mei de meeste ligtvaardigheid bij voortduring in tes-
tamenten de Weeskamer werd uitgesloten;

* dal eene nieuwe soort van boedel-beheerders was uitge-
dacht, die de boedels aan de Weeskamer overgaven, zoodra
't hun niet langer gelegen kwam de hun toevertrouwde
boedels te administreren;

3 dat lijfeigenen bij testament werden vrijgegeven, zonder
dat in hun onderhoud behoorlijk was voorzien.

De Regering beaamde die klachten en liet daarom een
althentiek afschrift van dit stuk loekomcn aan alle Collegiên
Va 'i justitie, Notarissen ie, Batavia, en Secretarissen en Nota-
r 'ssen op de buiten-posten.

Als straf op het lijdelijk uitsluiten van de Weeskamer, enz.
zij, dal geen boedel, waarin een testament met
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zoodanige bepaling werd aangetroffen, ooit, olïc immer dooi-
de Weeskamer, dan wel door den Curator ad lilos zoude
aanvaard mogen worden.

Notarissen en Secretarissen moesten de testateurs op die
poenaliteil opmerkzaam maken en hiervan in hel testament
uitdrukkelijk doen blijken.

Emancipatie van lijfeigenen bij testament mogt alleen ge-
schieden onder de navolgende bewoordingen:

«Wyders verklaart de testateur nog vry te geven A en B,
•zyne lyfeigenen, mits dal zy van haeren vrydom niet sullen
»connen gaudeeren, nochte deselve genieten, ten ware dat sy,

■ voor Hoeren Schepenen olie haer Eerw" gecommitteerden
•verschenen olie gebrachl synde, bevonden werden krachten
•ende hequaeraheyt ofte andersints genoegsaeme middelen ie
«bobben om voor den lyl van ses achter een volgende jaren
»sig selven met vrouw ende, kinderen ie connen sustenteeren
•ende alsoo buylen last der Diacony Ie verblyven; van welcke
•nootsakelyckheyl de testateur verclaert van my [Notaris] ten
«vollen onderrigt ende gepraeadverteert ie syn; ende dal over
•sulcx de voorschr. lyffeygenen niel anders dan in voegen en
«in eas. als voorseyd is, voor vryluyden sullen connen pas.
•seeren, maer ler contrarie, wanneer sy nae des testateurs
«dool niet soodanig, als gesegl is, by gecommitteerde Sche.

■ penen bevonden werden, alsdan onder de macht van syne
erU'geiiaemen als lyffeygenen verblyven ende door den selven

•gehandhaafd werden, eeven ende also als of haer nooyl
«eenige vrydom gemaeckt was. als die de testateur verclaert.
in soodanicli glieval niel le, willen laclen slanl grypen, maer

«in teegendeel ie casseeren ende te annulleeren."
Als Straf op bel verzuimen van deze formule bepaalde, de

Regeering, dal Notarissen en Secretarissen bij testament
vrijgegeven lijfeigenen, die door Schepenen ongeschikt werden
geoordeeld mol eigen arbeid ol' middelen de kosl Ie verdienen,
voor eigen rekening gedurende 6 jaren zouden moeien onder-
houden, buiten kosten der erfgenamen ol' van de Ih'aconie
«ende dat behoudens in sulcken cas haer besprooeken vrydom.'
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DEEL TH. 12

14 Mei. Last voor de bovenlandsche, Javaansche of
andere hoofden en voorde tPriangers" 1° de bevelen en
wetten van de Compagnie na te leren: Ql" naar Bata-
via op te komen ler beslechting van onderlinge twisten
en tot het opgeven run hei aantal, enz. hunner on-
derhoorigen.

Dil si uk begint met ccuc omschrijving van het gebied der
Compagnie op Java, volgens welke dat gebied zich uitstrekte
•ten noorden en ten zinden dwars over bel cylant van de
"cene zee tot den anderen, daer onder medegereeckenl de
•wedersydén aen ode ontrcnl gelegene eylandjes; wyders ten
•oosten 10l aan de revier Carawang ende ten westen tol aen
"de revieren van Tangerangh ofte Ontong Java, soo verre
"die beyde revieren van de noorder zee all' nac ende door
•het. geberchte Ie lande waerl in op loopen ende dan voorts
•van daerse comen ie sluyten off eygenllyck haer versie
'oirspronck hebben, rechl zuyden aen lot over het geberchte
"aan de groote zuyder zee."

Di' ingezetenen van die landstreek, welke, «al voor veele
•jaeren" tol de Jakatrasche jurisdictiehadden behoord, mogten

aan niemand anders (»'\ sy coningen, vorsten, princen ofte
"Wie hel oock sonde mogen wesen") dan aan de Compagnie
onderdanigheid bewijzen "door hel opbrengen ofte geevenvan
•schattingh ende tribuyt olie oock wel op eenige andere
•maniere."

De onophoudelijke twisten tusschen de bovenlandsche hoofden
liepen voornamelijk over »de regeringe der volcken, hel ver-
•loopen der selve nae andere plaetsen, alsmede over de be-
•sittlngh der landen."

Om daaraan «eynlelyck eens een eynde Ie maecken" moes-
ten zij (binnen een onbepaalden lijd) Ie Batavia vertoonen
"een naemrolle van alle de menseben, die sy tegenwoordigh
"Onder haer gesagh hebben, als mede van de geene, die sy
•pretendeeren, dat daer onder gehouden syn ofte behooren
"Ie slaen, niemand! uylgesonderl, soo mans, vrouwen, als
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"kinderen, slaven ende slavinnen, met uytdruckinge, waerse
»van daen gecomcn en geboren syn."

Ahvic »niel aengegeven ende bekent gcniaockl ofte haer
«sclven comen bekent te maecken, by aldiense tol noch toe
•onder geen opperhooft mochten hebben gesorteert", zoude
gestraft worden als landlooper en vagebond.

c 2\ Mei. Openstelling van de vaart tusschen Malaria en
Padang.

De voornaamste reden van deze openstelling was liet ver-
krijgen van een tegenwigt legen de «woelingen derEngelsen"
op Indrapoera en Silebar, weshalve de vaart ook noordelijker
dan Padang zonde opengesteld worden, indien de Engelschen
zich te Priaman, enz. moglen vestigen.

Alwie naar bezittingen van den Sultan van Bantam op
Sumalra's Westkust wilde stevenen, moest eerst de hoofd-
plaats Bantam aandoen, om met «voorweten en kennisse drs
«Sullhans daer henen te trecken; en sou mede in'therwaerts
"komen aldaer aangieren om den Sulthan syne ordinaire ge-
•regtigheyt van d'aldaar vallende peper te betalen en alsdan
«dien corl tegens sekeren vasten prys tol Bantam aan des
»E. Homp» dienaren aldaer over te geven."

24 Mei. Reglement voor het nieuwe armen-huis.

1. Het gemeene armenhuys sal door twee broederen diaco-
nen als buyten-regenten, by haerluyden daertoe jaerlycx te
verkiesen, nevens een taelkundigen binnen-regenl ende desselfs
huysvrouw geregeerl werden.

2. De voorn, buyten-regenten sullen op alles, dal tot proffyl
der armen dienstig is, ten nauwsten moeten lellen ende sulx
met kennisse ende toestemminge der gesamentlycke diaconen
doen uylvoeren.

".. Den bhmeii-regenl. sal de broederen diaconen ende de
gecoramitteerdens 10l buyten-regenten alle beboorlycke respect
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toedragen en gehoorsaemen, in't geen ten dienste der armen
'-" het voors. huys mogl werden vereyselil.

4. In dii huys sullen niel geadmitteert, veel min geali-
öenteert werden ecnigc kloecke, cenloopcnde gesellen, maer
afgesegl werden, om haer kost mei wereken Ie gaen winnen.

S. Endc sullen dacrom impotente luyden, die fluxe kinderen
''oven de 16 jaren hebben, dat jongens syn, geen alimentatie
voor deselve genieten, noglc deselve by haer in 't huys
niogen hebben, dog wat de mcysjens aengaet, deselve sullen
gebonden moeien werden 10l nayen, brayen van coussen ofle
endere hantwereken, die binnens huys konnen geschieden, om
Wanneerse de ouderdom van . . jaren hereykl hebben, bequaem
Ie syn daermede haer eygen kost te konnen winnen, gelyck
"H'ile. de buyten-regenten eenige van soodanige meysjens voor
«e l<osl en kleedinge sullen mogen besteden hy fatsoenelycke
'tijden om deselve. na onse vaderlandse wyse, te dienen ende
;| I S| »> daerdoor hel armenhuys te ontlasten.

6. Dienvolgende sullen alle arme luyden, die wel kloeck
v'in leeden syn, dog om de beswaernisse van vcele kleyne
hinderen in dit huys genomen worden, mitsgaders de jongens,
'li<'. onder de lü jaren out en van de vereyste slerckle syn,
gehouden wesen dagelycx voor den middag ten 7 uuren ende
Namiddag ten halff twee uuren tegacn na het ambagtsquarlier
"" 'sComp8

. equipagie werff, om aldaer soodanige ambagten
Ie doen ende te leeren, waerdoor die jongens bequaem werden
konnen om in Ivden en wvlen haere kost te winnen en alsoo
,

j

1 huys tol geen venier last te slreckcn.
7. Vooral sullen in dit huys niet geadmitteert werden

eenige luyden, die mei de laserye, Spaense of Ambonse pocken
"11 andere smetlelyeke siecktens besel syn, maer daeruit ge-
bonden off wel, naderhand sub? te vooren komende, daeruyl
gestel! werden.

8. [)en Binnen-regent sal pertinent moeten aenteykenen
de namen en toenamen dergeene, die in't roorsz. armhuys sullen
komei i gealimenteerl ie werden, mitsgaders't gene deselve
medebrengen ofte haer mogle toekomen en daervan kennisse
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geven aen de buylen-regenten om telckens ordre te ontfangen,
waer deselve persoonen geplaetsl en hoc mei sodanige goede-
ren sal werden gehandelt; evengelyck aentekeninge ende
kennisse gedaen ende gegeven moeten werden van al degene,
die tot ontlastinge der diaconie üyl het gem. luns sullen
gaen of daerin komen Ie overlyden, alles met pertinente
byvoeginge van dag en datum.

9. Alle personen, in gem. huys komende om gealimenteerl
te worden, sullen gehouden syn liaere meubelen en klederen
mede te brengen, om deselve tot liaer behoefte (sooveel uoodig
sal syn) Ie gebruyken, sullende hel verdere, dal sy besitten,
ten gemeenen beste der armen geëmployeerl werden.

10. Gelyek oock ten gemeenen beste der armen aenstonts
vervallen sullen soodanige vaste goederen ofle erffenissen, als
de voorn, arme persoonen in'l gein. huys komen mogten loe-
behooren off naderhand aan besterven, ten waere de erffenisse
soo grool mogLe wesen, dat de luyden daervan buyten yraants
lasten konden leven, alvoorens voldaen hebbende, hetgeene aen
haer in het armen huys, soo aen spyse, kleedinge, als anders,
mogte wesen te koste geleyt.

11. De arme persoonen sullen gesamentlyek vanrys, sout,
water, vuir, ete. versorgl en daerenboven maendelycx toege-
leyt werden soo vele contanten tot fcoespyse, als de broederen
diaconen sullen bevinden Ie belmoren, calculatie maeekende
op yders behoeftigheyt, impotentheyt of getal van kinderen.

12. Wyders sullen de armen niet vermogen te verquisten,
verwaerloosen ofte verquanselen, 'tgeene haer tot onderhoud
van haer lichaem sal syn gegeven.

\7>. Een ygelyck sal met alle eerbiedigheyt ten gesetten
lyde dagelycx moeten verschynen ten gebede, 'I welck door
een ervaren inlantse leermeester, 10l dal huys gehoorende, ten
bvwesen van den biniien-regenl, alle morgen en avonden ten
7 uuren op bel teeken der kloeke sal moeien werden gedaen,
soowel in de Nederlantse als inlanlse tale, gelyck mede een
ygelyck des Maendags voor de middag ten 8 uuren de cate-
chisatie van gem. leermeester sal moeten b\ wonen, om in de
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gronden der religie geoeffent te werden, dog des Sondaegs
v°or en na de middag sal eeu ygelyck sig moeten vervoegen
ll;i1 ' ilo kerck om aldaer Godls woord te hooren, komende naer
'eyndigen vau den godsdienst weder behoorlyck thuys, onder-

wylen dat oock door den inlanlsen meester een stiglelycke
Predicalie aen de siecken sal voorgelesen werden.

14. Alle gehoude persoonen en derselver kinderen sullen
fder apart of wel twee familien, dieniel te groot van kinderen
Byn, by den anderen in een huysje gelogieertwerden, verstaen-
,'(' hier onder ook weduwenacrs en weduwen, die familien
"ebben, dog van de geen, die sonder kinderen liacr buylen
'' ( 'ii egten staet bevinden, sullen de manspersoonen alle by
•öalkanderen in een groote, aparte kamer end»! soo mede de
Vl 'ou\vs]iersnnnen alle l>y malkanderen in een andere, groote
kamer gelogieert werden ende by vervullinge van dien insoo-
flanige apartemenlen als hunluyden by de buyten-regenten
sullen toegevoegt werden, om daardoor alle onbehoorlyckbeden
v°or ie komen.

15. lmani in 'tmeergeni. buys sieek off kraiick werdende,
s;| l sulx door den binnen-regent aan de buyten-regenten moeten
Bekent gemaeckt werden, om bare ordre in 'tplaetseu ofte
Vl 'r|ilaelsen derselve op te volgen, suilende de gésonde armen
"y beurten uj> de siecken en andere impotenlen lerordrevan
'"'ii binnen-regent moeten passen en, sulx weygerende ofte
v; 'iido siecken afloopende, daèrover arbitralyck gestraft werden.

16. . Hoedanig ook gestraft sullen werden de geene, die in
'"'l buys en voornamentlyck omtrent de siecken eenig getier
"" geraes maecken, soo mede die eenige boomen ofte vrugten,
111 ' i buys staende, schenden off aen 't buys selfs eenige schade
°o verbreeckinge sullen doen.

17. Den binnen-regent sal moeten besorgen, dal een yder
s .V| i logieraent, als mede syn lichaem en kleederen behoorlyck
Peynige en suyver houde; voorts dat liet geheele armhuys
Va" vuyligheyt bevrydt blyve, waertoe de gesonde armen by
W(,| ''kelvkse beurten tol een bequaem getal sullen gebruyekt
berden.
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18. En sal daerom niemant vermogen syn water ie raaecken,
gevoeg te doen off andere vuyligheden neder te werpen, als
ter plaelse daertoe geordonneert, op poene van daerover ge-
laerst Ie werden.

19. Niemand sal vermogen eenige twisl ofte tweedragl
tegens den anderen te moveren; en sal den binnen-regent sulx
moeten tragten voor te komen, niettemin daervan kennisse
gevende aen de buyten-regenten.

20. Van gelycken sal oock niemand een anders goei ver-
mogen na sig te nemen ofte tragten Ie verdinsieren, onder
wat pretext liet ook sonde mogen syn. op peene van daerop
na exigenlie van saecken len exempel van andere, gestraft te
werden.

21. Den liinnen-regenl sal moeten beletten en voorkomen.
dat door ymant eenigen slenken drank in'l gem. armhuys
werde gebragl tol voorkominge van alle dronckenschap, gelyck
ook door hem hel dobbelen, spoelen en alle oneerbaarheden
met de uyterste vlyl geweert sal werden.

22. Imand der armen, genegen synde, hoven de Sondaegs-
prediealien, in de weeck den publiecken godsdienst hy Ie woonen
ofte tot divertissement ergens anders Ie gaen, sal sulx den
hinnen-regent bekent maecken en ler behoorlycker lyl weder
in't huys moeten verschynen, 'I welck des avonts voor hel
gebet ende snlx len hall!' sevenen sal syn, suilende de poort
van'l huys precies ten agl uuren geslooten werden.

23. De armen persoonen, in'l generael uytgaende, sullen
hebben bacr te wagtcn voor eenige bedelarye langs 's heeren
straeten off wegen, onder wal schyn snlx oock sonde mogen
wescii. op poene van de eerste reyse een maend. de tweede
reyse. drie maenden ende de derde reys voor allyl nyl bel
armenbnys gesel en dacr benevens ter discretie der buyten-
regenten gelaerst te werden, aen denwelcken den binnen-regent,
daervan kennisse krygende, opstonts gehouden sal syn'tselve
bekent Ie maecken.

2i. De armen sullen gebonden syn de broederen diaconen
en insonderheyt de buyten-regenten, mitsgaders den binnen-
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tegen! te gehoorsaemen en behoorlyck respecl te bewyseD,
°P arbitrale correctie na gelegentheyl van haer misdryf.

28. Den binnen-regent sa] sorge dragen moeten voor 't
V|| ii' en ligt der armen, om alle ongelucken voor te komen,

liy oock gehouden blyfl al 'i vuir en't ligt buyten't
s'Hi' lot onvermydelyck behoeff der sware siecken gebranl
•uoet werden, 'savonts ten 9 uuren uyt ie doen.

26. Gelyck mede gehouden blyfl somtyts des nagts de
■"onde te doen ende de wooningen te visiteren; sullen daerom
|,( '» ygelyck der armen verpligt syn hare deuren voor hem
**nstonts ie openen.

27. Den binnen-regent sul niemant der armen vermogen
ll; schelden off lasteren, veelmin te slaen off te sloolen, maer
ter contrarie, ymand misdaen hebbende, 'tselve, als vooren
Resegt, sonder uytstel de buy ten-regenten bekent maecken, die
«aerin versien sullen na behooren.

28. Insgelycx sal denselven behoorlyck sorge moeten dragen,
"*' niel liet alderminste van 't geen door de diacony tot
onderhoud en-behoefte der armen ingekogt en tot syn ver-

in 'I voors. armhuys gelevert is, verwaarloost, ver-
luist ofte gestoolen werde.

29. Wyders sal denselven geensints mogen verhinderen off
verbieden, veelmin qualyck bejegenen den genen, die in't
;,| 'inlniys komen om de armen met een goei hart off voor-
"eiucii te besoecken, maer integendeel soodanige visiten gedogen,
deselve persoonen vriendelyck bejegenen en tot mildadigheyt
■W armen animeeren.

30. Alle welcke voorenstaende articulen by den binnen-
•"ègenl en de arme persoonen punctuelyck sullen moeien werden
Seobserveert en naer gekomen, op soodanige peenen en domes-
'i'lMe correctie, als by de buyten-regenten, met toestemminge
'ler gesamentlycke broederen diaconen, tegens de voorz. buys-
Renooten, na gelegentheyt van saecken, sal bevonden werden Ie
behooren, behoudens dal alle delicten, die met geen domestique
straffen geboet konnen werden, ler kennisse van den officier
Rebragt ende door hem gecalangeert sullen werden.
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31. En sullen de ouders gehouden syn hare kinderen over
derselver stoutheden en onbehoorlyckheden na behooren te
castyden, om alle ongeruymtheden voor Ie komen, houdende
yder de syué in behoorlycke tugt en discipline, op peene van
|py conniventie en nalatigheyl ;ils voorstanders van hel quaed
na hel goetvinden der buyten-regenten gestraft te werden.

51 Mei. Bepaling, dat Soemedang, «alszynde buyten het
'■oude Jaccatrasclie ressort", wat crimineele zaken betrof,
behoorde tot hel gebied run den Raad van justitie te
Batavia, wordende echter civiele zaken «rauwelyck ter
»eerster instantie voor lierren Schepenen geventileerd."

18 Junij. Uitbreiding van het Collegie mn Heemraden
met twee leden.

Zulks geschiedde »tol meerder voorlselling van de saecken
»desei' ommelanden en omme de daer toe gerequireerde visites
»hier ende daer te beter te connen waerneemen."

18 Junij. Magliging op hel Collegie van Heemraden
«sommige stucken lands in besith te geven om deselve nae
«belmoren onder de daartoe stamde conditie te cultiveren."

IS Junij. Bepaling, dut Heemraden zouden innen de
tienden der padi, »groeyendc op 's Compagnies eygene
<>en noch onuylgegevene landen, door verscheyde Javae-
»nen ende andere ingeselenen gecultiveert ende beselen."

Volgens de Regering waren de bebouwers dier landen.
waarvan de Compagnie »als noch de rechte grontheer" was,
■gantscb niet ongenegen" tienden op Ie brengen.

ieder lid van het Collegie van Heemraden mogt jaarlijks
500 bossen van die, padi lot-fpurage van zijne paarden nemen.
Hel overige moest lot hetzefde doeleinde ten behoeve van
Compagnie's paarden-stal worden gebruikt.
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18 Junij. Last op den Sccrctari* run het Collegie van
Schepenen geene opdragten of koopbrieven run lande-
rijen Ie passeren, veel minder af te geven, vóórdat
hem gebleken ivas, dut de verkoopers aan Heemenden
kennis luidden gegeven run hun voornemen.

De Secretaris moest voor de boete ad <> rijksdaalders, be-
paald bij bel plakaal van 28 December 1685, aangesproken
borden, «behoudens s\n guarrant op de vercoopers", omdat
dezen slechts door zijn verzuim in de boete konden vervallen.

18 Junij. Bepaling run het salaris run gecommitteerde
leden run het Collegie run Heemenden, alsmede run den
Secretaris, den Bode en den Landmeler run dat Collegie.

Gereflecteerd zynde op het geene haar Eerwaardens voorstellen
van hel salaris, dal de leden van dit Collegie van Heemraden
souden genieten voor de visites, die sy ten versoeke van eenige
wistende parlliyen off wel ter instantie van andere lieden,
''ie mei eenige uytgifte van [anderyen gebenificeerl werden,
souden kinnen te doen, en van gelyken mede wal den secretaris
en bode voor baere moeyten ende arbeyt, mitsgaders voor yder
visite souden trecken, soo is goed gevonden "i selve in dier
voegen te approbeeren om, als gesegt, betaalt Ie werdendoor
eenige procederende parlliyen, die de visiles off ocuMre in-
spectien mogten versoeken off na het oordeel van beeren bcëui-
raden van noden hebben, mitsgaders de geene, die men met
seeckere stucken lands zoude mogen begiftigen, en tot welkers
•Ueling de presentie van gecommitteerde heemraden soude
Rerequireerl syn: weshalven dan aan salaris voor een visite
buyten de buyten-forten en ringsloot off nieuwe sleet genoten
s; d werden, als:

by de gecommitteerde leden, yder Ild9 5
hy den secretaris ende, bode, yder » l'/j

voer een visite binnen de forten en ringsloot, etc:
by de gecommitteerde leden, yder » 2
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liy den secretaris en linde, yder 1U1 1' 1
des dat voor metingen, soo verre te doen zynde,
dat daar toe ecu dag heen en weder vereyscht
werd, genoten zal werden eens soo veel, als voor
de gene, die buylen de forten gedaan werden,
off zoo veel meer als min, als by dal coflegie
billyk gcoordeclt sal werden.

Synde by dese gelegentheyd mede goei gevonden sekere
lyste van hel salaris voor den landmeeter linalyk te approberen,
die \vy op den 12*" October der verleden jaars provisionelyk
10l nader bevinding goed gedagt hadden Ie laten observeeren,
soo als doe ler tyd daarom maar by nolnle aangeteken l is.
luydende van woorde 10l woorde aldus:

Lyste van 'I salaris van den Landmeler deser slede Batavia.

Binnen de stadl en voorstadt, als mede op de
buyten hann.

1. Voor 'l. melen van een erll'binnen de sladl. ofle.
ineer als een erll'. mils dal die een persoon
toekomen, soo de mei ing binnen den tyd van
ses uuren kan geschieden, sal den landmeler
genieten Ilds ö

2. Gelyk mede in de voorstadt ende de erven, die aan
den buylen barin rondom de stad gelegen syn.

5. Soo de mclinge niel kan geschieden binnen
den tyd van ses uuren, soo sal den landmeeter
voor ider uur, daar by langer meet, noch een
halve ryxdaald 1' meer genieten, hoven de voor-
gestelde drie ryxd\: maar soo hy de mclinge
in minderen tyd kan afdoen, 'l sy in hoe kol-
len lyd het ook sonde mogen weesen, edoch
volgens hel begeeren van de gene, die hem Ie
werk stellen, zal hy egter de Voorschreve drie
ryxd' vol genieten.

Huilen de sladl en binnen de fortressen.
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4. Voor 't meten van een si uk land ofte thuyn, gele-
gen binnen het district van de fortressen Sotite-
lande, Noortwyk, Ryswyck en den nieuwen
dam, soo de metinge op een dag kan ge-
schieden met hel hoon ende weder gaan, sal
den landmeter genieten IW1S 4.24

•>. Wel verstaande alschoon de metinge inkorler
tyd wierd afgedaan, sal hy egter het volle geld
van vier ryxdaalders en oen halff genieten.

6. Maar ingevalle de metinge den eersten dag mei
hel heen en woei' gaan nicl kan geschieden,
maar dal don landmeeterdaar langer tyd toe van
nooden heeft, sim sal de metinge by ilon dag
betaall moeten werden, te weten voor yder dag. » 4.24

7. Maar don landmeter sal gehouden wesen don
eersten dag don tyd van vyff uuren te meten,
niils dal hem vry sal slaan die agter malkan-
deren aff te meten dan uil'dal hy tusschen beyde
wil rusion, maar don tweeden dag mede noch
den gantschen dag werk hebbende, sal hy ge-
houden zyn ses uuren te meten, en den dag, dal
hy godaan zal hebben om weder na de stadl te
gaan, sim sal hy modo maar gehouden syn vyff
uuren lang te molen.

s. Ynnlers. soo den landmeter hoven dese gesli-
puleerden tyd noch niel zyn meling niet gedaan
heeft olf wel gedaan hebbende noch nae de stadt
moet gaan, te welen, sou hy don laasten dag
volkomen ses uuren lang gemeten heeft, soo

sal hy daar voor oen halve dag huur genieten, ten
bedragen van • 2.12

0. Den landmeter sal niet gehouden syn hy minder
als by halve dagen hem Ie lalen betalen, excepto
den oorsion dag sal hem altyd vol betaalt wer-
den, alwaar hel nok, gelyk vooren gesegtis, de
metinge in nog soo veel korten tyd gedaan
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wierd, en dal uyt consideratie, dat hy de gang
been en weer moet doen.

Buyten de forlressen.
10. Soo de metinge gedaan moei werden buyten

liet district van de meer genoemde fortressen,
soo sal den landmeter genieten 's daags.' ... lid- 6

11. Sal den landmeter voorders gehouden wesen
in de metinge buyten de Fortressen, meer ge-
melt, zig te reguleeren naar den inhoude van
het 4, a, G, 7, 8 en 9' artieul, uytgesondert
syn dag huur, die hier, gelyk in't 10de artieul
gesegt, gesteld is op 6 rd8 en een halve dag op
3 ryxdaalders.

1-. Voorders, soo de metinge buyten de voorsz.
fortressen geschiet, soo sal den landmeeter
moeien versien werden mei een bequaam paard
off, soo men niel Ie paard ter gedestineerde
plaatsen Kan komen, met een bequame schep-
praauw, off by mancquement van dien, off zyn
eygen gebruykende, sal daar voor een halve
ril' daags in reeckening mogen brengen.

Voor 'l maken van caarten.
15. Voor 'l maken van een caart met hel nodige

schrift, daar by slaande, maar een imperiaal
vel groot wesende, zal hy genieten ■ 5

14. Voor een caart grooter, als een imperiaal vel
grool is, sal den landmeter voor alle de overige
vellen nog genieten voor yder » 1 ';.,

I!j. Dal is voor een eaarl van twee vellen « 4'/;,
» » » » drie » » G
» > » » vier » » 7 'j.,

ende soo voorts.
16. Moei verslaan werden, dal hol roven van hnyseii en erven

hier niel onder begrepen is, maar het selve moet gevolgt
werden na de voorgaande ordonnantie ende statuten,
daar op gemaakt.
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srJunij. Last op de eigenaren van landerijen vóór 1
Julij 'IGBG aan Heemraden hun »quota" (400 slin pen-
ning Ie betalen. — Bepaling, dal zij, wier landerijen
meer dan 2000 roeden van de stad Batavia gelegen
waren, eveneens ler taxatie van Heemraden moesten
betalen den 400*'™ penning »ra» de tegenwoordige

ivaerdye liaerer thuynen, landen ofte boom-
igaerden, soo voor dit als 't volgende jaer."

I'il, plakaat boudl verband met het stuk, uitgevaardigd op
" Julij IGBIS, waarvan het gedeeltelijk eenc ampliatie is.

Laatstbedoelde eigenaren moesten hunne belasting vook-1 686
"(-'talon binnen G weken, »te reeckenen van den lyi, dal
'hen lieden haere quotisatie door last van bëeren Heemraden
"aengezeyl sal syn" en die voer 1687 «nevens alle andere,
'Vóór den eersten dach van July desselven jaers."

I*e straf • ij> non-betaling was parate executie.

2 Julij. Bepaling, dal dienaren van de O. 1. Compagnie,
suspect van particulieren handel, «fraudatie o/f
•andre quaede gangen", door de Gouverneurs en raden
der buiten-kantoren naar Batavia moesten opgezonden
worden «met de indiciën ende praesumptien, tot hoeren
■laste leggende."

Het regt tot opzending naar Nederland, »buyten qualiteyt
•ende gagie", lieliield de Honge Regering »om goede reedenen"
;i; in zich.

Ö Julij. Last op de inlanders te Bekasi, die vroeger
(gestaan hadden onder het gezag eau den inlandschen
luitenant, Karla Soelu, zich weder onder diens bevelen
Ie stellen.

Zij moesten aan dien luitenant »in alles ten dienste der
'E. Coinp. bebulpsaem syn, soo wel in 'l repareeren vanden
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•pagger op Bacasy, als om de nodige houtwercken Ie helpen
•kappen, mitsgaeders alles Ie doen, wat den dienst der E.
•Couap. aldaer sal comen te vereyssen."

uitdrukkelijk werd bepaald, dat geen [uitgeweken] »Javae-
»nen, in wat Ihuynen ofte hoven die mochten verdeelt syn
»en de vruchten van dal landt genooien hebben, daer van
[scil. van hel terugkeeren onder het gezag van Karta Soeta]
•verschoon! syn."

23 Julij. Toepassing {mutatis mutandis) nut de instructie
voor de Wijkmeesiers te Batavia van 1G October 1685op
de Wijk- en Buurt-meesters in de ommelanden dier stad.

Op het verloog van Heemraden geschiedde deze toepassing,
waarbij de volgende wijzigingen in de instructie voor de wijk-
meesters te Batavia werden gebragl:

t. Aengesien de toesigt ende sorge deser wyk- en buur-
meeslers ten platten lande byna omtrent eene ende deselve
saecken als die van de wykmeesters binnen dese. stad haere
reflectie heeft, soo is in rade van India, op't vertoogh van heeren
Heemraden, verstaen by forme van aenhangsel, alle 'I geene
in desc hovenstaende articulen gecomprehendeerl en geordon-
neert staet, oock te extenderen tol dese buur-en wykmeesters
ten platten lande, soo ten aensien van haere jaerlyxe verkie-
singe, authoriteyt ende bedieninge als anders, alleenlyck met
soodanigen onderscheyt als't different der subalterne jurisdic-
tien van Schepenen en Heemraden, mitsgaders bet onderscheyl
tusschen sleeneu gebouwen, straten en burgwallen binnen de
siadt. mitsgaders de Ihuynen, boomgaarden, gemeene wegen.
sloten en revieren en kaden buyten de sladt komt mede Ie brengen.

2. Sullende dienvolgens dese wyk- ofte buurmeesters, in
plaets van'l wapen van Batavia, yder voor baerluyden huys,
heek ofte land moeten ophangen het wapen deser landeryen,
synde een clappus boom op een blaeuw velt, en inhare bedier
ningen responsabel syn, niet aen heeren Schepenen, maeraen
heeren Heemraden, invoegen dal het geene inde voorenslaende
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ordonnantie vervat slael, vande jaerlyxe nominatie doorheeren
Schepenen te maeckcn, de naemrollen liarer wycken aen liceren
Schepenen op Ie brengen, mitsgaders van 't. ergerlycke leven
«er inhabitanten aen den geregte oiï den Bailliu Ie kennen te
Reven, etc. ten reguarde van dese wyck-ofte buurmeesters ten
platten land verstaen sal moeien werden syn reflectie te hebben
°p liet Collegie van liceren Heemraden en den Land-drost respec-
tive, gelyck mede in plaets dal de wykmeesters binnen de
stad tot een teecken by tyde van brand een witten band ofte
cherpe aen hebben moeten, dese wyk- en buurmeesters ten
platten lande 10l een teecken sullen moeten voeren een groene
geverfde halve pieck, sullende in plaets van leere brandemmers
te" platten lande gebruyekt werden groole bamboesen om
Water te scheppen, die nevens de brandladders met een byson-
Qer merek geteekent sullen werden, om na't blussen der brand
Weder tot haer regte eygenaers te konnen komen, van welcke
bamboese emmers de wyk- ofte buurmeesters sullen moeten
versorgen, dat alle de kleynste huysen yder ten minsten van
s°s . endc grotere huysen, naer advenant van meerder getal
Voorsien syn en soomede dat er hier en dacr oock genoegsaem
Ketal van bamboese brandladders in voorraet sy. Wyders
sullen dese wyk- en buur-meesters ten platten lande onder
«'opsigt van heeren Ileemraden oock moeten gade slaen, dat
onse geemaneerde ordres en de vorige placcalcn over't peint
•lei' landeryen, watergangen, dyeken, bruggen, gemeene wegen,
(,|('-, sou als die in ons placcaet van 28en December des verleden
jaers 1685 alle hy een versamei l, gerenovert ende geamplieeii
Byo, door de ingelanden yder in haer wyck promptelyck agter-
v°lgt werden, soo en in diervoegen, als hetselve aen de wyck-
heesters binnen de stad ten reguarde vande gemeene straten,
burgwallen, bruggen, etc. Ie observeren slaet.

23 Julij. Bepaling, dat de Rooimeesler mor zijn werk
binnen de stad Batavia ondergeschikt zoude zijn aan
het Collegie run Schepenen, maar builen de stad aan
het Collegie run I[éénmalen.
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23 Jiilij. Bepaling, dat -een continueele palrouilje'
door de ommelanden van Batavia zoude rondgaan.

24 è 30 «wackere, fluxe", inlandsche soldaten worden in
diensl genomen, speciaal >omme alle quaet geboeffte ende
• insonderheyl brandstichters te platten lande Ie attrappeeren
•ende weeren."

24 Julij. Oproeping van alle ingezetenen (vgeen natie
Duytgesondcrt") lusschen de rivieren Angkee en Tan-
gerang.

Alwie woonachtig was «opwaerts van de nieuwe gegrave
«revier oflc Comps pagger op Tangerangh totnaeromlaegaan
•de mondt der gemelte twee revieren", mocsl binnen eene
maand naar Batavia opkomen om «haere namen aen Meeren
•Heemraden bekent te maecken, als mede wat landen sy thans
'besitten ende boe sy daer aen gecomen syn, als mede, bot;
•veel en wal volekeren sy onder baer hebben."

Zulks geschiedde, opdal «eens alle de verschillen, die de
• Hoeren Heemraden daegelycx (over bel besitten dei' selve
"landen) lei- ooien romen, mochten ten rechte weiden g'exa-
•raineert ende affgedaen ende een yder in gerustheyl syn
•landt mach bebouwen, dal hem sal werden toegevoecht."

0 Augustus. Bepaling: I°. dat overleden slaven van
Christenen alleen >ler ordinaire begraeffplaetsen" en
nu verkregen vergunning run de respective officieren
run justitie mogten begraven worden: 2° dal de offi-
cieren nl. in, hunne licentie-briefjes, niet alleen de
namen der overleden slareu, maar ook die hunner
lijfheeren moesten vermelden.

Het bepaalde sub 2" werd opgenomen, »len eynde de
•dootgraver der Nederlantse kerek de maendelyxe rullen daer
•van te pertinenter magh opmaecken."
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UERL 111. 13

-j- September. Waarde-verhooging van met zeker otnerck"
voorziene dukaten lot 2'/ 4 rijksdaalders en van dito
dukatons 10l 12 schellingen per stuk.

Hel bewuste merk zoude bestaan, voor de dukaten uil de
letter B en voor de dukatons of zilveren rijders uit »een
•cleyn ruytertje, nae de slinckerbandt rydende."

Met dat merk zouden alle in Compagnie's kas aanwezige
t'ii »na desen nocb te becomen" dukaten en dukatons voor-
zien worden, »ler presentie van twee gecommitteerde, als
•een tiyt den achtbaeren raed van justitie ende een, te weeten
»een borger, uyt bet eerw. Collegie van beeren Schepenen."

Genoemde munten moesten voor den aangegeven prijs
"binnen dese sladl Batavia ende desselffs resort" door een
ieder aangenomen worden, terwijl de Compagnie zicb verbond
ze ten allen tijde voor dien prijs in ontvangst te nemen.

De ongemerkte dukaten en dukatons behielden hunne vroegere
waarde, t. w. die van 2 rijksdaalders en van 11 schellingen.

ü September. Toekenning aan den Commandeur Ie Ban-
tam van 12 rijksdaalders 's maands voor
'Iraclemenlen der aankomende en verlreekende schippers",
alsmede van een jaarlijksch rantsoen., zooals den 19den

October 1685 aan liet Opperhoofd te Japara was
toegekend, baren zijn kostgeld, doch «in plaets van't
»vrye magasyn."

Het kostgeld van den Commandeur bedroeg 20 ligte realen
°f 16 rijksdaalders.

Wanneer een Opper-koopman te Bantam bet gezag voerde,
vei|<reeg deze »het ordinary opperkoopmans kostgell van
"13 ligte realen."

De administrateur ol' tweede persoon genoot zooveel kost-
geld, als zijne »qualiteyt" medebragt.

Hij, nocb de «mindere suppoosten" kregen iels boven bare
"gagie, kostgell ende rantsoen."
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10 September. Aanstelling van een tweeden Landmeler.
•Door de fatigues van het meten der landen in regen

»ende sonne, mitsgaders door boscli ende moerassige plaetsen"
was de landmeter, E. Verhagen, «vceltyds sieckelyck "

Zoo de aan te stellen tweede landmeter in Nederland niet
geëxamineerd of geadmitleerd was, zoude hij voor twee ge-
committeerde leden uil het Collegie van Heemraden een
examen moeten »uytstaen."

13 September. Bepaling, dat Compagnies dienaren en
anderen Ie Bantam «in ras crimineel" teregi moesten
staan raar den Hand aldaar, die onder nadere ap-
probatie van de Ilooge Regeering bevoegd was dood-
vonnissen te vellen.

27 September. Bepaling, dal de verdeeling van den
wijn, welken de lleeren Major es gewoon waren aan
de leden der Hooge Regering ten geschenke aan te
bieden, zoude blijven, »soodanig als voormaah daar
Domtrenl gepractiseert geworden is."

Er waren «geschillen" over die verdeeling ontstaan.
De Gouverneur-Generaal verklaarde nu »sigh nooyl met

«dieselve verdeling meer te sullen bemoeyen."

1 October. Tijdelijke regeling der openbare godsdienst-
oefeningen ie Batavia.

Vermits de Ncderlandsrhe kerk zware reparatiën moest
ondergaan, waartoe de noodige »moerbnlckcn" van Java's
Oostkust waren ontvangen »ende geprepareert", bepaalde de
Regering, dat tol nader order, Ie beginnen met 13 October
1686, »de Nederlands»; Sondags en wekelycxe predicatien"
gehouden zouden worden in de Portugesche kerk, de Porlu-
gesche predikalien in de Maleische kerk en de Maleische
predikatien in de Portugesche huiten-kerk.
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IS October. Vaststelling van het maandelijksche kost-
geld voor Majoors op 13 slechte realen.

Dit kostgeld \v;is »'l hooghste, dat by eenigegequalificeerde
■ministers alhier <>j» Batavia genoten werd."

Last op de osteenhaelders" aan den Boom te
Batavia af te geven i 2 van de grootste straten, welke
zij aan boord hadden.

Vroeger hadden de «steenhaelders, die met sodanige steenen
[scil. corael ofte zee-steenen] uyl der zee de revier incoomen,
•noyl eenige thol off yets diergelycx betaelt", weshalve de
Regering hun nu bovenbedoelde »impositie" oplegde, in ver-
band mei haar plan »de vervalle steene hooffden deser revier
•in 'i geheel op Ie haelen ende te vernieuwen."

L 2 L 2 October. Afkondiging van de jaarlijksche plakaten
betreffende de *'thuysvaarders."

November. Uitschrijving van een bede-dag voor de
eerlang vertrekkende retour-vloot.

11 November. Aanstelling van een inlandsehen leer-
meester op het eiland Onrust Hot ondertvijsinge der

• sirarlen en lyffeygenen aldaer."
29 November. Bepaling, dal jaarlijks deprovisie-maga-

zijnen en ullr andere pakhuizen en magazijnen der
Compagnie te Batavia duur speciale gecommitteerden,
«immers nlh/l soo nauw uls doenlyck is", zouden
worden opgenomen.

De gecommitteerden moesten rapporteren aan den Directeur-
generaal en deze weder aan de Hooge Regering om te
beslissen, «off de bevonden laccage oock passeren kan off niet."
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1687.
3 Januarij. Vergunning voor de Weeskamer «hare ledigh

»leggende contanten by d'E. dump. op intrest te
«bramen, mits 'er dan 'telckens weder even soo veel
»yelt van andere luyden afgelegt sul moeien werden,
twel Ie verstaan, wanneer het dan lm d'E. Camp.
tgemisi kan werden."

Hoeveel ile interest bedroeg, welke de Regering valideerde,
wordt niet gemeld.

De Indische Regering leed dikwerf aan geldgebrek en leende
alsdan zelfs van particulieren.

7 Januarij. Verbod legen het onderling trouwen run
melaatschen.

Zoodanig huwelijk was verboden, »nieltegenstaende wal
"trouw beloften syluyden oock aengegaen ofte reets kinderen
»by malcanderen geprocreëert mochten hebben, 'l sy voor
»ofte nae dat een van heyden die sieckte overgecomen mogt
»syn."

15 Januarij. Voorschrift nopens het begraven van lijken
van inlanders.

Lijken van inlanders mogten alleen begraven worden ler
plaatse, »die daertoe expres sal worden gedesigneerd, immers
•altyt niet binnen den circkel van onse buyten-pos ten."

Eene strafbepaling is verzuimd te maken.

15 Januarij. Verbod voor de Mahomedaansche ingeze-
tenen beesten te slachten «10l hare publycke maaltijden,
"feesten, (jelo/jlen, etc", tenzij mi verkregen consent
run den oudsten kapitein der verschillende natiën.
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Voor hei slachten van buffels, enz. voor dergelijke doeleinden
behoefde geene impost betaald te worden, van welke vrij-
stelling uiisliniik werd gemaakt.

22 Januarij. Bepaling, dat de maandgelden op Timor
voor de helft in contanten en voor de helft in t>kleden"
zouden worden betaald.

Vroeger kregen de bedienden der Compagnie op Timor
slechts manufacturen als traclcmcul.

!) April. Magtiging ojt het Coüegie run Heemraden
voor de doorgraving van de ringslooi lot in de Krokot-
rivier de noodige gelden te heffen van de landen, ge-
legen bewesten die rivier, welke door de doorgraving
bevoordeeld zouden worden, — miles na raio van der-
selver reets getaxeerde waerdye ende verbeteringe."

Om Heemraden in deze »mel des te meerder ontsagh te
»doen succederen" werd de magtiging hij billet afgekondigd.
Wanl onwil van hen, die betalen moesten, was oorzaak van
deze beslissing der Regering.

9 April. Aanwijzing van eene woonplaats aan de Boe-
ginezen, te Batavia verblijf houdende.

Hiertoe werden door de [legering onteigend twee aan elkaar
builende stukken grond, liggende «onder 't bcdwanek van de
•fortresse Angke, aan de noord zyde der Bagharags gracht"

7 Mei. Vernieuwde afkondiging van de bepalingen no-
pens inlanders, vastgesteld 9,24 Februari) 1651, 21
Junij 1658 en 1 December 1665.

Bepaling nopens valsche munt.

Vermits vele valsche, Zeeuwscbc stuivertjes in omloop waren,
waarmede menigeen bedrogen werd, »in scheyn als olf het



1687. J. CAMPHUYS.198

•dubbele stuyvers waren (gelyck oock deselve fraude mol
«dusdanige goede en gangbare Zeeuse stuyvers geschiet, om-
»dat sy met het eygentsle wapen der ordinaire dubbele
•stuyvers gemunt syn)", bepaalde de Regering, dat, behalve
•d'ordinaire besem stuyvertjes", alleen gangbaar zouden zijn
Zceuwschc stuivers, geklopt »mcl een cleen Zeeus leeutje
• ter zyde, op deselve syde, daer hét Zeeuse wapen gemunt
»staet."

Ken iegelijk werd daarom gelast zijne onvervalschteZeeuw-
sche stuivertjes bij 's Compagnies kas legen gestempelde in
te wisselen.

Bovendien waren vele -copere besemstuyvertjes" in omloop
gebragt en liicld, in weerwil van het plakaat van 18/22
Maart 1685, niet op »de valschheyt van sommige schellingen,
»als ooek goude coebangs", onder welke laatste «geheel zilvere
• vergulde" werden aangetroffen.

De Regering waarschuwde dientengevolge voor het ont-
vangen en uitgeven yan «valse stuyvers. schellingen, goude
■coubangs, andere zilvere of goude speciën en wal ler nog
• verders meer van vervalste inunle mogte bevonden werden."

De overige bepalingen van dit stuk zijn gelijkluidend aan
die van het plakaat van 18/22 Maart 1687).

(i Jimij. Bepaling, dal de Secretaris run Weesmeesteren
verantwoordelijk wits voor de vendu- en andere gelden,
welke hij inde en waarvan hij zijne procenten genoot.—
Aanstelling run een bode run Weesmeesteren, belast
mei het innen der vendu-penningen, onder borgstelling
run 3,000 rijksdaalders. — Bepaling, /lal alle gelden,
toebehoorende min personen, buiten Batavia, muur binnen
het gebied der Compagnie woonachtig, meerderjarig
of onder hel toezigt der Weeskamer staande, »in

sjieeien derwaerts sic; sullen werden ijcson-
ileu, waarvan alsdan lot alle securileyt mentie in de

Dcognoscementen sul werden gemaeckt.'
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D Junij. Bepaling, dat Compagnies schepen bij veftrek
van Batavia van een zeebrief zouden worden voorzien.

Zulks werd voor «een seer nutte en nodige sake" gehouden
tol vermijding van moeijelijkheden met de Engelschen en
andere vreemde schepen en roovers.

'11 Juli j. Last o/) de Notarissen geene transporten van
slaven, die aan vertrekkende vreemdelingen werden
verkocht, ie passeren, vóórdat zij van dien verkoop
kennis luidden gegeven aan den Lieenlineesler.

Bij dergelijke verkoopen werd veel bedrog gepleegd. Slaven-
diefstal schuilde daarachter dikwerf. Ook hadden de Balinezen,
te Batavia woonachtig, de gewoontezich tijdelijk in quasi-slavernij
te hegeven ten einde niet gedwongen te worden op expeditie
uil te (rekken.

De Licentmeester moest de hooiden der natiën, onder welke
de verkoopers en de slaven sorteerden, raadplegen, alvorens
het transport kon plaats hebben.

-5- Julij. Berinnering aan de voldoening van den •400* tell

penning der landerijen vóór 1 Augustus 1687.

Dit stuk is een vervolg op die van 8 Julij 1680 en 18/21
Junij 1686.

De poenalileit bleef dezelfde.

20 Julij. Afstand aan den Chinees, Tan Beenko, voor
den tijd van drie jaren, van de rawa's bij de spruit
Komaringan, gelegen aan de oostzijde van het fort
Bekasi, ten einde deze 4ot de visserye schoon te
imaecken ende te bequaemen."

De eenige voorwaarde was. dat Tan Beenko »zig sulex
■waerdich" maakte.
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21 Julij. Last op de ■» Javaanse hoofden en mindere
«regenten' in de Jakatrasche zuider-bovenlanden de
behulpzame hand ie bieden aan den Ambonschen lui-
tenant, Palinggi, en aan den luitenant eener Javaan-
sche kompositie, Tanah Djiwa, met hun gevolg, >waer
•«onder 5 Hollanders."

Waartoe deze luitenants op expeditie werden gezonden,
blijkt niet.

De inlandsche hoofden moesten hen o. a. van levensmiddelen
voorzien, niet volk bijstaan, vrij laten «passeren ende re-
»passeren", enz.

25 Julij. Bepaling, dat liet voorgesehrevene bij deresolutie
van 20 Mei 1670 nopens parate executie ook van
kracht was voor den Vendumeester en voor den
Secretaris eau Boedelmeesteren. — Bepaling, dal het
voorgeschrevene bij de resolutie run b September 1048
nopens het verhoogde salaris en het regi run preferentie
van kracht was voor de respective Secretarissen niet
betrekking tot verkoop van goederen van 's Heeren
voege of van weeskinderen. — Bepaling, dal hel reijt
van legale hypotheek en preferentie van huishuur op
de goederen, in hel huis run den huurder bevonden,
niet langer duurde dan een jaar.

Uit laatstbedoelde bepaling vloeide voort, «dal niemant
«meer dan wegens een geheel jaar en een maand huyshuur
•geprefereerd sal kunnen worden voor andere crediteuren;
•alles te verstaen synde van de preferentie lussen particuliere
•luyden en sonder daer mede eenigsints te verminderen 'tregt,
»hetvvelck d'E. Comp. volgens de Statuten deser steede, onder
»den titul van de soldalen-boedels en van preferentie en con-
•currcnlie heeft, namenllyek, dat deselve echter geen meer dan
•drie maenden huyrpenningen gepostponeerd mag werden."
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De reden, waarom de Regering deze bepaling nam, was,

•dewyle de gewoonte alhier medebrengt, dat de huurpennin-
»gen op yder maanl bedongen en oock insonderhey) van

•luyden van gering vermogen (waai' muiren! ile preferentie
•maar plaats behoef! te grypen) alle maenden belaalt moeten
"Werden."

I Augustus. Bepaling, dat aan dienaren derAJompagjiie
ontslag uil den dienst (wrydom") slechts verleend
kon worden ander voorwaarde, dat zij hunne Ie goed
hebbende maandgelden gedurende drie jaren bij de
Gompagnie Helen berusten.

Vele dienaren der Compagnie, die ontslag uit haren diensl
verzochten, deden zulks «om gelegentheyt Ie erlangen hare
"te goei synde gagie te ontfangen en ie dilapideren, dewyl
»sy volgens de oude gewoonte maar ses maanden gagie den
»tyd van Iwee jaren behoefden by d'E. Gomp. Ie laten
•verblyven."

Menigeen hunner verviel, wanneer de gage verteerd was.
tot een »ergerlyck" leven of deserteerde »tol vreemde Euro-
•piaanse natiën?'

Slechts "om sonderlinge redenen" kon aan eén ontslagen
dienaar zijn volle, nog Ie goed slaand tractement eerder uit-
betaald worden, namelijk indien hij «preuve" leverde, dal
bij zich »als een goed borger comporteerde."

15 Augustus. Last voor de, negotie-kantoren jaarlijks
in triplo uuur Batavia op te zenden 'een apart ren-
odement run alle soorten run koopmanschappen, aldaar
>vemegotieert synde, en dut soq in de duur gangbare
uellsjiecieu, als in de Hollandse guldens, etc. uytge-

«druckt, met byvoeging run 't i/ene duur op geavanceert
»mogt syn." — Last als roren) »uun ulderhunde soorten,

$oo gemunte, f/oude of süvere speciën en masen, die
>daar ten handel aangebragt werden, mitsgaders alle
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yder een aparte reecq. in de boecken
üe geven en jaarlycx in de slot-post der winsten te
«spcei/ieeren den waren incoop, soodanig deselve yder
«compttrir aangerekent werd, mitsgaders hei procedido
«run dien; item op wnt quantiteyt de avance behaall
"is, ende hoeveel deselve ten hondert bedraagt, met
"byvoeging ten reguarde van koopmanschappen, gemunt
«off ongemunt gout en silver, tujt het vaderlandt ge
"komen synde, off 'l selve de vaderlandse valuatie in
'swmir off nae d'lndise in ligt geit te verstaan sy." —

Last <>p den Boekhouder-generaal oin hel intrecken
«der comptoirs boeehen sig, soo veel daer nae te voegen',
"dis immers doenlyck si/n .sy//."

15 Augustus. Last voor alle «quartieren'\ jaarlijks met
het laatste schijt naar Batavia «p Ie zenden een
pertinente lyste van alle 't volck, aldaar in 's Comp'

"dienst synde, soo inde politic, als commercie, justitie,
tkerekendienst, zeevaart en militie, item <mcl< ambagts-
vgezellen en eerdere gegagieerdens, niemant uytgesondert,
dsoo aan lant, als op de schepen aldaar dan synde";
bovendien 'een lyste van alle de schepen en vaartuygen,
mnder yders district 't huys horende, sou vaderlandse,
«als inlantsc, maacksels, gene uytgesondert, met byvoeging
■■van 't getal der zeevarende, die 'er op beschegden sgn,
»bencvcns pertinente dcsignalie van dcrselver fatsoen,
»o//' die sonder aff' met en met hoi- vele deck» getimmert
sgn, item derselvèr lengte, diepte, en breete, mitsgaders

vhoe vcelc, ponden in swaarte en lasten in ruymte (de
»spalie van 125 cufnque roeten van 11 dtigm de voet
•«voor een last in ruymte genomen werdendé] deselve,
■»te weten, die tot overvoer van goederen gebruyekt
«werden, Ie gelyck vervoeren kunnen."
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22 Augustus. Toekenning van het regi van «legaal
•hypotheecq ende preferentie' aan den houder van
publieke venduliën run Compagnie's goederen in hare
pakhuizen.

Op verzoek van Schepenen werd dit regt »l>y forme van
•elucidatie" toegekend.

Zie ook de resolutie van 5 September 1648, waarbij aan
den Vendumeester te Batavia hetzelfde regt is toegekend.

25 Augustus. Bepaling, dal het salut van een vreemd
konings-schip door het kasteel Halaria en niet door
het admiraal-schip beantwoord zoude worden, indien
men zulks op lui vreemde schip uitdrukkelijk verlangde,

9 September. Vermindering met 1° September 1687
der renten run de kapitalen, waarmede de Compagnie
Ie Batavia «belust''' was, van ü tot 5 pet.

Wie niet die reductie genoegen nam, uiogt zijne verschenen
interessen weder als kapitaal tegen ï> pet. renten aan de
Compagnie »tellen."

Aan de «onwillige" moest »ten eersten en soo ras het
"successivelyck by te brengen sal syn, hare capitalen ajgelegt
•en 'l hnys gesonden werden, middelerwylen dat deselvenogh
»tot ses per c lu gullen kunnen hlyven voortlopen, sonder dal
»deselve luyden oyt nae desen directelyck off indireetelyck
•toegelaten sal werden eenige capitalen weder by d'E. Cninp.
•op intresl £é mogen lellen."

De Gouverneur-Generaal en de Kaden van Indie gaven het
voorbeeld tol toetreding tot deze door Heeren XVII" 1'" gewenschte
schikking aan de Weeskamer, Diaconie, andere collegien.
klerken, enz., enz.

Den 4' 1'" November 1687 berigtte de kassier, dat alle cre-
diteuren der Compagnie met de rente-vermindering genoegen
hadden genomen.
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9 October. Bepaling, dut de toekenning run Innd legen
betaling door Heemraden niet beschouwd mogi worden
als den eersten verkoop van dat land, waarvoor
's Herren geregtigheid niet verschuldigd was.

Déze uitspraak is afkomstig van Schepenen.
Als eerste verkoop van eenig land gold alleen de werkelijke,

eerste verkoop van dat land door hem, die zulks van Heeni-
raden had gekregen.

I i October. Toekenning aan het weeshuis Ie Batavia
run 'sou vele lynwalen, ele. jaarlycx itijl 's Comp'
«packhuys 10l kleeding en behoe/le der weeskinderen
«tegen 25 ji' e" ttdeanee, nis sy run noden sullen
"hebben.''

lu het weeshuis waren toenmaals aanwezig: »30 Nederlandse,
•48 castice en mistice eri 8 inlandse kinderen."

siijj Instructie vooor den Haven-meester te Batavia.

1. Berstelyck sal den havenmeester gehouden syn sorge te
dragen voor hel hooft ofte de steenen cayen, ten wedersyden
der revier Buy ten de boom tol aende tonne in zee uitgebraght,
dal hetselve niet beschadigt, nogte de steenen verworpen,
nyt haer plaets versmeteo ofte andersints verminderl en
werden.

2. Ende opdat hetselve te heter voorgekomen mag werden,
soo sal hy niet alleen dagelycx selve daer het oogh óp hebben,
maer oock altemei eenige van syn volck uytsenden om te
letten, off hem oock yniand daeraen vergrypt, ende om inson-
derheyt rëguard Ie nemen op diegene, die hy nacht en ontyde
haer werek maecken om oesters van deselye steenen te haelen.

.">. Ende die bevonden sal werden, hetsy ingeseten off
vreemdelingh, lyffeygen of vrye, de voorn, steenen cayen
beschadigt ofte oesters van deselve geklopt te hebben, alschoon
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li\ geen steenen versmeten ofte verroeri sal hebben, sal Saerover
gestraft werden, te weten een vrye ingeseten, sonder onderscheyt
van natie off qualiteyt, boven verbeurte van het vaertuygh, met
een boete van '■'> ryxd., ocu vreemdeling!] na discretie ende
onderscheyt vande moetwil ofte schade, ende een lyfeygen met
G maenden inde kelen aende gemeene wercken Ie arbeyden.

4. Gelycke penaliteyt wordl oock gestelt tegen degene, die,
om baere vaertuygen inde revier tegen de si room op te kuilen,
eenige louwen aende voorsz. steenen sullen binden ofte vast-
maken, insgelycx alwaer 't oock saecke, dal daerby de alder-
ininsle schade niet ware gedaen.

ü. Ende veel min sal ymand vermogen eenigb kleen vaer-
tuygh K|i ofte over deselve steenen te haelen, om wat oorsaecke
'I selve oock sonde mogen wesen, op pene als hoven.

G. Ende alsoo het aenbestede doek agtër het tolhuys vol-
komeritlyck uytgegraven ende gediept is, soo werd l>y desen
geinterdiceert ende verboden, dal vodrtaen geene joncken,
wanekans ofte andere vaertuygen, hoedanigh die ooek genoeml
mogten syn, sullen vermogen te gaen leggen iqde revier, maer
voortaen in liet voorn, doek moeien binnen schieten, omdaer
ie lussen ende tot haer vertreck té verblyven, tenwaeremen
liy oeeagie van al te grooten getal eenige ordonneerde, na
gedane onllossinge, weder buyten de revier bewesten deselve
Ie gaen leggen, om plaets voor andre aenkouiende te maeeken,
suilende de vaertuygen, die te groot mogten syn om in'l selve
doek te schieten, gehouden syn buyten de revier op seeckere
bequaeme distantie te blyven ende aldaer of op de rheedeten
ancker gaen leggen om aldaer gelost en geladen te werden:
alles ten eynde om alsoo het uyt en invaren van 's (lomp 8

champans, chaloupen, boots, schuyts, ele. als meede het uyt
en inschieten der particuliere handel vaertuygen niet te be-
kommeren, maer de revier altyt onbelemmert Ie houden.

7. Veel min sullen eenige particuliere vaertuygen mogen
vast gemaeckt werden ofte leggen buyten de boom, binnen de
distantie van G roeden, alwaer tol dien eynde een
gesteld sal werden, daer de havenmeester Op sal lellen: ende
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die binnen de vóorsz. limite bevonden sal werden vernagt te
hebben, sal een amende verbeuren van twee realen off anders
gecorrigeert werden, na gelegentheyl vande personen.

8. Den Javanen is om gewigtige redenen verboden met
haere vaertnygen, groot oil' kleen, binnen de boom te schieten,
op verbeurte van deselve ende soodanige verdere straffe, als
sal geoordeell worden nodigh Ie wesen, uytgesonderl alleen
de vissers, die toegelaten werd baer vissen aende marekt te
brengen ende te vercopen, mits dalse terstondt weder moeien
buyten schieten, mede op de voois, peene.

9. Geen jachten, joncken, wanckans olies ander grootslag
vaertuygh en sullen vermogen binnen de boom ie schieten
sonder voorweten ende consent vanden havenmeester; ende
dien sy oock Ie kennen sullen geven, ter wat plaetse sy deselve
voornemen Ie leggen, om by hem geoordeell ie worden, off
het sal mogen geschieden olie niet, op verbeurte van 8 realen.

10. Inde casteels en stadsgragten en sullen by nagt geen
vlotten van balcken, plancken ofte bamboesen mogen blyven
leggen, op verbeurlc van deselve.

11. Van gelycken werd verboden eenige vaerluygen, grool
off kleen, binnen de sladt op de wal te baelen om vertimmert,
schoon gemaeckl olie gebrand Ie werden, anders dan in bel
voorsz. doek, ter soodaniger plaetse, als haerlieden daertoe by
den havenmeester tetckens sal werden aengewesen, aen den
welcken sylïeden baer dan in soodanigen gevalle sullen moeten
adresseeren, op de verbeurte van drie realen.

12. Niemand en sal na desen de bruggen van de sladl
mogen gebruyekéh om de masten aen eenigb 'sCoinp8

. of
particulier vaertuygh uyl olie in ie setten, op een gelycke
amende van 3 realen ende de schade ie vergoeden, die daerby
sal syn geschied.

13. Inde publycke wateren, soo buyten als binnen de stad,
en sullen geen vaertuygen mogen inde grond leggen; ende
wanneer yinanls vaertuygh door ongeluck van schielycke lecte,
swaren regen ofte andersints komt in den grond ie raecken,
soo sal den eygenaer hetselve terslont, ten minsten binnen
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24 uurnn, den havenmeester bekend maecken ende te «jfelyck
doen blycken van syn aengewent debvoir om hetselve sonder
eenigh uylslcl weder driftigh ende boven water te krygen,
op een boete van 7> realen, ende by langer, versuym, nadat
liy van de havenmeester daertoe sal geinsiiiueert ende gewaer-
schouwt wesen, op verbeurte van liet vaertuygh.

14. Niemand en sal inde revier, de stadsgrachten oftegemeene
wateren, son binnen als buyten, vermogen te werpen eenige
vuylicheyt, als asch, aerde, steen tegels, doode beesten",etc.,.op
verbeurte van 7> realen ofte, soo 't by lyffeygenen geschied,
strengelyck met roeden gegeesselt te worden olf ten ware de
eygenaers de voorsz. boete voor deselve acnnamen te betalen.

lij. Ende sullen alle de voorsz. boetengeappliceertwerden
ten behoeve van den voorsz. havenmeester; ende over deselve
questie vallende, sal die slaen ter kennisse ende judicature
van commissarissen van kleene saeckefl, om de plano ende buyten
figuer van proces afgedaen te werden.

16. Om met alle liedenekelycke middelen voor te komen
de dieveryen, die aen de chiampans vande Comp'.. lot het lossen
en laden der schepen gebruyckt wordende, dagelyex ende hoe
langer hoe meer syn geschiedende, soo is goelgevondcn ende
geordonneert, dat voortaen geene particuliere vaertuygen, soo-
wel van Nederlanders als Chineesen ende Mardyckers, sullen
mogen varen ofte comen aen deselve chiampans, hetsy in sec.
binnen de revier off inde easleels ofte stadsgrachten, bydagt
off by nacht, onder wal pretext hel oock sonde mogen wesen,
op verbeurte vande vaertuygen ende verdere correctie nae
gelegentheyt van saecken, ende dal oock het volck va»deselve
chiampans niet sullen vermogen eenigh particulier vaertuygh
aen hacr hoorl Ie laten komen, op poene Van deportement en
voor eehige maenden inde kettingh gebannen ofte anders gestraft
te werden. Ende aengesien de havenmeester seer hequaeme
gelegentheyt heeft om, nevens de bedieninge van syn voorsz.
anipl. oock op dal stuck Ie lellen, soo is verstaen denselven
daertoe mede Ie qualificeeren om niet alleen, soo wel als den
advocaet-liscael ende andere officieren van justitie, de hekeuringe
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daer over te mogen doen, maer oocfe in regtete mogenproce-
deren tegen de contraventeurs, soowel degene, die de vaerluy-
gen toecomen ofte gevoerd hebben, als tegen het volok, op de
chianipans besrhryden, die bevonden sullen werden eehigh
vaertuygfa aen haer boort gesien ende "hetselve niet verhindert
te hebben.

31 Öctober. Afkondiging van de jaariijksche plakaten
betreffende de »7 huysvaarders."

/)1 October: Voorscliriflen nopens Compagnie's wissels
nji Nederland.

In die stukken moest duidelijk worden opgegeven, »off
•deselve gefopmeert syn nvt contanten, effectivelyck op die
»tyd in 'sComp' cassa getelt synde, dan wel door all- ofte
•overscTiryvinge van capitalen, reels bij d'E. Comp. op intrest
«slaende, ende van weiekers eapitalen sulex geschiet sy."

De geldsoorten moesten daarin worden uitgetrokken, als
vofet:

gouden koban's ;i 80 schellingen
» itsiboe's » 20 »

» dukaten, met eene B gemerkt, alB schellingen;
zilveren dukaton's » een ruitertje » » 12
«suilende dienvolgens voortacn geene gelden inde wissels

«legen Brabantse cruysdaaldefs uytgetrocken werden, dan die
«effectivelyck in soodanige speciën gelell ofte wel van eapi-
»talen, by d'E. Comp. op intrest lopende, op wissel aff- ofte
•overgeschreven slaan te werden, waarin uien alsnogh conti-
•nueren sal de rycxdaalders van sestig ligte stuyvers yder legen
«Brabantse cruysdaalders, nae ouder gewoonte, tfyt te trecken,
»om redene, dat men niet welen kan, in hocdanigen specie
«deselve capitalen voor desen effectivelyck aen d'E. Comp.
«getelt geworden syn."

In verband hiermede moest de kassier voortaan aanteekening
houden van de soorten van geld, waarin bij hem kapitalen op
interes! werden uilgezet.
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DEI I til. li

1 1 November. Uitschrijving ran een algemeenen vast-
en bede-dag wegens het aanstaande vertrek van de
retour-vloot.

-2 December. Bepaling, dat men bij aankomst terreede
Batavia zijne ran elders medegebragte licentie-briefjes
tot invoer van goederen aan den Water-fiskaal moest
vertoonen.

De liij die briefjes «toegestane fyae waren" moest men aan
den Water-fiskaal >inhandigen, die dan deselve aan lantbren-
»gen en een yder s\n goei aldaar ter handt stellen sal; en len
•reguarde van de grove waren en dio van volumemogletf syn,
«dat sylieden deselve binnen twee dagen, nae dat bet schip
•ter deser rbede gearriveerl sal s\n, door de Room sullen
«moeien inbrengen ende aldaar nae behoren aangeven; nae
•welcken lyl sy haar met hel voorsz. consent niet meer snl-
»len kunnen behelpen, ten ware geoordeell mogt werden,
»'l selve onmogelyck geweest te syn."

Een en ander werd bepaald om »veele morsen en met die
"licentie-liriell'jes" Ie voorkomen.

1:2 December. Bepaling, dal onchristen schuldenaren,
op verzoek hunner schuldeischers, niet langer in de
ketting geklonken mogten blijven, dan :ij bekwaam waren
ode cost, die :ij daer ran de E. Camp. genieten, mei
«hoeren arbeyt Ie verdienen."

Volgens opgave van den Fabriek kostte elk ketting-ganger
aan de Regering per maand niel meer dan 10 stuivers en 4
gantang rijst, »'l welck sylieden. wanneer niaer gesonl ende
•niet oudl ofte gebreckelyck waeren, lichtelyck verdienen
conden."

De kettingslag geschiedde ingevolge de Statuten van Batavia
(Zie deel I, bladz. B09).
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-jp December. Reglement voor de pachters van de tollen
oj) de rivieren Antjol, Sontar, Tji-litvoeng, Molenvliet,
Angke en Tangeran.

De vacrl en rivier Ansiol.

Daer sul de pagter een thol huysje mogen en moeten houden
regt voor de brug over de Ansiolse vaert, daer de grote weg
vande wagl vande zeestrant beoosten het Casteel nade weg van
Jaccatra doorgaet.

De rivier de Sontar.
Sal mede den pagter van die rivier een iholhuysje mogen

en oock moeten houden beneden dekruysweg na Jaccatra ende
zeestrant, te welen regl voor hel inlandse kerkhoff.

l)c vaerl Molenvliet en <lc grote rivier, dat één pagt sal syn.

Daer vermag den pagter twee th'olhuysjes te houden, na-
nienllyck:

een op Molenvliet over de brug voor de Zuyder voorstad
ofte aende oude steenen sluys van Molenvlietsdyk, alvorens die
inde hoek der kruytmolens sig toeverhalen na de stad komen
ie vervoegen {sic);

en een aen <le grote weg van Jaccatra voor de eerste brugge
hoven de Zuyder voorstad, daer de afwaleringewederzydsvan
Jaccatra, alsmede een gragl uyl de Sontar énde de oude grote
rivier by en in den anderen sig verspreyden.

De rivier en vaerl van Anke mei Tangeran oj] de. Mokervaert.

Sal den besiller van dat regt off wel in toecomende den
pagter mogen houden 5 tholhuysjes, als:

een aen off even boven de fortresse de Vyfhoek aen de brugge
vande cleene ringsloot, daer deselve cleene ringslool ende
vaerl van Anke off Bacherags gragl in een comen;

eene aen deselve cleene ringslool. daer die inde Amaniis
gragt loopl;
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en eene benedenwaerts aende Clappus- en Garneelgragt oll'
alle kreken, daer eenige goederen van boven komen, die bin-
nen off beoosten de voors. cleene ringsloot tusschen Bacherags-
gragl cm de zeekant regl zuyden en noorden nioglen nade
stad off voorstad tot gebruyk off te koop gevoerl werden.

Kn minne alle questien en dispuyten in toekomende,
soo mei de pagters, als oock de pagters tnel eenige
lieden en ingelanden, vuur Ie komen, is goetgevonden
de naer volgende p'. ordres ie beramen en voor ie

stellen, alleenlyck lui nader elucidatie voor degene die
hoi sul komen aen ie gaen.

1. Dal alle lieden, welcke hare landen maer even beneden
de vooren gespecificeerde tolhuysjes gelegen syn en eenige
goederen mui hoven benodigen, weder Ihol sullen moeien be-
taelen als andere, die hare goederen inde slad ende ook ter
marke laten brengen.

2. Maer sullen alle diegene, welcke hunne landeryen boven
de voren gespecificeerde tholhuysjes gelegen syn en eenige
goederen uyt de hoger landen 10l hun gebruyk aldaar beno-
digen, vrj syn van dien aengaende eenige thol te betalen, mits
ili ik n|i sodanige land oll' landeryen verbruykl werden en,
als gesegi. geen tholhuys lor vastgestelde plaetsen behoeven
te passeren.

5. En sal mi van 'tbetalen van die (hollen binnen debe-
paelde plaetsen aiemanl vrj zyn, wie en voor wie het ook
sonde mogen wesen, j;i selfs, soo eenige goederen voor d'E.
Coinp. mogten afgebragl en gelevert werden, soo sal evenwel
den pagter syn behoorlyck ihol daervan door denFabryk ofte
ymand anders van dos Comp' wegen werden betaelt.

4. Ende sullen alle de pagters ook niel meer thol vande
affcomende goederen mogen Minieren, ;t!s daertoe van outsher
opgestell is en by 'l ordonnantieboeck deser stede komt te
blyken.

:;. Dewyle mei het opstoppen van *i water inde rivier de
Sontar mei diversse dammen deselve metterlyd droog en
daerdoor tol hel bevaren onbequaem soude werden, waervoren
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den pagter van yder dam ie leggen ... nl\ althans comtte
vorderen, soo is best gedagt, dat in die rivier ua desen geen
dammen meer sullen mogen werden gelegt, inner dat den
pagter in die rivier drie plaetsen houden sal mogen, alwaer
hy slnysjes kan leggen, wanneer snlx hy de ingelanden hem
wert versogt, en voor't welk leggen van yder sluysjc sal by
yder der versoeckers int het opstoppen aen den pagter betaell
werden 3 rd'.

6. En d|i dal alle questien, die voormaels desen aengaende
mogten voorgekomen wesen, te beter vermyt blyven, sal buyten
de officieren respective vande Justitie daer neseyden oock liet
Collegie van heeren Heemraden op onse vorenstaende ordres
agl geven, en saemen te letten hebben, dal iiieinanl daerinne
werde verkort.

1688.
27 Januarij. Bepaling, dal de plakaten, »voor desen

wegens beesten- <>// menschen-dieverye geêmaneert," ver-
nieuwd en in <le Javaansche en Maleische luien gepu-
bliceerd zouden worden.

Schepenen hadden bezwaar gemaakl Javanen en Balinezen,
onder hel gezag der Compagnie staande, wegens buffel-diefstal
ler dood te veroordeelen, omdat zij ■>onkundig" waren van
»onse regten ende daer by geordonneerde straffen, daer van
•by publicatie alomme in haarl. eygenc talen mei gommeslag
•behoorden gepreadverteert en gewaarschouwt ie werden."

De Regering gal' aan het verlangen van Schepenen, zooveel
zij verniogl (vertalingen in het Balineesch hieven weg), toe,
hoewel zij de »schrupuleusheyt" van Schepenen niet kon
■advoueren, aangesien alle vreemdelingen en ingesetenen,
•voornamentlyck ten reguarde van delicten, die de nature
»selfs strafbaar oordeelt, haar nvt sig seü's behoren te
•informeren omtrent de wellen van den lande, voornamentlyck
•soodanige, gelyck dé Balyers, die haer alhier tegens onse
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«intentie ende de securiteyl deser landen niel moor dan al
»te veel metier woon. als oock sommige om quaat te doen,
■komen in te dringen."

30 Januari). Wijziging run de pacht-conditiën voor hel
Molenvliet en de Nieuwersloot.

Hoor den pagter van de vaarl .Molenvliet en Nieuwersloot,
mei name Jan Francis, request gepresenteerd ende daar by
voor gegeven werdende, dat hem zynen Ihol door verscheyde
vaartuygen met boom vruglen, groente, sury, etc. gefraudeert
wienl. alsoo de luyden zync Ihol lmysjes, waar van hy eene aan
de eerste brug van Jaccatras weg ende eene op de Molenvliet
hielt, zonder te heialen wilden passeeren, versoekende daar óver
onse elucidatie en ordre, soo is daar op, ter contrarie ook in
agting genomen zynde, dat er zedert de jongste amplialie deser
pagt, die ter resolutie van den jO8 "'" December anno passaio
vermeit en in 'Ulag register den 51 slen geinsereert staat, veele
extorsien en geweiden door desen pagter gepleegt ende alsoo
de voorsz. provisionele amplialie door hem yrootelyks tot syn
voordeel en plaginge van verscheyde onnosele inlanderen mis-
duyt en misbruykt werd, dierhalven tot voorkominge van alle
sodanige ende andere verschillen verslaan en besloten, als volgt:

Eerstelyk, dat voortaen van geen speel praeuwen ofte andere
ledige vaertuygen, in'l op ofte afvaeren, soo mede van gener
bande gelade ofte ongelade vaertuygen, die na boven varen, eenig
Ihol meer betaelt zal werden, maer dat alle deselve daer van
exempt sullen zyn.

Ten tweeden, dal alle vrugten, die uyt de landen, leggende
boven 't begin van Molenvliet ende Nieuwersloot, door een
van die (wee gegraven rivieren afgebragt werden, maar ter
plaetse, dat die ook verkogt werden, 'tsy in de stad off inde
Ihuynen, die onderwegen gepasseert werden, den Ihol subject,
dog wederom alle vrugten, die uyl de landen, beneden 'l begin
van Molenvliet olïe Nieuwersloot leggende, na de stad offelders
afgebragl werden, van desen Ihol exenipl sullen syn, ende dal
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gevolgelyk geenen I hol van eenige afkomende vrugten door den
pagter ontvangen sal mogen werden dan alleenlyk boveti aan
't begin van de vaerl Molenvliel en boven aen'l begin van de
Nieuwersloot, op yder van welke twee plaetsen den pagter dan
een thnl huysje sal houden, tot voorkoming, dat er geene sonder
te betalen door sluypen.

Ten dorden, dal alle balken en bamboesen, die van boven
afgebragl en geleverl mogten werden aan eenige thuynen, die
boven den overtoom van Molenvliel ofte de water plaats, mits-
gaders boxen de eerste brug buyten de zuyder voorstad aan
de Jaccalrase weg leggen, thol vry zullen zijn, en gevolgelyk
geen i hol van eenige balken en bamboesen betaalt sal werden,
dan die om laag by dese twee plaatsen in 't afkomen pas-
seeren off wel aan den borger zaaemoolen, omtrend bet mid-
den van de vaart Molenvliel staande, geleverl werden, soo als
hier onder nog nader gezegl zal worden, ende dal dierhalven
de afkomende balken en bamboesen nergens anders vertholt
/.uilen mogen werden dan om laag bv de voorschreve over-
loom van Moolenvliet ende aan de gemelte eerste brug van
de Jaccatrase weg.

in alle 't welke, om dat den pagter des te minder gefrau-
deerd mag werden, mede verstaan is. dal de balken en bam-
boesen, die, uyl de bovenlanden afkomende, voorsz. bovenste
wagl huysjes, 'tzy aan Moolenvliet offNieuwersloot, gepasseerd
/mi. door gene andere slootjes off omwegen na de stadt ge-
hragt zullen mogen werden, op verbeurte van deselve ten
behoeve van den pagter; en welke pagter ook gevolgelyk zyne
geregtigheyl zal moeien genieten van alle balken en hout
werken, die aan de voorsz. borger zaagmolen te midden van
de vaart Molenvliel. worden gelevert ende, aldaar lot planken,
swalpen, ribben, lallen, etc. gezaagl zynde ofte ook wel on-
gezaag! , door andere wegen ofte slooten na de stad konnen
werden gevoert, al was'l ook zoo, dal die elders aan eenige
thuynen geleverl wierden, mei welke conditie, indien den pagter
niet te vreden mogl zyn, verslaan is hem van de pagl te
ontslaan en deselve weder ten huysen van den capitain der
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Chineesen, Quee Conqua, ter presentie van twee gecommitteerde
heeren deser vergadering aan de meest biedende op ie veylen."

Deze pacht is den laatsten Februarij 1(588 weder »opge-
»hangen"' vuur den tijd van tien maanden, waarvan aan ge-
gadigden kennis is gegeven bij billet van 20 Februarij te voren.

lft Haart. Wijziging van de pacht-conditièn van de
rivieren Antjol en Angké.

De gene, die de vaart van Angiol binnen door willen ge-
bruyken, 'tzy met vaartuygen off met vlotien, die zullen aan
den pegter betalen, als volgt:

1. Van balken, in viel ten afkomende, agl slnks van 't
hondert.

2. Van bamboesen thien ten hondert, mits de balken en
bamboesen, die gekvert werden aan eenige onder wegen
leggende thuynen boven de vierde brug over de Angiolse
wee, te rekenen van de poort Rotterdam all', 10l vrv zullen
zyn en daar om ook den tol van de balken en bamboesen
nergens anders dan beneden de voorsz. brug gelieft mag werden,
behoudens dat de balken en bamboesen, die don pagter ont-
dekken niogl, dal na het passeeren der redout van Angiol
door eenige andere wegen ofte slootjes boven de voorsz. vierde
brug afgebragt wierden, door den regier ten zynen voordeele
in'l geheel verbeurt verklaar) zullen werden.

o. Van een l ingang, die de redout Angiol sledewaarls
lieenen passeert, voüaden zynde mei brandhout, aarde, boom-
vruglen off andere vrugten, agt stuyvers swaar Hollands geld.

4. Van vaartuygen, die kleynder zyn dan een tinggang
en, in voegen voorsz. geladen zynde, de geinelle redout stede-
waarts passeeren, twee gelyke stuyvers.

5. Welke tol van brandhout, aarde, boom ofte andere
vrugten dan ook aan de gemelte redoul d ■ den pagter
ontfangen zal werden.

6. Sullende wyders alle speel praauwen, item alle, praau-
wen, die met oesters, garuoel ofte visch, die niet in zee ge-
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vangen is. na de stadt varen, soo mede alle vaartuygen, die vol
off ledig van de stadt off wel die ledig na deselve loevaren,
voortaan geen thol subject zyn.

7. Wyders /.uilen lot voorkominge van sluykeryeu geen
vaartuygen, van hiiyten uyl der zee komende, 't sy met rys
of viscb off wat het ook sonde mogen wesen, mitsgaders
geen balkeu etc, van Imyten aankomende, de redout Augiol
mogen passeeren, maar dem- onse posthouders aldaar affgewe-
zen werden ende alleenlyck binnen de ordinaire groote revier
voor by het tol Imys van d'E. Compagnie mogen inkomen,
ten ware, dat zy, door onweder genootsaakl zynde binnen de
galen van Anginl in te lopen, by continuatie van'l zelve, een
speciale schriflelyke permissie van den ontfanger en licenl-
meester verthoonen om binnen door na de stad ie mogen
komen, als wanneer de posthouders van de gemelte redout
baarbeden alleen sullen mogen laten passeeren ende anders
niet, sonder dal syluyden alsdan egter iels aan den pagter
sullen behoeven te helaelcn, maar alleen den ordinaire tol aan
's Comp8 boom subject zyn.*'

Deze pacht is den 31 sl ™ Maarl 1688 op nieuw voor negen
maanden verpacht.

10 Maart. Wijziging van de packt-conditiën run de
SiDitar-ririer.

Zal mede den pagter van de rivier een llml huysje mogen
ende ook moeien bonden beneden de eniys weg naJaealraen
de zeestrand, Ie welen regl bel inlands kerkbod'.

Dal alle lieden, welke bare landen maer even beneden de
vooren gespecificeerde thol huysjes gelegen syn en eenige
goederen \au boven bcnodigen, soo wel den thol sullen moeten
betalen als andere, die baere goederen inde slad ende ook ter
markt laten brengen.

Maer sullen alle die geene. welke bun bindenen boven de
vooren gespecificeerde I hol huysjes gelegen syn. ende eenige
goederen uyl de hooger landen tot bun gebruyk aldaar benoo-
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digen, vry syn van dien aengaende eenige Umi te betalen,
mits die ook op soodanigen land off landeryen gebruykt werden
ende, als gesegt, geen tolhuys ler vastgestelde plaetsen be-
hoeven te passeeren.

Dewyl mei bel opstoppen van't water in de revier de Sontar
mei diversche dammen deselvè metter tyd droog endaerdoor
tot hel bevaren onbequaem sonde werden, waer voor de pag-
ter van yder dam te leggen . . rd". althans koml te vorderen,
soo is best geagt, dat in die revier na desen geen dammen meer
sullen mogen werden gclegt, maar dal den pagter in die revier
drie plaetsen houden sal mogen, alwaar hy slnysjes kan leggen,
wanneer sulks liy de ingelanden hem werd versogt, ende voor
welk leggen van yder sluysje sal by ider der versoekers 10l
bel opstoppen aan den pagter betaall werden drie rds.

Ende sullen alle de pagters ook geen thol van de afkomende
goederen mogen vorderen, als daar toe van ouds er op gesteld is
en by de ordonnantie boek deser slede komt te blyken, te weten:

1. Van de balken, in vlotten afkomende, agt stuks van'l
honderl.

2. Van bamboesen thien ten honderl.
o. Van een tingang voor "l passeeren en repasseeren,'t zy

niet hout, aarde, boom off andere vriiglen, agt stuyvers van
vyff tangen hel stuk.

4. Voor een vissebers praauw, die om visch, oesters olï
garnael varen, mede van gaan en komen, ses gelyke stuyvers.

:;. Van vaartuygen, die minder syn als een tingang, geladen
twee, en ledig zynde, een gelyke slnyver.

6. Ende voor een speel praauw, nyl plaisieren varende,
een halve rds.

7. De praauwen, die mei steen ende bont dese rivier pas-
seeren en't zelve brengen aan baere kalkoven, daar omtrent
gelegen, syn vry van dese pagt.

1(1 Maart. Toekenning run een nbehoorlyck" tractemeni
uit'de middelen der armen aan den Binnen-regent van
het Armenhuis te Batavia.
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Hel bedrag van het tractement werd overgelaten aan liet
oordcel van Diakenen, die zulks bepaalden op 50 rijksdaalders
'smaands, l. w. 1G rijksdaalders voor hem en 14 rijksdaalders
voor zijne vrouw als binnen-moeder. (Zie resol. 11. ft. -7 April
1688).

De armen-middelen waren jaarlijks «grotelycx accresserende."

■jf Maart. Bekendmaking, dat het CoUegie run Heem-
raden op 3 April L6BB in zijne raadkamer openlijk
rekening en verantwoording :t>u<lc doen van zijne ad-
ministratie gedurende het jaar UiB(i 31 Augustus) —

L 687 51 Augustus .

30 Maart. Instructie voor de independente Fiscaals,

Dit si uk, afkomstig van de Heeren \V|]" M en den l9,iin

November 1688 Ie Batavia ontvangen, luidt, als volgt:
1. Alhoewel de intentie van de vergadering van deSeven-

thiene, de Generale Nederlandsche geoctroyeerde Oost-Indische
Comp. representeerende, is, dal de voorn. Gscaels van haar
alleen sullen dependeeren, soodanig, dat. sy 't geen van baar
doen en verrigtingen, haer functie rakende, soude mogen
wesen, alleen sullen hebben te verantwoorden aan degemelte
vergadering, ook vervolgens aan deselve successivelyk hebben
kennisse Ie geven van 'tgeene daarin van eenig belang sonde
mogen wesen voorgevallen en by haar verrigt, soo sal dal
nogthans geensints verminderen, nog krenken 'i respect en
eerbiedigheyd, die sy schuldig syn aan die gcene, die boven
baar syn gesteld en baar te gebieden hebben in saeeken en
voorvallen, baar ampt niel raekende; maar indien by baar in
"l geene van baai' functie is, buyten verwagten souden mogen
komen Ie buyten gaan of saeeken ie pleegen, die berispelyck
of reproches subject souden mogen werden geoordeelt, sal 'i selve
door de opperhoofden van de plaatsen van baai' residentien,
met de infornialien, daaroiulrenl genomen, ende bescheyden,
daerloe dienende, aan de gemelle vergadering, soo nok aan den
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Gouverneur-Generaal ende raden tot Batavia moeten werden
overgeschreven en gesonden, welke generaal ende raden by
desen worden g'authoriseerl om, na examinatie van saecken,
de redenen daartoe sufficanl oordeelende ende daarin eenparig
synde, by provisie te treeden 10l suspentie van ampt, qualiteyt
en gagie, tol dat by de welgemelte vergadering anders of nader
daarop sal wesen gedisponeerd; in alle. andere saecken, haer
functie niet concerneerende, sullen sy staen ter judicature van
den ordinaris reuter.

2. De voorsz. fiscaals sullen ter plaetse van hare respec-
live residentien niet allo vlyt, ernsl enneerstigheytbewaeren,
beschermen en voorstaen de regten, jurisdictien, boogheyl en
authoritheyt van den Nederlandsen staat in die gewesten.

3. En sal lot dien eyude 10l derselver lasten staen de
directien ende 'tbesluy) van alle, sou civiele als crimineele
saecken. die Ie iuslituecren, defendeeren, bedingen,beschryven
en voorts ten uyteynde Ie bevorderen, soodanig, als sy volgens
haer eed sullen oordeelen te behooren, en dat souder aenschouw
van eenig particulier faveur of baal, hoedanig 'i sonde mogen
wesen; sullen baar ook mei parthyen, daer sulx van nooden
sal wesen, mogen voegen; en sullen partyen, met wien sy haar
sullen hebben gevoegt, niet vermogen ie dienen van eenige
schriftuuren, stucken of munimenten, voor en aleer sylieden
daarvan sullen hebben gehad visie.

4. Ju alle andere civiele saecken, buyten de soodanigen,
die als vooren de Cornp8

. eenigsints concerneeren, sullen sy
nelfens de raden concludcerende stemme hebben, maar in
saecken. daerinne sy partyen of gevoegdens syn, sullen sy
gehouden syn buyten ie staen.

.'). En sullen 10l dien eynde in den raad van 't gouverne-
ment of directie, daer sy sullen wesen geordonneerd, hebben
haer sessie naesl de tweede persoon, in den dagelyksen raad
compareerende, en denselven in alle byeenkomsten volgen;
maer komende in deese of geene subalterne plaatsen ofcomp-
toiren, onder haer district sorteerende, sullen sy haer rang en
sessie in raede hebben naast bel opperhooft, by aldien een
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commandeur of oppcrcoopman soude mogen wesen, en anders
d'eerste plaals.

6. Ju den raad van Jusiiiio ter plaetsevanhaereresidentie
naast den oppercoopman, verstaende dit alles buyten Batavia.

7. Saeckcn voorgaende of dienende, daarin syluyden nomine
officii ageeren, sullen sy van de tafel opstaen en op een stoel
appart van de tal'el gesepareerd gaan sitten,

8. Die, door den fiscael over eenige delicl of misdaal werd
aangesprooken, sal vry staen of door hem selven of iemand
anders syne saecken Ie verantwoorden, mits dal op alle ter-
inviien, 'l sy dat in heglenis is of niet, selfs in persoon mede
compareere.

9. De voorsz. fiscaals sullen acces, visie en lecture hebben
lot en van alle registers, hoeken, brieven, rekeningen en papieren,
geene iiytgesondert, berustende of aankomende in de plaatse
van haere respective residentien of daeronder sorteerende; soo
ook van die van daar afgaan of overgesonden werden.

10. Sy sullen hebben na te sien en te ondersoeken of het
gecne van wegen de E. Cotnp. daar soude mogen wesen ingekogt,
ook is of wert gecargeert en of een hooger prys daarvoor is
uytgelrocken of staat betaalt, als liet de E. Comp. effective
komt Ie kosten; of van 'tgeene liy deselve is verkogt, de
waere prys of 't gecne de coopluydcn daarvoor hebben betaall,
haar is of werd goed gedaan; van gelyken of de coopman-
schappen, daar weder ingekogt, ook met eenige onnodige on-
kosten werden beswaard.

11. En vooral mede of al hetgeene aan de scheepen tot
derselver behoef, ververschingen van't volk en anders wordt
verstrekt, deselve schepen dat alles in der daad en waarheyd
genieten of genoten hebben, en of de voois/, provisien en 't geenc
verder tol onderhoud en ververschinge van 't volk werd mede
gegeven, de Compe

. ook te hoog in rekening wert gebragt.
12. Buylcn 't welke sy mede acces sullen hebben 10l de

packhuysen, magazynen en comptoiren van de Gompe
., soo

ter plaatse van baai' residentie, als die onder derselve respective
districten sorleeren; soo ook tol de geldkassen, om te sien of
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de gelden, die deselve behooren te bevatten, ook daarin worden
gevonden; voorts of omtrent de pakhuysen en magasynen, soo
lul oplegging en bewaering van coopmansehappen en scheeps-
behoeften, als van ammunitie van oorlog, wapenen en wat dies
meer soude mogen wesen, ook wanorders syn of disordente-
lykheden worden gepleegt, of alles daarin naar vereysch van
saecken is en wordt gehouden, wyders of diegene, die daer-
over syn gesteld, deselve ook ter quader trouwe ontvreemden,
'i >\ liy wegdraging, h\ valsche reeckening, verquisting of
anders; en welke visitatie werd verslaan, dal by haar ten
minsten eenmaal 'sjaars sal moeten werden gedaan, en dat
wel specialyken, wanneer de boeken gesloten en balance ge-
I rokken werd, om te welen, of alle die goederen, gelden ol'
wal des meer sonde moogen wesen, in de voors. boeken
gespecificeerd, nuk in wesen gevonden werden, mitsgaders of
en hoedanig deselve daarmede accordeeren.

15. En dewyl omtrent de leccagien en ondergewigten,
vallende op de waaren en coopmansehappen, soo in de pak-
huysen van de Comp*. leggende, als die met de schepen werden
aangebracht, veele baatsugt werd gepleegt en vele morseryen,
vuyligheeden en diefstallen met die naam worden bedekt of
daaronder passeeren, sal de pligl van de voors. fiscaals meet Ie
wesen daarop nauw te sien en Ie versorgen, dat de E. Gomp.
daar niet in werd verkort.

14. Ook voorts hebben te letten, dal in 'I reguarde van
hel volk, dal ler plaatse van haar respect ive residenlien de
E. Comp. in dienst heeft, soo Europische als inlandse, deselve
nog in 'l getal, nog in derselver gagie ol' maandgelden werl
gefraudeerl ol' benadeel! en dal bygevolge geen mortepayen
daaronder komen Ie loopen.

15. Sulx sullen sy by de monsteringen, die souden mogen
werden gedaan, maecken presenl te syn en vooral nauw regard
hebben ie nemen, ol' diegeene, die komen te overlyden ofweg
ie loopenol' buyten dienste geraecken, derselver gagie ook
aanstonds op de boeeken werd afgeschreven; voorts of die
hoeken ook eeuiger malen syn veragterl en ol' daarin linden
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bekend staan of voortloopen, die niet in wesen syn; item of
aan 'i volk subsidien werden gegeven of maandgelden g'advan-
ceerd, niet of weynig te goed hebben.

16. En voornamentlyk mede, dal op de verdiende maand-
gelden sooveel te goed mag blyven, dal haere vrouwe, ouders
of kinderen hier in 'I vaderland kunnen irekken en genieten
de maandgelden, aan deselve gemaakt of besprooken.

17. Op de schepen, dewelke ter plaatse van haere respective
residentien of onder 'tressort van dien aankomen of van daar
vertrecken, sullen sy mede de monstering hebben te doen en
ondersoecken of het volk, daarop bescheyden, nuk alle in wesen
is: en voorls de scheepsboecken wel en ordentelyck syn of
werden gebouden, en of daarin nuk fraude of malversatien
syn of werden gecommitteerd.

18. Nog sullen sy nauw regard hebben te neemen op de
rantsoenen, die aan 't volk werden uytgedeelt, dat daarin d'ordre
van de E. Comp. mag werden g'observeerd en bysonderlyck,
dal geene rantsoenen werden verstrekt of de (lomp'', in ree-
kening gebragt, als aan die effective in dienst en in wesen.
mitsgaders aan deselven uytgereykl syn.

19. Soomede of op de daar aankomende of vertreckende
scheepen nuk goed en ordentelyk huys is of wordt gehouden;
sou mede of in de verstreckinge aan 't volk nuk excessen svn
of worden gepleegt, mitsgaders aan deselve gegeven 'i geene
de ordre van de (' pe en van de rantsoen brief kaar toe-
levd, welken aangaand*! de geine'le vergadering van l\d 10l
lyd sware klagten voorkomen.

20. En waarin desen en geene schippers haar voordeel
niet weynig soecken, de (lomp. niel alleen van 'I haere be-
roovende, maar 'tvolck daardoor grootelyks misnoegl enweder-
spannig maeckende.

21. Van gelyken sullen sy nauw agting hebben te nemen,
dal de gouverneurs, directeurs, commandeurs en andere mindre
bedienden niet meer 10l rantsoen mogen genieten, ais 'i gene
hy 'I reglement , door de generaal en raden dienaangaande
gemaeckt, deselve werd toegeleyt.
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22. En vooral mede, dat by deselve geene goederen, coop-
manschappen, vivres, dranken of wal. hel soudemogenwesen,
'i sy dal deselve uyl het vaderland daar souden mogen aan-
komen of in India opgekogl syn. aangenomen of aan haar
overgelaten worden, als alleen na de lopende prys, soo als sy
<laar waardij;' syn of anders verkogl kunnen werden, uytge-
snnderl alleen hetgene van den generaal ende raden daarom-
trent is g'accordeerl en toegestaan of als nog g'accordeert
en toegestaan soude mogen werden.

2.">. Wyders, dal hetgenc 10l de lorliliralien en andere
timmeragies werd gelevert of daaraan geconsumeerd en voor-
al mede de daghuure, soo van slaven als andere, de E. Comp.
niet te veel. nog ie hoog, etc. in reecq. worden gebragt, of
deselve daarin eenigermate benadeelt.

24. En nopen de slaven, die de Comp. eygen syn, dal die
niet worden gebruykt buyten den diens) van de Comp". of
deselve daaromtrent verkort.

21». By arrivement van eenige schepen in de plaetsen van
der Bscaels respective residentien of onder 'tressort van dien,
sullen sy voorts inspectie hebben te nemen, hoedanig hel mei
derselver lading is gesteld; of sy 'I geene in volumen en in
swaerte gerekenl daarin smid»; kunnen en behoeven geladen
geweest ie syn, ook in der daad in hebben, en wal plaats
of ruimte daarin overig soude mogen syn en vooral of nok
eenige goederen encoopmanschappen, particulieren toecomende,
daarin gevonden souden mogen werden, om soo jae, deselven
aan Ie honden. Ie invenlariseeren en tol confiscatie van dien
ii' procedeeren; lot dien eynde sullen sy haar exactelyk heli
hen t'informeeren, soo by de officieren, als by de gemeene
maats, of in deselve, "i sy ter plaetse, daar sy haere lading
hebben ontvangen, of onderwegen, ook eenige goederen, wharen
ol' provisien buyten die van de Comp8

. syn geladen of overge-
nomen, ol' ook wel uyl de schepen uytgesel ol' overgegeven syn.

26. En 'l welk mede bysonderlyk sal moeten werden gedaan
en gepractiseerd in «Ie schepen nvt hel vaderland, 'l s\ tot
Batavia, Ceylon ol' elders aancomende; en ten opsigte van de
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overige plaats, die sy inde scheepen op de wyse, als is gesegt,
gecalculeerd souden mogen vinden, daarvan sullen sy pertinente
aenteykening hehben te houden; en nadat sy alvorens daerop
de schippers en officieren sullen hehlien g'examineerd en gehoort,
de redenen, die daeroratrenl souden mogen hebben gedient of
tot verschooning werden g'allegeerd, dcwclken leu principaele
sullen moeten staan vervat in een acte of declaratoir, hy de
schippers op haar arrivement aan de fiscaels over te leveren.
van de opperhoofden van de plaetsen, daer sy haer ladingen
sullen hehlien ingenomen, alle 'I selvc jaarlyex herwaerls over
te senden.

27. En wal belangt de vertrekkende schepen, sullen sy
deselven mede hebben ie inspecteren en ie sien of deselven
haere volle ladinge hebben, wal plaets daerin sonde mogen
edig ol' overig syn ol' niet, daervan mede aanteykening houden
en kennisse geven, soo aan den generaal en raden, als her-
waerts aan de gemelte vergadering van de Sevenlhienen.

28. Dog 'i gunl voorsz. is, werd alleen verstaen plaetse Ie
kunnen hehlien in schepen, gaande na landen ofplaetsen, wer-
waerts meer goederen werden gesonden, als van daer werden ge
haelt, sul\ dal s\ niet wanladen behoeven, nog mogen vertrecken.

2'.). (lelyck almede niet wanladen mogen syn de schepen.
tot Batavia en elders aankomende van landen ol' plaetsen,
meerder goederen, eoopmansehappen en behoeften uytleverende
als derwaarts werden vervoerd, als onder andre syn Cormandel,
Bengalen, etc, daar noyl ol' seer selden goederen tol de volle
ladinge der scheepen mancqueeren, leu waere saecken, gelyck
als is gesi'gi. de schippers en officieren sufficante redenen
souden weten hy ie brengen, die men aan de opgemelte ver-
gadering sal hebben aan ie schryven.

."(). Bysonderlyck sullen de voors. liseaels hebben voor Ie
wesen, dal in de schepen, van haere respective residentie
plaetsen vertreckende, geen particuliere goederen, eoopman-
sehappen ol' behoeften geladen worden; en die daarin souden
mogen gevonden worden, aan Ie slaan en Ie inventariseeren
en 10l gelyke confiscatie derselver ie procederen.
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lIF.EL lil. 13

31. Vorder sal van derselver betragtinge ten principalen
mede wesen, om Ie lellen op den particulieren handel, die
by de bedienden van de Comp'. soo grofF en groot legens alle
eer en eed lot snlken nadeel, ja ruine van de (lomp', word)
gedreven, mitsgaders legen de overlreeders en facteurs van
dcsclve volgens den articul-brief, milsgaders de wellen en
statuten van de Comp0

. Ie procedeeren; en sal van 't geene
by verkoopingc van soodanige aangehaalde particuliere goederen
en coopmanschappen snyver komt Ie procedeeren, by den Gscael
en aanbrenger werden genoten, yder een derde part, en dat
solider distinctie of limitatie, hoe groot de somme ook sonde
mogen wesen, en hel resterende derde part by de Comp.;
voorts dal den naam van de voors. aanbrenger, sooveel doenelyk,
sal werden gesecreteerd en daarenboven op desselfs advancc-
menl favorabelyk gelet; maar in alle mulctenen breucken sal
g'observeerd en nagekomen werden de dispositie van de vorige
ordonnanlien en specialyken 't geen in de instructie van den
generaal en de raden voor d'oppercoopluydcn van 't casteel
Batavia, de coopman van 'tsoldy comptoir van den 22 Sep-
tember anno 1665 dienaangaande staat verval, copielyk hier-
nevens gevoegl.

32. Omtrent bet doen van de scbenkagien sullen de voor/.,

üsraols mede bel oog hebben te lalcn gaan en Ie lellen, dal
de E. Comp. daarin mede mei en werd benadeelt; voorls sul-
len sy hebben toe Ie sien, dal in alle plaatsen en comploireii
ouder baere respcclive ressorten ordenlclyk, zuynig en geschikt
huys werd gehouden, alle onnodige onkosten in deselvc gc-
eviteerd, alle fouten, abuysen en misusen, nevens baatsoekent-
heyd, srhaggeryen en ontrouwen handel tegengegaan en gcwcerl,
dal alle bedienden haer pligt wel komen waar Ie nemen.

55. Alle onnutte, gedcbauchcerdc en onbequame persoonen,
in den dienst bevonden weidende, den generaal en de raeden,
soo ook de vergaderinge van de Sevenlbienen aan Ie klagen
en bekend te maken; en eyndelyk, dat de dienst van de Compe

.

in alles naar behooren werd betragt, en dal sy tot dien eynde
in een ordentelyck leven en mei een goed exempel and reu
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komen voor te gaan, haar vooral wagten ymand eenige ongelyck
of geweld aan te doen oi'lc gedogen, dat sulex by iemand van
derselver dienaren wordt gedaen, en sonder dat sy sullen
vermogen met. iemand te composeeren ofte verdragen, ten
ware met kennis en goedvinden van de ovcrlieyd of over
kleyne breuken, van dewelke sulx by de wetten en statuten
is toegelaten, en dat alleen in een oorsaecke, daarin de Conip'.
voor haar inlresse niet soude mogen wesen geraakt.

34. Sy sullen haar hebben te onthouden eenige gillen of
gaven direclelyk of indirectelyk Ie nemen ofte onfangen in
eeniger hande manieren.

55. De secreten van den raadcamer of 't geene sy aldaar
sullen sien of hooren, sullen sy aan niemand openbaren.

56. Eyndelyk, sullen sy hebben te letten en sorge te dragen,
dal den arliculhrief by alle en een ygelyk, in dienst van de
Comp*. synde, exactelyk mag werden nagekomen en sul\ deselve,
nevens de wetten, ordonnanlien en bevelen, soo van welgemelte
vergadering van de Sevenlhienen als van de generaal en raden.
in vuile Bgeur en perfecte observantie gehouden, en dal Legens
de nalatige en contraventeurs van deselve en voorts in alle
andre voorvallen, daar l'aulon, versuymingen en malversatien s\ o
gecommitteerd, werde geprocedeert na exigentie van saecken,
sullende van alle voorvallen goed en pertinent hoek hebben
te houden, mitsgaders daarvan jaarlykx een pertinent relaas
herwaarts oversenden; en soo haar eenige saecken mogen voor-
komen of by haai- uytgevonden werden, daarin redres behoorde
werden gehragt, sullen sy dat met byvoeging van hare con-
sideratien en advys, op hoedaniger wyse dat redres best te
wegen soude kunnen werden gebragt of uyl te werken sy,
hebben over te schryven, lastende en ordonneerende de voors.
fiscacls respective hem na den inhoud vandesen te reguleeren.

L 2 April. Verbod tegen het overleggen ten processe run
zekere attestatiën.

Heeren Schepenen, geremarqueert hebbende onder't affdoen
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van sccr veel processen, specialyck de Mardyckers, Moren,
Maleyers en andere inlanders rakende, hoe dat deselve nu al
eeuige jaeren herwaerts gewoonte hebben gemaeckt van, copyen
der attestatien, by hunne partyen geproducccrl, bckonicn heb-
bende, de gotuygen, daerinne deponerende, in eygenen persoon
ofte wel door andere hunne emissarissen all' Ie vragen, wal
deselve ten voordeele hunner parthyen hebben verklaert, en van
de antwoorden, daerop bekomen, attestatien Ie doen beleggen,
mitsgaders deselve vervolgens lot reproches tegen soodanige
getuygen hunner parthyen te employeeren, welcke maniere
van doen nergens anders toeschynt aangewen l Ie werden dan
om die linden Ie intimideren olie andersmis, soo 'I mogelyck
is, Ie mislcyden en diverteren, lot verkortinge en in prejuditie
der waarheyt, olie ten minsten om deselve by occagie van de
minsle veranderinge, all' ofte toedocninge, 'tsy van den sin
van hunne antwoorden by de voors. onwettige examinaleurs
wel ende ten reghten begrepen sy ofte niet, als ligtvaardig
olie leugenagtigh verdaght Ie maken, behalve dal parthyen
het geoorlooffde oogmerek, dal sy len desen souden mogen
pretexeren, bereyeken konnen door den weg van contra vra-
gen, die by de reghten en practyke alomme syn geadmitteert,
oimnc de getuygen daerop voor den reghter gehoort te konnen
werden, welcke practyke ook totmerckelyckeminderoncosten
en beswaernisse van parthyen geoefend werd, soo is 't. dal
haer Ecrw. allen dengenen, die voor desen bancke yetwes ie
doen hebben olie sullen krygen, wel expresselyck interdiceeren
sig van soodanige attestatien, als voors., nolariael olie onder
de bands Ie bedienen 10l reproches ofte anders, deselve over
te leggen ofte door hunne procureurs Ie doen overleggen
in eenige saken, voor haer Ecrw. regtbanck ongedecideert
hangende, op peene van ses rds. len behoeve van 'I. Lasarus
hiiys. onvermiudert de ordinaris boete van relied', indien
deselve op die vvvse mogten werden ingedienl, welcke pena-
liteyl in gelyker voegen ook plaats sal hebben legen de
procureurs, die soodanige attestatien komen over Ie leggen,
en arbitrale correctie daer en boven, indien de Iweede maal
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dacrop lievondcn werden, behoudens hun guarant tegen hunne
meesters, in dien sy bevvysen konnen deselve van dese ordre
behoorlyck geinformeerI, te hebben.

5 Mei. Bepaling, dat «van alle goederen, die op de
«rhede van Ctdrrebon ofte buyten deselve in zee aan-
ngehaah werden uyt 's Comp schepen of wel borger
«o/h 1 inluntse vaartnygen, niets aan den Sultan uyt-
«gekcert, maar d'eene helft run 't suyvere provenue
«ten behoeve van d'E. Comp. en d'andere ten voordele
«van den fiscaal beheert sul werden; en 800 wederom
«oock in tegendeel, dal van alle, 't gene door des
«Sultans ministers op de rhede aldaar ofte buyten
«deselve in zee binnen syn territoir uyt cenige particuliere
«vaarluygen aglerhaalt werd, niets ten behoeve van
«d'E. Comp., maar alles ten voordele van den Sultan
«komen sal."

«Dogh nopende 't gene aan de Boom ofte elders
•■aan lant aangehaait werd, dat, indien het door een
TtComp" minister opgespeurt mogt syn, daar van d'eene
«helft den Sultan als lieer van 't lant en d'andere
«aan den aanelager van 's Comp" wegen te bate sal
«komen. Maar gels ter laatstgen. plaatsen door 's Conings
«ministers aangeslagen synde, d'eene helft voor den
«Couing en van d'andere helft, die d'E. Comp. volgens
»'t contract toekomt, hel eene quurt 10l des Ie meerder
«aanmoediging aan den agterhaler gegeven en oversulex
«alleenlyck hel resterende vierde deel door d'E. Comp.
«gcprofileert sal werden."

«Alles te verslaan van hel suyvere provenue."

Tc Batavia bedroegen de af Ie trekken onkosten gewoonlijk:
4% voor den Secretaris | wegens salaris en risico der
1% » » Bode vendnlie.
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2% voor de gecommitteerden tot de inventarisatie en
verkooping;

6% » den geweldiger, »die d'aanlialing gedaan heeft."
Kort te voren was mei betrekking tol Banlam eene der-

gelijke regeling getroffen.

">' Mei. Bepaling, dat »de Chirrebonders langs de gehele
»Oostcusi van Java, mitsgaders nae Batavia, Bantam,
'Borneo, Palembang en Jamby onder 's (lomp' pasce-
r>dullen sullen vermogen te varen, mits geen kleden,

nogte amfioen in 't wederkeren medebrengende; ende
'SDD mede, dal soodanige natiën, als 'er met d'E.
•C.otnp. in vrede leren, daar wel ten handel geadmil-
-leert, maar scherpe toesigl tegen deselre genomen sal
«moeten werden, dat si/ daer geen kleden, nogte amphioen
-aanbrengen, nogte eenige peper van daer vervoeren."

Reeds in Octobcr 168!» was eene dergelijke regeling door
den Commissaris Tack aan den Sultan van Chcribon mede-
gedeeld.

18 Mei. Bepalingen nopens gedroste slaven.

Boegisehe, Balische, Makassaarsche, Boelonscbe, Bimancsche
en andere Celebesche slaven, «die alle van een dangereusen
«inborst syn", zouden bij opvatting buiten de limieten van
Jakatra, t. w. bewesten de rivier van Tangerang en beoosten
die van Krawang, ten behoeve der Compagnie verbeurd ver-
klaard en in den regel buiten Java gezonden worden.

Slaven, opgevat tusschen de buiten-forten van Batavia
(Soutelande, Noordwijk, Rijswijk en de Zevenhoek) en boven-
genoemde rivieren, zouden voor 6 maanden in hel ambachts-
kwartier in de ketting geklonken worden om aan de publieke
werken Ie arbeiden, bij onbekendheid van den lijfheer of bij
onwil van dezen om het opvat-loon (S rijksdaalders) Ie betalen.
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Na ommekomsl der 6 maanden konden de lijfheeren hunne
slaven slechts terugbékomen tegen betaling van 10 rijksdaalders,
opdat, de Compagnie geene schade zoude lijden wegens inmiddels
overleden slaven, enz.

Binnen 8 a 14 dagen mogten lijfheeren hunne in het
ambachtskwartier opgebragte slaven legen betaling van 5
rijksdaalders lossen.

1 Junij. Finantiéle voorschriften voor den Secretaris
van het Collajic van Schepenen.

De Regering had de zoogenaamde »camer-boeckjens van
•heeren Schepenen" laten nazien en besloot dientengevolge »dcn
Secretaris van Schepenen te laten continueren by 'l houden
van een apart boek wegens de particuliere gesequestreerde
en genamptiseerde penningen, mitsgaders de gelden, die soo
van desolate boedels als uyl civile executien onder zyn handen
komen moeten, om dierwegens aan de particuliere geintres-
geerdens altyd behoorlyk rekenschap te konnen doen, dog
wegens d'inkomende hceren geregtigheeden off20"8 penningen
der verkogt wordende vasle goederen, mitsgaders de verdere
stads inkomsten van ykgclden, default gelden, condemnatien,
wyders ook coufiscalien off vves meer tot Comp e off stads
inkomsten van hem ontfangen werd, waar van hy wel gewoon
is te belalen de gagic van den rooymeester, des scherpregters
salaris wegens crimineele executien, etc., de onkosten op cri-
mineele recollementen voorvallende, 't kost- en sluytgeld aan
den cipier voor de geldelose gevangens, defroymenten op
extraordinaire commissien ten diensteder stad off der E. Comp.,
de extraordinaire gastmalen op victorie avonden, etc, de pinang
en thee voor de leeden in 't collegie, 't schoon maken ende
repareeren der vergaderkamer, secretary, gevangen huysen,
etc., dog hoven welke lasten dan nog gewoon zyn uyt's Comp8

cassa betaalt te werden de volgende onkosten, te welen, bet
mantel geld en weddens van heeren Schepenen, degagiesvan
de geregts bodens, subsiiluylen der landdrosten, cipier en
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scherpregter, de materialen en het arbeyts loon dor nodige
timmerasies, item de opregtinge der geregtsplaatse ofte het
schavot met hel daar loe gehoorende touwwerk en andere
requisiten, desen allen aangaande is best en gevoegelykst
geagt. na ultimo Augustus aanstaande, door den Secretaris van
Schepenen niets meer van de eerst genoemde, veel min van
de andere lasten Ie laten betalen, maar in het toekomende
alle die uytgiften te laten geschieden alleenlyk uyt 's Comp8

cassa, op ordonnantie van d'Edele heer Directeur Generaal,
onder de rekeningen, die daar van door den gem. Secretaris,
met kennis van den president van Schepenen, bevoorens on-
derteykent zullen zyn, gevolglyk dan maar alleen denontfang
van deselve inkomsten te laten verhlyven aan den Secretaris,
om alle maanden off soo ras hy een considerabele somma
gelds uyt de hoven gemelde geregtigheeden ofte inkomsten
ontfangen mogt hchhen, 't geld, onder hem zynde, aan de
E. Compagnie over te brengen, te welen, de heeren geregtig-
heeden aan den onlfanger generaal en de resleerendc inkomsten
in 's Compagnies cassa, mede inel voorgaande ordonnantie van
den heer Directeur Generaal, ende dierhalven van dien ontfang
en uytgift maar alleen een simpele cassa reecquening door
hem te laten houden, om jaarlyks aan den heer Directeur
Generaal over gegeven, en tegen de Bataviase negotie hoeken
geconfronteerd te werden."

Ten slotte werd bepaald, dat de secretaris van Schepenen
• sedert primo September 1687 geen meer camcr-boeckjcns
• houden, macr alleen syn naderen ontfangb ende gecontinueerde
•uytgiffte by een cassa reeckeniugh sal behoeven te verant-
•woorden en dan voorts handelen, als voorsz. slaet."

1 1ij missive van 5 November 1690 hebben de Heeren XVII n™

deze voorschriften goedgekeurd.

50 Julij. Bepaling, dat Heemraden jaarlijks, na vooraf-
gaande, publieke waarschuwing, zouden schouwen de
heeren-wegen, bruggen, rivieren en andere wateren, op zoo-
danig tijdstip, als zij "best e/tile bequui'insl" oordeelden.
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Deze bepaling is eene ampliatie van het plakaat vau 28
Dccemlwr 1685.

i a'u'u'Ü.». Verlenging voor driejaren van hel opbrengen
van den 400sUn penning van landerijen.

Het fonds vau Heemraden was nog »seer geringh", waarom
tol deze verlenging werd besloten.

l)e uiterste termijn voor liet betalen der quota over 1088
was uit. Augustus van dat jaar.

Zie ook 8 Julij 1685, 18/21 Junij 1686 en 15/25 Julij 1687.

9 Augustus. Voorschriften nopens het beheeren van desolate
boedels.

In gevolge resolutie der Hooge Regering van 15 April
1687 was hel gevoelen gevraagd van den Raad van Justitie
en van de Collegiën van Schepenen, Weesmeesteren en Boedel-
meesteren »over het poinct vande aanvacrding en 't manieinent
•der desolate boedels, by eenige overledene nagelalen."

Naar aanleiding van de sedert ingekomen adviezen dier
collegiën bepaalde nu de Regering hel volgende:

Wanneer eenige boedels met 'er dood naegelaelen werden,
vvaer van de erffgenaemen onmondig off absent zyn, ende deselve
noloirlyk sufficant zyn om de crediteuren te beladen, deselve
altyd door weesmeestcren ende boedelmeesteren der Chineese en
andere vreemde slerffhuysen respeclive, daer deselve, soo veel de
weltcn toe laeten, niet uylgeslooton zyn, aengevaert ende gead-
iniuistreerl zullen werden, soodanig als dat altyd gepracliseert
werd; ende ter contrarie, dat soodanige boedels, dienotoirlyk
insufficant ofte insolvent wesen mogten, aengevaert, geinven-
tariseert ende geadministreert sullen werden by de Secretarissen
der Justitie respeclive, als sequesters van insolvente boedels,
mei voorkennisse ende ordre vau baerc respeclive presidenten,
mede soo als dat lot nog toe in 'l gebruyk is, noglans met
die solemnileyl, dat de eerste inventarisatie ende aenvaerding,
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wclckc tot nu loc door de gemelte Secretarissen plag te ge-
schieden, ter presentie van twee getuygeu, voortaen, indien
deselvc boedels van eenige merite zyn, niet sal mogen onder-
nomen werden dan ter presentie van twee gecommitteerde
leeden uyt dat selfde collegie, waer onder soodanigen boedel
dan rcsoi'teert, even gelyk dat by weesmeesteren gcobserveert
werd; dog ingevalle eenigen boedel invoegen voorsz. naegelalen
werd, aen welkers sufficantheyt men soude mogen twyffelen,
dat als dan, om de reputatie van den overleden te conserveeren,
deselvc soo lange voor sufllcant gehouden sal werden, tol dal
van 't contrarie komt te lilyken ende gevolgelyk de eerste
aenvaerdinge van dien sal moeten geschieden door den Secretaris
van weesmeesteren ofte boedelmeestcren, waar onder den boe-
del dan gehoren mogt, ter presentie van twee gecommitteerde
leeden, niet voorkennissc ende ordre haerer presidenten respec-
live,wanneer dan door denselve ten eersten alles in 't sterffhuys
geinventariseèrl ende de saecken van des overlcdens begravenisse
op 't menagieusle ende soo sober, als immers de conditie van
den overleden dat lyden kan, bestelt zullen moeten werden,
't welk verrigt zynde, als dan de laasl genoemde Secretarissen,
soo ras als doenelyk zy en bevoorens tot den verkoop dei-
goederen te procedeeren, gehouden zullen zyn aen haer collegie
te verthoonen den stand des boedels, te welen de oncosleii
der begravenisse ende wyders de schulden des boedels, die
seekerlyk voor soo verre bekent zullen zyn, als zy magtig
geweest zyn aen de sufhYanlhcvt van den boedel Ie doen
twyffelen, en daer tegen slellen alle de in wesen bevonden
effecten, uyt schulden, etc, om als dan by 't selve collegie

Ie werden, off soodanige boedel, te gelde gemackt
werdende, soude konnen toereyken off niet, om in 't eerste
geval voort te stappen lot de verkoopinge der goederen ende
verdere administratie van dien, dogh in 't laeste geval daer
van 't sedert die uure all' te zien en deselvc als eenen noloi-
ren insolventen boedel aen de respective collegies van Justitie
over te geven; gelyk dan ook nogh verder verstaen werd, dal
indien soodanigen boedel by weesmeesteren off buedelmeestereu
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op het gemelte verloog van haeren Secretaris is voor sufficant
aangesien, dog na ilalo do verkoopinge insolvent bevonden
wierd, 't zy dat de goederen sou hoogen prys niet haalden,
dan men wel gedagt hadde, off wel dat zigh na dato eenige
schulden openbaerden, deselve als dan mede aenstonds aeu
de respective collegies van Justitie overgegeven sal moeten
werden, sonder dat dan hy de leden der respective collegies van
weesmeesteren off boedelmeesteren eenige veertigste penning
van de verkogle goederen genoten, maer, gelrocken zynde,
weder ten faveure van den boedel uylgekeert sal moeten wer-
den; gelyk dan ook de secretarissen van weesmeesteren en
boedeüneesteren respective wegens de risico endc inmaninge
der vendu penningen, die zy daer van onderhavig blyven, niet
meer sullen konncn trecken dan de eene helfft van haer luy-
den ordinair vendu salaris, hoven de gevallen onkosten, ende
de weder helllïe laeten genieten door de respective secretarissen
der Justitie, aen welken soodanigen naderhand insolvent bevon-
den hoedel over getransporteert werd, en dat voor de moeyle
van de te houden proceduren in cas van preferentie en con-
currentie, mitsgaders de distributie tier penningen, in conformité
van het daar op Ie vellen vonnis, gelyk 't selve dan ook vice
versa sal moeten geschieden, ingevalle de secretarissen der
Justitie een boedel, die eerst notoir insolvent geoordeclt was,
na dato sufficant bevonden, welke alsdan niet alleen aenstonds
aen weesmeesteren ofte boedelmeesteren respective overgegeven,
maer ook, in cas de goederen reets verkogt mogten zyn, als dan
door den secretaris der Justitie voor zyn risico ende moeylen
van 't inmanen der vendupenningen niet meer dan 't halve
vendu salaris hoven de gevallen oncoslen genooten ende de
resteerende helll't aen den secretaris van weesmeestèren off
boedelmeesteren respective gecedecrl sal moeten werden, alles
noglhans met dien verstande, dat ingevalle hetmogt gebeuren,
dat sig seer onverwagl nogh ecu crediteur quam o[i te doen,
na dat den gaulscheu boedel reets gereddert ende de bekende
crediteuren al voldaen mogten syn, wiens naderhand eerst
te voorschyn komende crediteurs pretentie grooler wesen
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mogtc dan het overgeblevene restant des boedels, als dan geen
overgiffte van dien, hoewel daar door insolvent bevonden wei-

dende, sal geschieden, maer alleen nytkeering van dal restant
aen soodanigen crediteur behoeven gedaen te werden, sonder
dat hy. hoewel by d'oudste besegelde brieven hebben niogl, de
verdere crediteuren, welke hel haere bevoorens ler goeder
Irouwe uyt den sufficant geoordeclt. zynde boedel genoolen
hebben, tot cenige weder nytkeeringe vermogen ssal zyn aan
Ie spreeken.

15 Augustus. Regeling nopens aflossing van door de
Compagnie opgenomen gelden en uitbetaling van renten
daarop.

Omdat Compagnie's kas genoegzaam van contanten was
voorzien, werd bepaald op 1° September 1688 »alle de ver-
schenene intressen af te laten betalen, sonder dal ymant
toegelaten sal weiden de syne lot vergroting van syn capitaal
in eassa te laten verblyven; behoudens nogtans, dat, indien
de Collegies van Weesmeesteren, Heemraden, Boedelmeesteren,
de Kerckmeesters, diaconen en buyte regenten van'tLasarus-
liuys nae dato bevinden inogten aogh eenige contanten overig
of Ie veel te hebben, sylieden dcselve alsdan aan d'E. Comp.
op intrest sullen mogen lellen, mits dat alsdan daar mede
weder andere capitalen afgelegt sullen moeten worden, t'en
ware het d'E. Comp. dan weder van noden hebben mogl."

Voor «d'aucggïnge der capitalen, soo op de buylen plaatsen,
•als ter deser slede" werd de volgende »ordre" vastgesteld:
1° de capitalen vande borgers;
2° van 's Comp" dienaren buylen cmploy ofte administratie;
3° van de weduwen der borgeis;
4° van de weduwen van 's Comp' dienaren;
5° van de preilieanten;
6° van 's Comp" minisiers, die eenige administratie hebben;
7 n van de Heeren deser vergadering [Hooge Regering];
8° vande Collegies van Weesmeesteren, Heemraden, Boedel-
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meesters tier Chinese en andere vreemde slerllinysen,
Kerckmeesters, diaconen en I)iiyte regenten van 't Lasarus
huys.

21 Augustus. Bepaling, dat wanneer iemand in een
duel ler neergetegl werd, den nedergeslagen

«niet ml werden begroeven, moer blyven leggen, tol
<d(il hel vonnis van den rechter over die beyde per-
»soonen gegaen sol syn om den levendige» gesament-
«lgek met den dooden aen de galg (>[> Ie hangen o/f
«wel den dooden bevoorens, indien de saecke ten lasten
'run den levendigh geblevene nadere indagatie mocht
tvereyschen."

25 Augustus. Bepaling, dal tuyt crachte van voorgaende
vcondemnatie altyt arrest gedaen sal connen teerden
«op hel gene ymandt [Compagnie'B dienaar] by syne
«lopende reeckeninge boven de jaerlycxe vermaeckinge
«Ie goedt heeft, ende voorts dan nogh op de hel/ft
«van 't geene denselven nae dato sal conien Ie winnen,
«insgelgex boven de gemelle vermaeckinge."

Deze bepaling is eene »elucidalie" van het 2du artikel
van de ordonnantie van 23 Mei 1670, hetgeen, volgens de
Regering, «allecnlyck syn reflexie heeft op gesloote reecke-
»mogen, waer van in 't even voorgaende artieul gesproken
•werd."

5 October. Bepaling, dat de Hofmeesters van den Gou-
verneur Generaal zonden moeten «instmiu voor hel
nvcrmisle ofte gestelene eau hel süver servys."

Zij zouden «dierwegens de dispositie deser tafel [de Hooge
Regering] subject syn."
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4r October. Bepalingen nopens het toelaten en verblijven
run Oostersche natiën te Batavia -ende den resorte
■ run dien."— Voorschriften nopens slnren. — Bedreiging
van menschen- en rce-dieeen met de doodstraf.

Allerlei soorten van uitheerusche natiën (Javanen, Malcijers.
Balinezen. Makassaren, Boeginezen, Boetonners, Bimanezen, enz.,
enz.) hadden zich, in strijd mei vroegere bepalingen, zonder
vergunning van de Regering >in ons district van Jaccatra"
ingedrongen, — met hel, doel, zooals de Regering beweerde,
om »de gemeene ruste ende vreede, specialyck oock den
•toenemenden landbouw, als mede de cleyne negolialie ter zee
»le verhinderen ende infesleercn, soo met dieveryen, roveryen,
«als met moorderyen ende andere boosheden meer, soo in't
■bysonder, als met samen rollingen van parthyen."

Ter voorkoming van al deze onheilen en 10l Icgcngang van
»den loevloey van soodanige boose menschen" nam de Regering
de volgende maatregelen:

1. Eerslclyk , dal alle vrye Oosterse Natiën, die sig althans
onder onse jurisdictie, dat is binnen hel district van Jaccatra,
bevinden, 't. sy Balyers, Javanen, Bouginesen, Macassaren,
Boutonders, Bimanesen en Maleyers, by hare namen, yder
natie affsonderlyk, opgeschreven, onder aparte compagnien en
campons gehragt en daar op voorsien sullen moeien werden
van een Lootje, me) liet leken van yder Nalie afisonderlyk
gemerkl zynde, 't welk zy lieden ook altyt gehouden sullen
zyn by haar Ie dragen en, des gevordert werdende, te ver-
toonen, om also van alle onbekende en ongepermitteerde, inge-
dronge Vreemdelingen, mitsgaders ook d'eenc Nalie van d'and're
onderscheyden te konnen werden, op poene, dal die gene, die
na't uyldeelen van dien sonder een sodanig Lootje bevonden
weid ofte niet aenwysen kan onder een der by ons aen
gestelde hoofden te resorteren, gehouden sal werden voor een
Vagebond, verloopen en schadelyk persoon in dese contreye,
en derhalven geapprebendeert en gestraft sal werden,'t zy mei
de ketting ofte andere corporele straffe.
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2. Eu aengesien tot ons grool misnoegen bevonden werd,
dat, niet tegenstaende de Heeren Ordinari Raden van India,
Joan van Hoorn ende Isaak de Saint Martin, daer mede nu al
lange besig geweesl zijn, haer E. E. egter daer in seer te rug
gehouden wei-den, door dien nimmermeer het regie getal ende
ware namen der gener, die haer onder ons district onthouden,
opgegeven werden, maer studieuselyk vele verborgen, direc-
telyk tegens onse ordre strydende; so werden dan alle de
respective Officieren van de boven genoemde Natiën by desen
gelast en geboden, preciselyk binnen drie maenden, te rekenen
van de publicatie deses, aen de gemelte, daer toe gecommit-
teerde Heeren Ordinari Raden van India, Joan van Hoorn ende
Isaae de Saint Martin ofte soodanige andere, als na desen in
haer E. E. plaetse geslelt, mitsgaders tot assistentie by gc-
voegl mogten werden, op te geven liet nette getal ende
eygenllyke ware Namen van alle de gene, die ouder'l gandsche
resort van Jaccatra in wesen en haer lieden bekent zyn.'tsy
dan dal de selve tegenwoordig alhier syn of wel fixum domi-
cilium hebben of, andersins vast geselen synde, op een togl
wesen mogten; om also, eenmael liet regie getal en Namen
der selve te weie gekomen zynde, een vast en seker fondamenl
Ie hebben om voortaen Ie verhoeden, dat'er geen meer buyten
onse kennis aenkomen.

5. Roven dien is ook len selvcn eynde nodig geoordeelt en
besloten, dal van gelyken alle de Wykmeesteren, soo buyten
als binnen de. Stad, gevolgelyk ook de Itiiurmeeslcren ten plat-
ten Lande, yder in hare onder gestelde Wyken ofte buurten,
by namen en toenamen opnemen en aenteekenen sullen niel
alleen alk; de vrye vreemde Natiën, ieder in het bysonder, d'eene
natie van d'ander gedistingueert, en dal met byvoeging, waer
mede sy haer geneeren, ïuaer ook alle de lyf-eygenen, so wel
die by Christene als Onchristene Natiën wonen ofte bescheyden
zyn. (e welen niet alleen liy'l getal ende sexe, maer nok by
hare namen, en van gelyken ook yder Natie afsonderlyk van
den anderen, mitsgaders ook mei byvoeging van de diensten,
waer toe sy lieden yeder van hare Lyf-beeren gebruykt werden,
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'I zy dan tot huysdiensten, Tuyn- ofte Acker-bouw, Vischeryen,
ofte waer toe hel dan ook sonde mogen zyn.

4. Om welke opneming en aentekening te gevoeglyker
in de respectyve Wyken en Buurten te konnen doen. een
iegelyk by desen gelast werd sig binnen den boven gemelten
lyil van drie ïnaemlen selïs aen syne Wyk- oftebuurmeesters
Ie addresseren, om sig selven, 't getal syner familie en't gene
waer mede hy sig erneert, wyders ook 't getal, namen, ge-
boorte plaets ende diensten syner lyf-eygenen opregtelyk bekent
te maken.

15. Wyders werd by desen expresselyk verboden en geinlerdi-
ceert, dal sig na de Publicatie deses gene vreemde vrye Oos-
leise Natiën, soo Macassaren als Bouginesen, Boutonders,
Saleyers, Bimanesen, Balyers, Javanen en Maleyers, sullen
hebben Ie vervorderen buyten onse speciale permissie binnen
het district van Jacatra te komen en ie verblyven ofte sig ter
neder te sellen, op poene van defacto geapprehendeert, in de
keil ing geklonken en daer in elders henen, daer hel dan raed-
saemst geoordeelt werd, weg gesonden te sullen werden. In
welke straffe van de keiling vervallen gereken! sullen werden
alle soodanige, die, ter Zee hier gekomen zynde, na hel weder
vertrek harer vaertuygen hier bevonden werden en haer niel
ter behoorlyker tyd aengegeven sullen hebben; dog de gene,
die te lande aeugekomen mogten wesen, so drae als sy lieden
maer onder onse jurisdictie, sonder haer aengegeven te hebben,
geallrappceil werden, also wy gene aenkomsl te Lande van
eenige vreemdelingen sonder onse voorgaende toelating voorl-
aen gedoogen willen.

(5. En gelyk al om gewigiige redenen den aenbrengen ver-
koop van Balyse slaven by't placaet van den 24 November 166S
en van alle Macassaerse slaven, etc. nog jongst hy'l placael
van den I May 1688 verboden, dogalwedei totgroote incom-
modileyl der gemecne ruste in disobservantie geraekt zy, soo

is'l. dal mils desen niel alleen by renovatie, maer ook by am-
plialie van de voorsz. plaralen, geinlerdiceerl en verboden werdl,
voortaen eenige Oosterse lyf-eygenen, specialyk van de meer-
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genoemde Nnlicn van Macassaren, Bouginesen, Boulonders,
Saleyers, Bimanescn, Balyers, Javanen en Maleyers buyten onse
speciale kennis en permissie binnen hel district van Jacatra,
't zy te Lande ofle te Water, aen te brengen ofte Ie verkoopen,
maer sullen de gene, die op bare vaertuygen cenige sodanige
lyf-eygenen lot bemanninge van de selve mede gebragt moglen
hebben, de selve aenslonts aen den Ontvanger en Licenl-nieester
opgeven en geensints binnen onse Stadt ofte Jurisdictie toelaten
te Komen, maer gebonden syn de selve alle weder van bier mede
Ie voeren, op poene, dal alle soodanigc Oosterse lyf-eygenen,
sou ras de selve te Lande in onse Jurisdictie ingebragt zyn
of, te Water aengebragt zynde, verkogl ofte ook wel na'l
veil rek barer Vaertuygen hier ter plaelse, hoewel nog on-
verkogt, bevonden werden, defaclo aangetast en ten profijte
van de E. Compagnie geconfisqueert sullen werden, ten wal
lyde men deselve ook sonde mogen onldecken.

7. En op dat soodanigc indringende verbode Natiën, soo
vrye als lyf-eygenc, te beter ontdekt moglen werden, soo is
boven 't gein; bier vorens wegens de pligt der Wykmeeslers
ende de gene, die onder der selver wyken ofte buurten gehooren,
mitsgaders van de pligt der Officieren van de boven genoemde
vrye vreemde Nalien geordonneert staet, nog wyders verstaen,
gelyk verstaen en geordonneert werd by desen, dal ook selfs
alle vrye vreemde Nalien in bet bysonder, die al bier onder
ons resorl resideren en ons nog niet bekent moglen zyn, baer
gelven insgelycx binnen den voorschreven tyd van drie maenden
aen de respective Officieren barer Nalien by name aengeven
en boven dien nog onder der selver opsigt in de daer loe
geordonneerde Campons begeven sullen, of andersints baer
gelven binnen den voorsz. tyd van onder's Compagnies gebied
Ie retireren en van bier te vertrecken, op poene, dat degene,
die sulx binnen dien selfslen tyd niet gedaen moglen hebben
ro hier na dato nog bevonden werden, als vagebonden acnge-
liisl, in de ketting geklonken en soodanig van bier weg gesonden
sullen worden.

8. Gelyk dan nog boven dien een iegelyk, die len platten
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DEEL 111. 16

Lande Imyloii hel district van de Wykmeesters ofle Buur-
meesters woonagtig is, een Inlander zynde, alle syne Oosterse
en andere slaven binnen den voornoemden lyd aen de respec-
live officieren der vreemde Natiën, waer onder hy selfs resor-
tabel is, dog een Nederlander ofte ander Europeaen, soo mede
een Mardiker ofte Chinees synde, aen denLand-drost sal moeten
opgeven en hy hare namen en geboorte plaetsen bekent maken,
om door den selven Drost en Officieren rcspeclive over gebragl
te werden aen de hoven genoemde gecommitteerde Heeren
Raden van India ofte die wel andersints na desen dacr toe
nou mogten werden gecommitteert, op poene van confiscatie
van soodanige hier hoven verboden Oosterse slaven, die sy
In\den verborgen ofte verzwegen mogten hebben, even als of
de selve eerst na dato deses alhier tegen hel voorenstaende
verbod aengebragt ofte verkogt waren.

9. Om alle welke verbode, aenkomende en sig verschuylende
Oosterlingen ie beter te ontdecken en op te brengen, niet alleen
alle de respeclive Officieren hy desen belast werden dien a'en-
gaende ten beste van 'l gemeen te betragten haren schuldigen
pligt, maer ook boven dien specialyk geauthoriseért den Balysen
Capitain Singa Wiloddra ende Amhonsen Lieutenant Palingy
ofte de gene, die na desen daer toe geordonneert, mitsgaders tol
assistentie hy gevoegt mogten werden, om met hare onderge-
stelde Patrouille gangers daer op de behoorlyke agt Ie nemen
en in te vigileren.

10. Voorts werd tot stuyling van den aenbreng der gemelle
verbode slaven hy desen een yder geadverteert, dal wy in
onsen [lade mede goei gevonden hebben de Vaerl van dese
Siad en sim mede van alle andere Plaetsen, onder ons gebied
gehoorende, na hel Eyland Baly af te schaffen, dewyle de selve
nergens anders toe strecken kan, dan om den verboden aen-
breng van slaven van dal Eyland meeren meer te favoriseren.
In voegen dan die Vaerl aen niemant meer toegestaen sa!
ruogen werden, dan aen de gene, die dan ook voortaen aldaer
sullen moeten verblyven en noit weder herwaertsmogen komen:
ten ware dal sulx somwylen toegestaen wierd aeneenigewel-
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bekende en vertroude Balyse Officieren, die genegen mogten
zyn hare vrienden aldaer te besoecken, 'I gene dan nok niel
anders sal geschieden, dan onder behoorlyke versekering van
geene lyf-eygenen van daer weder te sullen brengen.

11. Wyders werd ook een iegelyk by desen geadverleerl
en gewaerschouwt, hoe dal wy om de voorschreven redenen
mede in onsen Hade besloten en gearresteert hebben omtrent
alle Oosterse slaven, te weten: Balyse, Macassaerse, Bougyse
Boutonse, Bimanese en alle verdere van hel Eyland Celebes,
dal voortaen alle soodanige, die na desen buyten de limiten
van 'I Coninkryk Jacatra, te welen, bewesten de Rivier van
Tangeran en beoosten de Rivier van Graoang, komen te vlugten
en aldaer opgevat werden, voor reecquening van de E. Compag-
nie aengehpuden en geconfisqueert sullen werden, om de selve
van hier te versenden ofte andersints daer mede sodanig Ie
handelen, als na de nootsakelykheyt en billykheyl bevonden sal
weiden Ie belmoren.

12. Gelyk wy dan ook verders ten regarde van de hoven
genoemde en voorts nok alle andere soorten van slaven
in'l gemeen geresolveerl hebben, alle soodanige, die na desen
weg loopen, dog binnen hel resort deses Coninkryks van Jacatra,
te welen, tusschen de hoven genoemde twee. Rivieren, dog verder
dan de buyten forten Ansjol ofte Soutelande, Noortwyk, Rys-
wyk, en Ankee ofte de Sevenhoek, geapprehendeert en agter-
haell werden, boven andere straffen voor den tyd van ses
niaenden in de ketting te doen klinken en sodanig by haer
Meesier of Meesteres te verblvven, en de welke dan ook voor
sodanigen lyf-eygcn, ter plaetse als gesegt in syne vlugt agter-
haelt zynde. tot een praemie aen den opbrenger sal moeten be-
talen vyf Ryxdaelders, welk geit, indien de lyf-heeren weygerig
mogten zyn te betalen, ofte wel andersins niet geweten konde
werden, wie des selfs lyf-heer zy, als dan de opbrengers ver-
mogens sullen zyn den selven lyf-eygen in't Ambagts quartier
Ie brengen, als wanneer den Fahrvk haer lieden de gemell.e
vyf ryxdaelders sal verschieten, om weder van de lyf-heeren
gerembourseerl Ie werden: welke lyf-heeren, indiensybinnen
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den l\i \;m veertien dagen de voorschreven vyf ryxdaelders
aen den Fabryk Komen weder te brengen, als dan nog ver-
mogens sullen zyn hare slaven in en mei de ketting uyt hel
quartier te lossen en weder na haer te nemen, dog langer
larderende, gehouden sullen zyn de selve den voorschreven tyd
van ses maenden in'l quartier te laten verblyven en na 't
eyndigen van dien tyd, in plaets van de gemelte verschoten
vyf ryxdaelders, aen den Fabryk weder uyt te keeren een
somma van tien ryxdaalders, om daer uyt Ie vinden de on-
kosten, die de E. Compagnie tol hel na speuren vansodanige
vlugtelingen koml te doen. mitsgaders de selve te indemneren
wegens hel verschot der slaven, die binnen de voorschreve ses
maenden in de ketting komen Ie sterven en waer van de lyf-
lieeren gevolgelyk geen remboursement komen Ie doen. Des
sal den Fabryk niet vermogen eenige gevlngte lyt'-eygenen
van de opbrengers aen Ie vaerden, dan wanneer hem gebleken
/.\. dal de gemelte slaven hare lyf-heeren niet konnenof willen
noemen, ol' dal de opbrengers hel. voorschreven loon van de
lyf-heeren niet hebben konnen bekomen. Waerom dan ook
de opbrengers de agterbaelde gevlugte slaven aller eersl aen
hare lyf-heeren sullen moeten te lmys brengen en voor de
gemelte vyf ryxdaelders aen-presenleren, eer zy die vermogens
sullen zyn in 's Compagnies Ambagts-quarlier Ie brengen.

15. Dog de wyle hel koude gebeuren, dat buylen de hier
voor genoemde Schansen en Vestingen, als Ansjol ofte Soute-
lande. Noordwyk, Ryswyk en Ankee ofte de Sevenhoek, voor
weg geloopen slaven aen gesien en aen geval nioglen worden
de gene. die aldaer ten dienste van bare lyf-heeren of vrouwen
lul den Landbouw, in Tbuynen, 10l hel. weyden van Vee, Vissen,
lioni hacken en iels diergelyx wierden gebruykt. Sou sal
voor eerst der selver onselmlt ten deele konnen bh ken aen
eei beschroomde en bereydwilligeaenwysing van hare Meesiers,
om aen deselve terstont ofte so haest, als hel mogelyk zy,
vertoont Ie konnen werden. En ook daer na aen de Meesters
selve, wanneer die bekent zyn voor Inyden. de welke hare
lyf-eygenen aldaer en tol zodanige diensten gewoon zyn te
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employeren. Wyders wanneer men nok de sodanige aenge-
wesene Meesters of Vrouwen kan aensien voor persoenen, die
luier weg geloopen slaven niet buyten waerheyl souden willen
verschoonen, nog om de gemelle premie van vyf ryxdaelders
Ie onlgnen, oorsake wesen, dat de geslote deuren voor liet
vlugten van so wel hare als andere hunne slaven wierden
geopent, of wel de vangers gemaekt lot helpers der selve, om
des te spoediger te konneh weg geraken, tol merkelyk nadeel
van Batavias Landbouw en welvaren.

14. Voorts alsoo ook bevonden werd, dat'er, sederl den
loevloey der boven genoemde Oosterse Naden, vele dieverven
van Menschen, BufTcls en ander Vee gepleegt zyn en dagelyx
nog meer en meer gepleegt werden, soo is verstaen mede
li\ desen een iegelyk, wie hy zy, sonder onderscheyt van Natiën
te interdiceren en te verbieden, eenige Menschen 't zy vryeof
lyf-eygene, ook geenerhande grol' ofte kleyn Vee, 'l zy Buffels,
Koe-beesten, Paerden, Schapen, Hoeken, Geyten, etc. te stelen,
op poene van, daer op bevonden zynde, met de koorde aen de
galge gestraft Ie werden, datier de dood na volge."

In zijne vergadering van 22 October 1(588 nam het Collegie
van Schepenen naar aanleiding van vorenstaand plakaat de
volgende resolutie:

Heeren Schepenen, hel placcaet, by de Ed. hooge rege-
ringe deser landen op gisteren g'emaneerl en op heden haer
eerwaardens door den Ed. heer presidenl ter hand gesteld,
mitsgaders mei klokken geslag gepubliceert, metaandagt nalesen-
dc, hebben daerinne veelvoudige redenen gevonden om, soo voor
haar sell's iu 't privé, als van wegen de geheelc horgerye. wel
gemelte haar hoog Ed. te bedanken wegens derselver loffelyke
yver voor de gemeene ruste en vrede der ingezetenen alhier.
die sederl eenige jaren herwaerts niet weynig geinfesleerd is
door de dievenen, roveryen en moorderyen als andere boos-
lieeden van de dagelvks hier insluypende en indringende Ja-
vanen, Maleyers, Balyers, Macassaren, Bougineesen, Saleyers,
Boutonders, Bimaneesen en diergelyke periculeuse Oosterse
volkeren, soo vrye als slaven, considerende haer Eerwaerdens
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lui voorsz. placcael mol de prompte executie van dien, als
een seer bequaein ei) kraglig middel tol stuyting in 'i toe-
komende van hel voorsz. ijiiacl en voorkominge van de dan-
gereuse gevolgen, die hetselve inet sig slepen konde; dog dewyl
in gepasseerde saecken al dikmaels geen veranderinge, hoe nut
en nodig, ingevoert kan werden sonder met sig te brengen
eenige inconvenienlen, somwylen van gelyk off meerder ge-
wigte, als hel quael selve, dal men uytroeyen wil, daer in
toekomende saecken altyd sodanige. waerschouwinge konneu
gepermitteerd weiden, dat niemant eenige schade behoeft ie
lyden, dan die hy door disobedientie sig selfs moetwülig op
den hals haelt, en dal dierhalven de eerste een geheel ander
aensien hebben als de laeste, soo hebben haer Eerwaerdens,
ten opzigte van voorsz. Oosterse, als Balische, Maccassaarse,
Bougise, Bonlon.se, Bimasche en alle andere Celebische slaven,
die albereyts hier te lande syn gebragt en hy de goede ingc-
setenen van desc stad en koningryk van Jacatra opgekogt,
vastelyk vertrouwt, dat het wel gem. haar hoog Ed. sig niel
qualyk souden laten gevallen, dal deselve met alle beboorlyke
eerbiedigheyl en submissie in bedenkinge wierde gegeven off
het, tol voorkominge van 't aufugeren der voorsz. Oosterse
slaven luiylen de limile van dit koningryk, mitsgaders van de
dieveryen, roveryen en moorderyen, daertoe die boosaerdige
landaerd door hare fuge, gelegentheyt en hoope van impuniteyt
zoekt, ook geraden soude wesen d<' straffe vau confiscatie voor
d*E. Compagnie, welke misschien de suggilatie van quaetwillige
ofte ligt vermoedende luyden mogte incurreren, Ie veranderen
in een exemplare corporeele straffe, 'i sy van een off twee
noren alt ie snyden voor de eerste, een brandmerk op de wang
te zeilen voor de tweede en van de doodl voor de derde reyse
(die iels diergelyke. 'I welk te gelooven is, dal sekerlyk meer
vreeze haren en gevolgelyk heler effect opereren sal als de
voorsz. confiscatie, synde sekerlyk ie vreesen, dal de luyden slaven
daar mi een spoor sullen nemen om buylen de limiten van
dil koningryk ie vlugten, op hoope van alsdan, aglerhaeld
werdende, evenwel ie sullen profiteren de gemakkelykheyt van
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dienst by de Comp8
., daerse 'savonds ten ses uuren altyd gedaen

werk hebben en dan nog veelmaels gelegentheyl weten te
vinden om d'E. Compagnie de eene en andere kleynigheeden
te ontsteelen, te verkoopen en sig met sterken drank op te
vullen, waertoe sy by particuliere meesters veel minder oecagie
te verwagten hebben en daarentegen veel langer dienst, en
nauwer bedwang onderworpen syn; gelyk het ook bedenkelyk
is, oir niet andere den selven weg sullen inslaan uyl enkele
boosaardigheyt om, wanoeerse haer lyfheeren geen ander quaet
konnen toebrengen, deselve ten minsten te beschadigen met
liet verlies van den prys hunner lichamen.

Ende gemerkt de billykheyt van selfs spreekt, dat de
opbrengers van de fugitive slaven voor hunne moeyten be-
lmoren beloont te werden, soo kan ook hel geordonneerde
dierwegen by 't voorsz. placcael een yegelyk niet anders voor-
komen, als seer billyk en plausibel; eenelyk vinden haer Eer-
waardens sig ten desen verpligl by haer welgemelte hoog Ed.
in alle gedienstige eerbiedighevl en in der bester voegen
doenelyk te supplieeren, voor soo veele en verscheyde arme
en behoeftige weduwen, gebrekkelyke persoenen, als andere,
die menigmael van de dagelykse diensten en coelie loonen van
een slaal'ken oflf twee moeien leven off immers deselve niet
en konnen missen, en uaauwlyks in twee mael veerthien dagen,
ja somtyds niet in ses maanden vermogens sullen wesen de
gestelde premie van vyff en veel min dies verdubbeling van
lluen rds. over te houden en op le, brengen, om hoedanige
behoeftige luyden, die ordinaris den minsten dwang onder
liaer slaven hebben, te meer te vexeeren, moetwillige slaven
sig te meer souden l'ugaliell' stellen dog waar legens mis-
schien almede niet onvruglliaar sonde syn een exemplare corpo-
reele straffe, op de onkostelykste wyse doenelyk, behoudens niel
Ie min een eipiilalde. premie voor de oplirengers na de afgelegent-
lieyl der plaetsen, daar de slaven gevat moglcn werden, mits-
gaders na 't vermogen der personen, die deselve toebehooren.

Welk eene en andere de Edele heer President versogt is
an syn Edele ook aengenomen heel'! by extract deses aen hoog
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gem. baar wel Edele met behoorlyke onderwerpinge aanderselver
zeer hoog wyse oQrdeel en bescheydentheyt voor te dragen."

Uil de resolutiên der fiooge Regering blijkt niet, dat de Presi-
denl van het Collegie van Schepenen aan de opdragl voldaan heelt.

Zir nopens de beteekenis van dit, nok in de Javaansche, Maleische
en Chinesche talen afgekondigde en te Batavia bij A. van den
Eede gedrukte plakaat mijn opstel over Kapitein Jonker in Tijd"
schrift Bat. Gen. \\\. bladz. 98 vlg. — Voor de geschiedenis van
iiii plakaat i< ook van belang de resolutie van de Hooge Regering
van Tl Maart ICBB.

IS October. Last: 1° 10l eene algemeene opname van
alle in dienst zijnde pennisten; 2° tot het duidelijk
omschrijven in de brieven aan de Hooge Regering van
de redenen, .waarom aan dienaren der Compagnie ge-
last, dan wel toegestaan was van de buiten-kantoren
naar Batavia op te komen.

Deze last moest dienen tol tegengang van onbehoorlijke
protectie van sommige dienaren op de buiten-kantoren.

Ad i'">"". Speciaal moesten vernield worden de pennisten,
in liidie aangenomen of tot provisioneele adsistenten aangesteld,
mei opgave van den persoon, duur wien zij aangesteld waren.
van den lijd en van de reden hunner aanstelling.

Ad J™. Langs dezen weg wilde de Regering zich verze-
keren, dat de opzending niet geschied was om «wal meerder
•ruimte te maecken ende daerdoor weder gelegentheyt te
•krygen anderen tol provisioneele adsistenten aen te stellen
•ofte wel, buyten dienst synde, tot pennisten aen te nemen."

22 October. Afkondiging van de jaarlijksche plakaten
betreffende de 'l huystoerders."

2 November. Vergunning tot hei uitreiken te .lapara van
scheeps-passen naar Borneo, enz., onder voorwaarde van
manufacturen, noch opium als retour-lading mede te
brengen.
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Reeds in October 1688 was eene dergelijke regeling dooi-
den Commissaris Tack getroffen.

(.) November. / itschrijving ran een algemeenen rust-
en bede-dag wegens het aanslaande vertrek der retour-
riool.

12 November. Bekendmaking, dal de buiten-regenlen
van het Lazarus-huis op IN November 1688, in de
raadkamer run Commissarissen van kleine en huwe-
lijksche zaken, openlijk rekening en verantwoording
tonden doen run hunne administratie sedert 1° Julij
1(i75 lot alt. Junij 1688.

5 December. Last op de Opper-kooplieden run hel
kasteel Batavia 4'elkens, soo ras nis de schepen maar
■ontlast syn, aanstonts aan il II Directeur generaal
op Ie geren, wat ondenrigten (Ter <>]> ilerselrer lading
bevonden smalen mogen syn; en soo mede ten tyde

«van den opneem der packhuysen run gelycken, soo

■ ras als hetselve volbragt sal wesen, bekent te maken
de daer in bevondene ondenrigten ofte andere defecten :

■iip poene, dat men bij lailatighegl ran dien het man-
«(pierende op rekening ran ile i/einelle oppercoopluydetl
-sel/'s stellen sal."

1689
I i Januarij. Bepalingen nopens de betaling ran sluif-

geld aan den geweldiger en aan den cipier ran
Compagnie's boeijen.

Werd goedgevonden en verstaan, dal «van alle gevangens,
die nergens anders dan om uytgebrachle vaderlanlse schulden
o|> harre reerkeniiigli Ie quael slaen. alfvl hel sluytgell aen
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den geweldiger ende den cipier betaelt sal moeten werden,
also diergelycke schulden d'E. Comp. niel aengaen; doch
geensints van sodaenige gevangens, welcke alhier mei eenige
inlantse schuit ten behoeve van d'E. (lomp. op reeck. belasl
ende daer door noch len achteren staen, als mede niel van
de sodaenige, die op schuil reeckeningen loopen, te weel en
tol so langhe, als haere origineele ofle rechte soldy-reeck.
hier niet overgecomeu is, behoudens de actie van den gewel-
diger en den cipier op de geene, door welckers schuil ofte
toedoen de sodaenige door faveur van al te groote verstreckingh
te quael geraeckl syn; alles nochtans, oockselffstenreguarde
van de gecne. die Ie vooren slaen, onverminderl de jacrlycxe
vermaeckingen van eenighe maenden gagie, die 'er aen der-
selver vrouwen, kinderen, cl e. in hel vaderlanl besproocken
mochlen syn, vvclckc altyl praeferentie voor alle andere par-
ticuliere belastingen sullen moeien genieten, aengesien dieselve
vermaeckte gagies praeciselyck door d'hecren Principaelen in
hel vaderlanl betaelt werden."

28 Januarij. Toepassing van het bepaalde op 14 Januarij
IliS!) op de boeten en verdere condemnatiën ten behoeve
van de Fiscaals, op hel salaris van den Secretaris
van den llaail van justitie en op alle overige onkosten
iler justitie.

Zulks geschiedde om »de identiteyt der saecke", onder
voorwaarde, dat, «de delinquanten (de vaderlanlse schuit aen een
eanl gestell synde) als dan oock hoven de vermaeckte maent-
gelden aen haere vrouwen, kinderen, etc. in 'l vaderlanl, sou

veel te goet sullen moeten hebben, als de boete ende oncosten,
waerin sylieden gecondemneert syn, comen te bedraegen, eer dat
men haerliedeu daer voor op reeckeningh sal conncii belasten."

28 Januarij. Regeling der tractementen en kostgdden
van inlandsche militairen, hij expeditiën of in garni-
zoenen gebruikt wordende.
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Behalve hel gewone rantsoen aan rijsl kreeg een inlandsen
militair aan frase en kostgeld in contanten zooveel, als de
«bloote" gage van een Europeesch militair bedroeg.

Derhalve bedroeg voor ecu inlandsch
de gage: hel kostgeld:

kapitein.. . 20 rijksd 6 rijksd.
luitenant 12 » 4 »

vaandrig 8 » 4 »

sergeant 5 » '2 »

korporaal 4 » 1 »

soldaal 3 » 3/i »

Wannneer zij van elen werden voorzien, zooals meestal
gebeurde, dan hield, evenals hij de Europesche militairen, hel
kostgeld op.

Hoogere tractementen, vroeger toegekend, bleven beslaan
en hel kostgeld bedroeg in zulk geval s/4 rijksdaalder boven
hei tractement.

28 Januarij. Bepaling, dat bij ontvangst op buiten-
kantoren van Compagnie's goederen de geadresseerde
belast zoude worden met het ontbrekende, tenzij ■der
nlico duydelycke attestatie overgesonden weri van de

die over de opejiingh ende naetellingh
•der kisten, kassen, pochen, etc. gestaen hebben, met
"cedc gestercht, indien het [ontbrekende] van eenige
«importantie is, doek andersints onder solemneeleprae-

■ senlalie ran dien."

De attestatie moest o. a. inhouden:
l n dat de gecommitteerden «over de allereerste openingh"

der kisten, enz. «geroepen" waren;
2° dal de kisten, enz. «wel geconditioneeii ende geslooten"

bevonden waren;
3° dal de «visite, openingh ende naetellingh sonder eenige

•intermisse van lyl" volbragl was.
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I'» Maarl. Last op de Heeren Opper-wijkmeesters en
hel Collegie van Heemraden de wijkmeesters binnen
en de buurtmeesters huilen de stad Batavia te gelasten
Telkens naeukeutigh regard te nemen, hoedanigen
'Soort van volck sig in hare ondergestelde wycken
komt ter neder Ie selten en Ie onthouden."

De wijk- en buurt-meesters waren hiertoe verpligt in ge>
volge hunne instructie »ende het laatst gepubliceerde placcaal
«tegen don indrang der vreemde Oosterse natiën", maar de
achterdochtige en vreesachtige Regering oordeelde hel nuttig
hun die pligt nog eens voor oogen Ie laten houden.

\ L2 April. Bepaling, dal ander de jurisdictie van den
Bantamschen Baad niel sorteerde «soodanige natie,
'Onder 'l resórt van Bantam remorerende, te welen
•ulie niel van ons dependeren ofte van ander 's Comp'
lerrilair nering! syn."

Nopens Chinezen, ie Bantam woonachtig, zonde het oude
gebruik van kracht blijven.

11 Mei. ■Yielualie-arilre."

Voor een schip, in Indie varende met 100koppen ter maant:
17, last rijst /' 80.

vaten of 600 ft' spek 207. 15. 15
» . 300 » vleesch 100. —.

—

1 2/3 legger arak 116. 13. ü
58 kan olijf-ollj •"">!>. —. —

100 o azijn van toeak • 6. 17. 2
2 |»ikol bruine poeder suiker 13. 10. —

200 8 gesuikerde tamarinde 1-- ;>. 19
1 ' 2:; last katjang of boonen 78. 5. 5

280 ir zonl 2. —. -

1200 stuks gedroogde steenbrasems 162. —. —
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2 bossen — 60 stuks waskaarsen 14. . —

45 kiin lamp-ollj 18, -

.
—

Voor de kajuit, gerekend op 8 tafelgasten:
4;> kan Spaansche wijn, waaronder 15 kan

voor ile zieken 4;'». —. —

47 n: boter, waaronder mede voordezieken 20. 2. 14
/' 911. 8. 4

Voor een evenzoo bemand schip, liggende ter reede Batavia:
I'/, last rijsl / 80. —. —

12/.,l 2/., legger arak 116. 15. 6
200 (f zout . 2. —. -

100 kan azijn van loeak (i. 17. 2
50 ■ lamp-ollj 12. —. —

400 stuks gedroogde sleenbraseins 84. —. —

1 bos waskaarsen- 7.
Voor de kajuit, gerekend op 6 tafelgasten:

24 kan Spaansche wijn 24. —. —

24 ffi boter 10. li. 12
3 kan olijf-olij .",. —

Voor extra-diensten:
•/3 val vleesch 40. —. —

'/'s » spek 22. 10. 4

f 378. C. 4
Deze. »ordre" is door de Heeren XVII" c " bij bun schrijven

van 27 Junij 1691 goedgekeurd.

'11 Mei. Bepaling, dttl het den Advocaat-fiscaal run Indië
vrij stond burger-vaartuigen bij aankomst ter reede
Batavia te visiteren, «onvermindert de oude gewoonte
i'ii pligt van den Ontfanger en Licentmeester om altyl

«d'aancomende particuliere en vreemde vaarluygen en
ischepen door syne suppoosten te luien visiteren."

15 Mei. Verbod voor Notarissen legen het opmaken van
tuien, waarbij lijfeigenen werden vrijgegeven.
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l ii weerwil van liel verbod, verval in het plakaal van 18
Januari] 1682, gingen Notarissen toch voort met nu en dan
vrijbrieven voor lijfeigenen op te maken.

Ook had men tot ontduiking van dat verbod uitgevonden
acten, waarbij eigenaren van slaven verklaarden «weegens de
»lichaemen ofte den eygendom haerer slaven in gelden vol-
»daen en betaelt te syn, in schyn alsof deselve haer \r\

•gecochl hadden." Hel gevolg hiervan was, dat die slaven,
geene vrijbrieven bezittende, zich tlan eens voor vrije lieden
en dan weder voor lijfeigenen uitgaven, al naar male hun
belang zulks medebragt.

De Regering verbood daarom aan Notarissen hel opmaken,
niet alleen van vrijbrieven, maar ook van alle acten, waar-
door >onse ordre ende intentie des jaers 1682 illusoir gemaeckl
•soude connen werden."

De straf op de overtreding van hel verbod was arbitrale
correctie.

\ Mei. Vernieltwiiiij run lui plakaal run 0 October
1 ()•').') tegen het sleten, opkoopen en vervoeren run
Compagnie's *coslelycke ende dierbaere speeeryen."

De goederen, waarop de Regering in deze vooral het oog
had. waren nagelen, noten-muskaat, «rompen", foelie, kaneel
en oüleilen. uil specerijen vervaardigd, welke goederen zelfs
uil Compagnie's pakhuizen gesloten werden.

Uil siuk. hetgeen ten onregte eene amplialie van het pla-
kaal van 9 October 1688 wordl genoemd, -hel beval niets
nieuws —moesl ook op Arabon, Banda, Ternate, Makasser en
Ceilon werden afgekondigd.

II Jnnij. Magliging op het Collegie van Heemraden het
risselien in de mint'* «ofte poelen ende kreecken" be-
mesten de rivier Angke tot aan de rivier run Tangerang
te verpachten.
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Benige Chinezen hadden •inclinatie" 10l deze pacht getoond.
De opbrengst van de pacht zoude ten voordeele van hel

fonds viiu Heemraden komen.

22 Julij. Bekendmaking, dat het Cottegie van Schepenen
op 10 Augustus 108!) in :ij>ic raadkamer openlijk
rekening en verantwoording zoude doen van zijne
administratie sedert 107." tot 1081 der gelden 4ot
»het uytdiepen curie beschoeyen deser stadts binne-
ngrachten ofte burghwallen en rentere slarits wercken:
«ende ritil soowel run de penningen, die daertoe gecol-
eligeert :>/n, als run hei gene (hiertoe door luier Eerw.
myt Comp' o/[ Heeren geregtigheden der verkogte ruste

aangesproocken is (feminien."

22 Jnlij. Verbod voor de brood-h(tl;l;ers Ie Batavia hun
brood langs straal door slaven Ie laten verkoopen.

Dil verluid, uitgevaardigd door Schepenen, berustte op de
onmogelijkheid voor enkele, minder gegoedde bakkers hun
brood te laten rondventen, len gevolge waarvan dezen «door
•neeringhloosheyl gevaer liepen van geruynieerl te werden."

Tot 8 uur 's morgens mogten de bakkers door slaven
brood aan hunne «dagelyckse ofte vaste calanten" doen be-
zorgen, maar niel later.

Ook mogten zij »een lyffeygen bestellen om hier ofte daer
»in een kraemtje bruyn ofte coeh brood te veylen, doch echter
•geensints op de hoecken van slraeten ofte bruggen, tol ver-
•mydinge van alle ongelucken wegens de carossen, aldaer
•passeerende, als anders."

Straf-bepaling ontbreekt.

? Angnsliis. Bekendmaking, dat op 20 Augustus 108!)

de pacht van de vaart naar Angke »voor de resteerende
ivier maenden deser jaers 108!)" aan den meestbiedende
zonde opgeveild worden.
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23 Augustus. Eed-formulier voor de Fiscaals.

Uil formulier bevat niels bijzonders.

2 September. Bepaling, dat aan al de officieren der
inlandsche natiën, «welcke maar alleen krissen sullen
»mogen dragen", perkamente licentie-briefjes, voorzien
van Compagnies "mark" en door den Secretaris
der Hooge Regering geteekend, zouden worden uitge-
reikt.

Deze briefjes moesten de inlandsche officieren aan alle poorten
en wachten vertoonen.

i September. Bepaling, dat de Secretaris van het Colle-
gie run Heemraden bezoldigd moest worden uil het fonds
run dat CoUegie.

De roden biervoor was, dal hel CoUegie van Heemraden
•een borgerlyck collearie" was.

Weid alzoo een Gompagnie's dienaar Secretaris van Heem-
raden, dan stond hel tractement, hetgeen hij van de Compagnie
genoot, slil, zoolang hij Secretaris bleef, om vervangen te
worden door eene «behoorlycke, maendelycxe belooning nae de
• importantie ende moeyelyckheyl van synen dienst" uil hel
fonds van Heemraden.

De Secretaris van Heemraden volgde in rang op dien van
Weesmeesteren, evenals heide collegiên in rang op elkaar
volgden.

'{ September. Bekendmaking, dal dr buüen-regenten
run het Lazarus-huis op 28 September 1689 open-
lijk rekening m verantwoording zouden doen run
hunne administratie run 1 Julij KiSS tot uil' Junij
1689.
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18 Oclober. Verluid tegen het direct van eenig buiten-
kantoor naar Nederland overzenden run soldij-rekeningen
met procuratie om aldaar ontvangen te worden.

Dergelijke rekeningen moesten eersl naar Batavia «onder
o'sComp' papieren" worden opgezonden len einde daarvan
aanteekening te houden in de soldij-boeken ler voorkoming
van dubbele betaling.

.', November. Verniewing run liet plakaat van 50
Julij IGBS betreffende de nanold" (400 ste penning),
min Heemraden op Ie brengen.

Vóór 1 Januarij 1(390 moest de «quota van dit loopende
»jaer [1689]" betaald zijn, op strafte van «paratelyck g'execu-
»teert" Ie worden.

8 November. Bepaling, dal de Dispenders ir Batavia
3,000 rijksdaalders en dr Kassier In'j liet generale soldij-
kantoor 2,000 rijksdaalder* als borgstelling moesten
storten.

De borgstelling van don Kassier bijden »generalenontfang"
bedroeg niet minder dan 6,000 rijksdaalders.

November. Uitschrijving van een atgemeenen vast- en
bede-dag wegens het aanstaande vertrek van de retour-vloot.

18 November. Afkondiging run dejaarlijksche plakaten
betreffende de v'thuysvaarders."

21 November. Bekendmaking, dat hel Collegie run
Heemenden op 2G November L689 in zijne raadkamer
openlijk rekening en verantwoording zoude doen van
zijne administratie eau 51 Augustus 1088 lot 51
Augustus 108!).
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Dlll lil. 17

1690.
25 Januari). Nadere regeling der /inanliele positie ran

den Secretaris ran Heemraden.

Wegens de geringheid van hel fonds van Heemraden vond
de Regering goed, dat de onder koopmans-gage, hef kostgeld
en het rantsoen van den Secretaris in Compagnie's boeken
bleven voortloopen (Zie bladz. 258). Ook zoude hij, evenals
de Bode van Heemraden, maandelijks genieten :

aan traclement 20 rijksdaalders;
vuur onderhoud van een paard ."» rijksdaalders; en eenmaal

een val m. «voor dato, dat hy ondercoopman geworden is."

7 Februarij. Bepaling nopens dood-vonnissen oji Timor.
Hel Opperhoofd en de Raad Ie Koepang mogten alleen dan

«over capitale ofte hals-saken vonnis vellen, wanneer bet
•delict gansch notoir legl; dog wanneer de sake duyster is",
dan moesten zij »de delinquanten met de stucken ten haren
•laste herwaerts [naar Batavia] senden om by den Raed van
•Justitie deses Casteels daer over trevonnisl te werden."

11 April. Bepaling, dat ook het Collegie ran Schepenen
bevoegd was vonnis te rellen in zake valsche munt.

Schepenen meenden, dal zulks alleen aan den Raad van
justitie toekwam; maar, omdat in de sleden van Holland alle
subalterne regters of schepenen in casu competente regters
waren, kende de Regering dat regt ook aan de Bataviasche
Schepenen toe.

21 April. Toelichting tot de pacht-conditiën op de top.
hanen (pho en topho-spel), vastgesteld den 31*le" De-
cember IGÜ9.

Binnen'shuis mogl dit sj»el niet gespeeld worden, maar
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overigens overal, waar de pachter zulks goed vond, mi Is de
plaats aan den Baillirw bekend makende.

21 April. Bepaling, dui op de buiten-kantoren geeru
belangrijke verstrekkingen run geld op rekening run
maandgelden mogten plaats hebban.

Hel lilijkl niet, wanneer en hoe deze bepaling, afkomstig
van Meeren WH"" 1, algemeen bekend is gemaakt, zijnde de
aangegeven datum die van de Palriasche generale missive,
waarin de las! voorkomt.

Hoofden van buiten-kantoren, die in strijd met deze bepaling
handelden, zouden op hunne rekeningen belast worden mei
de eventueel door de Compagnie dientengevolge te lijden schade.

25 April. Bepaling run het aantal en de inkomsten der
liverij dragende bedienden run den Gouverneur Generaal.

Op het voorstel, in 160 1 gedaan (zie deel 11. bladz. 543),
was geen antwoord uil. Nederland ontvangen enondertusschen
was hel aantal der bedienden »wal ongereguleert" gebleven.

De Indische Regering bepaalde daarom nu op eigen gezag
en op voorsiel van den Gouverneur Generaal, dat hel aantal
liverij-liedienden zoude Inslaan uil 12 personen, Ie welen :

l eerste helmbardier, mei vendrigs-rang, gagie, costgeld
en raadsoen, die hel gesagfa over de resteerende hebben
sonde en vande ordinaire schildwagt, mitsgaders hel dra-
gen van 'tordinaris livrey g'excuseerl wesen, tot syne
kleeding echter sooveel genieten, als de andere helmbar-
diers 10l hare livrey.

G Belmbardiers, m(!l de gagie van 16 gl., nevens sergeanten
.

, ... . costgeld en rvs randsoen op haere intrede,2 Lynschutten,
na gegeven*; preuve, en 24 gln. li\ nieuw

1 Coetchier, verband.
1 Trompetter, met de gagie, die hy uytbrengt, ofte anders

1G gl., even gelyck de heimbardiers, mei belselfde oost-
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geld en rys randsoen, mitsgaders 24 gl. by intrede in
een nieuw verbant.

1 Bottelier om over de dranken en provisieuvan d'Ed. Comp.,
die in de wooningh van d'heere Gouverneur-Generaal ge-
bruykl wierden, hel opsigl ir houden laardoor hei
Frequente steelen der slaven te beter te beletten, mei de
gagie van 24 141., mitsgaders sergeanten costgeld en
randsoen, daerenboven nogh soo veel tot syne kleedingh
genietende, als de helmbardiers voor haer liverey.

ICII dal wyders de verdere dienaren, welke de heere Gou-
verneur-Generaal tol synen iliensl moeste en mogte houden,
te weel (Mi:

1 hoffmeester,
1 kleermaker,
1 koek.
1 Inyniei', etc.

haer souden moeten vergenoegen mei sodanige gagie, costgeld
en randsoen, als haerlieden soude werden toegevoegt.

Dal men wyders nyl insigte, dat de livreydragende dienaren,
'l geene sylieden tot nogh Ine in goederen genoten, in verre
na niel van aooden hadden en 'I overige tol incoop van 'I
verdere vereyschte tol hare kleedingh met schade weder ver-
coopen moesten, hel soo wel d'E. Comp. als haerlieden profita-
belder wesen simde, dat de bovengenoemde iwaelll' persoonen
nyl de kleyne winkel, op ordonnantie van d'heer Directeur-
Generaal, jaerlycx, hoewel op twee bysondere tyden, quaemen
te genieten hondert rd*. contanl yder ofte Uvaell' hondert rd*.
Ie saemen, waernyl syliedeu, niet alleen Ie welen, de G helm-
bardiers, 2 lyffschutten, 1 coetchier en 1 trompetter haer
liverey en den eersten helmbardiër en bottelier haere kleding
gemaekelyck souden kennen vinden, voornamentlyck als sy-
lieden hel nyl de kleyne winkel voor dien prys, alsdeheeren
van de hooge regeering, konden krygen, maer ook nogh wel
twee rd*. ler maent overhouden om door den eersten helm-
hardier ingehouden en by haerlieden eosi geld gevoegl Ie wer-
den 10l des Ie heler boudinge van haere gemeene tafel; en
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voor welke tafel, voor sooveel als daer aen eten en verder niet,
even gelyck van nuts eu als DOgh, verstrekt souden konnen
werden vry speceryen, peper, water, brandhout, lamp-olie en
een bos van 30 stucx kaersen, mitsgaders uyt hel ambagts
quarlier drie slaven, te welen: 1 tol koek en marktganger.
1 10l wasser en een tot veger ofte huysjongen.

19 Mei. Voorschriften twpens het "toppen" der Chinezen.

1. De Cliineesen sullen van nu voortaen nergens anders
mogen toppen dan alleenlyck in de publycke tOpbanen, daer
toe met onse kennisse voorgeslell ofte nog voor ie stellen, en
gevolgelyk degene, *1 ï *; aen eenige Chineesen toegelaten sal
hebben, dal er in syn linys, sloep, tlniyn olie erve, 'l sy
binnen of buytcn de sladt, getopt werd, daer voor verbeuren
een somma van vyIV en twintigh rxs. voor de eerste en vyfftigli
rxs. voor de tweede reyse, hoedanige boete oock den pagler
verbeuren sal, indien hy daer toe bevonden werd consent
gegeven te hebben.

•2. Hes sal heiselve niet mogen geschieden op Sondagen
ofte andere feest- ofte bede-dagen, op poene van vyftigh rxs.
door den pagler en thien rxs. door yder speler, 'i sy dal hel
in de publyke lopbanen of wel elders, binnen of buyten's huys,
geschiet mogte zyn.

3. Oock en sal der op de gemelte publycke topbanen niel
vroeger dan 's morgens ten ses uuren, nogte later dan's avonts
ten negen miren getopt ofte gespeelt mogen worden, mede op
de verbeurte van ses rxs. voor den pagler en drie rxs. voor
yder speelder.

4. En sal voor yder (optafel, 't sy dan hoe vele dat'er
in yder publycke lopbane wesen mogten, by den gene, die op
den top voorsitten wil, Itelaelt werden twee en een lialve
rxs. voor een halff elmael ofte soo veel minder, als hy met
den pagler sal konnen over een komen.

5. De pagter, collecteurs ofte medestanders van de Chineese
lopbanen sullen geen andere natiën, 'i sy Europeanen (die
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andere inlandse christenen ofte onchristenen, veel min lyiï-
eygenen, aen de toptafels admitteeren om mede te toppen, op
verbeurte van vyff en Lwintigb rxs., te betaelen door den
genen, die op de topbanen als dan tot invorderinge van dese
geregtigheyl present is, 'i sy dan dat hy pagter, medestander
ofte collecteur is, voor d'eerste maal en arbitrale correctie
vuur de tweede mael, dat hy daar op betrapt sal syn.

6. Dogb indien ymaiil 10l liet toppen van eenige onge-
permitteerde natiën, vrye ofte lyffeygenen, 't sy onder malkan-
deren of met Chineesen vermengt, syn huys, stoep ofte erve,

binnen ofte buylen de stadt, kom) te lenen ofte anders tein-
dulgeren, soo sal denselven daervoor verbeuren vylfligh rxs.
voor d'eerste en hondetl rxs., boven nog arbitrale correctie,
voor de tweede reyse, dat liy daer op betrapt sal syn.

7. En sullen niet alleen degene, die met de Chineesen
legen dil verbol getopt hebben, 't sy Europeanen ofte andere
inlandsche natiën, maer van gelyken ook de Chineesen, die
met de voorsz. ongeoorloofde natiën getopt hebben, boven de
verbeurte van 't geil, dat er aen d'eene of d'andere kant ge-
wonnen mogi syn, en nog thien rxs. boete daer en boven,
voor den lyl van agt dagen Ie water en Ie rys in donckere
gevangénisse gesel, dogb een slaef synde, agter bet sladhuys
slrengelyk gegeessell werden.

8. Die omtrent de toptafels eenige moeyten maekl ofte de
Chineesen eenigen overlast doel. 't sy mei stolen en slaen of
wel hel opgesetle geil weg Ie nemen, sal als over publycke
straal schenderye gestraft werden na exigentie van saecken.

9. En sullen alle de voors. hoelens geappliceert werden
voor d'eene bell'l aen den officier, die de calangedoet, en voor
d'andere helft ten behoeve van hel Lasariis-luiys.

10. En werden lot de calange van alle de voorsz. contra-
vent ien geoualiflceert, niet alleen den bailluw en lantdrost,
sonder onderscheyl van jurisdictie, 'l sy binnen of bnylen de
stadt. maer ook beyde de respective Qscaels.

11. 'Des dal men gene luyden, fixumdomicilium hebbende,
len eersten sal mogen incarcereren, maar hv gebreck van he-
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taling "ler boelen voor den regier convenieren sal, om aldaer
de plano afgedaen te werden.

12. De respective collegien van justitie werd, even gelyck
ook voor desen geschied is, geinterdiceert, op hetgene mei hel
toppen der Chineesen gewonnen is. nogle op de verstrecking
van gelden, door de paglers ofte medestanders aen ymand tol
hel toppen gedaen synde, eenige regl Ie spreken, veelmin
executie ie decerneeren, niettegenstaende wal obligatien ofte
schriftelyke schuil kennissen daervan verleent mogten syn.

13. Voorts worden alle vorige ordonnantien, placcaten ofte
condilien, rakende het leppen der Chineesen en de verpagling
van dien. liy desen gederogeert, voor soo verre mei dese
vorenstaende articulen discreperen.

23 Mei. Last op den Fabriek geene inlandsche ketting-
gangers (e ontslaan zonder vergunning run de Regering,
ui ware ooi; hun straftijd mn.

De [legering wilde vooral' »uyl de hoedanicheyl van haere
«misdaet" nagaan, of kettinggangers, wier straf was afgeloopen,
al dan niel Ie Batavia konden blijven.

-5P Mei. Bepalingen nopens den aanvoer en hel verblijf
run Chinezen (e Batavia. — Aanstelling run Chinesche
wijk- en buurt-meesters. — Voorschriften nopens obli-
gatien en getuigenissen in regten run Chinezen en
inlanders.

De toevloed van «allerhande geboeffle van Chineesen" naar
Batavia was zóó groot, dal zelfs de Chinesche officieren en
eenige van de voornaamsten »nyl deselve natie" aldaar ver-
zochten dien toevloed te beperken.

De nieuwelingen, jaarlijks als passagiers mei de Cbipesehe
jonken overkomende, bragten meestal geene koopwaren mede.
noch iels anders om van te leven, kenden geen handwerk en
vonden dientengevolge dikwerf geen geoorloofd middel van
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bestaan. Zij maakten zich dan schuldig aan «veele grove
»schelm stucken, dieveryen, bedriegeryen ende andere onbe-
«hoorlycke handelingen", o. a. aan »hel fabriceeren van valsche
•verband schriften in de Chineese taele, die sy lieden dan noch
•mei valsche attestaties door vier ;ï vyff van haëre consorten
«weten Ie doen bevestigen tol bedrieginge van den rechter ende

■ verarminge van onse goede ingesetenen." Hij het vertrek der
jonken naar China wist dal «geboefte" zich te verschuilen om
vervolgens Batavia, «alsmede langs .lavas oost-cust 'I lant te
'vervullen."

De Regering bepaalde daarom:
1. Dal aen alle de Chineesen, welke voor hel jaer 1683,

wanneer d'Tarlaren d'Coxinders op 'l eylant Formosa over-
meesterden, hier ter steile geweest syn, toegelaten blyft onder
onse jurisdictie te mogen verblyven en gerustelyk tewoonen,
'i sv lul voortsetling van haeren landbouw off tot het dryven
van haeren gepermitteerden handel, mitsgaders het exerceren
van alle neringen, hanteringen, ambagten en wes meer tol nog
toe in gebruyk en by onse wellen ordonnantien enplaccaten
toegelaten is; iles dat alle deselve haere naemen, mitsgaders
die van haere vrouwen, kinderen, slaven en verdre familje
sullen moeien opgeven aen de hooftofficieren van haere natie,
met designatie van haere woonplaets, den tyt, hoe lange syl.
hier geweest syn, en waermede syl. haer erneren.

1. Dal \v\ilers alle soodanige Chineesen, als'er na 'l gem.
jaer 1683 binnen de stad off buyten deselve, onder onse juris-
dictie, s\n komen woonen, haer selven binnen dentydvanl4
dagen nae de publicatie deses aende gem. hooftofficieren sullen
moeien aengeven en bekent maecken, nevens d'naeinen cu 't
getal van haer huysgesin, lyffeygeuen, etc, met bekentmaking,
hoedanig sylieden haer tot nog toe gesustenteert hebben; des
dal sylieden datselve ook ten genoegen aen de gem. hooft-
officieren haerer natie sullen moeten doceren: on welke hooft-
officieren ons dan wegens dese luyden, soo spoedig als doenelyk
sy, sullen moeien dienen van berigt off de soodanige van dat
comportemenl syn, dat men deselve als ingesetenen onder
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onse jurisdictie soude konnen laten continueren, alles op poene,
dat degene, die na hetjaer 108." hier gekomen syn en sig binnen
de voorsz. 14 dagen niet aengegeveu hebben, daerover arbi-
Iralyk, nae exigentie vau saken, gestraft sullen werden, ook selfs
mei versendinge van hier inde ketting, ingevalle sylieden haer
bovendien malilicuselyk verscholen en quaelyk gedragen mogten
hebben en na dato ontdekt worden, len wekken eynde de
hcoftofficieren der Ghineese natie aen degene, die haer aen-
gegeven hebben en hier getollereerl werden, een chap geven
sullen om, liy vertoning van 'tselvo, te konnen doen ldykeu,
dal sylieden de inonstering gepasseert syn.

5. lin sullen van nu voorlaen alle hier woonende off incl
onse toelating overblyvende Chineeseu haer hayr lang dragen
mei een kuyfje en een condee, sonder 't selve meer af te
lalen scheren, op poene van den lyl van ses maendeii inde
ketting gekloncken te sullen werden, die bevonden werl syn
hooft na desen meer kael, nade Tartarise wyse, Ie hebben
laten scheren.

4. Soo wanneer eenig Chinees jonck, wankang ofte andei
vaertuygh op deserbede komt te verschyaen, niet uyl China
ofte de daeraen grensende, niaer van eenige plaelsen, onder
's Comp8

. gebied resorterende, off wel daerdeselve hare commercie
doei en eenige comptoiren ofte residentie houdt, soo sullen
de hooft-officieren der Ghineese natie den anachoda gelasten alle
de Chineesen, welke daerop bescheyden syn ofte daermede over-
komen, voor haer te brengen en deselve hare naemen affvragen,
nevens de lyl, wanneer sylieden nvt China overgekomen syn.
om, ingevalle, bel. na bel gein. jaer 168,~> geschiet mogi syn,
als dan van gelycken, even als in het even voorgaende artykel
gesegt is, ie vernemen en ons ie berigten off hel luyden van
goei comportement syn, die wy bier onder ons gebied souden
konnen laten continueren.

;;. Oock werd aen alle soodanige Ghineesen, als'er niet de
jongst bier verschenen joncken, wankangs olie andere vaer-
tuygen uyl China, Tonquin, Quinam ofte Combodja directelyk
ofte over eenige andere plaelsen hier ter rhede verschenen
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syn, 'l sv als zeeluyden, koopluyden, passagiers, hoedanig hel
ook mogte s\n, by deseo op't ernstigste aenbevolen mei de
gem. joncken weder te verlrecken en geensiuts hier te ver-
blyven, < »|» peene van daerover inde ketting geklonken en
gehouden Ie suilen werden, totdat het toekomende jaer de hier
te verschynen joncken weder i,a de boven genoemde plaelsen
verlrecken sullen, om dan daermede weggesonden te werden,
ten waere, dal den Capitein der Chineesen voor een oll' twee
der overgekomene kooplieden, welke haer porceleyn ofte andre
waren nog niel nyl verkogl mogten hebben, aen ons l>y
requesle versogle, dat de soodanige hier overblyven mogten,
en wy ons consent daertoe verleenen, dog anders niet, 'I gene
dan ook verslaeu werd, ten reguarde van soodanige Chineesen,
als'er inde volgende jaren mei de joucken, wankangs en andere
vaertuygen van gem. plaetsen hier ter rhede verschynen sullen.

6. Voorts werd by desen we! expresselyck verboden, dal
na dese gene anachodas ofte hoofden der joncken, wankangs ofte
andere vaertuygen, nyl China, Tonquin, Quinam ofte Combodia
aeiikoineüile, alhier meer volk overbrengen sullen, dan hetgene
sylieden 10l hel bestier van haerlieder vaertuygen nodig heb-
hen. daeronder gereken) de soodanige, die portie ofte deel in
de lading hebben ofte 10l hel verhandelen van d'selve door
d'rheders olie bevragters mede gesonden en gequalinceerl syn,
en hnylen deselve gene passagiers na eenige plaetsen, onder
ons gebiet resorterende, overvoeren, op pene dal. sulx ge-
schiedende, den anachoda olie hevelhebber van sodanige jonck»
wankang ofte ander vaertuyg lid. een boete verbeuren sal de
somme van Ihien rds. a GO slnyvers voor yder passagier, ten
behoeven van hel Chineese arnii nlinys, en daerenlioven ge-
houden hlyven alle deselve op syne eygen kosten weder van
hier terug te voeren, suilende daerenboven de gem. passagiers,
welke legen dit verbod onderstaen hier te komen, daerover
inde ketling geklonken weiden tot het weder vertrek van 'l
gem. jonck, wankang ofte ander vaertuyg.

7. En opdat het overbrengen van soodanige passagiers en
voor al hel overblyven van deselve en van alle andere aen-
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komende Chineesen iles te beter verhoed mogte werden, soo
sal den licentmeester, mei en nevens den capileyn der Chineesen,
soo ras, als'er eenig jonck, wankang ofte ander vaariuyg van
China, Tonquin, Qutnam of Combodia ter deser rhede ver-
schynt, sig aenstonts aen boort van hetselve begeven ende
den anachoda gelasten aenstonts haerlieden pertinentelyk op te
geven hel getal ende naemen van alle het volck,'t sy koopluy-
den, zeeluyden off Miniere, mei designatie van hare bediening
op dal vaartuyg en nuk bekentmaking, welke luyden eygent-
lyk tol het dryven der negolie overkomen, welke dan nok alle
boven op hel vaartuyg moeien verschynen en alsoo de mon-
slering passeeren, om daardoor versekert ie konnen syn, dat
syluyden geen meer volck, dan die syluyden opgegeven hebben,
aanbrengen; en sullen dierhalve degene, die haar len dien
tyde off wel een weynig Ie vooren aen boorl off in eenige
andere vaertuygen off oock litor off daer aen lanl verstoocken
moglen hebben, tol hel vertreck van haarluyden jonck, wankang
oll' vaartuig inde ketting geklonken werden.

8. De Chineest! koopluyden, die mei de voorst, joncken,
wankangs offte andere vaartuygen alhier verschynen, daeronder
ook gereken) den anachoda, als die gemeenelyk vele koop-
manschappen aenbrengt, dog mei geen meer volck dan hem
van den licentmeester en Capitain der Chineesen toegestaen
wert, sullen alleenlyk vermogens syn gedurende haerlieden
verblyff aen lanl. Ie logeren, dog gehouden syn haer woningen
alvorens aen den licentmeester, mitsgaders aen den Capitain
der Chineesen op te geven, om altyt op haerluyden gedoente
agl te konnen nemen, gelyk ook den pagter van hel hooft-
gelt, indien sy lieden verluiysen moglen, daervan aenstonts
kennisse aen den licculmeester en den voorsz. capitain sal
moeien geven.

9. Macr sullen alle verdere zeeofficieren en gemeene zee-
luyden niei vermogens syn alhier aen lanl te veraagten, maer
aen haer boorl verblyven en dierbalven gene van deselve aen
land mogen komen, dan de sodanige, die 10l hel halen van
water, branthout, eetwaren en andere benodigtheden, item tot
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liet aen lanl brengen der aengebragte, mitsgaders het aen
boort brengen der weder alhier ingekogte koopmanschappen
met haerluyden champans offte andere schuyten gebruykt
moeten werden, en die • 1:• 11 ook alle 'savonls Len 6 uuren,
eer de boom gesloten werd, weder uae boorl sullen varen, op
pene. dal degene, welke 'savonls nae (i off ten langsten 7
mum hier aen lanl geattrapeerl werden, door de dienaren der
justitie ofte de patrouillegangers off wel ook door de te stellene
Chineese wykmeesters geapprebendeerl en len overstaen van
den lieeiilineesler ofte e;i|iilein der Chineesen strengelyck ge-
laersl sullen werden.

10. Ten dien eynde sullen die vande boom ook agl nemen,
dat'er mei gene Chineese prautjes off andere handels vaar-
Luygjes eenige vreemde Chineesen buyleu degene, die haer hooft-
briefje verionen konnen, door de boom invaren, maer deselve
aenhouden endc inde ysers sluyten, om 's avonts met het vaer-
luyg van haar jonck off mei een ander vaertuyg na haar
boort gesonden Ie werden.

11. Geene vreemde aenkomende Chineesen sullen vermogens
syn baar len platte lande ie hegeven buyten offte boven de
fortjes van Angiol, Jacatra, Noortwyk, Ryswyk, Vyffhoek off
Seveuhoek, op arbitrale correctie, len welken eynde de ge-
saghebhers van deselve forten alle Chineesen, geen lang hair
dragende, die daer voor by mogten willen passeeren, aenvalten
en aen den licentmeester overleveren sullen, om alsoo alle
stroperyen en geweldenaryen len platte lande voor ie, komen.

12. Tot voorkoming van vele gepleegde huysbraken, dieve-
ryen en verdere geweiden sullen gene aenkomende Chineesen,
die geen lang hayr dragen. 'I sv negotianten off andere, ver-
mogen syn haar 'savonls na negen uuren op de straten ie
hegeven. 'tsy binnen de stad off inde voorsteden, veelmin
buyten deselve op 's heeren wegen, op pene van daarover
slrengelvk gelaersl en den l.yl van agt dagen Ie water en Ie
rys in donkere gevankenis gestelt Ie werden.

15. Voorts werd by desen wel expresselyk aen alle aen-
komende Chineesen, Tonquinders, Quinamraers en die van
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Combodia verboden eenig geweer, 'l sy houwers, zeepmessén
off hoedanig hel anders genaaml soude mogen werden, hier
ter slede aen te brengen, op poene van confiscatie van alle
hetzelve, om ten eersten aen stucken geslagen en vernietigt
te werden en hondert nis. daarenboven te verbeuren door
den anachoda van dat jonck, wankang off ander vaertuyg,
waerinede sodanigen geweer alhier, 't. sy directelyk ofte over
andere plaetsen, uyt China en elders, van daer alhier aange
bragl sal syn, en dal om voor te komen, dat'er geen vreeml
geweer tol nadeel vande Ed. Comp. onder d'inlanders alhier
verspreyt werden; en waerom dan ook geen geweer meer voor
de herwaerts reyse medegenomen sal mogen werden dan er
lui nodige defentie onder wegen van noden is,'t gene dan ook
alles weder medegenomen sal moeten werden, op poene voorsz.

14. Oock sullen gene Chineese ingesetenen, veel min eenige
andere, vermogens syn eenig Chinees geweer in ofte buyten
hare winkels ie vercopen, nogte ook Ie coup vuur te setten,
ujp verbeurte van alle hetselve en twaelff rds. boete, als was
'I oock, dal sylieden maer een stuk Chinees geweer verkogl
ofte te koop voorgestel! mogten hebben.

lü. En opdat dit alles des Ie heler onderhouden en ge-
obseryeerl mogl werden, is noodig geoordeelt, soo binnen en
buyten de stad, als ook ten platten lande, in veder wyk ofte
buurt, respectivelyk nevens de Nederlantse wyk ofte buur-
meesters, ook een tweede off derde wyk ofte buurmeesters uyt
de Chineese natie aen te stellen, weleke yder in haer wyk
ulïe buurl over de aldaer wonende Chineesen even soodanigen
gesag, respect en maintenue hebben en genieten en denselven
dienst eu toesigl aanwenden sullen, als de Nederlantse wyk-
ofte buurmeesters (welkers magt by desen in syn geheel ge-
laten wert) over allerhande natiën, binnen haar wyk wonende,
universelyk en gene uytgesondert komen te exerceren en te
genieten.

10. Om weleke electie te doen, hy hoeren Schepenen en
Heemraden respectivelyk een nominatie van een dubbelt getal
ingebragt sal werden, daertoe alvorens haar bedienende van
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hel berigl van il'hoofl officieren der Chineese natie over de
conduite der personen, die daertoe genoinineert sullen dienen
Ie werden

17. De respeclive collegien van Justitie, alsmede de Com-
missarissen der kleene saecken, werden by desen gerecomman-
deert, voortaen ten reguarde van alle private verbantschriften
en verdere documenten der Ghineesen, mitsgaders ook alle
inlanderen, sou Mabometanen als fleydenen, na (e komen hel
tiende arlyckel van d'ordonnantie voor de notarissen in de
statuten deser stad, luydende aldus:

Tol voorkoming van vele cavillatien en disputen werd
de Ghineesen geordonneert, dal hare obligatien ofte schuit-
kennissen door secretaris ofte notaris sullen doen maken
ode dal op deselve geen regl gedaan, sal werden.

Sullende derhalven den Baüliu besorgen, dat dit artyckel
by gomslag aan alle Chineesen in hel, Chinees en aan de
verdere inlanderen in het Maleyts specialyk tot haerlieden
narigl beken) gemaekl werde.

18. Boven 't welke nog aan de gein Collegien gerecom-
mandeert werd, omtrent saecken, die in feylen bestaan en
doer Chineese, Moorse off andere Hfydense getuygen bewesen
moeien werden, het noodige berigl van de hooffden der Chineese
als andere Moorse off Heydense, hier removerende natiën in
Ie nemen, over de hoedanigheyt der personen, welkt; 10l ge-
tuygen geproduceerl syn, om alsoo te konnen weten, hoe verre
deselve gelooft id!' wel andersints verworpen dienen Ie werden."

Dit plakaat is, wat betreft de bewijskracht van onderhand-
sche geschriften van inlanders of met hen gelijkgestelde
personen, eersl afgeschaft hij Staatsblad 1807, n° 29.

2!) Mei. Uitbreiding run het Collegie run Schepenen
mei twee leden, I. ir één uil Compagnie'* dienaren
en één uil tic burgerij.

De versterking van dit Collegie werd lig geacht, zoowel
om de voortdurende toename van het aantal zaken, als omdal
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meermalen een lid uil de Compagnie's dienaren ten dienste
\;ui de Regering in eenige commissie werd uitgezonden.

G Jimij. Bevoegdfteid run den Advocaat-fiscaal van Indië.

Aangezien hieromtrenl twijfel was ontstaan bij den Gou-
verneur-Generaal, die zijne bezwaren schriftelijk mededeelde,
bepaalde de Itegering:

1. Dal even gelyk een Advocaat-fiscaal, wanneer hy mei
een Raad van India is, nyl krag ten van de laastgen. caracter,
acres heeft tol de brieven, boeken en verdre papieren der
generaele Secretary en der verdre comptoiren, liet even also
ook dienstig is, dat een Advocaat-fiscaal, geen Raad van India
synde, ende soo mede den Waeler fiscaal, mei voorkennisse van
de heere Gouverneur-Generaal, hetselfste acces tol voorsch.
brieven, boeken en verdre papieren vergunt werden, omalsoo
te kunnen weelen. wal er, haarlieder ampl raekende, in te
vinden sy, even gelyk altyd voor dcesen gepractiseerl ge-
worden is.

2. Dal wyders de respective Bscaels mei bel institueeren
baerer actiën legen soodanige, waar tegen sy vermeenen baar
eenige aelie geliomen Ie syn, noo\ | voor desen gehouden, nogte
vermogens syn geweest, ende als nog niet gehouden, nogte ver-
mogens syn. ie wagten na eenige ordre van de Hooge Regering;
maer integendeel uyl kragten van baer aanbevoolen ampl ver-
mogens en ook gehouden syn en blyven deselven voor den regier
Ie institueeren tegens desulke, die sulx na regten, mitgaders
des E, Compagnies placcaeten en ordonnantien, etc. deelen
straffbaer of andersints aenspraekelyk te syn, sonder te moogen
wagten, veel min genoodsaakl te syn de Hooge Regering te
vraegen, welke persoonen sylieden behooren aan te spreeken.

.">. Dal wyders de inhoud van de instructie, door de Ed.
Meeren |irinei|iaelen op den 7,0 Maart 1 (188 voor de independente
fiscaals op Ceylon, Souratte, Cormandel, Bengalen en Mallacca
geformeerd synde. voor soo verre deselve van saeken van
juslitie spreek l en disponeert, alsmeede omtrenl saeken. waar
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van dezelve instructie specialyk vermeld, dal sodanige artykel
mede op Batavia en elders te onderhouden sy, ook tot Batavia
plaats heeflende by den advocaat-fiscaal van India ende den
waterfiscaal, ieder vuur soo veel haar jurisdictie betreft, na-
gekomen moei werden, dog belangende de verdre saeken der
negotie, soldy, equipagien, fortificaüen, gebouwen, ongelden
ende wes meer. aangesien by de instructie der heeren Seeven-
tbienen voor den Gouverneur-Qeneraal en Raeden van India,
in 'l jaar 1650 g'emaneerd, ende alle de volgende gegevene
orders genoegsaem vernield en gestatueerl is. in hoedaniger
voegen 'sComp8 wel weesen en intresl daaromtrent door de
Booge Regering van India moei werden behertigt ende alle
mesuses, verkortingen, versuymenissen ende verdere quade prac-
tyquen voorgekomen, nagevorsl ende geweert, welke instructie
ende verdere successivelyk gegevene nadere orders tol nog
door baar HoogEdelheedens niet gederogeerd geworden syn,
dal dierhalven de besorgingb van alle. 'I selve als nog 10l
de Hooge Regeling alhier, invoegen vernield, gehoort, sonder
dal men kan denken, dal de meeninge der heeren principalen
geweesl sy de besorging van dal alles de Reegering alhier
ie ontrekken ende hel selve, in plaets van dien. derespective
fiscaals alhier op Batavia, soo veel yder jurisdictie aangaet,
aan Ie hevelen: mei dien verstande DOgthans, d.il deselve
fiscaals, wanneer 1 rlieden eenige delicten en transgressien
in de voorsz. saeken van de negotie, soldye, equipagie, fbrti-
liealien. gebouwen, ongelden ende wes meer te voren quaemen,
svlieden als dan, om Ie konnen welen, hoedanig die saeke in
waerheyd legt ende bewesen sal konnen werden, ende ver-
volgens, ook tegens welke persoonen haerlieden nyl dien hooide
eenige actie geboren mogte syn, gehouden syn daer toe ge-
hoorende hoeken, reekeningen ende verdre papieren Ie visiteeren
en Ie examineeren ende desnoods de verevsle hulpe daer toe
Ie versoeken. om alsoo den schuldigen als voor den regier Ie
kunnen calangeeren, even gelyk ook de respective leden deser
Elooge Regering, ieder in hel syne, wanneer henlieden eenige
transgressien in de laastgem. en verdre saeken voorkomen, die
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door den advocaat-fiscael van India ofte den waeter-fiscael, soo
veel yders jurisdictie aengaet, voor den regter gecalangeerd
souden moeten werden, even gelyk als voor desen, soo ook als
nog inhouden syn daarvan ten eersten in Rade van India
kennis te geven om daerover te ordonneeren ofte disponeeren,
soodanig als bevonden sal werden ie behooren."

Eene maand later, den 7 den Julij 1690, rigtte de Gouverneur-
Generaal op nieuw oen schrijven ter zake aan de leden van
de Hooge Regering, hetgeen, evenals het vorige, in sommige
plakaat-boeken is opgenomen en wegens zijnen curieusen inhoud
mik hieronder volgt:

In '1 schriftuur, dal den 7" van de voorleden maand Juin.
uyt lasl van UwHoogEd., aan my is overgegeven tol beandwoor-
ding van 'tgeene ik 8 daegen bevorens, wegens de pligt van de
heeren Gscaels alhier tol Batavia in Rnede van India hadde
ingedient, heb ik als doen (ter plaetse alwaer gesprooken werd
van de g'emaneerde instructie dei- Hoog Ed. heeren Seven-
thienen de An . 1650 voor den Gouverneur Generaal en Raeden
van India) gelesen en uytgedrukl gevonden, dal by de gem.
instructie en alle, de volgende gegeven orders genoegsaem
vermell en g-'statueerd is, in hoedaniger voegen
weseu en intrest daeromtrend door de Hooge Regering van
India in 'I gemeen en de leeden van dien in 't bysonder,
volgens yders aparten dienst o!' wel opgelegde commissie,
moei werden bchertigt, etc, dog op den vyffden deser is my
door den secretaris, M>. Abraham van Kiebeek, aengewesen en
vertoont, dal uyl die zin of periode, 's daags bevoorens, door
UwHoogEd. ordre de bovenstaende 18 gesublimeerde woorden
weder waeren doorgehad! ende geroyeerd, apparent om dal
daer uyt niets begrepen, nogte opgeval mogle werden,') geen
legen de regie meening sonde kunne strydig syn. en gelyk ik
sodanige royeering, na verloop van ongeveer een maend tyds,
geen andre naem en kan geven als een voorsigtigheyt, soo
versoek ik, dat UwHoogEd. weder in diervoegen blieven te oor-
deelen van myn ongerustheyd en bekommering dienaengaende,
hoe wel ik egter wel mag leyden, dat de gem. woorden blyven
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DEEI. 111. is

doorgehaeld ofte geroyeerd. VVyders is ook myn eerbiedig ver-
soek, dal dog niel qaalyk mogen opgenomen werden myiie

ingevallen bedenkingen, over 'l gecne UwlloogEd. believen te
seggen van hel te vergunnen acces aen de heeren liscaels
10l alle de boeken, papieren, etc. ende dal sulx soude ge-
schieden mei voorkennissc van den Gouverneur Generaal, daer
ik dan ook voor soo verre in 'I minste niet legen soude
hebben, indien daer niel en waere bygevoegl de naervolgende
woorden: «even gelyk altyd voordesengepractiseerdgeworden
"is". Wanl daerop vind ik my nu genoodsaekl by desen te
moeten verklaeren, dal bel voor desen veeltyds in myn mag!
en vermoogen niel en is geweest ie besorgen, dal de Heeren
liscaels kregen, 'I geen sy vcrsoglen en van nooden hadden,
door dien my meermaelen de papieren en wel specialyk by
desen de l'aeluuren en cognossementen (onder voorwending,
dat se t' soek geraekt, verleg! en niel te vinden waeren)
onthouden syn, 'l welk UwlloogEd. believen te verstaen van de
vorige lyd, wanneer den beer Anlbony Ilurl sal. is geweest
Directeur generael van India, na dien, sedert SynEd. ontslag
van dal groote bewind, seer selden eenige boeken ot'jtapieren
dooi- my syn geëysl en ik ook dooi' eonlinueele krankbeyd
en indisposilie 10l hel ondersoeken en naspeuren van ver-
scheyden quaede gangen en practyequen nog kragten, nog
bequaemheyl bebbe gehad: en daer souw bel nu nog aen komen
te gebreeken, ingevalle bel eygentlyk van myn beroep en pligl
waere sulx Ie moeien doen, dog 'I welk ik uyl "I voorgemelde,
UwlloogEd. antwoord op myn bevoorciis gedacne vragen nog
niel en kan begrypen en soo mede niet weet, wie de geene
syn of wesen sullen, die dal baeielyke, noodsaekelyk werk
staen aen te vangen en ook ten dienste van d'E. Comp'.
na behooren staen uyl Ie voeren. De dingen, die te lang
sleepende worden gehouden, loopen niel alleen gevaar van
veragtering, maar ook dal er eyndelyk in 'I geheel niets van
te komen staet; en soo deselve 10l myn herstelling moglen
bh ven uytgesteld, dan sie ik er geen eynde, nog doorkomen
aan; mviie vorige suffery of myn mymering ben ik nu wel
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ten meeren deel te boven gekooinen (ende wal aengaet myn
oordeel over en omtrend sommige saeken, die my voorkomen
of invallen, daer wil ik gaerne UwHoogEd. en andre van laeten
oordeelen en ook de E. Camp. na vermoogen mede dienen),
raaer myn kraglcn syn liyna geheel vervhx»gen en myn me-
morie is soodanig verswackt, dat hel my onmogelyk is en
misschien ook allyd wel blyven sal, om aen te wysen of
weder op nieuws te vertonen, wal saeken hel syn, die ik be-
voorens gemeent hebbe dog niet mei stilswygen behoorden
te worden gepasseerd.

f/jüi'ji'. Laai om vóór ultimo September H»9() in Com-
pagnie's Lus te Batavia in te leveren oalle de goede,
*Japanse, (jouden eoubangs ende ilseboos" om run zeker
■merel;'' voorzien dun wel de kobans tegen 10 rijksdaal-
ders en de itsiboe's tegen 2VS rijksdaalders of 20
schellingen ingewisseld te worden. — Ongangbaar ver-
klaring van ongemerkte koban's en itsiboe's.

Uitgelokt door den boogen koers der koban's Ie Batavia,
waren Macaosche Portugezen- en Chinezen sedert, een paar
jaren begonnen met gouden koban's »nae de wyse ende forma
•van de Japanse" Ie slaan en te Batavia in Ie voeren.

Om dit tegen ie gaan liet de Regering alle «goede, oprechte,
■■Japanse" koban's en itsiboe's, welke zij in kas had, voorzien
van «een besonder merek, te welen van een bverend staend
•leeuwtje, nae de slincker hand gekeert," en stelde een iegelijk
in de gelegenheid zijne ongemerkte, goede koban's en itsiboe's
tegen gemerkte bij haai' te ruilen.

9 Jimij. Lasl dj) de procureurs zich run behoorlijke
volmagten tot het meren run eenuj regtsgeding te voor-
zien.

Heeren Schepenen, hebbende in opmerkinge genomen de
menigvuldige inconvenientien, die ontstaen syn, ende datier
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nog veel meer andere en van merckelyck groter belang souden
konnen ontstaen, daer uyl, dat de procureurs voor dese bancke,
soo in den naeme ende van wegen de eysschers als van de
gedaagdens, respective occuperen, ageren en defenderen, sonder
niet behoorlycke procuratie van hunne meesters gemunieerd
te syn, soo ist, dat haer Eerw., in desen voortaen willende
observeren de ordres, tol voorkominge vande voors. inconvenieri-
tien geslatueert, ende de practycque, in dien deele alommc
in mis vaderland gebruyckelyck, by desen deprocureurs waer-
schouwen en wel expresselyck ordonneren, alvorens in eeniger
bande saecken te ageren ofte defenderen, sig te voorsien ende
munieren met behoorlycke procuratie en volmaghl van hunne
respective meesiers in omnibus et ad omnia, 't sy notarialycke
ofle onder hunne wel bekende handteykeninge, 't syterdeser
secretarye ofte anders in volle vergaderinge mondelyck gepas-
seert, op peene, dat, soo wal procureur sonder deselve sal
willen ageren, sal verbeuren drie, en soo wat procureur sonder
d'voors. behoorlycke procuratie eenige reghtssaecken sal willen
defendeeren, sal verbeuren twee rxs. voor yder parthye; 'l welck
op heden gepuldieeert ende respective procureurs duydelyek
voorgelesen is, op dat deselve daervan hunne meesiers respective-
lyck by tyts souden konnen informeeren en sig selven oock
daerna len vollen schicken.

10 Juuij. Last <<i> hel Collegie van Schepenen jaarlijks
cent; voordragi van Chinesche wijkmeesters Ie doen,
evenals dal Collegie ycwoon was ten aanzien van de
Europesche wijkmeesters.

Schepenen kregen levens de vermaning voortaan hunne pligtin
dit opzigt naauwkeurig waar te nemen, aangezien zij hierin ge-
durende twee achtereenvolgende jaren waren Ie kort geschoten.

Voor de eerste maal benoemde de Regering de Chinesche
wijkmeeslers, op voordragi van den Kapitein der Chinezen en
na inwinning van het gevoelen der Opper-wijkmeeslers, Raden
van Indië.
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4r Junij. Bepaling, ilal lei' keuze van executeurs-testa-
mentair stond, waar en door men de nagelaten goederen
van een overledene verkocht zonden worden.

Deze bepaling is afkomstig van den Raad van justitie, vermits
de Regering van oordeel was, dat de Raad «allerbest sal kon-
»neii interpreteren de appointementen ofte vonnissen, die sy
•selfs in zoodanige gevallen komt te vellen."

Hel Opperhoofd van hel generale soldij-kantoor, tevens Cura-
tor ad lites en de Stads-vendumeester beweerden ieder voor
zich regt Ie hebben op den verkoop van boedels, «wanneer,
»de Curateur ad lites by testament uytgesloten ende andere
«linden 10l executeurs aangestell zynde, deselve door den
«Raad van justitie geadmitteert wierden, mei die byvoeging
»(gelyk somlyts tot des Ie meerder gerustheyt der absente
«erfgenamen geschiede), dat sy, executeurs, de boedels souden
«bestieren onder communicatie van den Curateur ad lites."

Indien de verkoop geschiedde door den Vendumeester, dan
moesten de executeurs-testamentair de opbrengst storten bij
den Curator ad lites, om door dezen per wissel aan de erfge-
namen Ie worden overgemaakt.

20 .lunij. Amplialie op het contract van \-2 Mei KiliS
nopens de hospitaal- en stads-apotheek.

Het contract bleef hetzelfde, «egter nog met desen verstande,
«dal. gem. Jacob Boudewits [de nieuwe contractant ofapotheker]
«alle de instrumenten, die hij van noden heeft, sullen aange-
rekent worden met een haft*pr

. cent., even als by de medicinale
«winkel deses Casteels gebroykelyk is; ende sal d'E. Comp.
•by vertrek of versterft van gein. Boudewits deselve instru-
•menten wederom in soodanigen slaet, als die dan bevonden
.werden, by taxatie overnemen, wel te verstaen, indien deselve
•nog goei ende gebruykbaer zyn, dog anders niet.

»Dog voor soo veel de medicamenten, soo compositien, drogen
»en salven, etc. belangt, sal d'E. Comp. van gekken by ver-
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»trek of versterff van heni, Bbudewits, Diel meer gehouden
■>zyn aa haer te nemen, als men voor 'sComp* hospitaal in
drie. maenden sal van noden hebben, daerop de practisyns

•desselfs als dan baer oordeel sullen geven en den aannemer
"in desen ter discretie der Ho: Heg: sig mede moeten te vrede
"houden."

50 J iiiiï]. Last iip de Secretarissen der Collegiën van
Weesmeesteren en Boedelmeesteren maandelijks, rooi-
den laatsten dag van elke maand, aan den Secretaris
van het Collegie van Schepenen op te neren de Wees-
meesteren- en Boedelmeesteren-kennissen, gedurende de
afgeloopen maand gepasseerd, <nn in het protocol van
de Schepen-kennissen geregistreerd en geinsereerd ie
worden.

Velen bleken niet Ie welen, dal ook ten overslaan van ge-
committeerden uit de Collegiën van Weesmeesteren en Boedel-
meesteren hypotheek-acten gepasseerd konden worden, welke
dezelfde kraehl hadden als Schepen-kennissen, en verkeerden
dientengevolge in den waan. dal, wanneer eenig vast goed
niet voorkwam in hel protocol van de Schepen-kennissen,
zulks niet verhypothekeerd was.

Om alle schade, uit die onkunde voortvloeijende, Ie voor-
komen nam de Regering bovenomschreven maatregel.

o Julij. Verbod voor Notarissen tenen hel opnemen in
obligatièn en schuldkennissen run eenig speciaal verband
van koop- of'transport-blieven run vaste goederen, nevens
't ordinaris generael verbandt run alle des debiteurs

"goederen."

Ril verbod, afkomstig van den Raad van justitie te Batavia,
werd uitgevaardigd, omdat dikwijls «oncundige crediteuren
"Werden g'abuseert, als niet beter wetende, off sy hebben, uyt
»crachte van 't selve verbandt der eoop-brieven. specialyck
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•hypotheeck op de vaste g leren, in de voorschrevene *er-

»hondene brieven gemelt."
De poenaliteit was eene boete van 50 rijksdaalders.
Het Collegie van Schepenen vereenigde zich den 24-"'" Julij

1690 met de zienswijze van den Raad van justitie eA vaardigde
mitsdien hetzelfde verbod nog eens uil.

7 Julij. Bepaling, dat Compagnies dienaren, die «impotent
«ende onbequaem'' geworden innen, n'wl wegens «debauche
oofte ander quaei comportement", maar wegens -nn-
•tuurlycke sieckle ofte truitje ongevallen", hunne gage
10l hunne terugkomst in Nederland zouden behouden.

Alwie, als soldaat ol' mal roos uitgekomen, wegens bel uil-
oefenen van ceiiii; ambacht in zijn inkomen was «verbetert"
en ter zake van onbekwaamheid of op verzoek naar Nederland
terugkeerde, dan wel van eenig buiten-kantoor naar Batavia
werd opgezonden, bol zij binnen zijn eerste verband, hetzij na
ommekomst daarvan, vóór dal bij een nieuw verband aan-
ging, — al zoodanige lieden moesten alsdan gesteld worden »op
»soodaenigen lagen gagie, waar voor sy uyt bel vaderlanl ge-
•coraen syn, achtervolgens de oude ordre ende gewoonte."

li 2 September. Verzoek run tien burger-onderwijzer,
./. Truulman, om atterminatie.

Dit sluk is eigenlijk in dil werk niet op zijne plaats, maar
toch opgenomen, zoowel omdat zulks in de oude verzamelingen
mui plakaten, enz. voorkomt, als omdat bei een merkwaardig
staaltje is van de zienswijze der Regering tegen hei einde der
17' eeuw nopens inmenging in justitiële zaken.

Het luidt, ais volgl:
Is gelezen bel rëquesl van den burger. Joannes Truytman,

versoekende al terminatie van eenige jaeren, alsoo hy van
syne crediteuren gedrygl wierd met gyselingc ende hy daer
door gebragl sonde worden in staet van nimmermeer te konnen
voldoen, vermits hy, volgens syne mondelinge allegatie, een
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school van scer veele kinderen hielde, 'i wolk door gyselinge
van >ya persoon geheelyk in duygen geraken sonde; waerop
ingezien synde, dal s\ n versoek om legen de hardigheytsyner
crediteuren, ingevalle hel daermede sodanig in Waerheyt ge-
legen sy, gesubleveerl te mogen werden niet ongefundeerl is.
niaer dal hel egter onse gewoonte niel mede brengl eenige
allerminalie Ie vcrleenen. even gelyk wy ook nu ongeveer 12
a l."i jaeren ons onthouden hebben aan iinanl cessie Ie ver-
teenen, om hel mishrnyk, waer toe dat beneficie somwylen door
hel al te faeyl veileenen van het interinement quani Ie ver-
vallen, soo is dan, even gelyk nn eenige jaeren na den anderen
gepractiseerl geworden is. liesi gcagl, in plaetsc van dese
versogte atterminatie den gemelten suppliant, Joannes Truytman,
aan heeren Schepenen te recommandeeren om, in cas van exc-
cutie, legen de liardigheyl syner crediteuren sodanige modcratie
ie gebruyken, als haar Eerws in billykheytende regtmatigheyt
bevinden sullen ie bestaen, mei hoedanige recommandatie
heeren Schepenen, die andersints als regters aan den ordinairen
train van executie gebonden syn, haer genoegsaam van ons
gequalificeerl sullen vinden soo veel van 'l strikte rigeur van
reglen all' Ie treden, als de hillykheyl na voorval van saken en
circuinstanüen veellyds koml te requireeren, even gelyk dat
voor desen sodanig meermalen onse intentie wel geweest, dog,
na 'I. seliynl, door haar Kerwaardens niel wel begrepen is ge-
worden, 'i geene dierhalven ook na desen, dat collegie, wanneer
haar sodanige appostillen van ons voor komen, hy provisie en
tol nader ondervindinge kan dienen tot elucidatie endebegryp
van onse eygenllyke intentie, als oordeelende, dat sodanige
tnoderatie van heeren Schepenen voor de crediteuren veel voor-
deeliger is, dan dal aen haere debiteuren door ons hel bene-
ficie van cessie werde verleent.

14 September. Bepaling nopens verlichting ten behoeve
van hinderen, te doen door hun langstlevenden vader
of moeder, suspect van insolventie, maar bij mutueel
testament ontheven van de verpligting tol verlichting.
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In het belang der kinderen bepaalde, de Regering, dat de
Weeskamer, hoewel hij testament huilen gesloten, toch bevoegd
was in dubieuse gevallen, des noods hij wege van regten.
den langstlevenden vader of' moeder te dwingen tot het stellen
van «sufïicante cautie, ja sell's tot effective uytkecringhe van
•'t bevvys", indien hij of /.ij niet bij niiigle was hypotheek
te verleenen.

Il
B

sÓr,Xr" Laxi op ilc ingezetenen van Batavia rijst in
voorraad te hebben «ten minsten voor acht ofte negen
"inaenden, na raio van de veelheyt haerer slaven."

»Uyt vaderlycke sorgc ende loegenegentheyt" had de Re-
gering meermalen, tijdens rijstgebrek, bare magazijnen voor
het publiek opengesteld, hetgeen zij voornemens was niet
meer te doen, zoowel omdat zij daardoor groote schade leed,
als omdat een iegelijk in de gelegenheid was zich hij lijds
en op goedkoope wijze van rijst te voorzien.

Zij zoude voortaan in hare magazijnen niel meer rijs! doen
opslaan, »dan wy tot behoeff onser schepen ende 10l uyl-
«reyckinge der maendclycxe randsoenen oordeelen sullen nodigh
»te syn."

Alleen aan onvermogenden, »in wekkers macht het niel
• geweest soudc mogen syn haer selven voor eenigcn tyl te
»voorsien", zoude zij in cas van nood nog rijst verstrekken.

De eigenlijke reden voor dezen maatregel was vrees der
Regering voor verloop van de rijslmarkt te Batavia. Want, door-
dien »dat graen soo goeden coop werd, dat de aenplanters
•ende aenbrengers daer mede bynae niet connen bestaen". en
doordien de Balaviasehe ingezetenen »soo weynich sorgfa voor
•een verlegen dach" droegen, dat men »haer alleen dagelycx
•op de basaer oflc marckl haer benodigte rys hy de cleyne
»maet" zag koopen, was de Regering beducht, dat de Oost-
Javasche praauwen, welke voornamelijk Batavia van rijst
voorzagen, »elders henen onse havenen voor by" zouden
loopen.
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10 October. Instructie, mor den stads-chirurgijn te
Batavia.

I. Den stads chirurgyn sal maendelyks genieten vyftig
guldens, vraervoor h\ alle arme en behoeftige personen onder
de borgeren, Afardyckers en andere vrye ingesetenen voor niet
dienen tnoet.

2. De commissien en visiten van hoeren Schepenen, syne
functie rakende, sal hy mede vuur de selfste gagie na behooren
waernemen. sonder daervoor van de vrienden der verdroneke,
vermoorde of andersints aon haere dood gecomene personen
yets Ie trecken, niaer alleen van de delinquanlen. welke die
dood veroorsaeckt hebben, Ie weten, twee ryxds. voor yder
persoon.

5. De criminele gevangens, siek of impotent werdende,
sal hy van gelycken voor die gagie genesen, sonder daervoor
eenige extraordinaris declaratie in te mogen brengen, hoe-
danig de sieckte ook wcsen mochte.

I. Soomede de gepeynigde ende geëxecuteerde misdadigers.
5. Ten wekken eynde denselven boven syne gagie ook

jaarlycks genieten sal drie stucks guinees lywaet tot windsels,
pluksel, plysterdoeck, etc, van soodanige hoedanigheyt, als
daerloe gewoonelyck nyt 's Comp8 medicinale winckel verstreckl
werd.

6. [tem, sal liv de medicamenten, welcke hy van noden
heeft, uyl de gem. winckel met een halfpr

. cent advance konnen
hekomen, even gelyck tol mi toe gepracliseerl is.

7. De gegyselde persoonen binnen Scheepens hoeyen sal hy
<>ok cureren, doch 10l haerlieden kost of andersints, indien
sy het niel belaelen kunne, lot laste vandc crediteuren, welke
haer aldaer hehben doen sellen.

8. En acngesien er, tol noch loe niel anders dan een
's Comp' en een Chinees hospitael opgeregl synde, veeltyds
eenige swaer gequetste, arme vrye luyden, insonderheyd in-
landeren, in haere sobere, bier en daer gelegene woonplaetsjes
door den slads ehirurgyn niel konnen genesen, en hem dier-
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halve nootsaekelyck thuys besteed moeten werden, die hy dan
daerenboven het vereyschte onderhoud, deksel en verder gemack
verstrecken moet, soo is verstaen binnen in hel armenhuys
of wol in liet lniys, 'I welck tol vergrooting van hetselvè
jongst ingecogl is, een aparte plaets door de diaconen te laeten
maecken met twee bysondere vertrecken, 'teene om de Chris-
tenen en 't andere om de onchristenen, arme en swaere gequet-
sten, buyten do Chineesen (als haer eygen hospitael hebbende),
daer binnen dooi' den sinds chirurgyn gecureerl en onder-
lusschen uyl het geld der diaconie g'alimenteert en van hel
verdere, vereyschte deksel, als andersinls voorsien Ie werden,
behoudens dal den quetser, sufficanl synde, dieoncostenweder
belalen sa!; hoedanige gequetsten dan <iok in dat armenhuys,
n|i de ordre vande respective presidenten ofte oock wel van
d'officieren der justitie, door den binnen-regenl ontfangen sullen
moeten werden, daervan dan wyders kennisse aen de buyten
regenten gevende; dog sal den stads chirurgyn, soo lange als
die plaets niet behoorlyck voltoyd is. continueeren de arme
gequetste vrye luyden, welcke om de voorsz. noodsakelykheyd
dooi- de respective presidenten ofte de officieren der juslilie.
len svnen linyse ter enre besteld werden, te genesen, mils-
gaders van kost en deksel te versien, niaer daervoor ter
taxatie van Schepenen apartelyck beloond werden uyt's Comp"
cassa, ingevalle den deliquant, die hem gequetsl heeft, onbekent,
niet te vinden olt' wel ook tot die betaling geheel onvermogen
is, suilende andersinls die kosleu gebragt werden len laste
van den quetser sell's, ingevalle hy bet betalen kan.

0. Des sal den stads chirurgyn syne pretentie wegens
gedane cure van soodanige arme gequetsten, welke ten svnen
linyse besteed syn, aen heeren Schepenen moeien bekend
maecken, eer de delinquanten na genotene straffe weder ge-
largeeti ofte uitgelaten weiden, ofwel, soo ras als die gequetsten
genesen syn, sullende andersinls wegens syne betalinge uyl
Comp' cassa, in cas van de gequetstens en des quetsers
onvermogen, versteken blyven.

10. Gelyck mede den stads chirurgyn, soo wanneer hy
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eenige gequelste luyden na desen binnen het arnienhuys
gecureert sal hebben, daervan aenstonls kennisse aen heeren
Schepenen sal geven om, ingevallc den qnelser sufficant is,
denselven het nieesterloon en verdere onkosten weder aen de
diaconie te konneu doen betalen.

10 October. Aanwijzing run het Chinesche hospitaal
als bewaar-plaats van Chinesche krankzinnigen en mn
het Armen-huis als bewaarplaats voor krankzinnigen
onder »de resteerende vrye ingesetenen, soo christenen
«als onchristenen."

Schepenen waren dikwerf verlegen met het aanwijzen eener
verblijfplaats voor een krankzinnige, waartoe meestal cene ge-
vangenis werd uitgekozen.

In het Armen-huis zouden alleen die krankzinnigen opge-
nomen worden, die «door haere vrunden niet gaede geslaegen
«(•(•uilen werden", en dan nog »np de ordre van heeren
•Schepenen."

De Diaconie zoude ten bunnen aanzien niet verder verbonden
zijn, »'( sy by haer leven seill's off luier erffgenaemen nae
«haer doot, dan alleen tot de bloote refusie ofte weder uyl-
•keeringe van 'tgeene aen haer luyden uyl 't armen geldt
o verstreek l geworden is."

26 October. Bepaling, dat jaarlijks op ultimo Junij
binnen het geheele gebied run de O. I. Compagnie
eene monstering run alle Compagnie's dienaren moest
gehouden werden.

De monstering geschiedde op lasl van Heeren Wil"" en
niiiesi zoowel aan wal, als op de schepen, jachten, duiten,
hoekers, enz., belzij op /.ee varende, dan wei op eenige reede
liggende, plaats hebben.

Van ieder Compagnies dienaar inoesl in de monster-rol
vermeld worden de namen, kwaliteil en gage, en bovendien,
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van die aan wal bescheiden waren, de posl, [>un< of wacht
waar zij vertoefden.

De chefs van ondergeschikte kantoren moesten een afschrift van
hunne monster-rol /.enden naar hun hoofd-kantoor; de gezag-
voerders van schepen, enz. eveneens naar zoodanige plaats,
dal. het afschrift, tijdig naar Batavia kon doorgezonden worden.

De chefs van hoofd-kantoren moesten jaarlijks de chefs der
subalterne kantoren en de gezagvoerders hij tijds aan de
nakoming van dit voorschrift herinneren.

Aan elk voorbij varend schip, dat niet van deze orde voor-
zien was. moest een afschrift, daarvan verstrekt worden.

Aan de gewone instructie voor de scheeps-overheden werd
deze bepaling »als een poinct van onfeylhaere nacominghe"
toegevoegd.

51 Oclober. Toekenning tuinden Landmetereenerloelagevan
15 rijksdaalders 's maands uit hei fonds vanHeemraden,
boven zijn tractement uit Compagnie's kas, 10l te
gemoetcomingh run desselffs extraordinaire ongelden."

Deze toelage was reeds vroeger uitbetaald, maar kreeg,
naar het voorkomt, eerst nu de sanctie der Regering.

„vünmbér. £«*< tot het opbrengen run den 100"" penning
(quota) der landerijen over 1690 vóór den 1 '"'

Jamtarij 1691.

De pociialilcil was parate executie
Op verzoek van Heemraden is deze aanmaning »alomme"

hij hillcllen publiek gemaakt.

» v. 'i',rT,r"i'' l-" sl l"l het geregeld houden van collecten ten
behoeve run het Lazarus-huis in de kerken te Batavia.

Met die collecten zoude een aanvang worden gemaakt,
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«soudra de buylen-regenten de daer loe vereyschte sackjens
•van groen couleur sullen vervaerdighl hebben."

Het collecteren werd opgedragen:
in de Nederduitsche en Portugesche kerken binnen de slad

aan de voorlezers en kosters;
in de Kasteels-kerk en in de Maleiscbe kerk buiten de stad

aan de voorlezers.
De collectanten moesten maandelijks de gecollecteerde gelden

afdragen aan gecommitteerde regenten van het Lazarus-buis, die
van dese gelden zouden houden »goedeaanteyekeninglieendebe-
•wys, even sodanigh als hel by de diaconen wert gepractiseert."

December. Uitschrijving run een rust- en bede-dag
wegens het aanstaande vertrek der retour-schepen, zoo-
wel run Batavia, <ils van andere plaatsen.

50 December. Verluid tegen hei verkoopen en afsteken
run vuurwerk op nieuwjaars-avond.

Vrees voor onheilen was natuurlijk de aanleiding 101. hel
uilvaardigen van dit verbod.

De verboden soorten van vuurwerk, welke opgenoemd worden,
zijn »vuurpylen, tambours, voetsoeckers, clackke-bossen, etc."

Strafbepaling is vergeten.
De suppoosten der respectieve officieren van justitie moesten

voor de handhaving van dit verbod zorg dragen.

1691.
i27 Pebruarij. Toekenning aam hei Lazarus-huis te Batavia:

1" tegen inkoops-prijs jaarlijks «eenigebehoeftigheden",
run dr buiten-kantoren Ir ontbieden, evenals aan de
diaconie was toegestaan;

ii° vrijdom run regten op dr rijst, in hel gesticht
benoodigd, welke ook min dr Diaconie was verleend.
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De financiën van het Lazarus-liuis gingen zoozeer achteruil,
dal deze mei allerlei middelen geholpen moesten worden.

22 Junij. Bepaling nopens lul verleenen van welleven
»Van verstel;."

Schepenen bepaalden, dat «geene relieven van eenig verstek
'twelcke nae 't verlopen der gewoonelyke dilayen ofte oock
wel fatalia, en uyt dier kraghte verleend syn, soo van actie
Ie institueren ofte eyscli in cas d'appel Ie doen, antwoorden,
repliceren, dupliceren, rendieren, reprocheren, salveren, de-
batteren, contra-debatteren, solveren, en supersolveren, nae
ilesen meer te verleenen, dan mits den impetranl daervan
alvorens sal hebben betaelt een boete van drie rd8. voor 'l
Lasarushuis, te verschieten by den procureur, die't selve ver-
soeckt, behoudens syn guarand op syn meester, indien 't aan
desselvs devoir heelt gemancqueert; sullende de boete van relieff
wegens gedane renunciatie van verdere productie in syn geheel
en ter summe van ses rd'. gestatueert blyven, sonder onder de
boven vennelte relieven begrepen Ie syn.

12 .1 n l ij. Toekenning van kostgeld en rantsoen min den
President van liet Collegie run (.onunissarissen run
huwelijksche en kleine zaken.

Het, kostgeld bedroeg 13 ligte realen en het rantsoen 7
kan wijn 's niaands.

Een en ander werd reeds vroeger aan dien President ver-
strekt, vermits in de resolutie sprake is van »hel ordinaire
»kostgeld en rantsoen van syne qualiteyt", maar bij deze
gelegenheid werd besloten »op deselve wyse te (raderen alle
»de gene, die uamaels tot dese bediening werden verkoren
»en buylen dien geen ander employ alhier op Batavia badden,
«alhoewel hel selden gebeurt en van onse gewoonte ende
•menidge niet en is iemant, die in geen vast employ en is,
»daar- loe sonder nootsakelykbeyt te beroepen ende Ie verkiesen."



1691. J. CAMPHUYÊ. 287

10 .1 ii 1ij. Verbod tegen het muiten van nieuwe en het
repareren van oude, tplanken-timmeragien, soo vóór,
ah ter syden de huysen, soo booven, als beneden."

Dit stuk is afkomstig van hel Collegie van Schepenen.
Bedoelde betimmeringen hadden o. a. ten gevolge:

1" dal de stad ontsierd werd;
2° dal de rooilijn niel meer te herkennen viel;
5° dal de straten »merckelyck" naauwer waren gemaakt;
4° dat de doorstraling van de lucht was belemmerd;
B° dal »de correspondentie van deeses casteels ende siads

•puncten op veele straten" verhinderd werd;
d" dal vele steenen huizen ledig stonden.

Vooral Chinezen maakten zich »seer licentieuselyk" schuldig
aan het maken van allerlei betimmeringen.

Om »'lselve quaed mei sim weynig ongerief ende nochtans
■soo veel ernst, als mogelyck, te weeren" bedachten Sche-
penen het lieven omschreven verbod.

Aan den Bailluw en den Rooimeester werd opgedragen
alle nieuwe timmeragien of reparaliên aanstonds te verbieden
en »in cas van ongehoorsaemheydt, soo wel de volmaeckte,
»als noch onderhandse mei krachtiger hand Ie doen all-
•breecken."

G Augustus. Yerhod tegen hel houwen van bamboe-
woningen in de zuider voorstad van Batavia.

In zijne vergadering van <> Augustus 1691 overwoog hel
Collegie van Schepenen, dal »tol voorkommge van de excessive
schade, die, soo wel groote als clcyne. kan toegebragtwerden
door den brand on welke seer beswaerlyk, om niel teseggen
onmogelyk, in de bamboese Iniysen grasseerende, Ie stuyten
is, als in den aenvang van de fundatie deser stad, de lim-
meragien van soo liglelyk brand vallende materialen verboden
is op en omtrent de plaetsen, daer eenige huy.sen vanbelang
stonden, en welke verbod by diverse placcalen verder en
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verder is g'exlendeert, na dat by aenwas en verbeteringe deser
stad sodanige considerable huysen verder van 'i casteel all'
uytgeset en gcbouvvl wierden, sulxs eyndelyk liet maecken
van allerley bamboese gebouwen, packhuysen, afdakken, binnen
iniiiiren, etc. Ie eenemael verboden is binnen 't gebeel begrip
van de stadswallen, sooals men die tegenwoordig siet; ende
dal deselve redenen, welke doeninaels niilileerden 10l bel ver-
der uytbreyden van 'l voorsz. verbod binnen dese stadsmunren,
nu ook meriteerden de extentie van dien, ten minsten tol
in de zuyder voorstad, als waerin nu al bereyls een groot
getal steene en daeronder vry veele aensienelyke huysen ge-
permitteert syn ie erigeren, mits allen welke verstaen is by
extract deses omtrenl de Ed. booge regeringe ie insteren,
ten eynde niet alleen den aenbouw van diergelycke bamboese
en atappe getimmerten binnen deser slede voorstad l>\ plac-
eael verboden, niaer ook dal alle de sodanige, albereyts
gemaekle, soo daer als langs de cingels, binnen een korten
en peremtoiren lyd afgebroken olie ten allerminsten de
reparatien daervan verboden mogen werden, ten eynde deselve
also iangsamerhand van selfs immers mogen komen ie vervallen."

Eenig besluit der Hooge Regering naar aanleiding van deze
resolnlie van Schepenen is niet aangetroffen.

Ü-'i Augustus. Verdeeling run de wijken der stad Ba-
tavia onder vier krankbezoekers.

Zulks geschiedde op voorstel van den kerkeraad om de
zieken door de krankbezoekers »in de Nederduytse tale na
•behoren Ie doen waarnemen."

5 September. Last op den Politieken Raad ie Japara
cessie ie verleenen aan de »praesente,: Luitenants en
aan de oudste Vaandrigs, *gelyk <>p andere plaatsen
ogebruykelyk zy, wanneer deselve Raed minder als
•■in seren leden mogte bestaen."
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111 11 111. 19

1 October. Bepaling, <htl de rekeningen run tic kantoren
Bantam, Cheribon en Japard, welke als onder-deelen
der negotie-boeken run Batavia waren behandeld, naar
de generale boeken moesten overgebragt worden, oevenals
»ten reguarde van alle andere comploiren in India
«werd gepractiseert."

Zulks geschiedde, oindal de Bataviasche negotie-boeken al
lengs »seer volumineus" waren geworden.

Als ecu bewijs voor de onregelmatigheid in de boekhouding
Kan dienen, dat de Japarasche hoeken sloten onder uil".
Februarij, terwijl die van alle andere kantoren op uil".
Augustus werden afgesloten.

2 October. Bepaling, dat inlanders, dienst doende op
Compagnie's pentjalang's, hun loon moesten ontvangen
run het Opperhoofd run het soldij-kantoor, run den
kapitein van het kasteel Batavia of van iemand anders,
»in der tyd daerby Ie nomineren.''

Bovendien moesten in het soldij-kantoor van die inlanders,
»gelyk van de andere, gegagieerde inlanderen, goede boekjes"
worden aangehouden.

Tol nog toe waren die inlanders uitbetaald door den Equi-
page-meester of diens secunde, hetgeen tot «confusie en on-
•ordentelykheyt" aanleiding gaf.

"W. "V-A.2ST OTTTECOOIRISr

4 October. Regeling run muien en gewigten,

In zake maten en gewigten was allengs eene groote ver-
warring ontstaan, ten gevolge waarvan de Regering daaromtrent
hel advies van het Collegie van Schepenen inwon, welk Collegie
onder dagleckening van 25 Mei 1691 een zeer uitvoerig stuk
over deze aangelegenheid aan de Regering aanbood.
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De beslissingen, welke de Regering naar aanleiding daarvan
nam. waren de volgende:
1° voor goud en zilver in stand Ie houden hel sedert jaren

gebruikelijke reaal-gewigt, «dal even als gecanoniseerl
•schynl Ie /.yn", en derhalve niet, «gelyk in het Vaderland,
»in lieyn ie brengen het gewigt van ponden, marken,
«oneen en penningen";

2" Ie bepalen, »dal ieder reaal swaerte sal werden gereken)
•tegens 75 Japanse coudryns of de ü realen tegens een
»mark; anders 18 realen in een pond; conform het mark-
»gewigt, dat by 's Comp8 pakhuysen is heruslcnde":

r>" het Collegie van Schepenen aan te schrijven de goud- en
zilver-smeden binnen de jurisdictie van Batavia te gelasten:
a. hunne »mel voorn. Comp9 gewiste niel accorderende

ICO

•gewigten in te trecken" en zich «van andere, correcter
■>lo voorsien, die daertoe expresselyk uyl het Vaderland
«sullen ontboden en hier ten overvloede nader geprobeerl
»cn ook selfs alhier nieuw gemaekt werden om by den
•Keurmeester Ie werden verkogt";

h. hunne gewigten tweemalen 'sjaars ter keuring aan te
bieden aan eene commissie, beslaande uil Iwee Sche-
penen en den Keurmeester;

4 U af te schaffen de kan van 11 •muddekens" en daarvoor
in de plaats Ie stellen de kan van 10 ■ muddekens,
«overeenkomende mei de gene, die !>y d'E. Comp. werd
•gehandelt";

!i" de Bataviasche el, omtreni wier invoering geen »ordre
»of resolutie gevonden werd", te doen «corrigeren" naar
de Auisterdamsche ellemaat, onder voorwaarde, »dal alle
•soodanige gecorrigeerde ellen voortaan voor en agter mei
•cooper sullen moeten beslagen en op beyde die plaatsen,
-even gelyk de voorsz. Amsterdamse, hel merk deser stad
«ingedreven werden";

G" Ie bepalen, «dal voorlaan geen andere roedemaat sal
i mogen gebruykt werden dan soodanige, die ua de nieuwe
•Rynlandse ketting-roede verkorl en voorts aan beyde de
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•eynden mei koper beslagen en, als boven, gemerkl sal
»\\esen":

7" te gelasten «gene transporten Ie passeren dan van soo-
»danige huysen en erven, die mei voorsz. gecorrigeerde
•roeden sullen hermeten syn, mils dal niemant wegens
«onder- of over-maal sal mogen worden gemolesteert, wiens
•opgegeve getal roeden en voeten mei de tegenwoordige
• grote ofte wel de regie Rynlandse roedemaat, dan wel
•ook met d'Amsterdamse voetmaat (alsoo eeaige huysen
•daer na mede syn verkogt) gepraesteerl ende gelevert
«koude werden; en omtrenl welke hermetinge een ieder
•den roymeester sal hebben te gebmyken."

4 Octolier. Afschaffing van de Opper-wijkmeesters.

De wijkmeesters kwamen dientengevolge weder uitsluitend
onder het gezag en toezigl van hel Collegie van Schepenen.

8 October. Voorschrift nopens publieke veilingen van
vaste goederen ; nopens onkosten, door den Vendumeester
daarbij in rekening Ie brengen, en nopens hel beëedigen
van den klerk van den Vendumeester en van den l sle "

klerk ran Weesmeesteren.

Naar aanleiding van een rekest van den Vendumeester,
houdende verzoek om •moderatie" van liet bepaalde op 5
September 1680, diende hel Collegie van Schepenen een
Uitvoerig betoog in. Ie lang om hier op Ie nemen.

De Regering was van oordeel, dat het door Schepenen
•aengewesen expediënt in alle reden ende billickheyt" bestond
en voegde er bij. dal »de vendumeester sigh voorlaen wel
»sal mogen bedienen van een willich decreet, mits dal niel
»de vercooper, maer de vendumeester in dn' tydl sulcx sal
■moeten versoecken ende dal onder soodanige reslrictien ende
•observantien, als by voorsz. bericht [van Schepenen] seer
•duydelyck ende ampel werden gerequireert."

Aan den Vendumeester werd verboden «voor den uytroep
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•ofte beckenslagh, nochte voor het gebruyk van de taeffel
•en het zeyl, als appendentien van de vendutie synde, eenige
»oncoslen op (e brengen."

De bewuste klerken moesten dom- Schepenen beëedigd worden,
«mitsgaders de eerste [die van den Vendumeester] oock annex
"gebonden werden aen de secrelarye van heeren Schepenen,
«hoewel niet aen desselfl's werck."

25 November. Bepaling, dat de wachtmeesters van de
schutterij borgtogl moesten stellen, alsmede maandelijks
rekening en verantwoording doen min hunnen luitenant
of aan den genen, die de groote kas onder zich had,
van alle boelen en condemnatie-penningen.

De borgtogl, bedroeg T>oo rijksdaalders.
Eenmaal 's jaars moest de lnilenanl of de grool kassier zijne

ontvangsten verantwoorden aan den krijgsraad.

50 November. Bepaling, dat gelden van naar Nederland
vertrokken minderjarigen, «bij d'E. Comp. onder de name
wan de Weeskamer, als onder haar eggen op intrest
'lopende," naar Nederland zouden worden overgemaakt.

19 December. Bewijs in regten van getuigenissen van
Moorcn en Heidenen tegen Christenen in zake parti-
culieren handel.

Bij schrijven van 19 December 1691 gelastten de Heeren
XVII, dat de Indische regier zich nopens deze kwestie zoude
regelen naar hel volgende advies van vier voorname regisge-
leerden (M. Hertog, A. Brenr, l\ van Loon en Arenl Vink),
welk advies bij resolnlie der Indische Regering van 23 Februari]
169." aan den Raad van justitie Ie Batavia is gezonden »om
»sig daar van te bedienen, soodanig als dal behoord":

1. Nademael de Oost-Indische Comp 1' deser landen seer
wert gefraudeert ende benadeelt door dese en gene vanhaere



1691. W. VAN OUTHOORN. 293

bedienden, dewelke baren handel tegens haere gedane eed
affsonderlyk welen te dryven, met of op de nacni van Mooren en
Heydenen, nu en dan nok met derselver participatie off inla-
tinge, waerdoor deselve seer groote rykdommen in corten tyt
by een vergaderen en deselve Comp. ontrecken, en waerin men
baer seer selden kan agterhaelen off, agterhaelende, snlx niet
en door getuygenisse van Mooren en Heydenen tragten te be-
wysen, dok nu en dan gesterkt niet derselver negotie boeken,
soiniyls de negotie hoeken alleen in handen krygende off an-
thenlicque extracten uyi deselve (wanl andere bescheyden syn
seer selden off beswaerlyck le. becoinen) sy hiyden voor den
regier dal weien ie ontleggen ende straffe Ie ontgaen, daer
mede dal men snsiineerl,, dal. soodanige getuygenisse van
Mooren en Heydenen. soo oock derselver boeken, in regten
geen geloof meriteren, een saecke synde, die van tyl lot tyt
meer en meer coml in Ie dringen en door Ie breecken, waer-
door alsoo de Gompe

, gelyk als geseyl is, een ongeloollyke.
schade komt Ie lyden.

2. Worl gevraegt, off die getuygenisse na regten uyt dien
hoofde, om datse gegeven syn door Mooren en Heydenen, ver-
werpelyck syn, soodanig, dal by den regter daerop geen reguard
sonde konnen off mogen genomen werden, schoon genomen
deselve nu en dan mede sonde mogen werden geslerckl mei
off door die voorsz. negotie boeken off extracten uyt deselve,
off andere adminuculen en kragtige presumptien off indiciën ?

ö. Gesien by den ondergesz. de bovenstaende casuspositie
en gelctb op de vraege, daeruyl ontstaen, dunkt (onder cor-
rectie), dal. de getuygenisse van Aiooren en Heydenen, voor-
namentlyck wanneer deselve worden gesterekt door derselver
negotie boeken off andere adminuculen ende presumptien off
indilien, uyt haer selven in regten aennemelyk syn, ende
vervolgens niet van noden hebben, dat deselve daertoe nader
aennemelyck werden gemaekt; de reden is, quia adhiberi testes
possunt lii, quibus umi interdicitwr testimonium (texl, in L. 1
§ 1 11 de testid.) ende gelyk dan niet bevonden wert inde oude,
beschreven regten verval, soo in bel gedeelte, Digesta by de
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regtsgeleerde genaeint, nis in den Codex, voor den tyt der
christen keyseren, dal daerby de Mooren en Heydenen souden
syn verboden getuygen te wesen, maer integendeel klaer en
onwedersprekelyk is, dewyle tot dien tyt toe ende de wetgever
ende regters selfs Heydenen syn geweest, dat de Heydenen
doeninaels wel degelyk geadmitleert syn geweest om getuy-
genisse te geven, sou en snl nok niet aengewesen werden, dal
liy de laeter weiten, ten lyile vande christen keyseren en
princen geëmaneert,.aen Heydenen ;ils Heydenen simpelyk en
generalyk de eragt en geloofbaerheyt om als getnygen Ie
koiincn gebruykt werde benomen soude wesen. want of wel
waer is, dat door de christen princen ende de pausen die
geeue, dewelke sy hebben gelieven te benamen en te conside-
reren als ketters, is verboden geworden tegens de christenen
te getuygen, soo is egter mede waer, dal deselve christen
princen de voorsz . soo genaemde ketters tegens den anderen
hebben laeten getuygen, en bovendien deselve ketters in extra-
iudiciële saecken ook ;illesinls 10l getuygen hebben geadmitteert,
ende dal is, hetgene den keyser Anasiasius rescribeert in L.
2 Cod. de hcrel. manich. et samar., als by aldaer seyl: inter
se intiem Uacrelicis rel Judceis übi litigandum existimaverint
eoncedimus fioedus permixtum el dignos liligatoribusetiam tesles
introduccre, ende op het eynde der vveth gaal. by voorl en
seyt: aliis vero Haerelicis (anlum-modo iudicialia testimonia
contra orthodoxos secundum quod constitum est, volumua esse
prohibita ende by besluyt: ceterum leslamenlaria testimonia
eorum el quee in ullimis elogiis vel in contractibus consistunt
propler ulililatem nècessarii, usus, eis sine nlla dislinclione
permittimus, ne probalionum facullas angwtefur, tol een evidenl
bewys, dat de soogenaemde keilers niet nyl hner selven,
inner nyl een puyre sitspilio n leslimoniis iudicicdibus geweert
syn geworden, ende dat deselve 10l andere, extrajudicieele ge-
luygenissen admissibel syn gelaten, ende nyl welke wel nog-
lans selfs, tjuoad testimoniajudicialia, de noodsakelykbeyt beyde
ende het nul hebben veroorsaeckt en doen aennemen dien
generalen regel: tesles inhabiles in subsidium el quando veritas
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aliler haberi non polest, admitlendos, gelyk sulx mei allegalien
van een menigte van d. d. leert, prosper farinac. in trad. de
teslibus qucesl: 62, N°. 130 ex aulhoritale L. S (i, Cod. de
repud. el Ij. 9 in princ. //'. de quceslionibus, daar de slaven
ex Ij. 9 § (i //' de re militar., daer de gedeserteerde soldaten
en ex Cnj>. venerabil. X de leslib. Cogend., daer de mede mis-
dadige tot getuygen werden geadmitteert, ende dat die wel
ook die regul in specie heefl doen extendeeren ad lentes Ju-
doeos, hecreticos, paganos et alios infideles, als sulx dict: farinac.
dict. tract. quasi 56, IS°. 2.~>l seer wel aenteykent ende met
de authoriteyt van vele d. d. bevestigt, mitsgaders onder onsè
bedendaegse regisgeleerde d'H. Anlh, Matth. in Iract. R/c cri-
minib. ad Lib. ff 48, til. IS Cap. 2, N°. 11 voor een generale
en peremptoire regul in dese materie, leerende, ita diligenles in
probandis leslib. repudiandisvc esse nos debere ut neprobalionis
facullas preecedatur argl. D. L. 21, C. de heret. et manich. ende
de reilen schynl te wesen. omdat de soogenaemde keilers wel
in 'l stuck van den godsdienst werden geaar! te hebben eenO CD

quael gevoelen, maer in den burgelyken ommegang niet altyt
bedryven quade feyten, integendeel, dal onder de ongeloovige
soo wel vroome ende deugtsaeme menschen kunnen wesen, als
ouder de regtgelovige ende dal generalyck de getuygeu off om
ie groote suclii off om Ie bitteren bael offomondeugl werden
gewraakt, maer insonderheyt is uyt dien regul gevloeyt (bet
geene in desen is notabel ende decisoir), dal een Joodeoffook
een ongelovige kan getuygen in een saeckc van een Christen
legens een ander Christen, als sulx leerl Joseph Mascardusde
probat. vul. 2 Concl. 946, N°. 6 ende met die reden bevestigt,
'quia par causa affectionis et odii omnetn lollil suspicionem ende
't welcq vooral dan nog moei plaats hebben, als met de ge-
luygenisse der Jooden off der ongelovige concurreren andere
adminuculen, presumptien ende indiciën, gelyk hetselve dict.
Mascard dict. Concl. 946. N°". 13 ende 14 mede aenteykent,
ende mei die reden versterkt, quod tune teslium defectus sup-
plelur ex aliis presumpliohibus, uyt alle het welke dan blykt,
dat aen de getuygenisse der Mooren ende Heydenen geloof
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kan gegeven werden, müs dal de regters daerin wel aan-
merken de lessen van Modeslmus in L 2 11 de teslib. quod in
testimoniis dignitas, fides, mores, gravitas, examinanda sil, et
Calislralus in L. 3 11 Cud. quod leslium fides diligenler exami-
nanda sit, et i/uuil ideo in persona eorum exploranda sint, in
primis conditio cujusq., utrum quis decurio an plebeus sit, etiam
honeslce cl inculpalcs vilce an rero nocalus quis et reprekensi-
hilis, an locuples vel egenus sil ui lucri causa </iti<t faeile
admittat, vel an inimicus ei sil adversus quem testimonium
fert, cel amicus ei sit pro quo testimonium dat; want seythy
TOrders, sicareat [?] suspicione teslem. vel propler personam, u qua
fertur, quod honesla sit, vel propler causam quod neque lucri
neque gratice neque inimicilice causa sil, admitlendus est, ende
hierop siet ook dicl. farinac. dicl. qucesl. 62 N°. 567, als liy
aldaer wil propositam regulam de adhibendis teslibus, alias
inhabitibus locum habere in personis valde honeslis et probalce
vilce, dog de- geloofwaerdigheyt der getuygenisse van Mooren en
Heydenen sal in destMi te grooter moeien werden, alsgelykin
de casuspositie geseyl wert, die getuygenisse souden gesterkl
werden door de negotie boeken van die Mooren en Heydenen,
met dewelke die bediende van de Oost-Ind. Comp. door inlalinge
off participatie die indirecten particulieren handel mogen ge-
dreven hebben. Want, terwyl aan de hoeken der cooplieden,
door den eed geconfirmeert, volcomen gelooi gegeven wert in
saecken, den coophandel rakende, ende als niei onkent, immers
bewesen kan werden met die cooplieden gehandelt te syn, als
Simon a Gronerl de L. L. abroy. ad L. 4, 8, 6, et 7 Co<l. de
probat. wel aenteekent, ende daervan die reden geeft, omdat men,

mei die cooplieden handelende, haer toevertrouwt daervan boek
Ie honden, soo sal daeruyl volgen, dal de voorsz. bedienden
mei die Mooren ende Heydenen een particulieren handel Ie
dryven haer hebben geneert, daervan regisier te houden, als
synde ongehoorl. dal hel credit, 'twelcq aen boeken van coop-
lieden wert gegeven, eenige exceptie ofte uytsonderinge soude
lyden, voor sooveel de personen, niette welke yniand gehandelt
sonde mogen hebben, Jooden olie Heydenen souden mogen syn,
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in,kt vooral moeten die boeken der Mooren ende fleydenen
tegens die proberen, wanneer die Mooren ende Heydenen in
dien indirecten particulieren bandel door ilo bediende syn in-
gelaten, om mede té participeren ende sulx de voorsz. boeken
der Mooren ende Heydenen syn boeken der reecq. van die
societeyt, want het is notoir quod liber ralionum alicujus soeie-
tatis plene inter ipsas socios probat., als te sien is by Nicol. de
passerib. descripl. prival. Lib. 4. Cu/i. 11 de libris ralionum
alicujus socielatis el ratio est quia sociorum personae adeo inter
eos approbatas sunt ut unus non valeat faclum allerius tmpro-
bare, idem ibidem JY'. 2, voornameutlyk als hier liykoml, dat
dal boek is geschreven door een vaude compagnons, die dal
gewoon was ie doen, quia presumitur mandatum exscitnliael
palienlia sociorum </iti iltud passi sunt, idemibidemW.l el 8;
men voege hier nog by, dal gelyk de nool en deugdelykheyl
overal heelt ingevoert, dal de boeken der cooplieden geloof hëb-
beu, alsoo ook selfs de gunst der pausen, op die. eygen l'onda-
menlen steunende, heefl ingevoert, dal in specie ook aen der
Jooden coopmausboeken volkomen geloof gegeven wert, gelyk
dicl. de p&sserib dicl. Lib. 4, Qi/i. 2«s de libris Hoebrceorum,
sul\ getuygl ende 'l welk men ex parilate ralionis 10l de negotie-
boeken der Mooren en Heydenen kan uytstrecken, omdat sy in
Indien meer gepermitteerl syn. als de Jooden 10l Komen.

28 December. Uitschrijving run een vast- en bede-dag
wegens de gereed liggende retour-vloot.

1692
8 Keliniarij. Bepaling, duL zoolang de Regering niet

beter van «kleden" voorzien zoude zijn, de verstrekking
duurrun aan dienaren run de Compagnie, »ojb afkor-
«ling run verdiende maandgelden", in plaats run de
helft, slechts een derde, zoude bedragen.

De overschietende 2/s kregen zij in contanten.
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I') Februarij. Organisatie run de kaffers
dienaren") der officieren run justitie.

Verschillende »onordentlyckheden" waren ten aanzien dezer
oppassers ingeslopen.

Hun aantal werd bepaald op:
\\ voor den Advocaat-fiscaal van Indië
8 » » Bailluw;
4 » » Water-fiscaal;
14 » n Landdrost.

en li• iii traclement op ." rijksdaalders 's maands, zonder kost-
geld of rantsoen, uit te betalen uil Compaguie's kas door den
Kassier, op ordonnantie van den Directeur generaal, »om by de
•negotie-boecken te werden aengelrocken ende verantwoort,
«namenllyck die van den Advocaet-fiscael van India ende YValer-
»fiscai] ten laste van de Camer van jusiiiie, doch die van den
>Balliuw ende Landdrost ten lasie van Schepens-eanier, beyde
•om jaerlycx liy 'tslni, der boecken (so hel bedraegen daer
»af door confiscatie ofte eenigè andere credit posten niet en
»\vert opgehaelt ende geresconlreert) op net Comptoir generaal
•onder de resteerende Bataviase oncösten afgeschreeven ende
«vereffent te worden."

22 Februarij. Bepaling, dat gcene onder-stuurlieden tot
stuurlieden zoutten worden bevorderd, tenzij na voldoend
examen, afgelegd root- twee schippers, in tegenwoordig-
heid run den Equipage-meester.

Bij zijne voordragten aan de Begering moest «Ie Kquipage-
meester hierop sirikt lellen, »alsoo daer aen voor den dienst
»\an d'E. Compagnie veel gelegen zy."

il 1-! Februarij. Last lot hel inwisselen bij Compagnies
Av/.s binnen het kasteel Batavia vóór 2(i April l(J!)ï2

van de dukatons of zilveren rijders, in gevolge notifi-
catie run 7 September KiS(i met zeker merel;" voorzien.
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De inwisseling geschiedde op bevel van Heeren XVH"r ",

blijkens hunne missive van 17 December 1690, omdal du k;is
Ie Batavia voldoende van zilveren specie voorzien en de waarde-
bepaling der dukatons ad 12 schellingen voor de Compagnie
Ie nadeehg was.

i2G Februarij. Verstrekking run rijst uil Compagnie'sgraan-
magazijn aan de Diaconieën aan hel Lazarus-huis, üegens
i/c minste prijs, die de rys de Comp. komt te costen."

Vroeger werd die rijst van particulieren gekocht en de in-
komende regten daarop door de Compagnie vergoed.

■Kenige thol" zoude voor dierijst niet betaald worden, «alsoo
•dese Imysen daervan l»y voorige resolulien geéxcuseeri zyn."

■ > Maart. Instructie voor den Konstabel-majoor en den
Boekhouder run da artillerie.

1. Den constabel-mayoor sal doorsynschryveroffadsisleni
constabel doen houden drie boekjes, Ie welen: een ontfang-en
ftfscheep-boekje, een equipagie-boekje en een garnisoen-boekje,
daarin observerende de volgende requisiten.

2. In den eersten of den ontfang- en afscheep-boekje sal
°fdentelyk moeten werden aangetrocken en gespeciliceert al bul

uyl het Vaderland en van de Indische Comptoiren ont-
wngen, mitsgaders derwaarts versonden werd.

3. In het tweede of het equipagie-boekje sal moeten komen
de uitgave aen de schepen en vaertuygen en ontfang van de-
Sl 'lve. formerende daer in voor yder schip een reeefcening om
er ongetaxeerl op aen te teyekenen al hei geen daeraen ver-

strekt werd. item een generale reeckeninge voor de cleene
vaertuygen, op dewelcke men al hetgeen ten behoeve derselve
Vl 'ïslreekl eu \ei'\visselt mugte wesen. af en aen sal moeien
Bchryven, soo mede een reeckeninge met de benaming van
e<luipagie van schepen, om daerop te connen brengen dese en

cleene verwisseling van geweiren als anders, en hetgeen
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nu en dan uyl verscheyde en principalyck uyi de afgelegde
schepen gelig) en ontfangen werd.

4. Hel derde of garnisoen-boekje sal moeten dienen, om
daerinne ordentelyck aen te haelen hel geen ten behoeve van hel
garnisoen uytgegeven en ontfangen werd, item alle andere uyt-
giften ten laste van d'oncoslen en der besondere administratien.

5. Uyl welcke drie boekjes den boekhouder in syne prin-
cipale boekjes van de artillery de gerequireerde belastinge sal
moeten doen, observerende ontren! de uylgiften, waerinne de
oncosten beslaen, de volgende meibode, namentlyck, die van
de schepen sal hy lelckens, wanneer yeder schip vertreckl of
ie wel afgelegl werd, ten laste van hel comploir Batavia moe-
ten afschryven, en soo mede handelen met de verstrecking aen
de cleene vaertuygen, dog dese Laetste alle ses maendeneens,
wanneer mede hel aengeteyckende op reeckeninge van equi-
pagie van schepen, belangend»! de cleene verwisselinge van
geweiren, elc., en het geligte uyl de afgelegde en andere
schepen in debita somma aen hel comploir Batavia sal moeten
werden goei gedaen en verantwoord.

6. Maer de uytgil'len betreffende de oncosten, aen land voor-
vallende, sal denselven maendelyx en soo als het behoort, moe-
ien inboeken ler beswaernisse vande respective reeckeningen,
namentlyck die van hel garnisoen. fortificatie en extraordinaire
ongelden, om by het slot der boeckjes op bel comploir Batavia
Ie werden geliquideert.

7. Behalve dese drie reeckeningen sal denselven iu de
principaele boecken nog moeien formeren voor yder administratie,
waeraen eenige verstrecking werd gedaen ofwel yetsdaervan
leu behoeve der artillery genoten, een besondere reeckening,
om daerop het verstrekte en genotene af en aen te connen
sebryven, hel welck met communicatie van de respective
administrateurs, om daer ontrent gene differenten Ie veroor-
saecken sal dienen Ie geschieden, suilende ten eynde der
boekjes alle bel gene ieder reeckening van de administratien
daer door leu agteren of Ie voren mogte siaen, met bel comp-
loir Batavia moeien geliquideerl werden.
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8. Gedragende sig wyders, in hel geen nog eenige nadere
elucidatie van noden mogte wesen, na het berigt en sentiment
oer opperkooplieden deses casteels, ten eynde de artillery-
ooekjes eens in een goede concordantie met de negotie-boeken
v;m Batavia mogten gehouden en daer door voorgekomen werden,
dat men in soodanige confusie niet en vervalie, als hel sedert
eenige jaren wel is gebeurt, gclyck den constabel mayoor ten
uien eynde liy desen wel ernstelyck werd aenbevolen, dal liy
den boekhouder in hel geen hy tol elucidatie en voorsetting
van syn werk van hem mogtekomen te requireren, ten spoedig-
sten, sonder nodelose uytstellinge te gebruyken, sal moeten
voorthelpen en expediëren.

5 Maart. Instructie mor den Hans en voor den Boek-
houder run de wapen-kamer.

1. Den baes van de wapencamer sal nni den boekhouder
m hel houden der principale boecken ie faciliteren moeten
houden ses particuliere boekjens of memorialen, namentlyck:

1 Patrias ontfang-boekje, waerin mede sal moeten komen
de bevinding der geweiren en andere behoeften ten over-
siaen van gecommitteerdens;

1 afscheep do. van liet versondene naer de buyten comp-
toiren van India:

1 ontfang- en verstrecking-boekje van en aen het garnisoen,
waerin veder poort of post een besondere reeckening sal
moeien gegeven, en daerop hel. genolcne of verstrekte
aengeteykent werden :

1 ontfang- en verstrecking-boekje vau en aen de schepen,
soo oock de vaertuygen, by hetwelck yder schip een aparte
reeckening sal moeten hebben, maer de vaertuygen ge.
samentlyk eene reeckening, om daer op den ontvang en
verstrecking ordentelyk te konnen inboeken:

1 cleyn memoriaeltje van al hetgeen met ordonnantie verkogl
en in eassa betaelt, soo oock op r ikening van soldy
verstrek! werd;
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l cleyn memoriaeltje van hetgeen aen de leden van de Hooge
Regering, Fiscaels en Drost, mitsgaders tot verder behoeff
der justitie aytgereykl werd.

sonder geldsomme, want de prysen sal den boeckhouder na de
lon|i der principale boecken wel weten na te sporen en uyl
te vinden.

2. Welcke voorenstaende boekjes den baes van de wapen-
eamer gehouden wesen sal, maendelyx over te geven aen den
boekhouder, ofte wel copia, andersints behoorlyke extracten
uyl deselve. om hel voorgevallene in de gepasseerde maend
na eysch van saecke by de principale boekjes te konnen werden
ingenomen, sullende, wanneer den boekhouder van hem eenig
berigl of papier mogt komen te requireren om niet syn werk
te konnen voortvaren, daeromtrenl den boekhouder ten eersten
moeten adsisteren, sonder in dat geval eenii,r e nodelose uyt-
stelling ie gebruyken.

.*>. By voois/, principale boekjes sal den boekhouder alle
posten ordentelyk moeten verhandelen gevende aen de goederen
van waerde in hel grootboek ieder een aparte reeckening, ge-
lyk de vergulde snaphanen, onderscheyden van de l'vne. en dese
mede van de gemeene, soo oock ten regarde van de musquets,
carrabyns, pistolen, zydgeweren en andere diergelycke goederen,
dewelcke in verscheyde soorten bestaen, alsoo de veelhevt derJ J
colommen seer ligt verwarringe baren kan.

4. (lp deselve wyse sal ieder poorl of pust een hesondere
reeckening moeten hebben, insgelyx het eyland Onrust, de
equipagie-werff en verdere administratien, item ieder schip, dog
de cleene vaertuygen gesamentlyck eene reeckening, omme yeder
reeckening by verstrecking te debiteren en by onlfang te ere.
dileren. mitsgaders op hel slot der hoekjes mei hel comptoir
Batavia geliquideert ie werden.

!>. Alle onbequaeme geweiren, die soo van hel garnisoen
als van de schepen Ie rugge gebragl en gerepareerl Kunnen
werden, sal den boekhouder ongetaxeert op een. nieuw te for-
merene reeckening van onbequaeme geweiren, ten faveure van
de daertoe staende posten moeten inschryven en, op de winkels
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weder gerepareerl en hequaem geuiaekt synde, yeder smul
voor bel syiic nae hare waerde, aen desselfs nieuw geformeerde
reeckening debiteren, crediterende maendelyx, 'I sy de reecke-
iiinu- van garnisoenen of wel die van de schepen, nadal bevonden
sal werden Ie behoren, voor het geen in die maend gerepareerl
en bequaem gemaekl mogte wesen.

6. Viin de geweiren en verdere dependentien, die uythel
Vaderland Ie korl of bedorve werden ontfangen, s;il denboek-
houder pertinente notie moeten houden, om aenstonts de opper-
kooplieden des casteels gecommuniceert en door deselve den
heere Directeur generael getoont, mitsgaders eens jóers, opde
ODtfange ordre, ten laste van het comptoir Batavia afgeschreven
if werden.

7. De alsnog in wesen synde Engelse, Portugese en Inlandse
geweiren, in oude tyd veroverl en mede ook in geschenck
bekomen, sullen, omdatse niel wel te taxeren syn, ongewaer-
deerl agter hel slol der boekjes moeten genoteerl werden.

8. Alle gereetschappen, die aen de ambagtslieden, onder de
Wapen-camer sorterende, werden verstrekt, sal men ten eersten
als oncosten op de daertoe staende reeckening moeten afschryven
«'ii niel als effecten doen voortloopen, behalven de speerhaken,
ie ambeelden, liand- en bankschroeven, mitsgaders andere
swaere stucken, die niet ten eersten versleten geraecken, maer
vele jaeren konnen duuren, en daeromme als restanten by de
boekjes moeten gehouden werden.

9. En gelyck de prysen van de geweiren uyl hel Vader-
land seer differeren, in diervoegen, dat hel wel sonde konnen
gebeuren, door lankheyl des hls, d'eene of andere reeckening
'piant over of wel ie korl te loopeo, soo sal den hoeckhouder
jaerlyx, wanneer li\ de principale hoekjes sluyten moei, de
geld som me legens de stucken overwegen en mei voorkennisse
( 'n goelvinden vande opperkooplieden des casteels daeruyteen
behoorlycke pryse calculeren, om nae deselve alle navolgende
afschryving ie reguleren, en dus doende te veroorsaecken,dal
d'efiecten, immers soo na doenelyck, nae haere regte waerde
by de boeken werden verantwoord.



1692. W. VAN OUTHOORN.304

10. En alsoo hel wel sonde konnen syn, dal buyten hel
vorenstaende nog wel eenige andere poincten nodig s\n tol
liet welhouden der wapeucamer boekjens, soo sullen den baas
en boekhouder van de wapcncamer hun in soodanigen geval,
en wanneer over liet een oll' ander poinl eenige elocidatie
vereyschte, moeten gedraegen nae hel sentimenl van d'opper-
kooplieden deses casteels, len eynde hel werk regulier en
buyten verwarring niogle werden gehouden.

9 Mei. Instructie voor de Dispenders van het kasteel
Batavia.

1. Sullen sy de suyker, zout en tammerinde, nevens d'andere
pond goederen moeten verantwoorden niet in cattys, maer
in ponden, rekenende yeder picol van 100 els. Batavis legen
12i ponden Hollands, als hier in gebruyk is.

"1. Het geen nu en dan een weynig zout, tammerinde ol
anders aen de wapencamer, als de wagten, etc. sonder ordon-
nantie 10l Comp" diensl werd verstrekt, daervan sullen de(lispcii-
siers inaendelyx een byeentrecking doen en van die cleenigheden
door den lieere Directeur generael, na resumtie, een ordonnantie
doen leyckenen, om alles mei ordre ie verantwoorden.

3. Ten welcken eynde bel ooek sal moeien geobserveerl
werden, dal de heeren Kaden mede niets als door ordonnantie,
by liaer Ed. selve onderteyekent, uyl de packhuysen lot haer
Ed. gebruyek doen balen.

4. De randsoenen aen alle Gomp8 ministers op de maende-
[yxe ordonnantie-rolle sullen alle drie maendenby resumtie van
den Directeur-Generael moeten nagesien en geteyckenl werden.

5. D'opperlieden des casteels, item den equipagiemeesler,
dispensiers, etc. sullen hun toegeleyde provisie, 'i sy maende-
lyx of jaerlyx, mede mei ordonnantie van den heere Directeur-
Generael en op syn tyd moeien genieten, en elck aen syn
contingent, verval by hel regiemenl des jaers 1680, of wel aen
de nadere dispositie der Hooge Begeriuge omtrent dese en gene
ie doen, gebonden blyven.
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Hl I I 111 •-'II

G. De clappes oly en kaersen vuur de respective militaire
wagten sullen ordentelyck maendelyx op de teykening van de
heere Majoor en verder op ordonnantie van den liecre Direc-
teur-Generael op ieder posl moeien verstrekt werden, sou veel
liel heli 1, sonder meer.

7. De waxkaersen, die men liy gewigt en bossen maen-
delyx gewoon is ie verstrecken tol dienst der negotie pack-
huysen, soo binnen als buyten hel casteel, sullen mede
op ordonnantie van den heer Directeur-Generael verstrekt
werden.

8. Van hel Hollands zout vleesch, spek en tammerinde
buyten of nevens de wekelyxe consumtie van haer Ed. en
eenige andere, gepreveligeerde, gequalificeerde Comp'. dienaren,
sal mede op hel eynde der maend telckens een ordonnantie
door de dispensiers moeten opgemaekl en nevens alle andere
verslreckingen by de heeren, ieder voor hel syne, en liet
verdre liy den Directeur-Generael op ordonnantie geteykent eo
nagesien weiden, om alsoo alles mei Ie meer ordenlelykheyl
Ie konnen doen toegaen.

9. Bj welcke occasie dan mei eenen is, de
veerthien els. waxkaersen, die lot hel gestoelte der Hooge
Regeringe en haer Eds. vrouwen voor de Dynsdaegse avond-
predicalien maendelyx werden verstreckt, voortaen al' Ie
schaffeß, om ;ils een eleene lasl synde) nevens hel verder
liul ie samen h\ de kerke besorgl ende gedragen te werden.

l!) Mei. Bepaling, dat de doodgravers hunne diensten
(tuit de Diaconie gratis moeste» verkenen. — Aanstelling
van een afzonderlijken chirurgijn voor hel Wees-
en Armen-huis Ie Batavia. — Verstrekking run medi-
camenten (tuil dien chirurgijn uil den inedieinalen
winkel, ten laste van de Compagnie.

Ren en ander geschiedde om de Diaconie, wier linanlién
niei onbelangrijk achteruitgingen, Ie gemoel Ie komen.
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21 Augustus. Finantiéh voorschriften vuur den Secretaris
run den Raad van justitie te Batavia.

De Secretaris moest boekhouden van »de particuliere, ge-
•sequestreerde en genamptiseerde penningen, mitsgaders van
»de gelden, die, soo van de desolate boedels, als uyt civile
«executie onder syne handen komen moeien, om dierwegens
»aan de particuliere geinteresseerdens altyl beboorlyke reken-
«schap te konnen doen."

Uitgaven ten behoeve van de justitie, zooals »bel salaris
»van den scherpregter en van geweldigers over criminele
•executien, uytgil'len aan getuygen, die ter requisitie van de
•justitie eenige dagen aan land benodigl werden, sluytgeld aan
»den cipier voor criminele gevangens, verschot aan de gecon-
«demneerde ter dood op den laatsten dag, defroyement op extra-
»ordinaire commissien, coely-lonen, brandhout, medicamenten,
•huyshuur aan de leden, den Secretaris en geweldiger, thee,
»enz., enz.," — al deze uitgaven moesten uit Compagnie's kas,
op ordonnantie van den Directeur-generaal, volgens rekening,
door den Secretaris opgemaakt en »by voorkennisse van den
• President" onderteekend, maandelijks betaald worden »omby
3i\e negotie-boeken ten laste van de Camer van justitie, met
»en benevens de verdere ongelden te werden overgeschreven."

Van inkomsten, zooals nlel'aull- en comparuil-gelden, con-
«demnalien en confiscatien, boetens van reauditie, reformatie,
<a|»pel en revisie, alssc geconfisqueert zyn", enz., van al
die inkomsten moest eene kas-rekening gehouden en het be-
drag maandelijks »ofte wel wanneer hel lot een lamelyke
■ somrae sal syn geaccresseerl", op ordonnantie van den Direc-
teur-generaal, in Compagnie's kas gestort worden. Tevens
moest jaarlijks eene rekening dier inkomsten aan den Direc-
teur vd. ingediend worden om «tegens de negotie-boeken van
«Batavia te konnen laten confronteren."

27 Augustus. Voorschriften nopens de scheeps-rantsoenen
en consumptie-boekjes.
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Door den heere DirecteuHïenerael, Joan van Hoorn, inge-
Itragt ende alsnu geresumeerl synde seker opstel, belan-
gende hel. uytreyken der seheeps-ranlsoenen en houden der
Consumptie-boekjes, waervan volgens berigt van den Visitateur-
generael aen Syn Ed. geen ordre, nog reglement by het
comptoir der generale visite berust of te vinden sy, soo is
god gevonden het selve by desen te approberen, ende ingevolge
van dien het onderslaende 10l een instructie voor de seheeps-
opperhoofden en priocipael voor de boekhouders der scheepen
van de Cornp8

, alomrae in India varende, te laten dienen, om
bun soo in het uytreyken der rantsoenen, alsmede in bet
houden van de consumptie-boekjes daerna Ie reguleren, en
daervan doorgaens alhier tot Batavia aen den Equipagie-meester
eode Visitateur-generael behoorlyck reeckeninge ende verant-
woording Ie doen, namentlyck:

1. Eerstelyck, sullen alle b ïkhouders op de schepen,
wanneer die eerst uyt hel Vaderland aenkomen, den inventaris
soodaaig als dien bodem dooi' gecommitteerden* sal opgenomen
ende bevondea syn, voor aen in hel consumptie-boek hebben
in te sehryven ende daer uyt elx debet formeren.

2. Voorts sullen de boeckhouders op de schepen, bier in
India varende, de inventaris ofte de restanten, die by helslot
der jongste verantwoorde consumptie per reslo syn verbleven,
«ds boven insgelyx weder inschryven.

5. D'oncostreeckeiiiiigeii, soo van Batavia, als van alle de
huylen comploiren. sullen agler den inventaris allyl, soo in
tjuantiteyt, als qnaliteyt, moeten ingeschreven werden, om daer
Hyl ieders belastinge der partyen te laten geschieden.

4. Uevvyle hier ter rhedc, als in bel stilleggen op de
buyten comptoiren, meest altyl. hel koslgeld werd uylgereykt,
S| d oversulx alsdan hel rantsoen van vleesch of spek, etc.
"i hel geheel moeien cesseren en gene opbrenginge altoos
«aervan mogen geschieden. Ingevolge de genomene resolutie
van haer Ed. in dato 11 May 1689, sal alhier ter rliede aen
tel genieene bootsvolk alle inaendeu boven hel ordinaire
tostgekl lot rantsoen werden verstreckt, namentlyk:
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11/,l 1/, ffi rys 's daegs voor ieder man,
2 mutsken arrack als boven,
S'/i do. azyn ieder man 's weeks,
27a t{ ' siml V0( "' 'eilcr man 's maends,
4 stx. vissen als boven.

5. D'officieren, nevens de verdere, die in de cajuyt ter tafe]
gaen, sullen, soo hier ler rliede, als op de reysen, volgens ge-
ïuelle resolutie, soo aen boter, olyven oly en wyn, ieder voor
bun hoofd, maendelyx genieten of daervoor werden opgebragt,
te welen:

4 ffi boter,
4 kannen wyn en
'/, kan olyven oly.

6. Naervolgens welke resolutie is een schip van honderl
coppen alhier ler rheede by genoegsaemen voorraet maen-
delyx toegevoegt een derde val vleesch en een quarl val
spek, vervolgens de minder bemande schepen na advenant,
't gene ter consumptie soo maendelyx alhier sal afgeschreven
moeten werden naer behooren; en by manquemenl ofschaers-
heyt van vleesch en spek sal men hier ter rheede, in plaels
van dien, voor ieder man des maends 10 ffi cadjang.en I nen
verstrecken, synde half sim veel, als vuur ieder hooft op de
voyagies is locgelcgt.

7. De boeckhoudérs sullen alhier ter rheede alle maenden
precys de geconsumeerde provisien afschryven ende daervau
de verantwoording doen, met uytdrucking aen hoeveel koppen
iu de niaeiid gerantsoèneert, mitsgaders hoeveel personen inde
cajuyt met ordonnantie syn bescheyden geweest.

8. Ende om alle eonfusien te myden, sullen de boeckhou-
dérs verdagt syn, dal alle de geconsumeerde provisien gedurende
de reyse telckens om de sveek of agt dagen ende niet langer.
en soo ook vervolgeus doorgaens, afgeschreven werden, sonder
van egeene eenige 't samentreeking of menginge te maken.
maer alles, soo der eajuil, des volcks, de meesters en hetgeen
wyders voor extra sal komen ie dienen, separatelyck aen
te vvysen, met byvoeginge hoeveel cajuytsgasten, sou in de
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heen- en wederreyse der geweesl syn, om ;»ltos des te duydelycker
fin klaerder onderscheydentlyk ie koiinen sien.

9. D'ordinaire rantsoenen van liet genieene volck nji de
voyagie, bevonden werdende, dat deselve niet op ecne wyse
en conform de ordre (gelyck het wel behoorde) werd geob-
serveert, soo sullen alle de schippers haer exactelyck hebben
te reguleren na hetgene by meergem. resolutie van haer
Boog Ed. daerop is vast gestelt, als namenllyck:

I ' , 11; rys ieder man s' daegs,
8 cadjang en bonen als boven.

. n; vleesch en 3/i fè sjiek, ieder rantsoen dag, endc
dal tol drie rantsoenen 's weeks, daervan tweemalen vleesch
en eens sjiek ofte nadat er de ruymte van het vleeseh ofte
spek meest in voorraet is, dog 't welk voor 100 kopj)en niet
meer des maends bedragende dan 900 ponden, soo is om
flaer in 't scheepsvolck wat te gemoet te komen, dat 'er
somtyts by ongelegentheyt en extraordinaire voorvallen een
haghje vleescb en sjiek bovendien kan werden verstreek!, by
gem. Haer Ed. resolutie van 11 May 1689 verstaen, in stede
van 9(10 voor 100 koppen, dat te nemen op 1010 1? gene-
ralyk ter maend en waermede oock sal voorgekomen en
opgelel moeien werden, dalier by de de scheeps-opperhoofden
boven of buylen dien geen meer extraordinaris consumptie
Daag werden opgebragl ofte bun valideren, tensy by hooge
•loolsakelykhevl. 't geen alsdan by resolutie van den scheeps-
i'aed sal moeten werden gedoceert:

2 inulskciis arrack 's daegs voor ieder man;
S'/j » olyven oly voor ieder man ter maend;

dog by schaarsheyt der oly, als dan 'l sy Hollandse of Ben-
gaelse boter in de jdaels werdende verstreckt, sal ieder hooft
•er week genieten een. ofte ter maend vier ffi boter.

2'/a mutskens azyn ieder 'sweex,
21 cattys suyker ieder 's maends,
2 h: tammerinde als boven,
2'/2

® sout, ad idem,
12 six. visselien. als voren.
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10. En soo sullen n<ik de scheeps overheden hebben Ie
besorgen, dat, wanneer sy op Batavia ofte eenige buyten comp-
loiren eenige gequalificeerde of mindere dienaren, passagiers
en slaven op krygen rnn mede over te voeren, dal. sy van die
snlx incumbeert, daerloe liehoorlycke ordonnantie!) versoeken
om hetgeen tot consumptie derselve werd verorbert nu vereysch
te konnen doen blyCken, gelyck gem. scheeps-opperhoofden
dat mede, vooral by extract of copie van hare monsteringen,
sullen moeten aenwysen of andersints mede 10l geen boven
extraordinair consumptie mogen aengenomen werden.

11. D'ofiicieren en die in de cajuyl syn bescheyden en lei-
tafel gaen, sullen alleen en geen daer buyten dubbelt rantsoen
van vleesch, spek of ietwes anders mogen genieten, dog de
verdere, mindere officieren, die meer kostgeld als de gemeene
niacls en egter minder als de cajuytsgasten ofte '/., rd T

.

kostgeld 's maenls genieten, sullen daer benevens werden toc-
gedeelt 3 muisjes arak des daegs en 3 3/8 vleesch en spek
ler week.

12. Ten behoeve der sieken voor een schip van hondert
coppen (ende minder na advenant) is voor ieder maenl toege-
slaen 15 kannen wyn en 15 U' boter ie oirberen,'t geen daer
expres voor sal werden gegeven, hoewel de opperhoofden ge-
recommandeert lilyven, deselvige met alle gereguleerlheyl te
laten distribueren.

13. De lampoly en kaersen, tol nagtligl weidende verstrekt,
sal op het suynigste naer behoren moeten werden verbruykt,
waervan mede alle weken ende niet gedurende de reyse (ge-
lyk 10l nog is geuseert) de vereyschte afschryving sal moeien
geschieden, en daervoor inaendelyx opbrengen, als:

een schip, slerk van 100 lot !>0 koppen vervolgens 4;> kannen.
en weder van 40 »30 » » .".4 »

die van 20 koppen » 22 '/2 »

van 10 » 18 »

14. De houtwerken, als andere goederen, die int vertim-
meren der schepen alhier als op andere plaetscn werden ver-
bruykt, sullen niel gelyk, maer separatelyk, en niet onderde
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goederen, die door gebruyk op de reyse syn versleten, te samen
afgeschreven of opgebragt werden.

18. Alle afschryvingen van anckers, svvaere touwen, zeylen,
etc. (die door storm of andere toevallen verloren ofte we)
verbruykl komen te werden) sullen eens vooral met attestatie
•lor mindere officieren moeten werden geverilieert.

16. He) buskruyt, "I welek lot nodige zeynschotensalwerden
verorbert, item het geene op de buyten comptoiren somwylen
ten respecte van d'E. Comp. door hel doen van eenige nodige
eerschoten sal komen ie geschieden, 'I selve sal insgelyx door-
gaens mei attestatie, soo der scheepsofficieren als wel met
ordonnantien der opperhoofden der buylenoomptoiren nader
bewesen werden.

12 September. Uitschrijving van een algemeenen bede-
(hijl mar de oorlogs-vloot, uitgerust tegen de Franschen,
ander bevel van S. van den Berg.

26 September. Bepaling, dal doodkisten, daar de Rege-
ring ten behoren run overleden dienaren der Compagnie
geleverd, tegen inkoops-pprijs zanden worden verstrekt,
indien de overledene op zijne soldij-rekening iels te
goed had; anders raar rekening van het Hospitaal.

Vroeger werden de doodkisten met 1% winst in rekening
gebragt.

20 September. Afschaffing van de renten van zekere kapi-
talen, bij de Weeskamer (.p interest staande.

1. Dewyle de E. Comp. I>y de negotie boeken van Batavia
onder dato uit 0

. Augiisly passaio een considerable somme
v*n 5026700 Vg rds. op intrest aen verscheyde personen tegens
5 ten boadert 's jaers ten agteren slaet, en daerop aen ver-
lope intressen in de gepasseerde twaelff maenden betaelt is
een goede soumie gelds van wel 1540695/8 rds., soo is nu
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en dan gesproken, op welke wyse men de E. Gomp. bestvan
het helaelen eeniger nodelose intressen soude konnen ontlasten,
en ten dien eynde als nu getreden synde tol een finale
hesoigne. is vervolgens in consideratie gekomen het capitael
van de Weeskamer, grool met de geaccresseerde intressen tot
den laetsten Augusly jongstleden 1 i>944:>9 rds. ende onder
lieiselve eerslelyk sekere sommc ten bedrage van rds. 76891.38,
die by de boeken van de Weeskamer op een soo genaemde
reekening van onbekende vveesen voortloop! en allereerst
door ordre van den lieer Gouverneur-Generael, Jan Pietersz.
('.oen, ingevoert sonde syn, volgens hel genoteerde by hel
Journael der Weeskamer onder dalo 15 October I64o,waerhy
nok geposeert slael, dal dese reekening op ofte tot dien tyd toe
sedert February 1631 een somme van6l32.29uytverscheyde
reekeningen en posten, daervan de lieden dood of onbeken! of
niel ie bevragen waren, geadvanceert had, ende waervan by
de vorige Weeskamers-boeken, te welen by liet Journael ouder
dato 15 October 1636 op het eynde. ie sien is. dal sulx niel
anders geweest is als verlopen renten van capitaelen, daervan
de, luyden in 'tVaderlanl ofte elders hier en daer verstroyl
ofte gestorven waren, ende dal doenmaels dese reekening
daer uyt niet meer als / 9414.14 geadvanceerl was. synde
op beyde de lyden en lang na dato genaemt geworden ree-
kening van onmagtige weesen, dog na hel jaer 1641 (soo
gesegt werd door ordre van den lieer Gouverneur Generael,
Anlbony van Diemen) verandert in de name van onbekende
weesen, sonder dat het eerste bedragen van deselve kan
werden genaemt, aengesien in de Weeskamer geen ouder
Weesboeken als tot A". u>.~i> berusten, wanneer de somme,
waerloe dese reekening op 15 October desselvigen jaers 1635
geadvanceert was, als gesegl is, niel meer bedroeg als / 0414.14.
sul\ hier uyt ligt kan werden begrepen, dat'er voor February
A°. 1651, bier boven vermeit, gansch niets of immers niets
van belang op dese reeckening gebragl moet geweest syn. temeer
alsoo uyl de voormelde twee posten van het Weeskamers Jour-
nael consteert, dal men op dese reekening binnen dien tyd
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niel anders hèefl toegedaen als de verlope intressen op capilaelen
van absente erffgenaemen, die na allen schyn meerder als
de oncosten van de Camer sullen hebben belopen, hoewel na
dato. sou als by de Weeskamer-Journaelen van IBOctober 1641,
18 October 1652 en 18 February 1661 bevonden werd, op
dese reekening (die by de eerste post oumagtige weesen en
by ile twee laatste onbekende weesen genaenit werd) eenige
kleyne capitaeltjes gebragl ofte aen deselve goet gedaen syn.
buyten en behalven eenige kleyne legaten en boelen van weynig
belang, welke capitaeltjes geweest syn van eenige vreemde
buytenlandse en diergelycke personen, daer geen vraegen in
veele jaren na geweest, nogte te verwagten was, en volgens
de drie voorn. Joumael posten bestaen bobben in niet meer
••Is realen 1880.48, namentlyk:
byde boeken van 1640 en 1641 onder 180ct. 1641 real. 489.42

do. van 2en 53 onder 18 Oct. 1653 » 1275.19
060 » 61 » » Fcb. A no

. 1661 » 118.32

dus te samen niet meer als realen 1880.45
soodat dese reekening, boven hel gene voorsz. is, met niets
anders gebeneficeerl geworden is als met den successiven in-
trest van dese kleyne capitaeljes, ende in het vervolg des
tyds ook, sedert 14 October 1640, in den beginne deses ver-
meldt, tol hel jaer 166.", met den intrest van verscheyde
andere capitaelen van buytenlandse erffgenamen, voor dewelke
de blote capitaelen alleen volgens instructie van Weesmeesteren
werden bewaerl (alhoewel daer ontrent nu en dan met onder-
scheyl gehandelt en eenige personen des niettemin den intrest
loegevoegt is) en bovendien successivelyk met de intressen
o|i alle, dese intressen. die jaerlyks aen dese reekening goet
gedaen syn. nadat alvoren volgens de instructie daer nvt be-
laell ende weder afgegaen waren de oncosten van de Camer.
bestaende in bet salaris van den Secretaris, Bode en Clercken
fin in bet mantelgeld aen Weesmeesteren en verscheyde kleyne
behoeften, voorts de alimentatie van eenige onvermogende weesen,
ongelden van sommige Latynse scholieren ende diergelyke
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andere uytgïflen meer, dewelke selfs tot ontrent den jare 1670
ten laste deser reekening van onbekende vveesen afgeschreven
syn geworden, wanneer lietselve, conform de resolutie van dese
la fel, dato 4 September 1668, eerst opgehouden beeft, sonder
dat nogtans dese reekening sedert het jaer 1665 meer ge*
gaudeert heeft van de intressen der capitaelen van de absente
uytlandse erffgenaemen, als die den 15 October 1664 door
heeren Weesmeesteren op realen 95.6 na aen de gemene
weesen, dog anno 1665 aen een reekening van bekende en
onbekende personen (die weder in den jaere 1684 in rceckening
van Camergeld verandert is) goei gedaen syn geworden, waer-
van in het vervolg mede apartelyk gesproken sal wei den;
aeugesien dan dese reekening van onbekende weesen, voor-
maels genoemt onmagtige weesen, sedert A°. 166." niets meer
geproffiteert hebbende, als de voorsz. realen 95.6 en voorls

syn eygen intressen, met de intressen van dien by jaerlyxe
accumulatie, en egter tot den jaere 1670 de lasten van de
Weeskamer hebbende moeten dragen, en waervan by onse
resolutie van 4 September 1668 genoteert slaet, datse by de
50 duyscnt realen bedroeg code voort aen van de bovengen. jaer-
lyxe lasten der Weeskamer exempt sonde moeten blyven, om bel,
genoemde capitael by voorval tol de een of d'andere pieuse
sack te gebruyken, als nu dooi- die gecontinueerden cours
van intrest op intrest geaccresseert bevonden werd totoprds.
76891.58, soo is als nu in opmerking genomen, dat hel, beneficie
aen de voorsz. Weeskamer, om altoos haere penningen voor
andere personen, die telkens afgewesen en sy daerentegen
gepraefereert werden, by de E. Comp. op intrest te konnen
brengen, alleen siel op de onmondige weeskinderen, dewelke
onder haere administratie en sorgesorteren, maer geensinls op
personen, die mondig of wel absent syn, soo ook niel op
capitaelen van vreemde en buytenlandse erfgenamen, waerover
10l nog geen hel minste navragen is geweest en ook mogelyk
noyl komen sal, veel minder op de intressen en intrest op
intrest, die soo veele jaeren lang ongemerkt en ook sonder
dal de Weeskamer deselve tot betalinge harcr oucoslen van
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noden heefl gehad, by 'sComp8 negotie-boeken na dn oude
sleur en gewoonte syn gevalideert, en by continuatie dese
massa tot verwondereiis toe sonde kontien doen accresseren,
faer nogtans, indien 'er aamaels al eenige eygenaers of prae-
lendenten quamen op te dagen ende door praescriptie des tyds
"iel afgewesen konden werden, syiieden volgens het geexpres-
seerde en geposeerde in Weesmeesters instructie niet anders
•ils de blote capitaelen, soo en in diervoegen deselve in den
oorspronk geweest en hier voren reets geciteert syn, souden
mogen praetenderen, welke, als gesegt, niet meer bedragen
hebben als realen 1880.45, soo dat'er na desselfs afbetaling
n<>u over de 73000 rds. op dese reeekening van onbekende
weesen soude overschieten; en alsoo het dierhalven oneygen
sonde syn, dat die genoegsaem imaginaire massa van opge-
hoopte intressen tot laste van d'E. Comp. nog eenige verderen
intrest soude winnen: soo is verslaen helselve voortacn te doen
cesseren en voorsz. reekening van onbekende weesen uyt de
weesboeken in die van de negotie te doen over transporteren
ter sonime van nis. 76891.58, soodanig deselve onder uit".
Augustus deses jaers bevonden is, dog met duydelyke expressie
(die van jaer tot jacr met het overdragen van dese post uyt
de oude in de nieuwe boeken sal moeien werden herhaell),
dat, alhoewel dit capitael onder de name en als voor reekening
van onbekende weesen bekent stael, egler daer onder voor
haere reekening na allen schyn en voor soo veel 10l nog ge-
bleken sy, niet meer als de voorsz. realen 1880.45 begrepen
syn. en hel overige ontstaet uyl de intressen en intrest op
intrest, die successive op dese kleync soumie en tot. den jaere
16»;.") in cluys op eenige andere capitaelen van buytenlandse

ertTgenaemen na de sleur der negotie boeken ten laste van
de E. Comp. syn goet gedaen.

2. Voorts en ten tweeden gerellecteert synde op een andere
NHnme ten bedrage van rxds. 23830.15, die de reekening van
camergeld Ity de weesboeken, dato laalsten Augustus passaio.
te voren staet en haer oorspronk heeft genomen uyt een soo
genaerade reekening van bekende en onbekende personen, die
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volgens de extracten nyi des Weeskamers journaelen, onder
diitis IS Oclober 1665 en uil". Oclober 1674, in het gemelte
jaer 1665 al ingevoert is door inhouding van den 10' n pen-
ning of ook seker ander gedeelle van der weesen middel lot
stopping van desperate schulden, die dan ook successivelyk 10l
laste van deselve afgeschreven syn, als blykt by de extracten van
gemelle Weeskamers Journaelen ouder dalis la November 1668,
uil". Augustus 1674, uit". July 1679 en uit". May 1686. Ie
samen ten bedrage van rds. 27426.82 ligte stuyvers, ten
faveure van welke reekening van bekende en onbekende personen
boven de ccrstgeinelle twee posten van A"°. 166;') en 74, te
samen rds. 6744.41 beloopende, nog op 15 July 1666 gebragl
is de suyvere nalatenschap van Olivier Rucquels weduwe,
als geen bekende vrunden of erffgenaemen hebbende, ter som-
me van realen 1162.36 ofrds. 930.12, boven ende behalven nog
realen 970.36 ofte ryxds. 776.36 over een voormaels afge-
schrevene, desperate, dog na dato ihgekome schuld van Marytje
Hendrix, weduwe van Hendrik Besselman; gelyk dan ook sedert
het jaer 1665 op dese reekening van bekende en onbekende
personen gebragt syn de jaerlyxe interessen van de capilaelen
der buytenlandse erffgenaemen, die men (als hier boven gesegl
is) tot het jaer 1663 incluys geheel aen de reekening van
oumagtige of onbekende weesen, dog den 15e" Oclober 1664
niet meer als voor realen 93.36 en de resterende ten faveure
van de gemene weesen alhier had goet gedaen, van welk een
en andere dan ook de voorsz. desperate schulden op de ge-
melle tyden afgeschreven syn, waeronder ook geweest is het-
geen den secretaris, Pieter van Ryswyk, op syne administratie
ler somme van rxd. 13134.7 te kort was gekomen, gelyk nok
daervan, volgens onse resolutie van den 4" September 1668
en bel gestatueerde by des Weeskamers instructie, uyt dese
intressen der absente en onbekende erffgenaemen gedragen syn
de oncosten van die Camer en gcvolgelyk van dese reekening
van bekende en onbekende personen (die op 1 September 1684
den naem van Camergeld door heeren Weesmeesleren gegeven
is) afgeschreven syn, welke reekening dan van Camergeld.
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alsoose des niettegenslaende den laetsten Augustus passado nog
25!>50 ryxd en 15 sis. te voren geraekt sy, soo is door syn
Ed. den heere Gouverneur-Generael in bedenking gegeven, of men
op dil capilael, dal almede niet anders gerekenl kan weiden,
als uyt enkele intressen te besiaen, voortaen ook eenigen
verderen intrest sonde laten goei doen, en na overweging
van bel nodige en om het hiervoren geallegeerde ten reguarde
van het capilael der onbekende weesen geoordeelt van neen,
ende dierhalven verstaen (dewyle de oncosten van de Camer
genoegsaem konnen gevonden werden uyt de intressen der
eapitalen van buytenlandse erffgenaenien, die, l»y de Wees-
hoeken op een aparte reekening voortlopende, als nu bedragen
G9()7ü. rxds. en 54 sis.), dat men oversulx den intrest op
reekening van Camergeld sedert primo deser mede sal doen
cesseren, dog evenwel d°. reekening hy de Weesboeken behouden,
om daeraen volgens haere instructie by continuatie te konnen
goet doen de simpele jaerlyxe intressen van hel eapitael der
buytenlandse en andere onbekende erffgenaemen ende legata-
rissen en hetgeen er van de voorengem. afgeschrevene schulden,
hoewel buyten apparenlie, nog mogte inkomen, item al wal
de reekening van intrest (daeraf in het vervolg ook sal werden
gesproken) by bel sloi der boeken mogte te voren geraken,
mitsgaders daerentegen weder op afschryven de ongelden van
de Camer. heslaende in liet mantelgeld van Weesmeesteren,
salaris van de Secretaris en verder suppoosten, en soodanige
andere uytgiften meer, als de Camer behoort te dragen.

3. Ende alsoo ons ten derden mede is te voren gekomen, dal
sekere soogenaemde reekening van intrest in voorin, weesboeken
op den laatslen Augustus passado Ie voren heelt gestaen een soumie
van rds. 7918.19, spruytende eerslelyk uyt eenig jaerlyx surplus
van intressen, dewyle dese Camer sedert eenige jaeren een
gewoonte ingevoerl heelt, om op alle penningen,dieingebragl
werden op den eersten dag der maend, niet eerder intrest
; ien de weeskinderen Ie doen gauderen, als op den 15'"
daeraen en, eenige dagen na den eersten ineomende, alsdan
öiel eer als op den I" van de volgende maend. omdat hel
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niet allyd op die selfste stoiit in 'sComp' easea op intrest
overgebragt kan werden, hoewel hel andersinls aldaer sedert
den dag der telling intrest begint te winnen, en ten anderen
uyl de inlressen van de legaten ten behoeve van dese en gene
absente personen, die aen deselve sonder intrest werden over-
gemaekl en betaelt, hoewel dit cygeutlyk ten voordeele der
reekening van Camergeld behoorde gebragl te syn, onderwyle
dal hel een en ander egter by de E. Conip.. onder het ge-
ineen eapitael der weesen intrest gewonnen hebbende, dese
reekening voor hel geheel gecrediteert en voor het ander
minder gedebileerl is geworden, soo is goei gevonden, dewyle
al hetgeen op die wyse werd te boven gelegt, met goede
reden kan werden toegeëygenl. tol betalinge der ongelden,
vallende in de Camer, dat men dierhalven dal bedragen en
soo mede al belgeen jaerlyx nog sal komen over en Ie kort
Ie schieten, op rekening van Camergeld sal moeten over-
sehfyven en liquideren sonder daerop weder intrest op intrest
te rekenen, alsoo, gelyk biervoren meermalen is gesegt, de
intressen van de capilalen der absente erll'genaemen genoeg-
saem konnen streeken lot. betaling van de ongelden des Camers,
om betwclke volgens onse intentie te doen aglervolgen de
Opperkooplieden deses casteels sullen bebben te besorgen en
den Negotie-boekhouder Ie ordonneren de reekening van des
Weeskamers verlopen intrest <>|i hel eynde van hel jaer ofte
ull°. Augustus niet sal vermogen op te maken, voor en al
eer hem by extract authentyck uyt de boeken der Weeska-
mer gebleken sal syn, hoeveel de voorsz. reekening van
Camergeld, nadat die van intrest daerop geliquideert sy, op
1 September bevorens gemonteerl heeft, om dat montant, als
geen intrest meer sullende winnen van bet gros van des
Weeskamers eapitael af Ie konnen I reeken en alsoo den intrest
alleen op het resterende, als we/.enlhke capttaelen synde, te
reekenen.

4. En dewyle btivlen dese nog verseheyde andere capitaete
posten onder de administratie van de Weeskamer syn, daerop
ten laste vande Conp. tegens hel oogmerk deser Hegeringe
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intrest werd goei gedaen, door dien de erffgenaemen, mondig
geworden of sedert getrouwt synde, onder het getal en het
voorsz. faveur der weesen niet meer en geboren, soo werden
heeren Weesmeesleren by desen gerecominandeert, hoe eer
hoe liever, een serieuse resumtie te doen van de capitaelen,
onder luier Ed. bewind sorterende, ende aen dese Regeringe
dienaeugaende over te geven een pertinente memorie van de
gene, die 10l liet gem. voorregl ofte faveur niet. geboren, om
na bevindinge van saeken al het geen de mondige personen
toekomt, ten eersten aen deselve uytgekeert en dat bekende
absente erffgenaemen competeert by naeste occasie overgemaekl
Ie werden, alsoo \vy niet van meninge syn daerop langer
eenigen intrest te beladen.

7 October. Bepaling, dal dr arak-branders hunne *ge-
«regtigheyf moesten voldoen met arak-api, in stede
van met versneden of gemengden arak, te weten 7>
leggers arak-api voor 5 leggers versneden arak.

Deze maatregel werd genomen, omdat de Regering in hel
belang van de gezondheid harer matrozen besloten had slechts
rantsoenen van arak-api te verstrekken.

7 October. Bepaling, dat aan de ambachtslieden der
Compagnie hunne gereedschappen met 73% winst
zouden worden verstrekt.

Vroeger bestond hieromtrent «gene \nste metbode."

17 October. Voorschriften rooi- dra Boekhouder van het
Amhachts-kwartier te Batavia.

Deze voorschriften, vervat in eene memorie, nagelaten door
den aftredenden Boekhouder, T. van Són, en door de Hooge
Regering goedgekeurd, luiden, als volgt:
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1. Dewyle luier Ed. hoog aglb. my hebben gelieven te ver-
plaelsen en uw persoon (') 10l de boeken van dese emportante
administratie Ie gcbrnyken, sul het ten I gslen yerfcyschen
goede sorge te dragen, dal de gem. hoeken wel en na behoren
gehouden mogen werden; dies sul het van IJl*;, betragtinge
moeten syn deselve soodanig te vervoegen, als ikse UE. 10l
nll". Pebruary passato verevenl onder behoorlyke balance
hebbe nagelaten, en voor eerst lellen:

dal de reductie in ligl geld na de ordre liy voors. boeken bl\ ve
continueeren, synde alle Vaderlandse materialen <>p hel formeren
van dien, om de vermenginge van specie ie verinyden, ten
dien eynde tol ligl geld gereduceert.

'1. Ten anderen suil UK. liy ontfahg van eenige goederen
mei de schepen, sim uyl bet Vaderland als van elders aenge-
bragt, waervan UE. bet kostende door den Negotie-boekhouder
elkemael werd bekenl gemaekt, na dalse hier in het quartier
door de werkbasen sullen syn gesorteert, niel vermogen
versuymen aenstonts van haer behoorlyk recepis af te vorderen,
onaengesien sy snlx bj haere maendelyxe reekeningen ook
noleren, en die legens genit. factuur dan Ie confronteren om
Ie ervaren, hoedanig de goederen gestelt, mitsgaders wat'er
ie korl en overig mogte syn, waarvan de heeren Opperkoop-
lieden van hel casteel aenstonts berigl gegeven en op bel
inschryven der facturen in uw memoriael aenteekening ge-
houden moet werden, dewyle by de boeken een reekening van
over en Ie korl komende goederen is gegeven, om deselve, in
gevalle van bel eerste, Ie crediteren óf anders Ie belasten en
dan np syn lyd vergeleken Ie weiden.

3. Helselve aensien heeft hel afschepen der materialen len
behoeve van de coniploiren: en indien uyl dese administratie, waer-
van de werkbasen, behalven, dal het in haer genat, maendelyxe
reekening ook werd aengehaelt, voor sooveel ieder mogt hebben
afgescheept, UE. aenstonts advertentie moeien geven, en waer-
van geml. heeren Opperkooplnyden van hel Casteel dan met den

(') Willem de Roo,
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eersten moeten bedien l werdeDj om de facturen te vullen,
debiterende de hooflreekening telkemalen in UE. journael, mei
uytdrucking voor wal comptoir en welke bodem deselve syn
afgestoken.

4. En gelyk hier in het quartier een grote incoop geschied
van materialen, die in contant uyl 'stomp*, cassa werden voldaen,
boo moeten wier werkbasen, die deselve tol haer verantwoording
hebben ontfangen, daervan aenstonts recepisse geven, die gy
volgens de ordinaire prysen of anders, soo ;ils den Fabryk deselve
van de leveranciers heeft bedongen, in UE. memorie suil
moeten aenlekenen, om die alsoo in UU. journael <>|» hel
eyndigen der maenden in een post aen het hooftcomptoir te debi-
teren; en, gelyk ;ils gesegt, de betaling uyt cassa geschiedt, soo
sul door UE. selfs de ordonnantie moeten verveerdigt en nevens
den Fabryk ondertekent weiden.

S. De goederen, die uyl Comp8
. ambagtsquartier tot accom-

modatie werden verkogt, daer omtrent beeft men tol nu loe
de oude gewoonte opgevolgl: oamentlyk, dat bel geld by de
E. Fabryk ontfangen en om de drie maenden in Comp'. cassa
gelelt, waerby nu tot hel sluyten der lopende boeken onder
uil0 , deses nok sal mogen werden geeonliiiueert, dog heeft
d'Ed. heer Directeur Generael bevel gegeven, dal mei aenvangea
der nieuwe boeken, onder primo September naestkomende, dese
gewoonte sal afgeschaft en in gebruyk gebragl werden, dat
aen de geen, die gelicentieert werd iels 10l syn gerief voor
contant te mogen genieten, een ordonnantie sal verleent werden,
by den E. Fabryk en den Boekhouder ondertekent, waerop geen
verstrecking sal mogen geschieden dan ua verleende quilantie
door den Cassier, dal denselven de penningen in Comp'. cassa
ontfangen heeft, waeraf, soowel als van den incoop,pertinente
aenteykening in hel memoriael sal moeten geschieden, dog tot
des te meerder nelligheyl, ook in twee apparte posten ofcohieren
dagelyxe aenteykening dient gehouden van den incoop en ver-
koop, ieder afsonderlyk, om sulx alle maenden niet alleen tegens
de ordonnantien, maer ook de reekeningen der basen te con-
fronteren, om alle abuysen voor te komen.
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6. Wal aengael de goederen en materialen, die uyl de
respective administratien aen hel. ambagtsquartier werden ver-
strekt, van deselve moei UE. almede de ordonnantien formeren,
ondertekenen en, na den ontfang van dien, de werkbasen behoor-
lyk recepis afvorderen, noterende in DE. memoriael de quan-
tileylen qualiteyt van alle soodanigc goederen, mei uytdruckinge,
van welke administrateuren die verstrekt en by wal. basen
deselve ontfangen syn en voor welke verstrecking de geml.
respective administratien in UE. journael gecrediteert moeten
werden, om eens jaers of om de ses niaenden met de hooft-
reekening vergeleken te werden.

7. Integendeel sult UE. moeten de meer geml. adminislra-
lien debiteren voor soodanige goederen, als deselve van bier
snecessive genieten, alle maenden precys, dog voor geen ander,
als diese weder gevoegelyk verantwoorden kunnen, en waervan
de administrateuren, ieder in bel besonder, om dè ses maenden
eens reekening werd gegeven, die, tegens haren ontfang gecon-
fronteert synde, de Opperkooplieden des Casteels overhandigt en
by den Negotie-boekhouder len faveure van hel quartier werden
ingenomen, gelyk UE. als dan de hooftreekening lot ontlasting
van deselve administralien ook suil moeten debiteren, synde
onder de opgerat. goederen by haér verantwoorden ook begrepen
specialyk hel leder len behoeve van de equipagiewerlf en de
wapenkamer, door den leertouwer verstrekt, 'l welke ten behoeve
der administratien hier in hel. quartier len overslaen voor
gecommitteerde gewogen en als dan door de voorsz. respective
administrateuren onder behoorlyke quitantie werd ontfangen;
item de nieuwe blaesbalgen, als ook de reparatie aen de oude
len gebruyke voorschreven, mitsgaders van de artillery, welke
een en ander goederen ten laste van het quartier uyl cassa
werden voldaen, om t'synen tyd na d'ordre dese administratien
weder aengerekenl te weiden.

8. Onder de distincte behoeften, die aen of ten behoeve
van Comp". ambagts quartier werden verstrekt, syn diverse, die
by dese hoeken niet werden aengelrocken, namenllyk de koslgel-
den en rantsoenen aen Comp'. dienaren en slaven, de coelylonen,
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hel branthout, houtskool on diergelyke meer, welke volgens
de rollen en quitantien der ontfang wel uyt Conip* cassa
werden verstrekt, dog by de negotie boeken uyt de cassa en
andere reekeningen na oude gewoonte op rantsoenen en on-
gelden weiden afgeschreven, waervan UE. egter maendelyx
pertinente aentekening in een appart menioriael snit moeten
houden, soo wel van den ontfang als van de uylgifl, omjaer-
ly\ nevens de boeken op syn lyd gesloten te werden, op dat
t'aller lyd blyken mag. op wat wyse en of deselve beboorlyk
gedislribueert syn; desgelyx lopen onder de voorsz. verstrec-
kiiigeii ook belgeen in het magasyn en de kleyne winkel
maendelyx verstrekt werd, namentlyk oly, traan, papier; verwe
en diergelyke goederen meer, waermede by dese lopende boeken,
sonder dat die aengetrocken wierden, insgelyx is geliandell,
Waer by ook tot bet sluylen derselve sal moeten werden ge-
continueert; dog met de nieuw te formeren boeken sullen
alle de laetst genoemde benodigtbeden, volgens speciael bevel
van de Ed. beer Directeur Generael, by de quartiers hoeken
ieder een afsonderlyke reekeninge moeten hebben, om daerop
maendelyx bet genolene in en bel verstrekte af te scbryven,
en waeraf UE. dan ook alle ïnaenden uyt pakhuysen en kleyne
winkel notitie vorderen moet van bel kostende om de
accorde te gaen, op «lat elk (soo veel mogelyk) syn eygen
oncosten drage en blyken mag, boe, waer en op wat wyse
sulx sal wesen gedistribueerl.

9. En gelyk bet dikwyls gebeurt, dat'er van oude, al'ge-
brokene werken veel goede en bequame materialen werden
gevonden, die hier weder in het quartier werden gebragt en
daerse te stade komen, geëmployeert werden, soo moeten de
basen, die deselve onlfangen, niet versuymen die by bare
maendelyxe reekening aen te trccken, waer uyt UE. allenthalven
hlyken sal, wat sorlenieuten het syn en van wal plaetse deselve
syn gebragt, welke, in UE. menioriael aengetekent en volgens
de prys der boeken gelaxeert synde, alle maenden ten (aveure
van de reekening van oncosten, waerop deselve afgeschreven
waren, wederom moeten aengetrocken werden, 't welk sig



1692. W. VAN OUTHOORN.324

ook verslael van de oude en 'I onbruyk geworde kopere en
metale kruyt gereietschappen, die by den baes kruytmaker
aen den geelgieter geleverl en tegens nieuwe verruyll werden,
welke UE. insgelyx, synde maer voor gietkoper aen te merken,
10l ontlasting der oncosten sal moeten inscbryven, alsoo die
reekeuing telkenmael voor de nieuwe gereetschappen weid
gedebiteert, blyvende alsoo in effecte beswaerl voor hetgene
de gedagte gereetschappen, oud geworden synde, minder
wegen en waerdig syn.

10. By de meer gemt. maendelyxe reekening sal UE. ook
komen te blyken, welke en boedanige materialen door de werk-
basen alhier aen de heeren van de Hooge Regering lot haer
Ed s

. accommodatie, buyten hel gene aen gem. haer Hoog Ed.
ten behoeve van hare respective huyshóudingen werd verstrekt,
is uytgegeven, 't welk, soo het niet aenstonts in cassa werd
betaell, uyl de voorsz. reekening uytgekipt en by een apparl
memoriael moei aengelckenl werden, om daer uyt eens 's jaers
de reekening Ie formeren ende behoorlyke afschryvingen Ie
mogen doen, betalende gemt. haer Hoog Ed. voor alle vader-
landse goederen 50 percento, als mede alle andere, die hier
niet ingekogt werden, maer van eenige buyten plaetsen aen-
komende, .">() percento advance, gelyk hy de negotie pakhuysen
in oude usanlie is, en voor die hier ingekogt werden, niet
meer als deselve by de boeken komen Ie kosten; maer de
verslrecking aen het collegie van heeren Heemraden tol de
reparatie der bruggen, etc. buyten deze stad, als mede aen
kerkmeesteren, daervoor moet UE. deselve alle maenden, ieder
voor syn genot, in uw journael debiteren, soodanig als de gemt,
werkbasen UE. dat opgeven, ende behoorlyke afschryving doen,
schoon de betaling eens jaers geschied, belastende deselve ieder
voor hetgene de goederen in effecte kosten, sonder eenige advance.

11. Voor de verstrekte doodkisten aen bel hospitael en
elders tol begravinge van overlede dienaren, moet UE. de ree-
kening van soldyen maendelyx belasten.

12. En dewyle hier in hel quartier den eenen werkbaes
syn opzigt heel'l tot den anderen, dal is, dewyle hier vele
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gereetschappen werden gemaekt, die juyst niel van andere
administratien werden verstrekt, sim moet. UE. een ieder van
baer, voor hetgene sy van malkander genieten, ht-hoorlyk op
hun reekening belasten, om hetselve te verantwoorden, hoe-
danige verstreckingen UE. by hare reekening blykensal; inte-
gendeel moet UE. naer ontlasten, so<» wanneer sy eenige ge-
reetschappen komen af te leggen, en sulx per de reekening
van oncosten, dewyle hel grootste gedeelte van dien aen de
dagelyxe reparatien werden gesleten.

15. Hei buscruyt, bestaende nyl de ordinaire speciën, moet
UE. in het journael, voor sim veel daertoe is veroirbert, het
geen by de reekeninge van den baes kruytmaeker blyken sal,
behoorlyk debiteren en voorts beswaeren met, hetgene wyders
l"l het maken en bereyden van dien werd gegasteert, als daer
syn de monden, sifte randen en paerde staerten, koperdraad,
etc, want de reparatien van de molens komen tot laste van
de oncosten en niet van hel poeder, hetgeen de eygenschap
van de saek UE. wel sal aenwysen: dan alsoo 'er veel bus-
krnyl door den constapel-mayor na de molens werd gesonden,
om daer gerepareerl te werden, is hel een oud gebruyk
alhier de speciën, daertoe gaende, ten laste van hel nieuw
kruyt ie brengen, en daerom suil gy UE. soodanigen gere-
pareerden poeder niel verder aentrecken, debiterende de
artillerye alleen voor hel nieuw kruyt en de vatjens, daer het
ingestort werd, indiervoegen, gelyk hier voren van tle admi-
nistratien in hel gemeen gesegt is: 't melk hout, waer van de
kolen gebrand werden, moet UE. een reekening by de hoeken
geven, voor den incoop debiteren en wederom ontlasten voor
soodanige quantiteyt kolen, die ook liaere reekening hebben,
als'er van hetselve syn gekomen; en alsoo den haes kruyt-
maeker in April passado is komen te overlyden, by welk
geval de effecten aen de molen;-, door gecommitteerdens syn
opgeni 'ii. vvaervan de bevinding UE. ter hand is gestelt,
soo suil UE. onder uil 0, van die maend, naer luyt de memorie
van hel overige en te kort gekomene, niet mogen versuymen
de hehoorlyke in- en afschryvinge te doen, waerloe mynheer
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don Directeur Generacl al ordre heeft gegeven, debiterende de
overgevondene salpeter, brnodswavel, elc. aen hel buscruyt,
als waerop die speciën te veel waren afgeschreven, en soo
integendeel het geen er te kort is bevonden.

14. Om nn voorts goede afschryving Ie doen van de ge-
consumeerde materialen ten laste van de rcspective reekeningen
van oncosten, soo sult Ulv nauwkeurig moeten letten, van wat
natuur en eygenschap de gedagte consumptie sy, devvyle de
gesamentlyke reekeningen der basen UE. dal sou duydelyk
niet sullen konnen aenwysen of gy sult er nog al dikmaels
na moeten vernemen en hetselveby baer pertinent ondersoeken;
behalven dat is de generale consuinlie der materialen by baer
gemt. reekeningen geconfondeert en onder malkandercn ge-
mengt, en daerom sult gy eerstelyk daervan moeten afsonderen
alle hetgene eygentlyk tot de reparatien is verstrekt en
uytgegeven, om daervoor de reekening van oncosten by bel
joiirnael te debiteren, dewyle de gemt. oncosten niet anders
dan voor reparatien mogen aengemerkt werden, verstaende
onder des ook soodanige verstrecking van goederen, als bier
en daer ten behoeve en gebruyke van diverse plaetsen en
personen is gedaen, als daer syn de benodigtheden ten behoeve
van de negotie pakbuysen en de administraties rcspective, die
niet en konnen verantwoorden, waervan bier boven ook ge-
waegt is, voorts het gene tot de buysboiiding van hacr Ed.
hoog agtb. hier mogt werden gemaekl en uylgegcven, en
wat dies meer de eygenschap van de saek UË. sal komen te
vertbonen.

15. Wat aengael de timineragic, gelyk deselve van de
reparatien verscheyden is, soo is se ook van d'oncosten; hier-
om sult gy in de tweede plaels alle bel gene daertoe
veroirberl mogte wesen, tot beswaernis van desc rekening
brengen en als voren afsonderen, 't welk, soo het niet duydelyk
genoeg by de reekening van de basen quame te consteren, als
hebbende daervan een groot gebrek, sal bet UE. naerstig-
heyt moeien syn daerna te vragen, opdat dese afschryving na
behoren geschiede en niel onder de oncosten geconfondeert mag
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werden; hierom is hel ook, dat haer Ed. hoog agbt. by liaere
resolutie van den 19tu February stanty hebben goed gcdagt,
dat voortaen, wanneer sekere nieuwe gebouwen werden ge-
maekt, alle hel verstrekte daervan op een apparte reekening
by de boeken ingeschreven en vervolgens, als hel gansche werk
voltoyt sal syn, tol vereffening op de hooit reekening overge-
schreven sal moeten werden, gelyke men op het formeren
van dese nieuwe boeken daervan al een begin heeft gemaekl
•nel. het nieuw equipagie magasyn, waer op UE. dan te letten
sult hebben.

16. Ten laste van fortificatien suil UE. hy opgemelle reeke-
ning der basen aengehaelt vinden, alsse soodanige consumtie
van goederen, als lot reparatie, onderhouding, verbeteringe
en hel maken van nieuwe sterktens is gevallen, insgelyx als
hoven uyl Ie sonderen en niet onder saeken van een andere
natuur te mengen: bier ouder syn ook begrepen de materialen,
die tol het branden van calk om de mesnagie voor contant
werden ingekogt, Ie weten het brandhout, coelyloonen, zee-
Bteen, etc, materialen, die juist by de boeken geen reekening
konnen hebhen en daerom eensklaps ten laste van forticatien
te brengen, synde op het eyland de Cuyper tol voortsettinge
van de forlilicatie op Onrust nu al een geruymen tyd herwaerts
veel calk gebrant, onder ander 5000 balys, die men by de
vorige boeken heeft ingenomen en by de lopende boeken nog
niet en syn afgeschreven, welke quantiteyt calk mei helieven
van de Ed. heer Directeur Generael op het sluylen derselver
wel sonde konnen verevent werden, om geen embroulje Ie
veroorsaken, hetgeen seer ligt uyt diergelyke oneygen maniere
van belastingen in cas subject, gelyk van dese calk, waervan
men de regie quantiteyt, uyt het voorschreven hout en steen
gebrand, noyt pertinent weten kan, sonde konnen ontstaen:
belangende de metselsteenen, tot nog toe aen de fortificatien
vau Onrust geconsumeert, daer voor is stcets vier rds. het
dnysenl aen de leveranciers, die deselve daer" hebben gebragt,
extraordinaire betaelt, waerna UE. de afschryving, gclykse
begonnen is, sult moeien reguleren.
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17. Voorts sullen UE. tol laste van equipagie van schepen
ook maendelyx moeten credileren alle soodanige materialen,
als ten behoeve van deselve alhier werden verstrekt, synde
als hoven liy de reekeningcn der basen aengehaelt of te vinden;
en dit vorenstaende is alle heigene ik UE. in opsigte van dese
materie weet Ie seggen; de rest blyfl een nauwkeurig onder-
scheyt aenbevolen, en daerom sul ik overtreden tol iets anders
en UE. voor eerst van de lyfeygene van de E. Comp., die hier
in groot getal syn, onderrigten, hoe g' sorgvuldig op het eyn"
digen van hel jaer met het sluyteh der boeken uyt de reekening
van den oppasser Egberl Bendriksz. suil moeten annoteren,
hoeveel van deselve overleden en integendeel wederom geboren
syn, d'eerste af en d'andere op de hoofdrekening behoorlyk
insehryvende; ten anderen moei UE. de slaven, tot soodanigen
ouderdom gekomen synde, als daertoe staet, in prys verhogen
en het eoinptoir Batavia daervoor in forma crediteren, waer-
van de gemelte Egbert Hendrikse t'syner tyd UE. de opgave
sal doen. Voorts, soo hel mogt gebeuren, dat'er eenige in
geschenk van buylen wierden aengebragt, de soodanige moei
gy, wanneerse dooi- den Fabryk getaxeert sullen syn. aen de
hooftrekening debiteren en de Opperkooplieden des Casleels
aenstonls daervan adverteren, ten eynde bel quartier by de
negotie-boeken daervoor belast mag werden. Wat aengaet de
kostgelden en rantsoenen, die aen deselve in hel geineen
werden verstrekt, daervan is hiervoren gesproken.

18. Hebbende het onderhout der kettiugboeven betselve
aensien, soo dal UE. sig in desen niets hehl aen te trecken,
dan dat gy meel besorgén, dal de. voorschreven keltingboeven
bebfMirlyk hy de daervan synde rellen op haer aenkomste in
hare handen werden geregistreert, met uytdrucking, waerom
deselve in de ketting syn geslagen, op dal ge, wanneer den
tyd van haer baimissenienl geexpireerl sal syn, aen heeren
Commissarissen over het ambagtsquartier, gelyk ook aeu hel
geregte deser steile, wanneer hel vereyschen mogte, goei berigl
mogt geven, sonder hetwelke geen kettinggangers ontslagen
werden; en moet IE. alsdan by de voorschreven rolle duydelyk
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aenhaelen. hoedanig, door wie, waerom en op wal tydsyvan
baere boeyen werden vry gelaten, gevende aen de Nederlandsr.be
gevangenen t'elkens een bewys en geschrift, door UE. onder-
tekent, 'i sy aen den commandeur van de werff of <len capi-
tain van hel casteel of wel een ander, daerse onder mogen
resorteren, om na de ordre mei de sodanige te haudelen; en
Woel UE. in cas van overlydën deselve ligrhamen niel een
briefje aen den dootgraver addresseren.

19. Dese voorsz onderrigtinge meyn ik genoeg te syn,
wat aengael hef houden der boeken van dese administratie;
hel overige, van gering belang synde en klaer genoeg byhét
lopenl journael onder anderen aengehaelt, sal sig selfs wysen.
vooraamentlyk soo UE. sig 10l liet werk komt Ie appliceren,
waer aen ik niel en twyffele; en daerom resteert my nu niets
meer dan alleen UE. Ie adverteren, van wal papieren d'Ed. ll'.
Directeur-Generael en de meer gem. heeren commissarissen
van hel ambagtsquartier maendelyx moeten bedient werden, op
dal haer Ed. van hel een en 't ander niet onkundig mogen
Wyven, en daerom sal voor eerst besorgl moeien werden op
het eyndigen der maenden en sulx alle maenden precys, dal.
mynheer den Directeur-Generael voois/., een pertinente memorie
van den ontfang, consumtie en restanten der materialen en
goederen alhier mag toekomen, soodanig opgestelt, als ik UE.
gesegl hebbe, item een memorie, synde een omstandige speci-
ficatie van de consumtie en den ontfang uyt de reekeningen
der basen geformeert, mei de saementreckingen daer agter,
waervan ik UE. ook ten volle onderligt hebbe; van welke
twee schrifturen hoog gemt. heeren commissarissen ook bedienl
moeten syn.

17 October. Instructie voor de Dispenciers van het kas-
teel Batavia met betrekking tot het boekhouden in
Compagnie''s provisie-magazijn

1. Alsoo tot hel honden van goede ordre en het hehoorlyk
administreren van Comp' effecten hel verleden jaer 1691 op
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nieuws gearresleert is, dat de mindere administrateurs hier op
Batavia, soo der equipagie, artillery, liet ambagtsquartier,
wapencamer, liet ysermagasyn endc medicinale winkel, hunne
lioeken voorlaen in debita forma sullen houden, om jaerlyx
niet de negotie-boeken deses casteels onder uit'. Aug. te
sluyten en volcomen te accorderen;

2. Soo is tot vohnaekinge van dal werk nu insgelyx vast
gestell. benevens liet graan-magasyn, ook de provisien, onder
de Dispensiers berustende, by apparte boeken, soo in qualiteyt
als quantitcyt en geldsomme te doen verantwoorden, ten
welken eynde hel volgende voor eerst tot reglement dienen sal.

5. De dispensiers sullen behalven hun dagelyxe aenlekeniiig
van uylgift en ontfang, soo als die tot nu toe sonder geld-
somme gehouden syn, ook formeren journael en grootboek, in
welke eerste onder primo September deses jaers sullen inge-
schreven werden in faveur van het comptoir Batavia alle
soodanige provisien en andere goederen, als'er onder uil0.

Aug. bevorens by de negotie-boeken deses casteels sullen be-
vonden werden te resteren, soo in qualiteyt, qiianliteyt, als
geldsomme.

4. Ten welken eynde vooral', mei voorkennisse en ordre
van den Ed. heer Direcleur-Generael, de restanten van hel
provisie-magasyn met de negotie-boeken exactelyk sullen ge-
confrontcert en de onellcnheden, soo'er nog eenige mogte syn,
alvorens geliquideert worden, wanneer de Opperkooplieden voor
het sluyten hunner hoeken onder uit0

. Aug. deses jaers sullen
doen formeren een reckening van hel provisie-magasyn, op
welke reekening sullen gedehiteert werden alle de restant
provisien en andere goederen, onder de administratie der
Dispensiers berustende.

B. Van welke restanten de Dispensiers extract in behoor-
lyke forme sal verleent werden, om daer uyl. als gesegl, hun
journael te formeren en die onder primo September acn het
comptoir Batavia te debiteren.

6. Wacrvan dan in het groothoek sooveel apparte reekeningen
moeten geformeert werden, als'er hysonderc soort van goederen
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Per restant bevonden syn, 't sy van wyn, bier, boter of dier-
gelyke, opdat alles met des te beter ordre en nettigheyt kan
lagespeurt en verantwoort werden; moetende ook geobserveert
Werden, dalier geen catty gewigl van wax, suyker. lammerindc
of diergelyke by de boecken ingeschreven, maer die alle in
ponden geredueeert werden, tot inyding van alle vervverring.

7. De reekening van wax, onder welke tot nog toe alle de
kaersen en dammers verantwoord syn, moet ook gesepareert
en ook elke soort van den anderen werden gesebeyden, sulx
hetselve voortaen in drie onderscheyde reekeningen sal moeten
'open, namentlyk wax, waxkaersen en waxe dammers, sooals
die by den opneem onder uit0

. Aug8
. in quantiteyt bevonden syn.

8. Den kaersemaeker sal men ook een reekening by de
boecken geven en denselven belasten voor sooveel wax, als hem
ten dien eynde verkogt werd. dog hein wederom per reekening
van waxkaersen crediteren sooveel waxkaersen, nis hy van het
verstrekte wax terug leveren sal, bet onderwigl telkens op
winst en verlies afschryvende.

9. Den cassier sal alle ses maenden eens opbrengen liet gene
'iy op ordonnantie van den bcere Directeur voor bet maekloon
van kaersen betaelt beeft, welke soinine de üispensiers onder
deselve dagtekening ten laste der kaersen in faveur van bet
coniptoir Batavia sullen boeken, alsoo de reekening van kaersen
die ongelden dragen moet en waerna bet kostende by afschryving
°f versending reets gereguleert is.

10. De Dispensiers sullen na het inschryven biiner restanten,
oehalven de reekening van het comptoir Batavia, nog formeren
de volgende reekeningen, namentlyk:

rantsoenen der hceren vande ffooge Regering,
» ordinair,

onkosten ordinair,
» extraordinair,
» van jagts, hoekers en chialoupen,
» » patsjalliugs,
» » kleyne vaerluygen,

verstrecking aen 't eyland Onrust.
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verstrecking aen de <le equipagiewerff,
» « hel hospitael,

Ireyns timmerlieden,
winst en verlies.

11. Op de eersle sal alle maenden afgeschreven werden
al hetgene uyl hel magasyn, soo aen syn Ed. den heere Gouver-
neur-Generael als de heeren Raden van India verstreckl werd
tol haer Ed. consumptie, met duydelyke specificatie, wal ieder
heer in hel bysonder genoten heeft.

12. Op ordinaire rantsoenen sal insgelyx maendelyxe af-
schryving geschieden van alle vivres, die aen respective mindere
dienaren der E. Comp. volgens de ordre van den heere Direc-
leur-Generael en het reglement syn verstreckt, op welke ree-
kening mede moet werden afgeschreven, al hetgene aen de
respective garnisoenen ot' buyten posten, Tangerang, Tanjong-
poera en Sampora verstreckl werd, die hun behoeften om de
drie maenden halen.

13. Op ordinaire onkosten moei gebragt werden eenelyk
lielgeen 10l dese reekening behoort, namelyk alle vivres, die
op ordre van den heere Directeur-Generael tot dese en gene
diensten, wagten en posten werden gedistribueert, na maende-
lyxe gewoonte; en dient alsulx ook gelet, dat in hel verstrecken
van iels buyten gewoonte sulx op reekening van extra-ordinaire
oncosten afgeschreven werd en alsoo ieder op syn eigen ree-
kening komt, gelyk de schifting door den Opperkoopman van
Thye de Dispensiers uyl haer verstrecking boeck reets aenge-
wesen is.

14. Alle verstreckingen aen Comp" schepen, daer boecken
np gehouden werden, moeien na ouder gewoonte maer in hel
dagelyx memoriael werden ingeschreven, tot dat soodanige schip
komt te verlrecken ol dal middelerwyl derselver oncosten
rekening met het sluyten der negotie-boeken ook vereffent
werden moet, wanneer het gansche genot van ieder schip,
op afvordering van de Opperkooplieden deses casteels, te samen
getrocken en in geldsomme behoorlyck opgebragt sal werden,
mii de scheeps oncostreekening daer mede tot verantwoording
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der scheepsoverheden te belasten, welke opgebragte verstrec-
king dan onder deselve dagtekening van de scheeps oncost-
reekening by de dispens boecken op het eomptoir Batavia sal
werden afgeschreven, om aldaer onder eenen datum ten laste
de oncosten van equipagie gebragl te werden.

15. Maer tot afschryving der verstrecking aen mindere
vaertuygen syn de drie voorschreven reekeningen geordonneert,
nanienllvk:
1° oncosten van jagts, hoekers en sloepen, synde soodanige

mindere bodems, daerop gene boecken werden gehouden,
die gemeenlyk dienen lui hel varen op naliy gelegene
plaetsen, en aen welke gene andere verstreckinge geschied
dan voor hel getal dienaren, daerop bescheyden, en eenelyk
voor den lyd, die men gist, dalse sullen nyl syn. waer-
mede hetselve dan nuk soo lang moeten rondschieten;

-" oucosten van patsjallangs ol' de inlandse vaertuygen sim

genaemt, die meest gebruykl werden tol hel kruyssen
op roovers en zeeschuymers, ol' hel bestellen van kleynig-
heden en brieven na de buytenposten;

.">" oncosten van kleene vaertuygen, waeronder de zeylchia-
leupen verstaen werden, die onder opsigl van den Eqni-
pagiemeester op de, werff bescheyden syn en veeltyds
schielyk werden gedepescheert, 10l welkers provisie aen
den commandeur ol' equipagiemeester by voomet ordinaire
verstrecking geschied, en die daer nyl gemelte sloepen by
vertrek ol' versending voor den lyi hunnes uytwesens voorsiel.

16. Op de voorn, drie reekeningen sal dan om de ses
inaenden, dal is onder nll°. February en uit". Augusty,
jaerlyx tweemaelen afschryving geschieden van al betgene
aen ieder derselver soort in geinellen lyd op ordonnanlien
van den heere Directeur Generael sal wesen verstreckt, ende
vvaeral' iniddelerwvse geen andere aenlekening behoeft gebon-
den dan soo als reets in hel memoriael in nsanlie is:
behoudens dal in hel journael ook dnydelyke specificatie
geschiede van de respectiye verstreckingen aan ieder in het
bysonder.
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17. Welk memoriael en verdere aenteken boeken niet Ie
min in deselve ordre en forme moeten gehouden werden als
te voren, om by hel defect der voorname boeken (die gemeen-
lyk '2 a 5 maenden ten agteren staen) altyd te konnen sien
den slael en gelegonlhcyl der gedane verst rerkingen.

18. Op de andere twee rekeningen van verslrecking aen
het eyland Onrus) en verstrecking aen de equipagie weid'
sal uyt het memoriael om de ses maenden onderseheydelyk
afgeschreven worden alle hetgene aen ieder in dien tyd tot
provisie voor de ambagts-gesellen en zeevarende, aldaer be-
scheyden, werd gedistribueert, waer af soo wel den baes op
Onrust als den Equipagiemeester geordonneert is consumtie-
boekjes Ie houden, om te konnen sien of de provisien ook
behoorlyck verantwoorl en uytgedeelt syu.

19. Op de reekening van het hospitael moet maendelyx
afgeschreven werden alle het gene aen den hospitalier tot
defroyement der sieke Comp*. dienaren uytgegeven werd.

20. De reekeningen van treyns tinimerluyden sal eenelyk
dienen, om daerop alle ses maenden uyt het memoriael al Ie

schryven, het geen aen de scheepstimmerb'eden, op de onder-
legger bescheyden en tot het repareren der schepen, hier lerrliede
leggende, dagelyx dienstdoende, maendelyx werd gedistribueert,
met specificatie, wal vivres ieder maend aen deselve is verstreckt.

21. Isy verslrecking aen eenige mindere administratief, fh
den hoofde deses genoemt, die insgelyx formele boeeken houden,
sal soodanige administratie by de dispens-boeken ook een ree-
kening gegeven werden, om daerop onder den datum der ver-
strecking of ten eynde ieder maend af te schryven het genotene,
waeraf dan aen den administrateur sal verleent werden
extractrjournael, om hun sehre daervoor weder.aen'bet provme-
magasyn te belasten, waeraf alle ses maenden onderlinge <<>n-
frontatie moet geschieden, om de aceorde te gaen, wanneer dan
met hel sluyten der boecken de verstrecking aen yder admi-
nistratie-rapport ojt het comptoir Batavia sal afgeschreven werden,
welkers tegendeel moei geschieden, by aldien de Dispensiers
van andere administrateurs hebben genoten.
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22. Dog welke belasting en ontheffing eenelyk te verstaen
is op goederen van eenig belang, dog kleynigheden synde, die
selden voorvallen, of verstrecking ten dienst der negotie-pak-
huysen, sal sulx inner ten eersten op de ordinaire maendelyxe
oncosten werden vereffenl.

2."). De Dispensiers sullen l)y onLl'ang van vivres nl' eenige
Miniere goederen van eenige plaetsen, het syPatria of de Indiase
comptoiren, gene inschryving mogen doen, dan hel geen liun liy
extract uyt de factuur van het schip, waermede die aengebragl
syn, door de Opperkooplieuen verleent en by den Negotie-boek-
houder ondertekent, sal werden opgebragt, hetgeen sy ook soo-
danig sonder de minste verandering sullen moeten inschryven,
schoon'er iets te kort mogl komen, welk te kort komende,
dal somtyts op de vaderlandse cargasoenen voorvalt, na de ge-
legentheyl der saek, na voorgaende ordre van den heere Direc-
teur-Generael, weder op hel cnmptoir Batavia sal werden af-
geschreven, om hetselve wyders mei het generael te liquideren.

24. Maer hy het, ontfangen eeniger provisien uyt het
Palria, die by de factuur niet bekent en staen, gelyk mede
wel gebeurt, sullen de Dispensiers daeraf, na ontlossing van
het schip, aenstonts kennisse geven aen de Opperkooplieden,
'an alvorens Ie ondersoeken, of er ook eenig abuys by de
axtracl factuur mogt ingeslopen syn: soo neen, sal dal over
enlfangene, na voorgaende beraming der prys, ingeschreven
en aen het comptoir Batavia goei gedaen werden, om hel
generael daervoor Ie konnen crediteren.

ï:>. Dog alle leccage op natte waren en onderwigten op
pond goederen sullen, na voorgaende verklaring door expresse
gecommilteerdens en speciael bevel van den heer Oirecleur-
Generae), op reekening van winst en verlies werden afgeschreven
sonder geldsomme, alsoo de prysen van alle restant vivres
hy verstrecking of versending, by een apparte prys-courant
opgestelt, daerna gereguleerl syn, dal ook de ordinaire ver-
vulling en onderwigten daer mede geëgalueert blyven.

26. Welke prys-courant, bj den heere Directeur-Genera el
nul alle omsigligheyl opgestelt synde, de Dispensiers ook
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prompt en sonder eenige verandering sullen moeten opvolgen;
dog liy aldien door swaerder belasting, extraordinaire leccage
of diergelyke toevallen ;il eenige verandering in de prys-couranl
requireerde, sal snl\ egter niel mogen geschieden dan op
speciale ordre van gemelte syn Eil.

11. By hel versenden van vivres, etc. na de buylen plaetsen
en comptoiren van India sullen de Dispensiers 'i selve, aen-
stonts na de afscheping, in een aparl raemoriael in geldsorame
inschryven en daeraf vervolgens een ondertekenl afschrift
verleenen aen d'Opperkooplieden deses casleels om daer nyl
de facture vervolgens te kunnen opmaken.

28. Welke ie verlenen extracten, soo wel hv die van de
negotie als de Dispensiers, sullen moeten afgeschreven werden op
ordinair kleen formael papier, onafgesneden, niel minder als
eenmael en niel op alderley slag van stucken en cartabellen,
om wedersyts in een apparl boekje by den anderen gebonden
te werden, en als hel requireert, altyt niel den anderen Ie
koniien confronteren.

19. Hoedanige confrontatie tusschen liet provisie-magasyn
en de negotie sal geschieden alle ses maenden, te welen:
twee maelen in hel jaer, soo dra wedersydse boecken soo

ver effen en in hel grootboeck overgedragen syn, dog by ver-
twyffeling sal de confrontatie ten eersten moeten geschieden,
omme alle defecten voor ie komen.

30. Ünlrenl den maendelyxen verkoop van vivres, soo

ook hel geen by openbaer beckenslag gemynl werd, sullen
de Dispensiers heblien te lellen, datse gene afschryving doen.
dan na voorgaende confrontatie mei den Cassier, «lal \w die
penningen ontfangen en ook soodanig by syn memoriael in-
geschreven heeft, wanneer gemelte afschryving gerustelyk op
hel comptoir Batavia geschieden kan. om de cassa in faveur
van hel provisie-magasyn voor bel verkogte en gemeymle by
de negotie-boecken vervolgens te debiteren.

31. By hei sluyten der dispens-boeken sullen na voorgaende
confrontatie niet de negotie boeken op hel comptoir Batavia wer-
den afgeschreven alle de hooit reekeningen van verstreckingen
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DEEL 111. 22

biervoren gemelt, wanneer ook aen hetselve comptoir in een
apparte posl sal goei gedaen werden 'l geen in den lyd van 12/m.
op de verkogte vivres is gewonnen, met thiydelyke onder-
scheydinge, wal op ieder soorl is geadvanceert, gelyk integendeel
liel verlies op dese wyse ten laste do. comptoir sal wei-den
afgeschreven.

32. Op gelyke wyse sullen de Dispensiers ook handelen
mei liet debiteren en crediteren van bel comptoir Batavia,
ontrent bel verslreekle ende genotene van en aen de mindere
administrateurs; mits datse alvorens met deselve sullen hebben
geconfronteert en volkomen accorderen.

">. Waarmede dan geoordeelt werd dé Dispensiers, soo veel
hel houden der boeeken belangt, vooraf tot hun narigt gedienl
syn. edog sullen deselve bun by veilwyll'eling aen de Opper-
kooplieden deses casteels adresseren, om mei derselver advys
«Ie posl, in twyffel getrocken, Ie reguleren na de ordre van
hel boeckhouden, en soo als die mei de negotie-boeken best
over een Ie brengen sal syn, om alles in een nette ordre
in geschicktheyt te houden.

17 October. Instructie voor de Administrateurs van
Compagnie'» graan-magazijn.

1. Dewyle mi aen alle administrateurs geordonneert is de
boekjes van bare administratie in debita l'orma Ie houden, sal
hel ook dienstig zyn 10l volmaking van dat werk, dal van
hel graen-magasyn ook apparte boekjes werden geformeert,
om deselve jaerlyx met de negotie boeken deses casteels
onder uit0

. Augusty te sluyten en daermede volcomen te
accorderen.

-1. Om welk werk dan met goede ordre te beginnen, sal
aen de administrateurs uyl het negotie-journael verleent werden
extract nopende de restanten van rys, pady, tarruw, etc, tot
bun verantwoordinge by bol graen magasyn berustende onder
uit 0 . Augusty deses jaers, soo in quantiteyt, qualiteyt als
geldsomme.
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3. Waer uyl dan onder primo September het journael sal
geformeert werden, debiterende ieder snort hy een apparte
reekening in hel groot boeck aenbet comptoir Batavia, conform
het selve verleende extract, waerna hy de Bataviase negotie-
boeken onder uit0

. Augusty voornoemt ook sal geformeert.
werden een reekening van het graen inagasyn, om deselve
in gelyke somme te belasten voor 't geen onder dien datum
hy genielte magasyn snl hebben geresteerl, suilende dan
10l vervolg derselve boekjens hy hel grootboek moeten werden
geformeert de volgende reekeningen, namentlyk:
I°. genot der heeren van de Hooge Regering, waerop maende-

lyx sal afgeschreven werden alle belgene die maend, soo
hy syn Ed. den Gouverneur-Generael als de heeren Raden
van India genoten werd, onderscheydcnllyk ieder in hel
hesonder;

'2". rantsoenen ordinair. Op dese reekening moet iusgelyx af-
schryving geschieden van hetgeen maendelyx aen de res-
pective dienaren van de Ed. Comp6

., 'I sy pennisten, ambagts-
gesellen of militairen, lot voldoening hunner rantsoenen op
ordonnantie van den heer Uirecleur-Gcnerael werd verstrekt,
daer onder mede gereken! de buyten posten Tangerang,
Sampora en ook Tandjongpoera, als hel voorvalt, die hun
behoeften om de drie maenden halen;

3°. onkosten ordinair, op welke reekening afschryving geschie-
den moet van hel geen maendelyx op ordre als voren of
na gewoonte werd verstreckt, daer onder specialyk begrepen
Comp9

. slaven en ketlinggangers;
4°. onkosten extraordinair, welke reekening Len principalen

dient om daerop af te schryven al hetgeen buyten gewoonte
en speciael tot onderhout en gastos van inlandse groten,
gesanteu en andere vreemdelingen of bandyten werd gede-
stribueert;

s°. het hospilael, waerop al mede in wysc als voren maende-
lyxe afschryving moei geschieden van hetgeen aen den hos-
pitalier tot onderhout der sieke Comp''. dienaeren sal ver-
streckt werden;
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6°. oncosten van jagls, hoekers en sloepen, syndc doorgaens
soodanige vaertuygen, waeropgeen formele boecken werden
gehouden en die maer genieten voor soodaoig getal koppen,
als daerop bescheyden syn. en alsukken lyd, als men gist,
dal deselve sullen absent syn:

7°. oncosten van pantsjallangs of de inlandse vaertuygen soo
genaemt, meest gebruykt werdende 10l hel kruyssen of hel
bestellen van kleyniglieden en brieven op de bygelegene
comptoiren;

B°. oncosten van kleene vaertuygen. waer onder de zeylchia-
loüpen en mindere vaertuygen verstaen werden, die onder
den commandeur op de equipagiewerff bescheyden syn,
voor welke dito commandeur specialyk sorgt en, by schielyke
afsending, dito bodems uyt de ontfangen provisie voorden
lyd hunnes al'wesens voorsiel:

suilende op vorenstaende drie reekeningen, alle ses maen-
den eens. uyt de dagelyxe aentekeningen afsehryving ge-
schieden van hel geen voor ieder soort in voorschreven
tyd verstreckl is, dog mei duydelyke onderscheyding aen
welke, in wat maend en hoeveel ieder in het besonder
genoten heeft;

9°. de eqiiipagie werlf en hel eyland Onrust, op welke reeke-
ningen mede moei gebragt werden hel maendelv \ veislreckte
voor de ambagts gesellen en zeevarende, op deselve respec-
live bescheyden, waerafsoowel den commandeur als den baes
op Onrust aenbevolen is consumtie-boekjes te houden, om te
welen of alles wel na de ordre van d'E. Comp. verorbert is.

4. Maer van alle verstreckingen, die aen Comp8 schepen
geschiet, daer formele hoeken op gehouden werden, sullen de
administrateurs, gelykse van ouls gewoon syn, nette aenlekening
houden van hel geen successive aen deselve op ordonnantie
van den heer Directeur-Gcnerael verstreek!, werd, tot lyd en
Wylen, dat soodanigen schip elders na toe gesonden werd,
wanneer sv al hel veislreckte op al'vordering aen de Opper-
kooplieden deses easleels sullen opbrengen, soo in qualiteyt,
'piatiiiicvi als geldsomme, om in de oncost-reekeuing hetselve
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schip ten laste gebragl en onder deselve dagteekening by de
boekjes van het graen-magasyn ten laste hel comptoir Batavia
afgeschreven te werden.

o. Dog soodanige schepen met het uyteynde van August]
hier ter rhede continuerende, sal het verstreckte met hel sluyten
der blieken evenwel op liet comptoir Batavia werden afge-
schreven, dog yeder schip mei apparte post, om des ie ge-
voegelyker met de negotie-boeken te konnen confronteren. Welke
confrontatie sal moeten geschieden 2 maelen des jaers, te
weten onder nll". Feh. en uil". Aug., soodra wederzytse
hoeken 10l dien lyd sullen verell'enl syn, om alk; ingeslope
ahuysen tydig Ie konnen redresseren.

6. By hel opstellen der prysen nopende de verstreckte
ol' de ie versendene granen, sullen de administrateurs sig promp-
telyk hebben Ie reguleren na de prys-courant, daerop reets
mei omsigtigheyt beraeml en soodanig gereguleert, dat daeruyl
ook kan vergoel werden de onderniael en onvermydelyke
leccage, op de granen vallende, en in welk prys-couranl ook
gene verandering sa! mogen werden gemaekl dan mei speciale
ordre en voorkeninsse van den beere Directeur-Generael, schoon
sulv door vermindering of verhoging der prys van de ingekogte
of ontfangene granen al requireren mogt, daeraf sy syn lid.
dan ook tydig berigl sullen moeien doen.

7. By den ontfang eeniger granen, die van buyten aencomen,
sullen de administrateurs geen Inschryving mogen doen, dan
iiyt hetgeen hun hy extract-factuur door de Opperkooplieden
deses easleels sal werden ler bant geslell. hel gene ook soo-

danig en sonder eenige verandering sal moeten werden geboekt
om met de negotie te accorderen.

8. Dog de onderniael of' leccagic, welke op soodanige lading
mogt vallen, Sullen d'administrateurs, na voorgaende speciale
last van den heer Directeur-GeneraeL sonder geldsomme op
winst en verlies afsehryven, op hoedaniger wyse insgelyks
moei gehandell werden met de jaerlyxe leccagie.

9. Ook sullen de administrateurs, soo by incoop als vercoop
van eenige granen, gene in- of afschryving mogen doen, dan
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na dal sy maendelyx mei den cassier sullen hebben geconfron-
teerl en mei den anderen accorderen tol voorkoming van
verwerring.

10. Isy hel genieten van eenige goederen van andere
administratien, 'l sy schoppen, matten, goeny, ballastmantjes
of iets diergelyx, sullen die van het graen-magasyn ten uyt-
fiynde van yeder maend daeraf een extract vorderen, om
soodanige goederen daervoor l>y hun boekjens te belasten en de
administratie, daer sy 't selve van genoten hebben, te crediteren,
welkers tegendeel geobserveerl werden moei. by aldien sy iets
aen andere administrateurs mogten hebben verstreckt.

11. En werd hiermede geoordeelt de saeke nopende het
houden van de graen-boekjes reets duydelyk aengewesen te syn,
dog sullen de administrateurs Inin by vertwyffeling in hel
ontwerpen eeniger posten sig addresseren aen deOpperkooplieden
deses casteels, ten eynde alles in geschikte ordre en op den-
selven voel als de boeken der andere administrateurs gestelt
en vervolgt werden.

1' November. Verbod voor Inlanders en Chinezen legen
hel in brand steken van scheeps-wrakken, aanwezig
aan de oost-zijde run de grooté rivier, en tegen hel
stelen run ijzerwerk uil die wrakken.

De Regering had de rompen van ettelijke afgevaren schepen
aan de oostzijde van de groote rivier aan den grond doen
balen om het toenemen van de zich aldaar vormende bank
"I' zand-plaat legen te gaan, vermits de rivier «binnen wey-
•niili jaeren scheen onbequaem ie sullen werden omme met
•chialoupen, sampangs ofte ander cloeck vaartuygh te bevaeren."

De poenaliteil was «als dieven aen den lyve strengelyck
•gestrafl ende in de kettingh gecloncken te worden."

f I Noyember. Bepaling, dat jaarlijks alle muien en
gewigten run de Regering door eene commissie moesten
worden nagezien en geijkt.
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Deze commissie bestond uit twee gec mitteerde leden uit
den Raad van justitie en uit de Schepensbank, alsmede uit
den ijkmeester.

21 .November. Uitschrijving run een algemeenen rust-
en bede-dag wegens het aanstaande vertrek run de
retour-vloot.

19 December. Bepaling van den prijs, tegen welken
men in Compagnie's ijzer-magazijn en ambachts-kwarlier
te Batavia goederen kon verkrijgen.

Eene prljs-couranl dier goederen w;is dom- den Directeur-
generaal opgemaakt.

Met s/4 P°t- advans voor de Regering kon men »op voor-
»gaande ordonnantie van den heer Directeur-generaal", volgens
die prijs-courant verkrijgen gro\e goederen, zooals ijzer, staal,
slotplaten, koper, lood, tin, spiauter, blik, Koromandelscbe
vloersteenen, zerken, drempels, Hollandsche klinkers en tichel-
steentjes, enz.

Voor gereedschappen en spijkers moest men 1% advans
betalen.

2i December. Verklaring, dat, evenals vroeger, ren/umi
bleef, zoowel aan Bataviasche, als aan "Oosterse"
burgers en ingezetenen:
1° de vaart van Batavia neer Java's Oostkust en

Makasser) naar Ambon, Banda en Ternate;
2° de vaart run Ambon, Banda en Ternate naar

Batavia, zonder ergens onder weg aan te landen;
nlles met vaertuygen run 50 lasten en daar boven";

5° de vaart run Ambon, Banda en Terunie naar
Makasser, mits met vaartuigen minstens 2-"> lasten
groot.

Verbod voor de perkmiers op Banda schepen uil te
rusten.
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Verbod mor de Bandasche burgers naar Timor en de
Z. VV. eilanden te varen.

51 December. Bepaling, dal sirth-planters i /t rijks-
daalder in plaats van 1 rijksdaalder per 1000 sirih-
stokken aan den pachter morsten heialen.

Bepaling, dal rondemiers langs straat van porcelijn
de maandelijksche winkel-pacht in plaats van de dage-
lijksche dubbeltjes-pacht aan den pachter run de groente-
kramen moesten betalen.

Bepaling, dat thee-verkoopers vrij zouden zijn run
de maandelijksche pinkt der winkel-waren, maar daaren-
tegen waaggeld zonden moeten betalen bij eiken verkoop,
groot of klein.

1693.
0 Maart, Bepaling, dat de boekjes en verdere documenten

van den i/eneralen ontfang" jaarlijks met elkaar en
met 'Ir negotie-boeken moesten worden geconfronteerd.

Zulks geschiedde reeds ten aanzien van de bescheiden van
andere administratiën.

15 Haart, (lam/baar verklaring van ongestempelde du-
katons tot II schellingen het stuk.

Deze waarde-bepaling kwam overeen mei die, welke vóór
•Ie uitvaardiging van hel plakaat van 3/7 September 1686
gold. Bovendien hadden Heeren XVII ncn in hun schrijven van
17 December 1690 «niet duysterlyk" Ie kennen gegeven,

dal ilnkatons niet voor 12 schellingen mogten ontvangen en
uitgegeven worden.

Mancquemenl van payement in Comp* cassa" was de
aanleiding voor de/en maatregel.
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~ Maarl. Boete op hei te laat ter kerke komen run
bruid en bruidegom bij het voltrekken run hun huwelijk.

Vóór hel derde »geluy" moesten zij in de kerk aanwezig
zijn, indien zij niet wilden vervallen in eene boete van ld
rijksdaalders, zoo hel huwelijk in de »f)iiytse" kerk werd
voltrokken, of van )> rijksdaalders, bijaldien zulks in de Por-
lugesche kerk plaats vond.

Deze boete, geheven ten voordeele van de Diaconie, is
uitgedacht »tot soulaes ende sustentalie van de armen-middelen",
welke in 1692 mei l S 7.">: 22 rijksdaalders waren achteruil
gegaan.

Slaven hieven •exempt" van de boete.
Als eene curiositeit wordt hier aangeteekend, dal dit stuk

eersi den 88 "'" Februari] 1716 ler kennisse van den Raad van
justitie te Batavia gebragt en in hel plakaat-boek van dien
Raad opgenomen is.

;',*!; Boete run 23 rijksdaalders op het gebruiken eener
•horos" bij het aanteekenen der geboden op het stad-
huis en het trouwen in de kerk, »soo wel in 'i eerste,
«als in het laatste geval, voor yder karos", ten voor-
deele run de Diaconie.

Niel alleen zucht tot • sustentatie der armen-middelen" [welke
reeds Iwee jaren achtereen tekort waren geschoten), maar
ook »de ongereguleerde maniere van doen van verscheyde,
»soo Comp' dienaeren, als borgers in't gebruyek der carossen"
gaven aanleiding 10l het vaststellen dezer boete.

Vrijgesteld hieven:
de leden van de Hooge Regering,
hunne familie,
de leden van de heide collegiën van juslilie,
oud-leden dier collegiën,
opper-kooplieden,
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kapiteinen en »die booger van qualiteyl in dienst der E.
«Compagnie zyn ofte, geweest zynde, van baer dienst
"inet genoegen vnnde Hooge Regeeringe ontslagen zyn".

predicanten,
borger-kapiteiuen, actieve en »affgegaene."

Ook dil slnk is eersl don 8S "" Februarij 1716 terkennisse
van den Raad van justitie te Batavia gebragt en in zijn plakaat-
boek geïnsereerd.

Bekendmaking, dal met hei merk vaneen kleyn
«ruytertje, naer de slinker hand rydende',gestempelde
Soeratsche zilveren ropijen binnen het gebied der Com-
pagnie gangbaar zouden zijn tegen i2S zware stuivers.

Gebrek aan «payement" in Compagnie's kas was wederom
d«' oorzaak van de/en maatregel, maar in hare bekendmaking
deelde de Regering aan bet publiek slechts mede, dat de maat-
regel genomen werd »om gewichtige redenen ende goede
"insiehlen."

Ilci stempelen geschiedde ten overstaan van gecommitteerden
"il den Raad van jnslilie en uit Schepens-bank; en de
waarde-verhooging, omdat anders de ropijen «ten eersten
•vervoerl souden werden."

Ongeveer 100,000 stuks werden op die wij/.e In de wan-
deling gebragt.

Niet gestempelde ropijen behielden de waarde van 4schellingen
of 24 /.ware stuivers.

21 Julij. Bepaling, dat, te beginnen met 1" September
L693, de Kassier van de groote Lus zoude' belalen de
maandeltjksche tractementen run de predikants-weduwen,
run de Mardijker burger-officieren en van de inlandsche
hoofden, »die f/een gagie buyten dal genot winnen",
zoomede de kosigelden run de.ketting-gangers en de
tractementen van de stads-vroedvrouwen vandebinnen-
moeder van het vrouwen-tuchthuis.
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Vroeger geschiedde /niks deels door den Kassier van de
groote kas, deels door dien van de kleine kas, deels door den
kapitein van liet kasleel Batavia, welke «ongereguleerde maniere
»van betaling" tot. allerlei 'confusie" aanleiding gaf.

Uit de kleine kas der «subsidie gelden" zoude voortaan
alleen betaald worden bel kostgeld van «alle soodauige per-
•soonen, die by d'E. Comp. gagie winnen."

De kapitein van bel kasteel werd geheel «g'excuseert."
Reeds vroeger werden uit de groote kas jaarlijks betaald

•het ordinaire pensioen aan de praedicante weduwen, item het
•tractement van de borgerwagt, gagie iU'v inlanderen en
• diergelyko nytgiften", welke gewoonte bleet beslaan.

10 Augustus. Regelingen, getroffen met den veerman van
het Lazarus-huis o/i hei eiland Purmerend.

Het maandelijksebe loon van dien veerman. 42 rijksdaal-
ders bedragende, werd tot 32 rijksdaalders verminderd, maar
daerentcgen werden hem de navolgende »prerogativen" toe-
gestaan:

1. Sal den veerman syn gewonelyke vragl van water en
provisie, 10l bel Lazarus-huys nodig, sonder meer. bier op Batavia
aen de werff en Comp". maguasynen innemen en naer Purrne-
rent voeren, dog bel water voor syn vertreck sell's van do
waterplaets balen of doen halen.

2. Sullen de buyte, nog hinne regenten denselven niet mogen
dwingen om te ontyde, als 't haer gelege komt, Ie varen ol
geladen synde, naer haer of iemand anders te wagten.

3. Maer sullen sy en alle de inwoonders van bel Lazarus-
huys, wanneer de veerman gereet is en anders niet, mede
varen en dat vry en voor niet, heen en weder.

4. Alle vreemde lieden, die in gem. Lazarus-huys niet en
woonen, van wat qualiteyt sy ook wesen mogen, sal den
veerman niet vragt vry behoeven over te voeren, maer sal ieder
van deselve voor het heen en weder varen moeten betaelen vier
sware stuyvers, sonder van de regenten daerin beknibbelt of
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verkort te mogen werden, onder wat pratext het ook sonde
'nogen wesen.

5. Hel vaertuyg, mei syn ordinaire vragl aen gein. eyland
garriveerl synde, s;il ten eersten sonder ophoudinge vansyne
radinge gelost moeten weiden.

6. Geen buyte, nog binne regent, nog iemanl uythetvoors.
linvs. sal den veerman mogen constringeren om tot syn par-
ticulieren dienst of affaires te eeniger tyd na Onrust ofelders
heen le, varen, als met de vrye wil van den veerman.

7. Wanneer 't volk van den veerman ergens in mogte mis-
daen hebben, sal daerover aen hem of, na exigentie van saeken,
aen de buyte regenten moeien geklaegl werden, om die gepec-
ceert hebben de vereyschte straffe Ie doen erlangen.

8. Den veerman sal voortaen geen hoger salaris mogen
genieten, als twee en dertig ryxd. ler maend.

9. En sal hel aen den veerman staen hel veer. wanneer
by daervan uytscheyden wil. aen een ander over Ie trans-
porteren, mits dal het gesehiede onder approbatie van de
Hegeringe.

10. Voorts sal met hel vaertuyg van meer gem. veerman
door hem, de syne ol' iemant anders aldaer niet mogen aen-
gebragt werden, als goede eetbaere vvhaeren, groente, etc.,
niaer geensints eenige oliekoekjes of diergelyk geback, veel
min eenigc afgekeurde snoeperyen en legens de gesondhcyl
strydende whaeren, gelyk mede geen arrack of andere stereken
drank, welk verbod niet alleen verstaen werd ten regarde
van den veerman en syn vaertuyg, maer ook van alle andere
personen en vaertuygen, sulx de buyte en binne regenten
sullen moeien besorgen, dal door niemant iels van bet
verbodene werd aengebragl."

Op V, October 169ü is bet loon van den veerman nogmaals
verminderd lot 28 rijksdaalders.

L 2\ Augustus. Vergunning aan een «Moor" in revisie
te kinnen van zeker, in zijn nadeel door den Hand van
.lusiiiie ie Batavia geveld namis.
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Deze vergunning is door de Booge [legering verleend, onder
voorwaarde, dal de requestranl in handen van don Secretaris van
den Raad van Justitie zoude consigneren »de boete van 10l revisie."

2-'> Augustus. Voorschriften nopens <lc nnschryving en
vun nalatenschappen van Compagnie 1s

dienaren."

»ls göel gevonden en verslaan, dat de respective zoldy-boek-
houders, soo Ie lande, als op de schepen, voortaan voor de
contanten, die by eenige overlede Comp». dienaren nagelalen
en van hare goederen by verkoop geprocedeert werden, de
reekeningen van de overledene tot 00 ligte stuyvers de reaal
sullen moeten crediteren en liet Comptoir generaal daer voor
debiteren om liv de negotie-boeken van soodanige comptoir, al-
waër deselve werden overgegeven, ten faveure van hel Comp-
toir generael en tot laste van de cassa te werden aangetrocken;
inils dat men, soovvel by de zoldy-, als negotie-boeken (en
wel principalyk mede onder de zoldy-reekeningen van den
overledene) sal moeten noteren, dat de erlfgenamen egter in
bet vaderland geen meer sullen hebben te pretenderen dan
realen van 50 stuyvers ieder; gelyk het. Opperhoofl van hel
zoldy-comptoir by desen wel expresselyk werd gelasl hel vooren-
staande — en wel voornamentlyk dese gerequireerde notitie —

niet alleen hier aan land en op de schepen Ie doen observeren,
evenals de ordre naar alle andere comptoiren van hier ook
sal afgaan, maar ook dat hy alle zoldy-boeken enreekeningen,
die van elders werden ontfangen, telkens accuraat sal moeten
doen nasien, of daar hy de notitie volbragl is ofte niet, om
in cas van neen hetselve alhier nog te vervullen, principalyk
mede onder de zoldy-reekeningen, die met procuratie na het
vaderland werden overgemaekt, omdat de Hceren Meesters hy
betalinge daerop souden reliederen."

Deze bepaling slaat in verband met hel slot der resolutie
van de Hooge Regering van 25 Mei 1670 en met de missive
van Heeren XVII ncn van 26 April 1668.
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i September. Last op de Weeskamers der buiten-kan-
toren hare weesboeken jaarlijks naar de \\ eeskamer
li' Batavia op te zenden.

Van ouds was zulks gebruikelijk, maar die goede gewoonte
begon Ie verflauwen.

Waar op de buiten-kantoren geene Weeskamer bestond,
moest men de testamenten van overledenen overzenden, onder
mededeeling van alwat ler kennisse van de Bataviasche Wees-
kamer competeerde, welke laatste in de gelegenheid moest zijn,
des vereischt, aan belanghebbenden inlichtingen te verstrekken.

<S September. Wijziging run art. I i der instructie van
Boedelmeesteren.

Ingevolge dal artikel bleven de vrouwen, wier gelden Boedel-
meesteren beheerden, levenslang onmondig, — eene bepaling,
welke tol allerlei moeijelijkheden en onbillijkheden aanleiding
gaf en bovendien »t'eenemael strydig was mei het oogwil der
»Ho: Regering om d'E. (lomp. van alle overtollige gelden a
•deposito en wel voornamentlyk der Chinesen en onchristenen
"ie ontlasten."

Üe Regering zag zulks in en magtigde daarom Boedelmees-
teren, «wanneer een Chinese of wel een andere onchriste
■dogter, die eenig goed onder hare sorge slaande heeft, tot
"den ouderdom van vyff en twintig jaren sal gekomen wesen
•en by haer geoordeell werd bequaam te zyn om haer goed
"ie administreren ofte wel, dal s\ koml te trouwen, aan de-
•selve dogter hel capitael, haer competerende, uyl t<' mogen
«keren en ie behandigen, even als by de Weesmeesteren on-
•trenl of ten regarde van de verdere ingesetenen werd ge-
•practiseert."

De Regering meende, dal de oude bepaling gemaakl was,
omdat loen »de Chinese gemeente, soo wel niet als legen-
"w dig gevestigl zynde, de Regering ler opbouwing van
«deselve voor eenen lyd eenige saken heeft moeten restringereu."
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De tijden echter waren inmiddels veranderd; de Chinesche
vrouwen waren in 169."» »soo verre gekomen, datse hare
«middelen selve soo wel konnen administreren als de mannen
»de hare, voor dewelke sy in regten en daar lmylen selve
»als hurge liaer komen ie institueren."

irssssf Toekenning van het uitsluitend regt op het
verhuren van rouw-mantels binnen en buiten de stad
Batavia aan de weduwe M. Gade, geb. Overduyn.

De huurprijs voor een mantel werd door de Regering
bepaald op 1 l/j rijksdaalder.

Wie zich verstoutte rouw-mantels te verhuren, zoude voor
eiken mantel, ten behoeve van de armen, telkens betalen
eene boete van ."> rijksdaalders.

De vroegere verhuurders moesten binnen 14 dagen hunne
rouw-mantels brengen bij de kerkmeesters om, «wanneer
•deselve van de veryste bcquaemheydt en conditie by haer
«werden geoordeell en sy, verhuurders, dat soodanig mede
«hegeeren, aan voorn. wed. overgeleeverl te werden voor de
•helft van de huur-penningen gedurende den tydl van een jaar."

Op den 21 slon Maart 1702 is hetzelfde «beneficie" verleend
aan de weduwe van een lid in den Raad van justitie.

25 September. Last <>p Boedelmeesteren en Weesmees-
teren jaarlijks, «wanneer den tyd verschenen was, dat
den intrest op de eapilalen van haere administratie

«moest afgerekent warden", aan de Regering ap te
(/eren, «hoe reet 'er van <le renlelose eapilalen afgegaan
oofle by gekomen mogte wesen."

Zulks werd bepaald, «ten eynde daarop de ordre voor den
«Negotie-boekhouder 10l de nodige reflexie in de alVekeniuge
«van den intrest sonde konnen volgen en de zake dus buylen
«eenige confusie gehouden werden."
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29 September. Bepaling, dut de opvarenden run de
Compagnie's jachten en pentjalang's te Soerabaija het*
zelfde kostgeld en rantsoen zouden genieten, nis die Ie
Ha in vin.

De Regering had bespeurd, dal de »gastos" Ie Soerabaija
•crus sim veel als op Japara en alhier op Batavia" beliepen.

29 September. Regeling, van de rantsoenen der Com-
pagnie's dienaren en sturen op het eiland Onrust,
alsmede van het tractement der »Treyns timmerlieden,
■op de rhede [Batavia] bescheyden."

De Regering- vereenigde zich ter zake met de navol-
gende regeling, ontleend aan een heiïgt van den Directeur-
generaal :

I.' De gewoonte van de rantsoenen op Onrusl is tot nog
geweest, dal den baes, meesterknegts, eranckbesoeker, onder-
koopman, adsistent, cbirurgyns, smit, bottelier, constapels en
(juartiermeesters hun kostgeld, nevens andere dienaren, hier
aen land hebben genoten en de verdere timmerlieden, sniils.
matrosen en andere minder bediendens van Comp9 rantsoenen
syn gespysigt. 't welk ook als nog, na ondersoek en advys van
den equipagicmeester, soodanig voor mitst en dienstigst werd
geajrl te continueren, sub alleen schynt van noden te syn,
ontrent dit een en ander een gereguleertbeyt, even als ontrent
de schepen is verslaen, te beramen en vast Ie stellen,'t welk
dan kortelyk in deser roegen UEd'. werd voorgesteld, omme
daerop derselver besluyt en goetvinden tot narigt te mogen
erlangen.

(lp Onrusl syn jegenwoordig de volgende officieren,die
kostgeld genieten en daer benevens ook ieder haer
rantsoen rys, 't welk niet tegens het reglement of
de reden, hoewel in hel regart der rys van sommige
hoven de rantsoenen hier aen lant excedeert, als:
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I Baes, geniet iien kostgeld 13 realen van ."8 sis.
1 Eerste meeslerknegl der tim-

merlieden ü » ■ id.
l Onderkoopman, soldy en con-

sumptie boekhouder, die nok
de schepen helpt melen G » » id.

1 Adsistent 4 • • id.
1 Opperchirurgyn 6 » » id. »

2 Onderchirurgyns, ieder 5 » » id. »

I Baes smil (j » ■• id.
1 Tweede mr

. knegt dertimmerlieden. 4 » • id.
I Qttartierineester op de bool ."> » » id. •

l Cranckbesoeker G » » id. »

1 Gonstapel 4 » » id.
l Constapelsmaet . 2 » » id.
1 Bottelier 4 » » id. ■

2. Welke hun kostgelden en rantsoenen van wyn en rys,
ieder voor hel syne, sonde knnneii behouden; maer, omdat'er
in de provisien van vlees, spek, arrack, rys. oly, soul, etc.
voor hel andere Europese volk en slaven geen ordre, maer
alleen hy de roes tot nog toe verstreckinge gedaen is, soo souw
men sulx, nevens de nodige en ordinaire ververschinge voor
deselve, soo mei als buyten dese officieren konnen reguleren
in manieren, als volgt, en dal na hel gelid der coppen, die
jegenwoordig, buyten voor aengehaelde officieren, ongeveer 140
Europeen en 280 slaven en slavinnen uytraaken, welke Comp'
slaven en slavinnen, nevens en in gelykheyl mei de verdere
in het ambagtsquartier, ook nog als van outs kostgeld genieten,
te welen:

de mans V 2 rd*.
de vrouwen s/s "

en de kinderen, groot en kleen J/4 en '/,.., » ieder ter maeud.
Vleesch. Voor ieder Europeesch dienaer buyten genoemde

gequaliflceerde des daegs:
2 ffi en dat voor 13 dagen der maend.
Hem nog :>o 'k voor extraordinaire consumptie des maends.
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DEEL [11. 23

Speek. Voor ieder Europees dienaer, buyten genoemde ge-
qualificeerde, des daags:

l'/3 'üï daegs en dat voor 9 dagen.
Item, nog in een maend een hal(f vat voor extraordinaire

consumtie en voorvallen.
lii/s. Voor ieder Europees dienaer:

4 gantings ter maend, om den swaren arbeyd, alsoo alle
andere dienaren alhier, buyten alleen de kettinggangers,
niet meer als 3 gantings a 13'/, ffi ofte 40 ffi ieder
ter maend genieten.

Item, voor alle Cornp 3 slaven, slavinnen en inlandse werk-
lieden aldaer, ieder 3 gantings ter maend,

en dan nog voor extraordinaire verslrecking en toevallen,
die daer dagelyx voorkomen van chiampans, sloepen,
hoots en andere vaertuygen, in en lot dienste van de
E. Comp. en alle verlegen voorvallen, hoven dese rand-
soenen der Europeen en slaven,

een last rys ter maend, van dewelke ook op de verversching
dagen hy het versch vlees en tot poespas het volk werd
mede gedeelt.

Cadjang en Honen. Een hst cadjang ter maend, alsoo die
niét hy rantsoen, maer hy het koken van vlees en
spek op die dagen en andersints aen het volk, na tyds-
gelegentheyt, werd omgedeell, en ten desen minder is,
als hel randsoen, aen de schepen loegeleyt.

Arack A/ii/. Voor ieder Europeer, buyten de gequalificeerde,
2'/2 mutsjes des daegs, als sy nu genieten,'t gunt voor
desen van den slegten gesneden arrack 3 mulsjens is
geweest, en een muisje 's daegs meer als op de schepen
is, om den swaeren arbeyd en hete son, die het ainhagls
volk hier moet dragen.

Item, voor ieder mans slaef:
1 mutsje 's daegs,

cm daerenboven nog voor extraordinaire consumtie hy
toevallen en aen- en afvaren!, volk des noods,

een halve legger ter maend.
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Koebeesten. Acht en een halve beesten voor B'/ 2 verversching-
dagen ter maent.

Pallates. Seveuthien picols paltalcs voor twee picols, liy
ieder ververschmgdagh van beesten voor het volk.

Olyven Oly. Een hall' aein, dienende voor ieder Europees
ambagtsman, gereken! op 150 coppen ieder:

2 1 /., mutsjens ter maend tot toespys der vroegkosl van
brood en by vis als anders, komt 57'/, kannen en de
overige 8 lot ordinaire en extraordinaire consumtie
voor den baes, sieken als anders.

Touack Azyn. Een legger, soo tot gebruyk voordeEuropesche
dienaren, als ook somwylen voor de slaven en extra-
ordinaire voorvallen.

Clappus 'Hij. Ken halve legger tol oagtligl op de solders
en waglen van het volk, gebruyk der slaven en ordinaire
als extraordinaire consumtie van den baes. als anders.

Soul. Een quart lasl grol' sont lot consumtie van 's Conip*
ordinaire en slaven t'samen ler maend.

Droge Visch. Drie hondert slx. lot extraord. consumtie der
slaven, als andere pressante voorvallen van aencomende
ol' affgaende vaertuygen.

Peper. Een half picol ler maeinl 10l gebruyk vau tkuip'
dienaren en slaven, en voorts lot ordinaire consumtie
van de huyshouding van den baes op Onrust, bei
t raderen van ilees en gene aen de affgaende ministers,
als mede uylreykinge aen de sieken etc. ler maeut.

50 kannen Spaensewyn/gecalculeert de bell't voor den baes
24 K boter j en de helft voor de sieken.

o bossen kaersen.
2 SJ speceryen.

5. Voorts andere kieynigbeden u\i 'sComp* magasynen, in
desen niet genaemt, na nootsaekelykheyt om met voorkennisse
van den Equipagiemeesler en loeslaen van den Directeur-
Generael te ordonneren, en soo mede eenige extraordinaire
provisienol' andere reeompens, wanneer den baes, buyten de
ordinaire aen en afgaende lieden, eenige gecommitteerden t«»l.
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'ossen, laden of opnemingen extraordinair moet tracteren en
sig (gelyk den Directeur niet anders en weet of den presenten
baes Jeroen Barentsz. Moerbeek is doende) daer omtrent en
principael voor Comp*. dienst en intrest met vereyschte trouw,
sorge en vigilantie komt te gedragen.

4. Waerby nu met eenen soude te passé komen en konnen
gereguleerl werden liet tractement der treyns liminerlieden,
(l|» de rliede besclieyden, daerloe voor desen een out schip, onder
de naem van den onderlegger, met een appart baes wierde
gebruykt, 't welk nu sedert cenige jaeren, om verscheyde goede
redenen, afgeschaft en dit volk onder den baes timmerman van
de equipagie werft' sortabel gestelt is, met een appart meester-
knegt, die syn kostgeld mede onder de officieren op de werft'
tol 6 realen ter maenl is genietende, en het volk of de lim-
inerlieden in den treyn, np de rhede besclieyden, tol nog sonder
vaste regul van rantsoenen syn gespyst, en dewelke den eqni-
pagiemeesler verneemt, dat om haer dagelyx omsvverven van
hel een op 't ander schip niet wel minder als die van Onrust
behoorden te genieten, synde nu maer 12 a 15 en somlvls
l>y ruymer onlsel van liminerlieden wel 30 a 34 man sterk,
in manier als volgt:

een meesterknegt syn koslgeld en rantsoen als boven gesegl,
onder bet werffsvolk aen land, nevens een quaiïierineesler en
seven matrosen, die op de boot en schuyt van den Ireynsbaes
varen van gelyken,

ende voorts de treyns timmerlieden op de rliede.
13 \lees dagen a 2 ffi vlees voor ieder man,
13 spekdagen a l'/j fê s|»ek voor ieder man.
4'/j ververschingdagen in een maend, na de wieken of
Saturdags, lelkens een koebeest en pattates of groente,
dal dan op de wertf voor haer geslagt werd, en het
werffsvolk, nu en dan mede iets van genieten,

2'/2 mutsjes arrack apy, voor ieder man 'sdaegs.
'j 2 ïè boontjes of cadjang, voor ieder man 's daegs.

'1 kannen touack asyn, voor ieder man ler maend.
Werdende voorts hel verder genot van rys, sout en clapnus
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oly deser timmerlieden gecontribueerl op en van de rand-
soenen der schepen, daer sy sucessive hier ler rhcdc op
arbeyden.

20 Oetober. Magliging op den Directeur-generaal «Ing-
s>den, die over agterstaUen of 'miresten hunner admi-
«nistratien als anders hg de Regeringe eenige uytkeringe
«ofte vergoedinge oen de Homp. ware verstaan te
«moeien doen", te belasten <>]> hunne soldij-rekeningen
dun wel hunne bij de Compagnie op interest uitstaande
kapitalen daarvoor aan te spreken, indien zij onwillig
wuren hunne belasting te betalen.

De Directeur-generaal \v;is vroeger slechts bevoegd »de
"lieden 10l voldoening aan Ie manen", maar zulks hielp ge-
woonlijk niet veel en bovendien veroorzaakte het «gestadig
«daar over te spreken en de lieden hun debatten Ie horen
• maar veragtering in nodiger belangen van (lomp* saken
•ontrent de directie."

Wanneer de belasting gold personen, »daer op bydeComp.
•geen garant te vinden is", dan moesten de Dirccleur-generaal
en de Secretaris der Hooge Regering >besorgen, dat de extract-
•resolutien tot dese en gene voldoeningen of uytkeringen aan
•de Comp. ten eersten aan den Praesidenl van den agtb.
•Raad van justitie werden ter hand gestelt, den welken dan
•voorts sal moeien sorge dragen de inninge en nakominge
• onser besluyten door den Advocaet-fiscael van India werden
•bevorderl en ten etïecle gebragl naer behoren."

20 Oetober. Vaststelling run »de laxatie run de mine
«ruien hg rerurhegdinge."

Niet alleen bestond hieromtrenl geene regeling, maai' hel.
was daarbij ook »te excessyf gegaan", weshalve de Regering
voor de ainbachls-bazen de «laxatie" bepaalde:
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op oud ijzer 50 pet.
» nieuw » 13 »

• giet-koper 10 »

» plaat-koper 5 » »o(l' wel op kleen werk iels
«meer na de ware bevindingen

■ daar van op te geven":
10 • op 'gemaakt werk";
o » op «gegoten werk :

» lood 9 »

« staal 13 »

•"> November. Bepaling nopens de verantwoording van
vleesch en spek, aan Compagnie's dienaren <ilx rantsoen
verstrekt.

Groote »onordentelykheyt" heerschte in de verantwoording
van »Comps principale provisien, namentlyk vlees, speek, wyn,
"boter en olyven oly, soo aan land, als op de schepen", boe-
zeer de Heeren XVIIncn bij berhaling aandrongen op »een
•geschickt en gereguleert, suynig huyshouden."

Om hierin eenigermate te voorzien bepaalde de Regering,
dal te Batavia, »soo in den Dispens, als andere distributien"
een vat vleescb moesl verantwoord worden tot 420 ponden
en een vat spek tot 300 ponden.

Voor andere bezittingen der Compagnie, »die alle [behalve
Ceilon] van bier geprovideert werden", waren die getallen
400 en 280. Zoo ook voor de retour-schepen.

•>By ext.raordin.iire toevallen van gansch oud of bedorven
«vlees en speek of ongemeene wanheyt der vaten" zoude ge-
handeld worden »na de verklaring en bewysen, die den ver-
•antwoorder sal konnen te berde brengen."

Hel nemen van een besluit ten aanzien der overige pro-
visien werd uitgesteld »tot nadere occasie."

17 .November. Bepaling, ilul de retourschepen met pro-
viand rum- 0 maanden voorzien zouden worden,
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Vroeger was die proviand op 10 maanden berekend, welke
uitrusting de retourschepen, wat de rijst betrof, behielden.

20 November. Uitschrijving van een rust- en bededag
wegens de eerlang vertrekkende retour-vloot.

2i November. Bepaling, dat wanneer innaai der buy-
«ten vast beroep alhier op Batavia zyndepraedicanten,
»helsy door den Praeses of wel in kerkenraed versogt
■en opgedragen werd een ander* beurt waer te nemen
oen denselven mix komt Ie weygeren somder saHsfac-
•loire redenen ten genoegen van d'eerw. kerkenraed Ie
"geven, denselven als dan raar de volgende maend sul
»versteken blgven van syn kostgeld en rantsoen, als
nverdere emolumenten, te weten over de eerste rei/se."

Bij herhaling was de Regering voornemens zwaardere straf
toe te passen.

29 December. Last op de Notarissen te Batavia geen
voogden, noch executeuren hij testamenten te »noteeren,
»a/s nadat die mede sullen gecompareert en door de-
•selve verclaert wesen, dal si/ met de aenstellihge ie
wreeden ende gecontenteert syn, hetgeen dan by hel

oock sul moeien werden g'expresseeYt"

Moeijelijkbeden, ondervonden met buiten bun weten lul
voogden en executeurs benoemde Mardijkers, gaven aanleiding
tot deze bepaling.

De presidenten der collegiën van justitie moesten die be-
paling ter kennisse van de notarissen brengen.

51 December. Wijziging van de pacht van de vleesch-hal.
De slagters moesten voortaan, in plaats van »de geregte

»thicnde of van de thieii ponden een pond", betalen »een
•twintigste pari, dat is van twintig ponden tien pond."
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Wijders blijkt uit deze resolutie, dat de varkenslagers door
den pachter van de groente-kramen met »een briefjen" moes-
ten voorzien worden, zonder hetwelk zij niet met hun vleesch
■Oogten «omlopen en 't. selve verkopen."

1694.

-£- Januarij. Voorwaarden, waarop Compagnies dienaren
en vrljlieden zekere goederen >i<«tr Nederland mogten
medenemen of verzenden.

Hij missive van 5 Maart 1693 stonden de Heeren XVIIn "

10l nader order toe de volgende goederen op de daarbij ver-
melde voorwaarden naar Nederland mede te nemen of der-
waarts te verzenden:

thee, mits betalende voor vrachl /' 2.10 per pond bruto,
thee-gereedschap en porcelein, als voren f\ —;

lakwerk en Tonkinsche mandjes, als voren /'2.—;

atjar en confituren, als voren f —,lo;
De hoeveelheid mogl niet zóó groot, wezen, dat de schepen

daardoor belemmerd werden.
Men moest de goederen in de voorzaal van de Gouveraeur-

Generaals-woning afleveren aan twee gecommitteerde Raden
van Indië, die deze zouden inspecteren, wegen, inventariseren
en elke colli met hel merk der Compagnie voorzien.

Bij aankomst in Nederland zouden de goederen op nieuw
geïnspecteerd en, bijaldien daarin iets gevonden werd, wat op
den inventaris niet voorkwam, verbeurd verklaard worden,

■> sonder onderscheyt, aan wie het selve soude mogen zyn ge-
•addresseert, gesonden ofte vereert."

Eveneens zouden de goederen verbeurd verklaard worden,
zoo men in Indië verzuimde de vracht daarvoor te belalen.

De Fiskaal moest toezien, dat geene andere goederen in
de schepen geladen werden, dan die. welke op den inventaris
vermeld stonden, noch al te yolumineuse colli's.
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20 Januarij. Last op de hoofden van buiten-kantoren
geene predikanten, tweede personen, opper-kooplieden,
kapUeinen der militie en kooplieden te arresteren, tenzij
»op de verse duel run een seer SWOer pubtyóq deliel,
als dootslagh, eermei etide overspel."

Anders moesten de schuldigen, «overtuychl synde van een
•dier swaere delicten begaan te hebben", in de politieke
vergadering of bij den Gouverneur geroepen en zonder »esclat
»oftc openliaerc ergernisse" aangehouden worden. De «ma-
»niere van detentie" moest ingerigl worden naar de waardigheid
van het ambt, echter zóó, dal zij niet ontsnapten.

Hun proces mogt opgemaakt en zij in hunne verdediging
gehoord worden, maar de beslissing verbleef aan den Raad
van justitie te Batavia.

12 Maart. Last tot het afbreken van bamboe -kollen".
slaande aan de westzijde van de groote rivier te
Batavia, in de nabijheid van de vleesch-hal.

Deze last is afkomstig van Schepenen, die te gelijker lijd
aan Weesmeestcren opmerkten, dal zij zekere pedakken niet
zouden mogen verknopen dan na afbreking van de bamboe,
alap en kadjang, welke aan die pedakken gevonden werden.

16 Maart. Bepaling van het kostgeld voor ieder kind in
hel weeshuis ie Batavia op iB j9 rijksdaalderper maand.

Tijdens den Bantamscheu oorlog was dit kostgeld wegens
de toenmalige duurte der levensmiddelen verhoogd tot l 7
rijksdaalder.

51 Maart. Verantwoording van scheeps-provisiën en
andere schceps-goederen.

Ter voorkoming van ongeregeldheden in dit opzigl bepaalde
de Regering, dat «nergens eenig schipper of boekhouder van
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•syn schip sal mogen werden gelighl of van plaatse verandert,
"als na dat dcselve alvoorens sync consumptie reecij. lot die
"lyil toe behoorlyk volgens de instructie en ordre op hel hou-
»den der consumptie-boekjens, by resolutie van den 27e"

•Augusti, en op de verstreckiug van de arak apy in stede
•van gesnede arak, den 7 ,kn October 1692 beraamt, sal ver-
«antwoort en syn vervanger behoorlyk aangewesen bebben de
resteerende provisie en verdre scheepsgoederen, van het welk

»dan telkens de regeeringe alhier sal moeten werden gegeven
•de vereysle notificatie, insonderheyt ook, wanneerse niet
"direct been en weder herwaarts, maar op de Indise kusten
nu en dan eenige lyd over en weder komen te vaaren."

16 April. Regeling der lollen, aan den pachter van
de gegraven of nieuwe Sontar-rivier te lichtten.

Degene, die dese gegrave rivier, gcnaemt de nieuwe Sontar,
sal willen gebruyken, 't sy met vaerluygen of mei vlotten,
sullen aan den pagler betaclen, als volgt :

van bakken, in vlotten afkomende, agt slucx van't honderl;
van bamboesen tbien slucx van 't bonderl;
van een tinang, vollaaden synde met brandhout, boomvrugten

olie andere vrufften en sledewaarls afcomende, aart7 O

stuyvers swaer Hollands geld;
van vaertuygen, die kleynder syn dan een tinang en invoegen

voorsz. geliiaden, twee gelyke stuyvers;
naits dat de halcken en bamboesen, die geleverl werden aan
eenige onderwegen leggende tbuynen, boven de vierde brug
over de Sontarse wegh, Ie rekenen van de punt Gelderland af,
of wel tot bel inlandse kerkhof, Ihol vry sullen syn; en dier-
halven ook den Ihol van de halcken en bamboesen nergens
anders dan beneeden of aan de voorsz. brugh ofkerkhof gelieft
niogen werden, behoudens dat de halcken en bamboesen, die
den pagler ontdecken mogte, dat na het incomen deser gegrave
rivier door eenige andre wegen of slootjes, boven de voorsz.
Vierde brug of kerkhof na de sladl al'gehragl werden, door
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den reghter in'i geheel ten synen voordeele verbeurt verklaart
sullen werden.

Dog sal den thol van brandhout, boom ofte andre vrughten
der bovenlanden helaell moeien werden, al is het, dat deselve
aan eenige onderwegen gelegen lliuynen gelevert werden; en
gevolgelyk den pagler hoven, daar dese gegrave rivier uyt de
oude Sontar syn begin neemt, een tholhuysje mogen houden.

Dol; sullen wederom alle vrughten, die uyt de lauden, hene-
den 'i voorsz. tholhuysje gelegen synde, na de siadi ofelders
afgebragbl werden, geen lhol subject syn.

Suilende wyders alle de speelprauwen, item alle prauwen,
die met oesters, garnaal ofte vis, item aarde en sant naerdc
sladl vaeren, soo mede alle vaertuygen, die vol ofte leedig van
de stadt na booven ofwel van booven leedig na deselve toevaeren,
voortaen mede geen thol subject syn.

Dewyle door het leggen of maeken van drie schutsluysjes
in de rivier de Sontar de ingelanden aldaer sullen hevryt
wesen van de oncosten, die sy telkens, wanneer sy haere rys-
velden uyt deselve rivier willen hevvateren, mei het leggen
van dammen genoolsaekt syn Ie doen, soo sal den paghter
voor liet toehouden ofte toesetten van het sluysje, lerplaetse,
daer het noodig sy, genieten 5 rds

.,
wel Ie verstaen, indien

hel sluysje lot opstopping van het nodige water drie dagen
ofte elmaelen sal moeten geslooteu blyven ; dogh wanneer daer
toe vier, vyf otl' ses dagen werden vereysl, soo sal daar en
hoven nog een rd'. voor yder dag moeten werden betaelt.

En wanneer daer en tegen de bewalering kan geschieden
in twee etmalen, soo sal den pagter konnen werden voldaen
met twee rds .

Hoe veel en niet minder hy genieten sal, schoon tol hel
hevvateren van het land van den versocker niet meer als een
enckelde dagh mogte van nooden syn.

Maar dewyle den pagler tol nog toe geen schutsluysjes in
de rivier de Sontar heefl geleghl ende dal de ingelanden.
haere rys velden willende hevvateren, de voorige oncosten mei
het maeken en wegh nemen van dammen moeten doen, soo
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sal den pagter daer voor nok niet meer mogen genieten als
van outs ofte voor desen gebruyklyk sy geweest, te weten
een rd'. voor yder dam.

Dan wanneer soodanigen dam ofte dammen langer als drie
dagen blyven leggen, soo sal de pagter van yder daar aanvol-
gende dagh daer en boven nog een rd'. genieten, even als hier
boven is geseght van de sluysjes, wanneer die sullen wesen
geleghl.

25 April. Voorschrift nopens verpakking, enz. run Com-
pagnie's gelden en kostbaarheden.

Wanneer van hier [Batavia] eenige contanten, goude of sil-
vere speciën en andere dierbaare kleenigheden elders moeten
versonden werden, sullen de opperkoopheden des casleels niet
alleen, volgens de 10l nog toe gevolgde gewoonte, lot, het
wegen, tellen en afpacken expresse gecommitteerdens moeten
nemen, maer ook daerhy doen roepen de schipper en boek-
houder van het schip, waarin de geseyde contanten, etc. sullen
werden overgevoerl, om oculaire inspectie te nemen van hei-
geen 'er gewogen, geteld en affgepakl werd, en na het selve
ook daar voor met bun beyde, nevens de gecommitteerde,
onder aen de briefjes, die men gemeenlyk in de kislen doet,
en insgelyx in het afscheep- of quitantie-boekje van de opper-
kooplieden behoorlyk te teekenen, mitsgaders de kislen alsdan
mei haare zeegels te verseegelen, soo mede de sleutels van
fleselve, die men dan vervolgens op de generaale secretarye
sal moeten bestellen, om in het pacrpiet brieven ter gedisli-
neerde plaatse overgeschikt Ie werden, alwaar men by benoude
overkomste geen dier kisten sal mogen doen openen, als ten
overstaen van expresse gecommitteerdens, in presentie van de
schipper en boekhouder of die geene sy daar toe haarentwege
inogten senden. op poene, dat, wanneer der eenige kisten
huyten haare presentie geopenl wierden, als dan bel opper-
hoofl, door wiens ordre sulx geschiet was, het tekort bevondene
selve sal moeten verantwoorden, waar over andersints de
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schipper en boekhouder aanspreekelyk sullen syn, gclyk sy
daer toe hun by de cognoissementen expresselyk sullen moeten
verbinden.

27 April. Bepaling, dal de boeken run den Curator ad
lites betreffende nalatenschappen van Compagnie's <lie-
miren door gecommitteerden van den Directeur-generaal
jaarlijks 10l ultimo Augustus moesten worden nagezien.

Aanleiding tol dezen maatregel gal' eene klacbl van de
Kamer Dellï over niet verantwoorde goederen van eenige
overleden Compagnie's dienaren.

De gecommitteerden moesten nagaan
1° »ol' de inschryvinge van het vendilie-hoek accordeer! met

»de orgineele memorien der gehoude venditien, dewelke door
•>de respective gecommitleerdens lot de inventarisatie der
•nagelate boedels ondertekent syn;

2" »of alle de opgebragte posten ten laste van den boedel,
»het sy oneosten of afbetalinge van schulden, als anders,
»in hetselve vendilie-hoek mei behoorlyke quitantien en
■appoinctementen werden geverifieert;

ö" »ol' de ganlsche reekening soodanigh by de soldy-boeken
»o|i de soldy-reecq. van de overleden, volgens het requisil
«onser resolutie van den 25en Aug. 1693, gecrediteert enby
«de cassa en negotie-boeken verantwoord is, met al hetgeen
•wyders daar omtrent te observeren valt."

De gecommitteerden moesten van een en ander een schrif-
telijk rapport aan den Directeur-generaal indienen »om door

syn E. in vergadering gebragt en by resolutie geinsereerl
»te werden"

De termijn, ultimo Augustus, werd gesteld, omdat alsdan
ook de soldij-boeken afgesloten werden.

»Tot te meerdre gerustheyt" bepaalde nog de Regering,
dat »de gecommitteerden tot de inventarisatie van de boedels
■respective, die door den Curateur ad lites, mei voorkennisse
»en ordre van den Directeur-generael, telkens moeien werden
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"genomen en ook deselve dienen te syn, die tol de venditie
«werden gecommiüeert, voortaan by ondcrteekeninge van d
tmemorien der gehoude venditie verdagl sullen moeten wesen
"deselve legens de eerste inventarisatie te confronteren en van
"dies bevindinge en overeenkooniinge hel noodige onder aan te
•noleeren."

o Mei. Last op den Advocaat-fiscaal aan den Directeur-
generaal mede te deelen, wanneer hij een Compagnie's
<lic>Hiar roor den Raad van justitie in regten betrok
om otegens deselve een. eysch te doen run amende,
oeeniger gagie, vergoedinge run schaade non de Comp.,
■item suspens of deportement."

De Directeur-generaal moest, na ontvangst van zoodanige
kennisgave, zorg dragen, dal »aan de gecallangeerde, staande
•liet proces, peen vcrstreckinge van gagie wcrde gedaan en
»de Comp. dus buyten schaade blyven niagh."

i Mei Toekenning uil de opbrengst mn geconfisheerde
goederen min den Secretaris run ilen Raad mn Justitie
4%, aan de Leden run dien Raad L2% en non den
Deurwaarder 1%.

Zulks geschiedde »uyt insichle van 't gebruyck, tsederl veele
"jaeren in soodanigen gevalle" gevolgd.

Er waren 23 kanassers opium en 78,922 ponden suiker
verbeurd verklaard en deels in Compaguie's pakhuis verkocht,
deels door de Regering overgenomen.

28 Mei. Afschaffing van de cautie, in zekere gevallen
Ie stellen door digters run penningen." — Bepalingen
nopens verkoop bij executie run ruste goederen. —

Verbod voor Vendumeesteren cautie te vorderen van
verkoopers run ruste goederen.



.1694 W. VAN OUTHOORN.366

Eerstelyk. dal de liglefs van penningen, geprocedeert uyi
den verkoop van losse olf roerende goederen, 'I sy dan by
wege van ordinaire executie off wel in cas van preferentie
en conciirentie, voortaen, niet alleen ongeliouden sullen syn
eenige cautie daer voor Ie stellen, niaer ook in haere eygene
persoonen nimmermeer verpligt sullen syn dcselve weder
uyl te keeren, veelmin wanneer syluyden deselve als wees-
meesters, curateurs, voogden off gemagtigdens, en sulx niet
iu liaiT eygen naeme, nogh voor haer eygen reeckeninge, onl-
fangen mogten hebben, 'tgeene nok voor soo verre plaets sal
grypen ontrent de ligtingen, voor dato deses geschied, dat de
cautien, dan- voor gestelt synde, niet langer verbinden sullen als
lot hel vertrek der laeste retourschepen, in het begin des jaers
1095, ten reguarde van penningen, die als dan per wissel
aen de eygenaers offle principaelen in hel vaderland geremit-
teert sullen syn geworden, aengesien, volgens onse vaderlandse
rosl urnen, meubelen geen gevolgh hebben.

Ten tweeden, dat voortaen (even gelyk als tot nog toe de
gewoonte geweest is) geene vaste goederen by executie ver-
kofft sullen mogen werden, 't sy dat den gecondemneerde in
bonis off wel insolvent is en een sequcster in syn boedel
heefft, als nae dal den regier gehleeken sal syn, dal deselve
den debiteur off gecondemneerde nog waerlyk toekomen, en
boven dien nog door een ondertekent hrieffje van den secretaris
off gesworen clercq van heeren Schepenen, dat deselve nae
dato niet wederom verkoffl en gelransporleert, nogte mei
eenig ander hypotheeck off beswaernis geaffecleert syn, als
alleen ten behoeve van den triumphant offle wel ook soodanige
andere crediteuren, als sigh iu cas van insolventheyd aen den
sequesler geopenhaerl mogten hebben, sonder dal noglans
gemeltc secretaris oll' gesworen clercq in cas van eenig abuys
daervoor sal behoeven te caveeren, ten waefe in cas van he-
drogh off baerblykende negligentie.

Ten derden, dal indien 'er op de gemelte vaste goederen
eenig ander, 't sy ouder off laeter verband gevonden mogt
werden, alsdan den verkoop wel sal mogen voortgaen, dogli



1694. W. VAN OUTHOORN. 367

de uytkeering van de kooppenningen niet anders sal mogen
geschieden, als nae dat denselven andere hypothecaire!) credi-
teur daer mede op gelioort en hel vonnisse van den regier in
cas van preferentie daer over gevell syn sal.

Ten vierden, dat wanneer lietgeene voorschreven staet, ge-
observeert sal syn, als dan de ligters van soodanige penningen,
geprocedeerl van geëxecuteerde inmeuble off raste goederen,
't sy dan dal den geëxecuteerde in bonis geweest off wel insol-
vent verklaert en een sequester in syn hoedel geslelt is, geen
cautie althoos sullen hehoeven Ie stellen, roaer sullen deselve
ligters in hel laesle geval, dal. is in cas van insolvenlheyl
en dat 'er een sequester in den boedel geslelt sal syn, alleen
voor haer persoon redevaliel hlyven lot. weder uytkeering
dier penningen, indien er huyleii verwagting iemand, mei
heler bewys en regt van eygendom off wel vroeger regl van
hypolbeeck te voorschyn komende, door de hooge overheyl by
wege van relied' geadmitteerl wierd daer over nader in regten
te ageeren, wel te verslaen, dal. indien die penningen door
de weeseamer, euraleurs ad liles, execuleurs van eenige uyt-
terste wille, voogden, gemagtigden off andersints gequalifi-
eeerde persoonen ontfangen en aen hacre pupillen 01l andere
principale, helsy hier, in 't vaderland off elders gedemanueerl,
versonden oll'le op eeniger hande andere maniere verantwoord
RlOgten syn, als dan niemand anders, als de voorschreven
principaelen offte pupillen tol de wedei- uytkeering, in maniere
voorschreven, aensprekelyk sullen syn, dogh in hel eerste
geval, wanneer den geëxecuteerden in bonis geweesl otf wel
nogh niet voor insolvent verklaert geworden is, ende dier-
liaKe ook geen citatie by edietc tegen de onbekende preten-
denten gedaen, en gevolgelyk deselve ook by vonnisse van den
regier niel versleerken syn, nogle een eeuwig slilswygen en
silentium geimponeerl geworden is, als dan sal de geene, die
eenigen eygendom off regl van vroeger off geprivilegieerder
liypolheeek op de verkogle vasle goederen in te brengen mogt
hebhen, ook sonder relied' in regten gehoor! mogen werden,
niel alleen legen den debiteur off geëxecuteerde selvs, niaer
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ook in subsidium en anders niet, legen den e\ genllyken ligler
der penningen, die by wegen van executie daervaii geprocedeert
syn, dog geensinls tegen de geene, die desclve qqa

. ontfangen
en, even gelyk voorschreven staet, weder aen haere prinei-
paelen gediinanueerl, voortgesonden offandersints verantwoord
sullen hebben, en soo mede niei tegen de koopers der geëxecu-
teerde vaste goederen, als die verstaen werden van den dag
der opdragl een indisputaheleii eygendom te hebben verkregen
en Ie moeten beliouden.

Ten vyfden, dal soodanigen relieff niet sal verleent werden,
als om redenen, in regten bekend, Ie weten, minderjaerigheyt,
bedrog, vrese, item absentie ten nutte van de republyk, son-
der meer en niet langer dan binnen den tyt van vier jaeren,
volgens onse vaderlandse regten, welken tyt nogtans wegens
de minderjaerige niet eer sal beginnen te loopen, dan nae dat
sylieden meerderjaerig geworden off ten huwelyken staele ge-
I reden off wel andersinls voor meerderjaerig verklaert sullen
syn, sonder dat'er van den laps van die vier jaeren ooyt
relieff verleent sal werden.

Ten sesden, dat indien de geene, die voor dato liglers offle
cautionarissen geweest off gebleven syn van penningen, gepro-
cedeerd uyt immeubele goederen, by executie ordinair offte by
sententie in cas van preferentie offconcurentie gewesen synde,
hel nu ingevoerde faveur mede sonde willen genieten, daertoc
van gelykcn admissibel en geregligl sullen syn, indien sylieden
voor den regier van die executie offte wel preferentie off con-
curentie, in voegen voorschreven, sullen komen te doceeren en
daervan acte ligten, dat de geëxecuteerde immeubele goederen,
waervan sylieden bel provenue getrocken off wel sigb selven
als borgen voorgestell hebben, op die tyt nogb geweest syn
in den boedel van de geëxecuteerde off wel insolvent verklaerden
debiteur, en aen niemant anders by vroeger speciael verband
verhypolhequeerl syn, als alleen ten behoeve van hem trium-
pant en ligter, off wel soodanige andere, die reets nevens hem
over die preferentie in judicio gedisputeert en vonnis verkregen
hebben, gevolgelyk alleen rcdevabel blyven, ten behoeve van die-
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geene, die als dan lievonden sullen werden op haer regt van
eygendom off vroeger off geprevilegieerder hypolhcccq nog
nooyt gehoorl te syn, en dewelke sylieden als dan in regten
sullen konnen en moeten aenspreken, imi liacr aclie van eygen-
dom off vroeger off geprevilegieerder hypotheek, op versteek,
binnen soodanigen korten lyt te inslitueeren, als den regier
goet sal vinden te ordonneeren.

En aengesien mis by het hier vooren geinsereerde request
ook ie vooren komt, dal de vendumeesters, die volgens onse
resolutie van den 5™ September 1680 gelast syn sorg te draegen,
om geene vaste goederen voor vry en onbelast te verkoopen,
als die sylieden bevuilden sullen hebben ook soodanig geoon-
Btitueerl te syn, op peene van selve daer voor te sullen moeten
instaen en verantwoorden, gelyk breeder by do. resolutie te
sien is. directelyk tegens onse goede intentie, de verkoopers
cautie voor het selve len haeren behoeve affgevoordert hebben,
alvoorens die vaste goederen te willen verkoopen offte de
kooppenningen uyl te keeren, soo is verstaen, dat-ongequali-
Bceerde gedoente te improbeeren en die doleuselyk affgelokte,
soo niet geêxtorqueerde cautien by desen gehcclyk Ie vernie-
tigen, mitsgaders den presenten vendumeester en degene, die
hem nae desen in dat ampt succederen mogten, op arbitrale
correctie en nullité van hel gepasseerde te verbieden dierge-
lyke cautien meer van eenige verkopers all' te eysschen, maer
te gelasten, in cas van twyffelagtigheyt, als anders, sigh te
bedienen \an bel middel van willig decreet, ten versoeke van
den voorigen vendumeester, ingevolge van de Nederlandse
usantien, by onse resolutie van 8 Oclober 1691 ingevoert
synde, suilende gevolgelyk de weduwen en erffgenamen der
voorige vendumeesters selvs en alleen volgens onse voormelte
resolutie van den 3dea September 1680 voor alle verkopinge
van vaste goederen, door haerlieden sonder iuterpositie van
Willig decreet gedaen svnde, redevabel en aensprekelyk
bUven."

In de overwegingen, welke aan deze beslissingen voorafgaan,
Worden uitvoerig besproken de titel's der Statuten van Batavia
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over sententien en execulien, art. 2ü (deel I, bladz. 311), en
over desolate boedels, art 17 — 19, (ibid., liladz. 553).

i Junij. Regeling nut salut-scholen.

Met deze eerbewijzen werd, in weerwil van liet bepaalde ter
zake bij den Artikel-brief, veel buskruit verspild. De Fiskaals
op de buiten-kantoren, die zulks in de eerste plaats moesten
tegengaan, gedoogden zelfs, dal »die om haare eygen personen
• werden gedaan." Zeker schip bad dan ook op eene reis van
Batavia naar Perzië, Soerate, Ceilon en terug naar Batavia niet
minder dan 2,335 ponden kruil aan siilul-scboten verscholen.
Vele ongelukken waren bel gevolg van dil nutlelooze schieten.

De Regering bepaalde daarom »by de instructie, die de
scheepen, van hier [Batavia] vertreckende, mede gegeven werd,
de opperhoofden derselver wel scherpelyk te verbieden eenige
eerscbolen, nog in zee, nog elders op de rheede leggende,
't zy voor de Secondes, Fiscaals of eenige andere Ministers der
buyten comptoiren te doen, ook selve voor geen Gouverneur,
Directeur of eenig ander Gesaghebber, ten waare door de-
selve daar loe hy schriftelyke ordonnantie g'ordonneert zullen
werden, zo mede niel voor inlandscbe Grooten of eenige
andere vreemdelingen, nog ook op eenige afgesonderde dagen
of extraordinaire voorvallen, als op gelyke expresse schriftelyke
ordonnantie."

Deze ordonnantie moesl verleend worden:
n. op zee: »van de geene, die zy boven haar op 'l schip hebben;"
b. op eenige reede: «van de geene, die op zodanige plaatse

»'l gesag voert."
De straf was:

1" verbeurte van eene maand gagie voor elk onwettig schot;
2° vergoeding van hel huskruil :

3° verdere correctie, die »\vy na exigentie van saken oor-
«deelen zullen den eonlravenleur nader te meriteeren."

Op gelijke straffen werd aan de Gezaghebbers op de buiten-
kantoren verboden eenige ordonnantie als Miren bedoeld te ver-
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leenen «als by nodige en onvermydelyke occasie, mitsgaders
"dat 't respect en den dienst van d'E. Comp. zulx komt te ver-
'eyschen, met uytdruckinge van wettige redenen."

Met dergelijke ordoürianlien moesten de scheeps-overbeden
'i'li te Batavia bij de examinatie van de scheeps-consumptie
verantwoorden.

Te lande, in de forten, moest men «van gelyke een nauwe
"gesellieid omtrent 'I doen van eerschoten observeren."

De Heeren XVII""1 keurden dese resolutie van de Indische
Begering in hunne vergadering van 5 November 1691 J goed,
nehoudens de wijziging, dal «daar onder niet sal zyn begrepen
't salut en contra-salut, dat de schippers of opperhoofden by
aankomste of vertrek, mitsgaders bet passeren van scheepen
van andere potentaten of natiën onvermydelyk moeten doen,
'nils daar van behoorlyk hlyk vertoonende."

Een gedrukt exemplaar van deze bepalingen werd sedert aan
de uil Nederland vertrekkende schepen »in de dosen" mede-
gegeven.

14 Junij. Las! op de hoofden van buiten-kantoren bij
het beboeten, en:, etui soldaten, matrozen en andere
Compagnie's dienaren in acht Ie nemen, dal de boelen,
en:., «'t sy pro fisco ofte andere, niet hooger ensullen
vmogen werden genomen, als de soodaenige (de vader-
•lantse schulden oen een syde gesleÜ synde), boven de
tvermaeckte maentgelden in't vaderlant [aan magen en
vrienden], 10l dien lyl tien de Compagnie ontijlen Ie
«goet hebben."

Anders leed de Compagnie door die boelen, enz. schade en
"epen de beboette personen, zoo eenigzins mogelijk, weg om
hunne schuld aan de Compagnie Ie ontkomen.

De belasting mogl alleen geschieden met voorkennis:
n. te Batavia, van den Directeur-Generaal;
b. op de buiten-kantoren, van den Gouverneur ofDirecteur,

die de opperhoofden van de soldij-kanloren, alvorens te belasten,
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met de veroordeeling in kennis moesten stellen en ecne opgave
overleggen, behelzende, hoeveel de gecondemneerden hij de
Compagnie te goed hadden.

De Heeren XVII 1"'" klaagden telkens over te groote voor-
schotten, in Indië aan Gompagnie's dienaren verleend, waartegen
de Indische Regering aanvoelde:
1° dal de traclemenlen van \ele dienaren niet groot waren;
2° dal hun, buiten en behalve de subsidie voor kostgeld,

voorschot 10l «alimentatie" moest gegeven worden:
3° dal zulks onvermijdelijk was, als zij «impotent" werden,

voor de hospitaal-ongelden;
4° dat de vermaking van 2 a 3 maanden traclenienl aan magen

en vrienden in Nederland hen weinig deed overhouden voor
eigen gebruik.

2o Junij. Bepaling nopens woningen en opstallen, staande
onder de traliën run de stad Batavia, op Compagnies
grond.

Verboden werd dergelijke woningen en opstallen zonder
schriftelijke toestemming van den Gouverneur-Generaal Ie
bouwen, verkoopen en verhuren.

Zij mogien slechts verhuurd worden aen Compagnie's die-
naren, die »daer omlrenl geposteert en bescheyden" waren.
Anderen mogien er alleen mei vergunning van den Gouverneur-
Generaal wonen.

De eigenaren waren verpligt de woningen en opstallen tegen
taxatie aan de Regering over Ie doen, «wanneer hel den dienst
•van de Gomp. mogte vereysschen olïe de Hooge Regeering
•noodig aghten."

25 Junij. Voorschriften nopens het monsteren run het
voll; o/> run Batavia vertrekkende schepen.

De klein-kassier van de kostgelden, die «ordinaris tol hel
•monsteren der vertreckende schepen gebruykl werd", kreeg
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"i lust. «onder de monsterrolle altoos Ie noteren, dat hem by
•confrontatie van deselve rolle tegens de ordonnantie» en
•reekeningen van de fhuysvaarders volkomen geldeken was,
"•lat alle deselve mei behoorlyke en wettige ordonnantien en
•reecq. aan boort gekomen waeren."

De Fiskaal en de gecommitteerden uit den Baad van jus-
titie, «ten overstaen van dewelke de monsteringen ordinair
•gedaan werden", moesten daarop »behoorlyk" letten om ie
verhinderen, dat niemand »sonder voldoening van syn agter-
•stal of "I selve in te dienen, buyten nootsaekelykheyt by
•gebrek van volk en sonder onse expresse kennisse en licentie,
•kome te vertrecken, of dat wy, soo sulx des niet tegen-
•staende mogte komen voor te vallen, datelyk sullen konnen
•uytvinden, door wiens versuym sulx sy geschiet."

Dezelfde last gold ook voor hem, die schepen, »op andre,
"inlandse toghten" gaande, monsterde, »of dat l»y foute van
"dien aensprekelyk sal syn voor de abuysen, die daer uyl,
•moghten ontstaen en schade, die de Comp. daer by na desen
•moghte komen te lyden."

12 Juli). Voorschriften nopens het ontvangen en ver-
zenden run geld.

Bij ontvangst Ie Batavia van geld uil Nederland of van
elders, »'t welk ordinair geschiet in wel geconditioneerde
•kisten", moesten die kisten geinspecteerd worden door ge-
committeerden, benoemd door den Directeur-generaal.

Was de beschikbare tijd te kort om hel geld te lellen,
dan moesten de kisten »lot nader occagie" met Compagnie's
zegel en mei de particuliere /.egels van de gecommitteerden
verzegeld worden.

Anders moest van elke geld-soort een paar zakken nageteld
en de overige zakken »op een nette schaal" mei de getelde
zakken »geconfronteert" worden.

Als alles in orde werd bevonden, dan moesten de gecom-
mitteerden »de vereyschle pakbriefjes in de kisten leggen,
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odeselve mei haere zouels versegelen en behoorlyk doen af-
»packen, mitsgaders deswegens een acte passeeren, waer by
'sy onder presentatie van eede verklaeren, dat sy te samen
•personelyk selve gesien, bevonden en volbragt hebben alle
»'tgeene sy in die acle van bet tellen, wegen en weder
"inleggen der contanten en versegelen der kisten komen ie
'vermelden."

Hetzelfde moest plaats hebben bij ontvangst van »mark-
»realen."

liij verzending moesten de schipper en de boekhouder van
het schip, in tegenwoordigheid van de gecommitteerden, de
Kisten op hunne beurt verzegelen, «similor evenwel de ver-
•antwoordinge van dies inhout subject te wesen."

De sleutels van de kisten moesten, »tol erlanging van
«addresse, in 't pacquet brieven op de secrelarye besteld"
worden.

Ter plaatse van ontvangst moglen de kisten niet geopend
worden, tenzij in tegenwoordigheid van don schipper, den boek-
houder en van twee gecommitteerden.

Indien zulks verzuimd on oen tekort bevonden word. kwam
do schade ten laste van bom. die bevel tol openen had
gegeven.

20 Jnlij Bepalingen nopens de rekeningen wegens achter'
haalde en naar Batavia opgezonden voortvlugtige staren.

Die rekeningen, waarin veel «slordicheyt" heerschte, moes-
ten uit de negotie-boeken in die van het. Ambachts-kwartièr
worden overgebragt, > tot alsulcken bedraegen. als men bevinden
sal voor de soodanige, present in wesen synde slaven uytgege-
ven en nog niet gerestitneert te wesen, sullende bol overige
op reecq. van confiscatie werden geliquideert; en den boek-
houder van het ambagts quartier voortaen goede sorge moeten
draegen, om die reeckening in hehoorlyke fornie te houden,
volgens de extracten, die door de oppercooplieden des casteels,
wanneer er eenige slaven elders van daen gebragt. en Batavia
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aengerekenl wierden, offte wel door den secretaris deser ver-
gaderinge, wanneer van Tandjonpoura, Tangerang, etc. gesonden
syn, hem t'elkens sullen werden ler hand gestelt, ten welken
eynde men geene slaven uyl de boeyen meer sal mogen
largeren, maer alvoorens naer het quartier moeten senden
"in aldaer geboekt en, l>\ overgevinge, gesorgl te werden, dal
de eygenaers eerst op behoorlyke ordonnantie het uytgeschote
geil voor vangloon en verdere ongelden in Compe cassa nae
de regie waerde komen ie rembourseren, offte wanneer eenige
diei slaven voor de Compagnie volgens placcaet werden ge-
confisqueert, waeraff den secretaris van den agtb. Raad van
•Inslilie telkens door copias appoiuctementen den hoekhoudor
voormelt tydige advertentie sal moeien geven, als dan het
daeraen bekostigde ten laste van de E. Compagnie nae de na-
tuure der saeken, op vereyschte ordonnantien all' teschryven.

En om dan wyders alle verdere confusie hieromtrent te weren,
sal 'er alle ses maenden eens, een opneem van diergelyke en
in de boeyen en in het ambagtsquartier gedaen, en door de
secretaris ende boekhouder voormelt, yder een rolle aen de
Ed. beer Gouverueur-Generael en Directeur generael overge-
geven moeten werden, mei aentekeninge van den boekhouder,
dat geseyde rollen met syne hoeken accorderen.

10 Augustus. Draagloon van lijken.

In Compagnie's hospitaal had men de gewoonte de dragers
van lijken met zekere som geld te beloonen en dat geld ten
laste der soldij-rekeningen van de overledenen te brengen.

De Regering achtte «dat gedoente als niet gefondeert op
•eenige ordre, nog borgelyke civiliteyt" en gelastte daarom
»die van 'I hospitael en soo mede de capiteyns en verdere
"hooiden op de respective posten en wagten, item de E<|ui-
»pagiemeester op Comp8 werf en de Fabrycq in bel ambagls
•quartier, als mede de Conslapel-majoor" zorg te dragen, dat
•voortaen de overledene buyten sodanige onkosten door haare
•melgesellen ter aarde gebragl werden,"
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17 Augustus. Instructie voor de Monster-meesters run
retour-schepen.

Bezwaren, ingebragt door den Onder-koopman, klein-kassier
van de «kostpenningen" legen de resolutie van 25 Junij 1G94,

gaven aanleiding tot het vaststellen der navolgende instructie:
1. Het opperhoofft des soldye comptoirs sal, wanneer hem

eenige ordre om yinand eenig belastinge op reeckening te
stellen door den Directeur-generael werd behandigt, daer van
by behoorlyke copie ten eersten kennisse aen de kleene cassier,
die tot het monsteren werd gebruykt, moeten geven, ten eynde
daer a(T notitie sonde kunnen honden en by vertreck van soo-
tlanige persoonen ontdecken, off de belastinge op haere reee-
keninge volbragi is. soo neen. te besorgen, dat snlx geschiede,
off wel nae het belang der saeke deselve te liglen van haere
schepen.

2. Voortaen, wanneer ymand op een schip geordonneert
werd, sal de ordonnanlien niet mogen verhlyven by de geene,
die de reecq. van de geordonneerde sluyt, niaer benevens de
reeckeninge, wanneer sy daer van copia sullen genomen hebben,
moeten overgegeven werden in handen van de laeslgen. om
die aen den boekhouder van 'l schip, waerop hy over gaet, te
behandigen en door dese weder sorgvuldig bewaert te werden,
tot dat de monsteringe sal gedaen wesen.

5. De equipagiemeester sal, gelyk nu eenige jaeren nae
den anderen is geobserveert, soo verre mogelyk sy, moeien
pracliseeren om gecnige merkelyke te quaet staende personen
aen de E. (lomp., affgetrocken de vaderlandse schulden, daer
de Comp6

. niet by benadeelt werd, op schepen, naer de westerse
comptoiren verlreckendo, te ordonneren, dog sulx door schaers-
heyt van volk, gelyk nu veeltyts gebeurt, niet kunnende geobser-
veert werden, sal geseyde equipagiemeester by d donnantien,
die aen soodanige persoonen werden verleent, moeten noteren,
dat sy uyt nootsaekelykheyt daerop werden geordonneert, ten
cynde de kleene cassier deselve niet sonde ligten.

4. Sal de equipagiemeester voortaen mede, geene veran-
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dering onder het volk mogen maken, als hel vertrek vaneen
schip op 2 a 3 dagen nae ophanden en genadert is, ten
eynde den boekhouder van hetsclve tyd en occasie sonde
hebben, om de geordonneerde persoonen op syn schip by de
boeken en monster-rol behoorlyk aen te lekenen.

5. De hoek houders van de schepen sullen geene persoonen
sonder formeele reeckeninge mogen aennemen, maer soo dra
vinanil haer soodanig te voren komt, daer van ten eersten
sonder eenig uytstel kennisse moeien geven aen deeqoipagie-
meester en vooral ook aen het opperbooffl van 'I soldye
cbmptoir, ten eynde daer omtrent nae behoren mag voorsien
en soodanigen persoon aen syn formeele reeck. geholpen werden.

(i. Wanneer het vertrek van een schip ophanden is en
onder hel volk geen veranderinge meer sal werden geinaekl.
sal de equipagie-meester van 'tlaeste lydigh kennisse aen de
boekhouder dienen te geven, en desen ten eersten syne boeken
aen land op 'l soldy comptoir moeten brengen, om door de
visitateur van de scheepsboeken gevisiteert te werden ofifte
in gereetheyt gebragt syn. offte, wanneer de lyl daer toe te
kort is. sal den visitateur ten dien eynde. selve naer 't hoort
sig moeien vervoegen.

7. Tot accomodatie van de kleene cassier, als hy nae
boorl vaeren moet om te monsteren, sal hem door de equi-
pagiemeester telkens, nae 'l oul gebruyk, een schuyl beschikt
moeten werden, dog by aldien deselve verscheyde schepen
monsteren moei. sal de waterfiscael hem hoven dien met syn
chialoup moeien adsisteren en, des nodig synde, door het
opperhooöH van 'I soldye comptoir ook hy gevoegt werden een
bequaem pennist uyi de geene, die in de logie bescheyden syn.

8. Sullen de, schepen, hier Ie lande elders nae toe vaerende,
binnen de eylanden moeien ankeren, tol dal de monstering
behoorlyk en ordentelyk hy dag sal syn gedaen, hetwelk de
schippers expres werd gelast nae Ie komen, op de boete van een
maend gagie, dogh ontrent de schepen, naerhel vaderland gaende,
sal men de oude methode volgen en deselve nae voorval van
saeken en ordre der boogc regeringe moeten monsteren.
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9. Wanneer de kleene cassier eenige persoonen vind, die
niet wellia: aen boort gekomen syn, sal hy deselve mogen
ligten en mede naer land nemen, mitsgaders daer omtrent
en in alle verdere requisiten, synen dienst aenbelangende, door
de schippers en verdere opperhoofden van de schepen respec-
tive de behulpsaeme hand geboden moeien werden.

10. Sal de waterfiscael voortaen niet alleen de monstering
van de retourschepen, maer ook die van de andere schepen,
elders alhier Ie lande verlreckende, moeten bywoonen en
besorgen, dal alles ordentelyk werd volbragt, dog geconside-
reerl de hoge jaeren en character van de presente water-
fiscael sal hetselve door een van de leden van den agtliaren
Raad van Jnslilie, by de president daer toe te ordonneren,
l'elkens moeten waergenomen en deselve mede gegeven wer-
den de substituyl van de waterfiscael.

(i September. Vernieuwing run de oude ordre, con-
centerende het examineren der onkosten, alk jaeren,

»op <>/' effen vóór hei sluyten der negotie-boeken.''

Op verscheidene kantoren was hierin »een groot verval"
bespeurd, waarom de Regering op nieuw bepaalde, «dal voort-
aen, wanneer de negotie-hoeken op liet sluyten syn, deselve
alsdan in Rade sullen moeten gehragl en aldaar g'examineerl
werden;

eerstelyk, of alle posten van ongelden en andere afschry-
vingen wettig syn en met de verleende ordonnantien deswegens
door de geene, die het oppergesagh in handen heelt, accorderen,
buyten welke geen afschryvinge sal moogen g'accepteerd,
maer weder te rugge geschreven moei werden;

ten 2''", ui de onkosten in de volgende tyd mei en souden
kennen verminderd en de menage daer omtrent betragt werden;

en ten derden, hoedanig hel mei de uytstaande schulden
geschapen staet, namentlyck ter welker oorsaeke, tot wat
eynde en door wiens ordre deselve uytgeborgt, en in wat staet
de debiteuren syn, om wanneer de Comp. mei deselve niet
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meer te doen, nog van luier eenige leverantie te verwagten
heeft, de Itelalinge Ie besorgen;

verstaande dil laatste of .7 poincl alleen van zodanige
comptoiren, alwaar de Gomp. sonder vooruytsettinge niet en
kan negotiëren en de opperhoofden daer toe van dese tafel
[de Booge Regering] licentie hebben. Want ten regarde van
de andere, daer snl\ niel noodig is en voorgekomen kan
worden, verslaan wy wel expresselyk, dal geene schulden
sullen mogen gemaekl en, gemaekl synde, door de geene sal
moeien vergoed werden, die daertoe ordre gegeven heeft."

Kopij van de resolutie, genomen ter zake van examinatie,
moesl jaarlijks »by de gemeene brieven" aan de Hóogeßege-
ring toegezonden worden.

(> September. Last op alle kantoren run de Compagnie
jaarlijks de soldij-boeken te examineren.

Deze boeken moesten, na afgesloten te zijn, in vergadering
van den Politieken Raad worden gebragl ter examinatie:

»of alles, wal ten laste van de soldye by de negotie-boeken
afgeschreven is. in de soldy-boeken behoorlyk aangetrocken,
uytgedeelt en verantwoord is;

item, welke persoonen p r soldy Ie quaet loopen en of haer
agterstal niet door te ruyme verslreekinge tegens de succes-
sive gedaene recommandatien veroorsaekt is;

voorts of de soldy-boekhouder, die ordinair de nalaten-
schappen van Comps dienaren administreert, met liet invenla-
riseeren, verknopen en inboekinge derselvé na behooren ge-
handelt heelt."

Kopij van de resolutie, genomen ler zake van de examinatie.
moest jaarlijks »by ile gemeene brieven" aan de Hboge Re-
gering toegezonden worden.

L 6 October Nadere bepalingen nopens de goedelen', welke
men met de retour-schepen naar \eilcrlinnl mogt mede-
nemen of medegeven.
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Voor de bestelling dier goederen in Nederland moesten de
bevrachters zelve zorgen.

Te Batavia moesten zij zich voor het betalen van de vracht,
enz. wenden tot de "Commissarissen der verlossinge."

De colli's werden vóór de verzending geïnventariseerd en
mei Compagnie'* merk gezegeld. Zij waren in Nederland vóór
de aflevering aan visitatie onderworpen.

Wal niet op den inventaris voorkwam, noch met Coiu-
pagnie's merk gezegeld was of verboden waar inhield, zoude
ten voordeele van de Compagnie verbeurd verklaard worden.

50 October. Uitschrijving run een algemeenen vast- en
bede-dag wegens het aanstaande vertrek van de retour-
vloot.

5 November. Lasl 10l liet jaarlijks doen examineren
van de Bataviasche soldij-boeken.

Deze bestonden uit "die van de logie, hel guarnisoen, comp-
»toir, het hospitael en 'teyland Onrust, item die van de
«inlandse militairen."

Gelijke last was reeds gegeven voor Sociale en Perzië en
zoude »na desen en op syn tyl" ook »na alle de verdere
«Indische comptoiren" gegeven worden.

Verg. 50 December 1694.

8 December. Regeling van hel kostgeld en tractement
run Compagnie's dienaren, die binnen hun verbonden
lijd werden *aangestelt ende gebruykt 10l ampten ofte
"bedieningen, waer toe een hoger qualiteyt gestelt is,
»als si/ dan »/» die tyt komen ie bekleeden.''

•Sodamge luyden, onaangesien zy nog minder qualiteyt syn
hebbende, sullen egter sodanigen tractement en costgelt, als
101, haere bedieningen, die sy bekleeden en waarnemen, slaen
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sal, in hare presente qualiteyten mogen genieten, van den
lyt, dat zy daar in komen gestelt te werden."

24 December. Vaststelling van het getuigt vaneenpikol
op 122 ponden netto.

Hoezeer de Regering gewoon was »al hare pontgoederen
«alhier [Batavia], 't sy by in- of vercoop, te rekenen lot 122
•'S? voor een picol", bestond toch »een groote ongelykheyl in
»de reecq. der picols hy de gemeente."

Aanleiding 10l deze vaststelling gaf hel voorzien der waag
van nieuw gewigt.

30 December. Last op de buiten-kantoren, Japon uit-
gezonderd, hunne negotie-boeken te sluiten met ultimo
Augustus van elk jaar.

Op dien datum weiden de generale negotie-boeken Ie
Batavia gesloten, om niet de laatste retourschepen naar
Nederland verzonden te kunnen worden.

Vroeger sloten de negotie-boeken dor buiten-kantoren öp
verschillende datums, afhankelijk van den afstand van Batavia,—
een systeem, dal niel voldeed.

Later hield de Boekhouder generaal zijne boeken open, totdal
alle boeken van de buiten-kantoren ie Batavia ontvangen en
in de generale hoeken ingenomen waren, — doch ook dit
systeem voldeed niet.

1695.
14 Januarij. Regeling nopens omloop- en mnkel-brieQes.

Chinesche nieuwelingen Ie Batavia waren gewoon de porce-
leinen en andere rariteiten, welke zij uit China hadden mede-
gebragt, langs de stralen te verknopen, waartoe zij zich hij
den pachter maandelijks, legen betaling van 2 rijksdaalders,
van een omloop-briefje voorzagen.
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Bovendien verkochten zij nu en dan van die zaken in liet
huis of de pedak, waarin zij zich meestal met hun zessen of
achtten opschoten, zonder daar echter eene toko Ie houden.

lip grond van dil laatste eischte de pachter bovendien van
hen de maandelijksche betaling van i rijksdaalders voor een
vvinkel-briefje.

De Regering achtte »de pretentie van den pagter wel wal
«verre gesogl en buyten de billickheyt", weshalve zij bepaalde,
dal. één der zamenwonende Chinesche nieuwehngen zich van
een winkel-briefje en de overige zich van omlooop-briefjes
moesten voorzien.

I!) Januarij. Last tot het brengen binnen de vleesch-hal
te Batavia van Bataviasche beesten des avonds, voordat
:ij gesloot zouden worden, en van Javaansclie of buiten-
landsche beesten des morgens vóór 7 unr. om Ie 8 uur
geslagt Ie warden, op straffe eener boete van een rijks-
daalder voor elk rund en run een halven rijksdaalder
voor elk half en ander klein ree, hetgeen Ie laat in de
vleesch-hal gebragt werd.

Deze last is afkomstig van Schepenen
De boeten kwamen ten voordeele van de Portugesche kerk

en moesten door den keurmeester ingevorderd en in eene luis,
die aldaer bestelt sal werden", gesloken worden.

24 Januarij. Last op de buiten-kanloren, bij terugzending
naar Batavia van onverkoopbare goederen, op te geven,
minneer en mei welk schip ofschepen die goederen waren
ontvangen, hor geconditioneerd, alsmede, zoo mogelijk,
wanneer en mei welk schip of schepen die goederen te
Batavia waren aangebragt.

Deze lasl werd gegeven om te kunnen nagaan
1" of de goederen, welke hij publieken verkoop Ie Batavia



1695. W. VAN OUTHOORN. 383

meestal den inkoops-prijs niet haalden, ie lang in ile pak-
huizen waren aangehouden;

-" welke administrateur wegens »wandebvoir ende versuyrae-
•nisse" voor de schade moesi aangesproken worden.

2 Pebruarij. Verbod tegen het veroordeelen en afstraffen
te Koepang van Europeanen, «van wat qualiteyt sy souden
mogen syn, die sig soo verre te buyten gegaan mogten

•hebben, dal geoordeelt soude werden sy de ketting d/J
«eenige andere, publicque straffe verdient hadden."

Zulke personen moesten »in goede versekeringe, met de
•stucken tot haren lasle, in forma probanti" naai- Batavia
opgezonden worden om aldaar, voor den Raad van Justitie
leregt te staan.

Aanleiding tot dil verbod gaf een te Koepang gepleegd,
gereglelijk schandaal.

!•'» Pebruarij. Last o/i de Weesmeesteren in de Oos-
lerselie provinciën, wat hun salaris, alsmede dat van
hunnen Secretaris, klerk en bode betrof, zich te gedragen
naar de lijst, vastgesteld mar het Collegie van Wees-
meesteren te Batavia.

Aan de Regeering was gebleken, »hoe excessive salaris
"Weesmeesteren en haren Secretaris te Amboina uyt de boedels
«der overledenen komen te trecken en dal hel daer mede op
«Makasar niel heler en is gelegen."

25 Februari). Vermindering der inkomende regten oji
Chineschen aluin van 1 rijksdaalder tot een halven
rijksdaalder per jiieid.

Ten gevolge van »den hogen thol", — een pikol Chinesche
aluin was niet meer dan 2a 5 rijksdaalders waard, — werd
het artikel aluin »niet meer in eenige naemwaerdige quan-
titeyt" door Chinezen aangevoerd.
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L 2'> Februarij. Bepaling, 1° dat, wanneer officieren, wijk-
meesters of iemand anders ex o/'/ieio een slaaf »over

susjilcic van laseryè" ia 's lierren boeijen bragtenom
gevisiteerd te worden, alsdan mar de visite niets gerekend
mogt irarden: evenmin, wanneer een slaaf, dam- zijn
meester aangebragt, besmet werd bevonden; 2° dat,
wanneer een slaaf door zijn lijfheer of lijfvrouw, »op
ususpicie als vooren", in de boeijen gebragt, zuiver ge-
keurd werd, de lijfheer of lijfvrouw voor ieder slaaf,
behalve »de boey-guastos", L 2 rijksdaalders ten behoeve
van hel Lazarus-huis betalen moest.

Deze bepaling is afkomstig van Schepenen.
De cipier van 'sHeeren boeijen moesl hel geld vorderen.

vóórdal hij den zuiver gekeurden slaaf uit de boeijen ontsloeg
en dat geld »ler eerster sessie" aan Schepenen afdragen om
in de luis van hel Lazarus-huis, in de raadkamer aanwezig,
gestoken te worden. Bovendien zoude van liet geld aanleeke-
ning worden gehouden in de civiele rol.

1 Maart. Bepaling, dat ></<; rollen en boeken van alle
«inlandse dienaren, die gagie van de (lomp. winnen",
gehouden zouden worden «onder opsigt en tot verant-
«woordinge van den guarnisoen boekhouder desescasteels."

Vroeger was daarmede een Adsisleni belast. We nieuwe
regeling moest strekken »!<d meerder gerustheyl en voorko-
■minge van alle abuysen en versuymenissen."

i's .hü'n Renovatie en ampliatie van de plakaten van ï2O
April 1055, 7 April 1684 en 28 December L685
betreffende de overdragt van vaste goederen. — Voor-
schriften roor Notarissen en Weesmeesteren lei' zake.

In weerwil van hel hij herhaling uitgevaardigde verbod
legen hel verkoopen van onroerende goederen onder de hand
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DKEL 111. 25

of hij «simpele" notariële acle, zonder daarvan mededeeling
Ie doen aan het Collegie van Schepenen, ten einde 's Heeren
geregligheid Ie ontduiken, ging men binnen de jurisdictie van
Batavia toch voort met het overtreden van dat verbod.

De Regering bepaalde daarom, dal niemand onroerende
goederen zoude mogen verkoopen, weggeven ui' op eenige
andere wijze veraliénercn, tenzij men binnen 2 a ,"> maanden
behoorlijk transport «ofte opdracht" deed voor gecommitteerde
Schepenen, daarbij overleggende de wettige bescheiden, waaruit
bleek, dat men werkelijk eigenaar van eenig huis, erf of land
was, en 20 «penningen" voor 's Heeren geregligheid betaalde.

Zoo niet, dan werden de verkochte, weggegeven »ofle an-
■dersints veraliëneerde" goederen verbeurd verklaard, behalve
»in cas van eenigh beletsel, aldaer aengegeven ende bekent
"gemaeckt."

Een iegelijk werd wijders gelast binnen ."> maanden, ler
secretarie van Schepenen:
1° aan te geven alle huizen, erven en landerijen, welke men

zonder weltige opdragt bezat, »'t sy by contrarie onder
»de levende ofte by wege van successie buyten de descen-
•dente ende adscendente linie, en dat soo wel by wege
»van directe als van fidei coinmissaire erffenisse";

2° cene behoorlijke opdragt Ie passeren of Ie doen passeren;
.~>° 's Heeren geregligheid Ie betalen;

alles op straffe van de poenalileit, hij de in hoofde dezer
vermelde plakaten vastgesteld.

Aan de Bataviasche Notarissen werd »expresselyck" verboden:
I" «coop-cedullen, inhoudende een vcrcoops -contract, item

•donatièn inter vivos, voor haer gepasseerd zynde, van
»vaste goederen uyt te geven, vóór dat sy deselve aen
»'t Gereclite ofte Heeren Schepenen dcser slede sullen heh-
»lien verlhoond ende daervan notitie doen houden lot
°aghterhalinge der geener, die het vereyschtè transport
»daer van binnen den voorsz. tyl niet sullen hebben ver-
■volghl";
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2° «cgeene actens van scheydingh ofte deelinge te maecken
«over eenige vasle ofte onroerende goederen, maer de
»luyden dacr mede te renvoyeeren aen lieercn Sche[ienen,
«soo als dal van oudts vcreyscht is";

ö" «eenige oppigneratien Ie passeeren van eenige vasle goe-
«deren ende noch veel minder van de coopbrieven ofte
«andere bescheyden van dien, aengesien veele lieden daer-
«door seer leelyck ende tegen de plicht ende beeter weeteti
«van de Notarissen werden gealmseert":
alles op straffe eener boete van 20 rijksdaalders.

Weesmeeslcrcn werden aangeschreven «wegens alle vaste
«goederen, die by lestamenle olie ab-intestato, item bybewys
«ofte schiftinge, aen eenige lnyden devolveeren, ter eerster
• gelegenlheyt door hacren Secretaris kennisse te geven aen

■ lieeren Schepenen om daer van de vereyschte aenteeckeningen
«op de nrothoeollen te laten doen ende gevolgelyck oock daer
•van 's lieeren gerechticheyl Ie laten belaelen, ingevalle so-
»danige yemant buyten de adseendente ofte descendentelinie
«aenbeslorven ofte hy leslamente besproocken mochten syn."

Indien de Weeskamer was uilgeslolen en dientengevolge
ongenegen was zich met eenigen hoedel te beinneijcn, «ofte
«wel wanneer der in ecnich slerifhnys geen onmondige ofle
«affwesende erffgenaemen zyn, welcke gevolgelyck de Wees-
«camer niet concerneeren, soo sullen haer Eerwaerdens echler
«gehouden zyn altyt communicatie van de testamenten Ie
•geven aen lieeren Schepenen omme hel nodige daeromlrenl
«Ie connen besorgen ende alsoo een yegelyck lul syn plicht
«Ie houden."

De strikte naleving van deze bepalingen werd bijzonder
aanbevolen aan den Raad van justitie, aan liet Gollegie van
Schepenen, aan den Advocaat-fiscaal «overal" en aan den
Bailluw en Landdrost, «yedcr in liaere jurisdictie."

liet plakaat is in de Nederduitsche, Portugesche, Chinesche
en Maleische talen »alomme" aangeplakt.
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18 Mei. Bepalingen nopens verhoop run zieke slaven.

Schepenen bepaalden, dat in hunnen »blauaerl" zoude wor-
den opgenomen: »dal ycmanl, een slaeff gecochl hebbende
ende willende sustineeren, dat deselve met eenighe sieckle be-
smet ende daer omme, volgens de Statuten deeser stede,
restitutie subject soude zyn, eerst ende voor al sal moeten
bewysen, dal die slaefT, ten tyde denselven door denvercoper
aen den cooper vercocbt is, sodaenige sieckte onder de leden
gehadl heeft, ten waere sulcx uyl waerschynelycke indicen
quaeme te blycken; voorts dan, in Bulcken gevalle, de res-
pective Secretarissen, soo van dit Collegie, als van heeren
Weesmeesteren, mitsgaeders den Vendumeester deser slede,
voor de slaeven, welcke by hun in hunne respective quali-
teiten vercocbt ende sodaenigh bevonden sullen werden, echter
niel verder aenspreeckelyck sullen syn, als voor so lange sy
hel procedido ol'te de cooppenningen van dien niet uytgekeert,
maer noch onder sich mochten hebben, ende gevolgelyck, het
selve procedido gedemanueert hebbende, als dan mogen vol-
staen met den eygentlycken vercooper by een authentycq
extract uyl het venditie boeck aan den cooper te demonstree-
ren, onverminderl nochtans de praescriplie nae den lyl van
sos maenden, daer op geslaluecrt; alle 'I welcke dan oock in
de ordinaris coop conditien g'insereert ende den volcke voor-
gelesen sal werden."

lü Junij. Bepaling, dul hel aandeel der armen in de
confiscalién van particuliere of verboden koopman-
schappen zoude gebruikt worden 10l den opbouw van
de Portugesche kerk huilen de stad Batavia.

Het fonds van de Portugesche »ofle inlandse" kerk school
voor dien opbouw te kort.

Met hel bewuste aandeel schijnt nog al willekeurig Ie zijn
omgesprongen; want in 1695 was zulks sedert «eenigejaren
»hel Lazarus-huys 10l een sesde pari toegelegt."
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Dc Raad van justitie moest bij hel «exlendeeren oll' op-
»stellen van haere appoinclemenlen en vonnissen" bovenstaande
bepaling in acht nemen.

15 Julij. Bepaling, dat daar het geheele gebied der
O. f. Compagnie jaarlijks op ultimo Augustus de
soldij-boeken moesten afgesloten narden.

Den r>0sten December 1094 was hetzelfde nopens de negotie-
boeken besloten; en «aangesien de soldy-boeken in verscheyde
■opsigten hare betreckinge hebben 10l de negotie-boeken", paste
nn de Regering haren maatregel ook op de soldij-hoeken toe.

20 Jnlij. Afschaffing van het genot van huishuur ram-
den Secretaris van den ISaail van justitie, voor den
»bode ofte deurwaarder" en raar den substituut-gewei-
diger van den Advocaat-fiscaal van Indië.

Eerstgenoemde had sedert 1654 huishuur genoten, maar aan
uren hunner kwam zulks wettig toe.

De Regering noemde dat genot «een eygen aanmatinge van
»de gene, die de voors. bedieningen in die voorgaande lyden
obekleel ende administratie gehad hebben van des Camers
«gelden, waer uyt de voors. huyshuure is helaell."

Geen resolutie of eenig ander, van de Regering uitgegaan
stuk bepaalde iels ter zake.

5 Augustus. Vernieuwing van de instructiën voor de
scheeps-boekhouders van 27 Maart 1005 en 20
Maart 1070.

Zulks geschiedde, omdat «hel grootste getal der scheeps-
oboekhouders uu een geruymen lyt in haren dienst seer ne-
•gligent en agteloos" geweest was.

■In 'teen oiï 'I ander poinct nalatig bevonden weidende",
moesten de scheeps-boekhouders door het Opperhoofd van hel
generale soldij-kantoor, met voorkennis van den Directeur-
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generaal en op aanklagt en len voordeele van flcn Visitateur
•ler scheeps-soldij-boeken, veroordeeld worden lot eene bocle
van 20 rijksdaalders »of ook wel swaerder gestraft en gede-
»gradeert werden, na proportie van hun misdryf ofte negli-
•gentie en agteloosheyt."

Vele boekhouders hadden »als een kunsje gepractiseerl"
meer volk op de scheepsrollen te brengen, dan werkelijk op
de schepen bescheiden was. Om dit Ie voorkomen moest op
"de rheede ofte aan boort van bet admiraals schip veelmaal
•aan d'een off d'ander stuurman off minder officier, wanneer
nle boekhouder daar na niet om en siet, de belalinge der
•scheepscostgelden gcdaen werden in bet soldy-comptoir, op
"rollen, by den schipper en boekhouder ondertekent."

Als straf op dal. "kunsje" werd gesteld deportatie.

5 Augustus. Last op het Opperhoofd van het generale
soldij-kantoor de rekeningen run personen, die Batavia
verlieten, af te sluiten, — oonaangesien de arresten,
die daarop gedaen soude mogen syn", — en die reke-

ningen «onder couvert van 's Compagnie's brieven (om
«door degene, dicse concerneren, niet agtergehouden off
verduystert Ie werden) Ie rasenden na de plaatsen

«ofte comptoiren, werwaerts sodanige personen syn ge-
ileslineeil."

De Regering achtte zich niet verpligt «door het bevorderen
«van een anders intrest [nam. dat van den arrest-legger op de
bewuste rekeningen] selve schade Ie lyden."

Hel. Opperhoofd moest op de te verzenden rekeningen aan-
leekenen »dc arresten, daerse mede syn beswaart, en len
«wiens behoeve, als om wat redenen, die syn gedaan", welke
aanteekening »ter plaetse, waar't behoort", weder in de boeken
ingenomen moest worden om te kunnen zorg dragen, dat»aan
de sodanige niet meer als de helft der gagie verstrekt ende
•andere ten behoeve vande crediteuren ingehouden off wel
"aan derselver gemagtigdens aldaar uylgekcerl werde."
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20 Augustus. Bepaling, dat overal binnen hel gebied
run de O. 1. Compagnie hel vaatwerk nop een en de-
»selve groote" moest worden gemaakt.

De hij ilcze gelegenheid vastgestelde grootte was:
voor een legger, 400 kan;

» halven legger, 200 kan;
» » aam, 100 kan;
» » halven aam, 50 kan.

50 Augustus. Toekenning non tien Commandeur Ie Ja-
para run 16 rijksdaalders 'stnaands nvoor hettracte-
menl van inlandse groten en van opperhoofden der
■passerende schepen mei siry, pienang, taback, thee,
«conti/Uuren, e/c."

Vroeger genoot de Commandeur te Japara daarvoor maan-
delijks 12 rijksdaalders en die te Padang 8 rijksdaalders.

De Japarasche Commandeur werd nu gelast «niets extra-
ordinair Ie doen afschryven, dewyle het daar mede seer wel
»sal konnen gestelt werden en de ecthare wharen en versna-
«pcringen op Java vry heler koop als op de Weslcust te
«hekomen syn."

9 September. Vaststel/int/ run hel gewigt van een pikol
op 125 ponden.

De pikol van 122 ponden, vastgesteld hij de resolutie van
24 December 1695, gaf lot allerlei «verschillen en moeyelyk-
«heyt van rekenen" aanleiding; de pikol van 125 ponden
daarentegen kwam beter overeen «met bel catly gewigt van
«de meeste noorder volkeren, die van Ziam uylgcsondcrl. de-
«welke niet meer voor een picol rekenen als 118 fö."

Deze regeling gold voor bel geheele gebied der Compagnie.
Overal moesten voorlaan in boeken en facturen «alle weeg-

»t»are goederen alleen in Hollandse ponden" worden vermeld,
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•sonder dcselvc met de gewiglen dier plaatsen van bharen,
•picols, cattys oiï andersints te vermengen."

4 Oetober. Toekenning van tractement aan den schrijver
en den bode van de Chinesche officieren Ie Batavia.

Genoemde officieren hadden dien schrijver en bode steeds
»op haar cygen kosten, hoewel ten dienste van hel gemeen
•gehouden."

Thans kreeg de schrijver ISO en de bode 100 rijksdaalders
's jaars uit de opbrengst der Chinesche wajang-spelen, «belopende
•ongeveer 400 rd' in 'tjaer, die len behoeve van het Chinese
•hospitaal ofte siekenhuys syn geëmployeert."

11 Oetober. Renovatie en mitigatie van het verbod van
L22 Jalij 1689 leijen het rondventen van brood.

üit stuk is afkomstig van Schepenen, die daarbij als straf
bepaalden eene boete van 6 rijksdaalders.

De mitigatie bestond hieruit, dal «deselve ordre niet verder
uylgestreckt sal werden als 10l binnen dese stad endezuydcr
voorstadt, behalven dat oock tot gcriefF van de soldatesquc
alhier verstaen is, dat met consent van hunne officieren het
broodl op de bolwercken, soo van 'tcasteel, als van dese sladt,
sal mogen te coop gebracht werden. Ende also het wille
broodl, dat nae het middachmael noch niet verkocht is, selden
door eenighe vaste calantcn affgehaelt wert ende gevolgclyck
in de hackers-huysen voor 't meerendccl sonde moeten verdroogen,
soo is oock verstaen Ie permitteereu, dat het selve witte broodt
des achter middaghs nae twee uuren ende eerder niet in de
kraempljes moge verkocht werden."

21 Oetober. Verbod tegen bel vervreemden, zonder ver-
gunning van de Regering, van notariële minuten, bij
vertrek, overlijden -ofte andersinls, 1' door Notarissen
of hunne erfgenamen.
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De vergunning moest verzocht worden:
1° door den Notaris zei ven: hij vertrek of ncderlegging van

het ambt;
2° door de Collegiën van justitie: hij deportement of »opseg-

»ginge" der diensten van een Notaris;
5° door de erfgenamen of boedelhcreddcraars: hij overlijden

van een Notaris.

8 November. Bepaling, dat de maandelijksche ovdonnan-
lic», — waarop de betaling van gelden, ontvangen wegens
'sHeeren geregtigheid, door den Secretaris run Schepenen
aan den Ontvanger generaal geschiedde, zoomede die,
waarop de overige stads-inkomsten wegens ijk-gelden,
defaut-gelden, condemnatiën, enz. tweemael 'sjaars in
(lomp" kas gestort werden, — alvorens ter teekening aan
den Directeur generaal aangeboden Ie worden (ingevolge
resolutie van 1 Junij 1688), door gecommitteerde
Schepenen met de protocollen, civiele en cviminecle rullen,
mitst/aders met de aanteekeningen van den ijk vergeleken
en met hunne handteekeningen bekrachtigd moesten worden.

8 November. Voorschriften nopens den tijd, waarop borg-
stellingen van Secretarissen, Vendameesters, Deurwaar-
ders en Boden, na hei eindigen van hunne bediening,
konden ingetrokken worden.

Die tijd werd bepaald op 6 maanden, na ommekmnsl
waarvan de. horgen of de ex-secretarissen, enz., dan wel hunne
weduwen of erfgenamen aan den regier, onder wien zij res-
sorteerden, moesten aanvragen drie cdiclale citaliën »van 14
«dagen tot 14 dagen, met afficlie van biljetten in de Nederduytsc
»en Chineese laelen", om, zoo niemand opkwam, van den regier
te verkrijgen een eeuwig silentium voor alwie alsnog iets mogl
helmen te pretenderen.

Desniettemin konden laatsthedoelden nog gedurende een jaar,
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na ommekomst van de bewuste 6 maanden, eene personele
actie tegen den ex-secretaris, enz., of diens weduwe en erf-
genamen instellen.

Na ommekomst van dat jaar moesten belanghebbenden op
dezelfde wijze, als ten aanzien der borgstelling was voorge-
schreven, aan den regter ontheffing van verdere verpliglingcn
verzoeken.

18 November. Verbod voor onderdanen van de Compagnie,
■die met ome pussen varen*', tegen liet overvoeren run
Engelschen, Fransehen, Deenen, Portugezen en tuiden 1
Europeanen, »'t sy na ofte van plaatsen, die onder
»'s Comp' gebiet behoren, off daer deselve maar alleene
«negotieert of wel het laaste aen hare onderdanen, nevens
•andere natiën, heeft overgelaten."

De Regering zag in het reizen van die vreemdelingen binnen
haar gebied slechts eene poging tol »het voortselten van hunnen
•morshandel en sluykeryen."

Als straf op de overtreding van dit verbod werd gesteld eene
boete van 100 rijksdaalders, te verbeuren door den eigenaar,
dan wel door den schipper van het vaartuig (»wie van beyde
»daar aan sal schuldig syn") voor »ider vreemt, Europeaans
"passagier off die daar van afkomstig sy en onder 's Comp8

"geboorsaamlieyt niet geseten is."

25 November. Aanstelling van een «apart persoon' tot
het registreren in een "daer toe te houden" boek van
de ordonnantiên, door den Directeur-generaal dagelijks
op den Kassier van het kasteel Batavia verleend, en
wel vóór di' onderteekening dier ordonnantiên.

Met dezen maatregel beoogde deRegering «meerdere gerust-
"heyt", aangezien daardoor controle op het kassa-boek mogelijk
werd, welke anders zeer moeijelijk viel, ja zoo goed als onmo-
gelijk was,
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De «aparte persoon" moest iemand zijn, »aen de casseofte
»den Cassier niet dependerende."

2 December. Verbod tegen hei maken van nieuwe en
hel repareren of vernieuwen van oude »stygers, speel-
»huysen o/f andere timmeringen in ofte over de voert
'Molenvliet en andere gemeene vaerten of rivieren.' 1

Tevens werden de ingelanden gelast, op aanwijzing van
Heemraden, »de rivieren en vaarten ie suyveren van alle oude
•balken, palen en andere houtwerken, die van sodanige ver-
•valle steygers, speelhnysen, etc. voor hare thiiyncn en landen
»gevonden sullen worden."

■jj- December. Last om goederen, gekocht oji eene Cotn-
pagnie's vendulie, binnen 14 dagen af te halen en te
betalen.

Alwie aan dien last niet voldeed, zoude gestraft worden niet
den verkoop a contant der afgehaalde, noch betaalde goederen
op de eerstvolgende vendulie.

Behaalden de goederen hij den tweeden verkoop een hoogeren
prijs dan hij den eersten, dan kwam het meerdere ten voordeele
van de Compagnie.

Behaalden zij een lageren prijs, dan was de eerste kooper
verpligt het mindere te vergoeden.

Deed hij zulks niet, dan werden zijne bezittingen, zonder
vorm van proces, geëxecuteerd.

Was hij onvermogend, dan zoude naar bevinding van zaken
gehandeld worden.

28 December. Voorschriften nopens de administratie van
gelden, enz. van onmondigen door Wees-en Hoedel-hamer.

De Regering streelde naar het verminderen van «'tsware
•capitaal, dat d'E. Conip. hier op Batavia op intrest" had,
en was geslaagd in het remitteren van een groot gedeelte
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van «liit kapitaal aan de eigenaren in Nederland. Maar len
gevolge van hel bepaalde bij de resolutie van 15 Augustus
1688 "Steygerde" dat kapitaal wederom, »alsoo bevonden
»werl, dat de capitalen der Weescanier, Heemraden, Boedcl-
»meesters, Kerkmeesters, Diaconie en 't Lasarus-huys vrv
•meer als de helft bedragen van 't gene d'E. Gomp. alhier op
«Batavia op intrest heeft."

Om hierin te voorzien bepaalde de Regering het volgende:
Ecrslelyk: van nu voortaan geen interessen van Wees-

meesteren off Bocdelmeestcren meer tot capitael byd'E. Comp.
te laten tellen, maar deselve op den verschyndag van uit0

.

Augusti jaarlyx door den Cassier in 't geheel te laten afbe-
talen, uytgenomen alleen sodanige interessen, welke de
langstlevende der ouders ofte andere opvoeders aan hare kinL
ofte kinderen ofte opvocdelingen, onder de Weescamer en
geensints Boedelmcestercn bescheyden zynde, geschonken sou-
den mogen hebben ofte nog willen schenken, ingevalle deselve
kinderen sober begoel moglen syn; welke interessen als dan
allecnlyk na voorgaende kennisse ofte besluyt deser regeringe,
op speciale ordonnantie van den heer Directeur-generaal, by
d'E. Comp. lot augmentatie van haerlieder kleyn capilaeltjc
getelt sullen mogen werden.

Ten anderen: van heeren Wcesmeesteren, item van Boedel-
meesteren te vorderen een memorie der capitalen en kinderen,
onder derselvcr opsigt en sorgc staende, met een berigt, hoe
veel capilaals gem. heeren Wecsmeesteren, item Boedelmees-
teren oordelen souden voor yder kint genoeg te syn by d'E.
Comp. tol desselfs eerlyk onderhout en verdere opvoeding te
laten verblyven, om, die memorie en dat berigt inge-
komen synde, daar over ons nader oordeel te laten gaan en
vast te stellen, hoe veel van de capitalen der meer bemiddelde
weesen men soo nu als na deseu successivelyk, na den stant
van 's Comp1 geit cassa, sal dienen aan de Weescamer en
Boedelmeesteren af te leggen; welke afgelegde penningen en
afbetaalde, overschietende intrest-penningen respeclive, mits-
gaders de capitalen, die d'E. Comp. boven den te statueren
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tax van nader aankomende weesen niel op intrest soude
mogen aannemen, nisdan in een wel versekerde kist, met soo
vcele, verscheyde sloten, als lieeren Weesmcesleren en Boedel-
meesteren respective nodig sullen oordelen, binnen de Weeskamer
endc vergaderplaats van Boedelmeesteren respective bewaart
sullen werden, totter tyt en wyle aan de gem. collegies occagie
voorkomt om deselve onder de gemeente bequaamlyk uyt
te setten, onder sodanige versekering en hypotheque, als by
dcrselver respective ordonnanlicn in de Statuten deser stadt
Batavia gerequirecrl en voorgeschreven wert, mitsgaders nn-
der 't passeren van behoorlyke Weesmeesters, als Boedel-
meesters kennisse, respective na voorgaande examinatie over
de sufficantheyt der debiteuren, hypothequen on borgen, en
daar over te nemene resolutie, waarvan ook in die te pas-
seeren Weesmeesters en Boedelmeesters kennisse respective
menlie gemaakt sal moeien werden; als wanneer Weesmees-
teren en Boedelmeesteren respective wegens die uytsetting
der gelden, wanneer de voors. requisitiën daar omtrent geob-
serveert syn, buyten alle nasprake en bekommering sullen
konncn syn, voornnmentlyk wanneer deselve haar nog hoven-
dien wegens de uytsetlingen van penningen souden mogen
hebben voorsien van het advys ende conformatie van heeren
Schepenen deser stede.

Ten derden is ook verstaan, dat heeren Weesmeesteren en
Boedelmeesteren respective in hel redden der boedels van
overledene personen, die hier ter stede onmondige erfgenamen
nalaten, geensints te gelde sullen maken, nogte inmanen alle
de goederen, soo onroerende als roerende, item inschulden,
even gelyk lot nog toe geschiet is en des Ie meerder noot-
sakelykheyt verweckt heelt, om d'E. Comp. mei soo veel Ie
meer geit op inlresl te beswaren, maar sullen voortaan
alleenlyk mogen verkopen de losse goederen ende de landeryen,
als waar uyi de weesen genoegsaam geen vrugten konnen
treckeu, maar veel eer continuele lasten, deterioratie en ver-
wildering, als mede bouwvallige ofte wel doorgaans onverhuurt
staande huyseii, .... dog egler die huysen niet anders dan
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na voorgaande advys ende tocstemmingc van heeren Schepenen,
conform haar Eerwaarde meergem. ordonnantie by de Statuten
deser slede: suilende gevolgelyk alle andere huysen voor
reecq. der gein. weeskinderen onverkogt blyven, ten besten
verhuurt en op derselver reparatie beboorlyke agt geslagen
moeten werden, waar toe baar Eerwaardens, des uools, een
ofte meer bequame, vigilante en getrouwe personen onder een
lamelyk salaris en beboorlyk verantwoording souden konnen
gebruyken. —En belangende de inschulden der gein. boedels
is mede verstaan, dat deselve door beeren Weesmeesteren en
lioeilelmeesleren respeclive niet sullen werden opgeëyschl,
indien en soo lange baar Eervv s

, na gedane ondersoek en
daar over te nemene resolutie, sullen bevinden, dal de debi-
teuren, hypolhcquen en borgen sufficanl ende daarvan be-
hoorlyk Schepen kennissen len behoeve der overledene ouders
gepasseert syn of wel, dat de debiteuren bel gebrekende van
dien by Weesmeesters of Boedehneesters kennisse respective
ben yt syn te suppleren, 'f welk dan geschiet synde ende by
resolutie daar van blykende, gein. heeren Weesmeesteren, item
Boedehneesteren desen aangaande buyten bekomnieringe sullen
syn ende gevolgelyk, by verloop en verarminge der debiteuren,
hypothequen ofte borgen, waaronder dooi 1 baar Eerw s . eenige
wesengelden uylgesel ofte gelaten inogten werden, niet aanspre-
kelyk wesen, len ware daar omtrent sii[)ine negligentie, ontrouw
ofte iels dicrgelyx ('t gene wy van beëdigde magistraals-personen
anders verhopen) mogte concurreren ofte gepleegt wesen; suilende
tol opeysching en verantwoording der maandelyxe interessen
van die debiteuren, in voegen als van de huurpenningen der
huysen gesegt is, eenige luyden mogen gebruyken.

30 December. Afschaffing run de belasting ad t rijks-
daalder daags, gesteld bij de pacht-voorwaarden <>p
elke dam, welke om water op padi-velden te lelden in
de Sontar-rivier werd gemaakt.

Die pachl of belasting bragl niet meer dan 40 è 48 rijks-
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daalders 's maands op en strekte volgens de Regering slechts
»lot beswaringe van den landbouw en den eygen rysteelt in
»de Batavise jurisdictie."

? (') Reglement voor de procureurs, postulerende voor
de Bank run Schepenen Ie Batavia.

1. De procureurs sullen gehouden syn yder regtdage, 't sy
datse parthye ler rolle hebben 01l niet, boven op debovensale
te komen en daer soo lange te blyvon, sonder dat ymant van
haer sal mogen affgaen, tot dat den raad gescheyden is, conform
het ;>'' arücul der Batavise Statuten, onder den tilnl van
advocaten en procureurs, op verbeurte van 2 rd*.

2. Item, soo wanneer gediiureiide de rolle een procureur,
wiens saecke door den geregtsbode behoorlyk werd uitgeroepen,
terstont, nae dat de bode eenmael sal geroepen hebben, niet
binnen en voor de banck komt, soo sal daerop, om de rolle
niet op te honden, by den Baad werden verleent comparuil
ol'te del'anll, ten laste ende kosten van dien defaillianten pro-
cureur, sonder dal hy snlx synen meester sul mogen in
rekening brengen.

3. Oock sullen de procureurs, 't syeysschers, 't sy verweer-
ders, bun voorlaen niet meer mogen behelpen, nog versoeken
dag len naeslen om haerc meesters, weiekers saecke sy bedienen,
in persoon te doen citeren, onder voorgeven, dat. sy niet weten,
waer, dat deselve woonen, nogh ook by haer komen ; inacr sullen
de procureurs in de saecke, waerin sy begonnen hebben te
dienen, alle de termynen gehouden syn waer Le nemen, sonder
dat. parthye haere meesters daer toe sal hebben in persoon te
dagvaarden.

4. Op alle termynen van saecken, daer in geliliscontesleerl
is en versogt wert dag om te repliceren, dupliceren, etc,
sullen den versoeckers ten gestelden dage om van dit lermyn
te dienen moeien geroet komen, off sal dit. lermyn anders

(') Jaar en tluimn van ilil reglement zijn onzeker.
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gehouden werden voor peremptoir ende d'versoekers van
dien werden versleken, salvo purge len nacslcn sonder verder
dilay.

5. Wanneer in eenige saecke soo verre geprocedeerl is.
dal'cr al van verdere productie is gerenuncieert ende een der
parlhyen van deselve renunciatie versoekl gereleveert Ie syn, soo
sal sulx niet werden toegestaen, tenzy boven de oncosten van
'i retardemenl van 't proces betaelt werde, voor de eerste maal

ende voor de Iwcede maal , ten profyte van
de armen, te betaelen by de procureurs van de requirant van
't relieff, ten waere by koude doen bryeken, dat niet by, maer
syn meester, oorsaork was, dat de slucken, welckers relieff hy
versoekl, niel voor de renunciatie syn g'exbibeerl.

G. Hem, sal den procureur, die de saecke ter rolle heelt
gepresenteert om Ie sien dienen van bevvys, alle syne bewysen
ende besebeyden op dal lermyn, die by meynl in de geheele
saecke te imployeren, simul ende seniel moeten overleggen,
sonder «lal namaels andermael de saecke daertoe, om te sien
dienen van nader productie, sal mogen presentccren, als naer
voorgaende bekomene relieff, te verkrygen in maniere als in
het jongste articul 9 g'expressecrt stacl.

7. Dat ook, als by parlhyen recollement werd vorsoghl, de
procureurs, yder voor 't syne, sullen gehouden syn de slucken
Ie noemen ende te specificeren, daerop sy bet recollement
versoeeken; ende verders, dat dan beyde de parlhyen te gelyck
haere getuygen voor beeren Commissarissen sullen hebben Ie
dagvaarden, om haere verklaringen te recolleren, en dal bin-
nen den tyl van veertien dagen, na dat de recollemcnten
geordonneeit sullen syn; ende de getuygen, gedagvaerlsynde,
niet comparerende, sullen van aght dagen lot aght dagen die
recollementen wederom ter rolle van beeren Commissarissen
gepresenteert werden.

8. Eyndelyck, sullen van nu voorlaen gene saecken ter
rolle mogen gepresenteert werden om ie dienen van inventaris
en slucken, voor en al eer den inventaris geinaeekl ende by
wederseytse procureurs geteykerit is.
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1696.
7 Januarij. Bepaling, dat de aan Compagnie's schepen ie

verstrekken boter voor de eene helft zoude beslaan uil
Hollandsche en voor de andere helft uil Bengaalsche
boter.

»Uil schaersheyt off gehreck van de eerste soorte" was der-
gelijke verstrekking »nu ;il een geruymen tyt in gebruyk geweesl
»en sulx genoegsaem 10l een gewoonte geworden."

9 Januarij. Last voor »«//<■ plaetsen <nn de Oosl en elders
»aen die van het guamisoen en andere bediende, daer
»nc« de verstreckinge van vlees en speel; gebrugkelyk
<>sy, voortaen de eene helft run het jaer het gewone
'rantsoen en de andere helft hel ordinaire oostgeld Ie
» versireeken."

»In liet stuck der verstreckinge van de costgelden en rant-
•soenen van montprovisien ofte contanten" bestond geen »vaste
»en eenparige voet."

Ook meende de Regering, dat door bovenbedoelde regeling
de eisehen van gezouten vleeseli en spek uil Nederland »eenig-
»sints" zouden kunnen verminderen.

Aan de gouverneurs of opperhoofden en hunne politieke raden
werd overgelaten de keuze van den lijd, »in'l welke de uyt-
•deelinge van't een ofte het andere, na de gesteltheyt der tyden
»en plaetsen, met de meeste vrugt en nuttigheyt, als genoegen
»van het volk, in iders resort sal konnen en behooren Ie ge-
«schieden."

9 Januarij. Regeling van copieer-werk op de »comptoiren
"in de gouvernementen en plaetsen om de Oost."

Het. »grool volume" van dat werk maakte de Regering
bedachl op vermindering daarvan: ook omdal »de moeyte en
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OEEL 111. 26

«kosten van copieren heler bespaerl sonde mogen werden,als
•daerby langer Ie continueren."

Zij gelastte daarom:
1" «voor hel vaderland voortaen niet meer als de soldy-boeken

»en daer loe behorende papieren, na de presente gewoonte,
»te copieren";

2" »van de dagregisters, resolutien, afgaende en aencomende
•briefboekjens en verdere papieren geen meer dan twee
»slel te vervaerdigen, 'I eene om voor een slaper by iders
•comptoir aen te honden, en 't andere (ongerekent de kleen-
•der en losse bylagen, die snccessive by de brieven aen
i>ns geciteert werden en behoren) herwaerts te senden om

•op onse secretarye bewaerl te werden";
3° »in 'i laeste stel by de afgaende en aenkomende briefboekjens

•niet ie laten influëren de brieven, die tusschen dese plaetse
•[Batavia] en hare comptoiren réciproque syn gewissell
•ofte over en weer geschreven";

4" »de prolixiteyl so veel mogelyk te vermyden";
:'»" »de comptoiren te ontlasten van sou veele adsistenlen ofte

•copiisten als, uyl hooide van hel gene voors. is, eenigsins
»sal koniien en mogen geschieden."

!) Januari]. Afkondiging van de gewone, jaarltjksche
plakaten. — Uitschrijving van een vast- en bededag
wegens hel aanstaande vertrek run de retour-vloot.

5 Maart. Prolongatie run hei octrooi der O. I. Com-
pagnie 10l hel jaar 1740 nncluys."
Afgedrukt in Cau en Seheltus, groot placaatl k, IV, 1325

15 Maart. Instructie voor de kooplieden en schippers,

Dit stuk, afkomstig van Meeren XVII 1"". is vermeld gevonden,
maar niet in liet Bataviasche archief aangetroffen.

Wig. ir, Aiignslns 1728.
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20 Maart. Last op den Curator ad lites te Batavia en
op talie andere, die, functie op de comptoiren in India
'bekledende, gelden, by d'E. Comp. op intrest staende,
wan overledene ministers, wier boedels onder hare sorge
«en administratie hanen te rullen, uyterlyk binnen een

■ inuenl n/j' ses weken na liet overlyden, niet het bedragen
wan den intrest, die tot dien tut daerop als dan sul
«piesen verlopen, la/ de negotie-boeken n/j' te schryven
«en by de soldy-boeken »)> reeen, van den overledene in
■te nemen."

Het voorgeschrevene hij de resolutie van 28 Augustus 1695
nopens de contanten, in boedels aanwezig, moest hierbij in
acht worden genomen.

In geval op buiten-kantoren, waar Weeskamers waren, boedels
voorkwamen van personen, die gelden bij de Compagnie op
interest hadden slaan, zonder erfgenamen ler plaatse achter
Ie laten, dan moesten Weesmeesteren binnen den boven aan-
gegeven termijn hoofdsom en interesl per wissel met het eerst-
vertrekkende schip aan hunne collega's te Batavia overmaken.

De Bataviasche Weesmeesters moesten hel bedrag van den
wissel bij Compagnie's kas te Batavia in oritvangsl nemen en
daarmede verder handelen, »als de ordre, daer van synde,
•medebrengt."

10 April. Verbod voor Diakenen tegen hei verleenen van
vergunning tot trouwen aan personen, in het Armen-
huis te Batavia woonachtig.

Bij voltrekking van het huwelijk moesten de getrouwden
het Armen-huis verlaten, omdat de Regering vai rdeel was,
dat »hel huwelyken van luyden, die in bel voors. huys uyl
»de aalmoessen der gemeente werden gealimenteert en onder-
houden, om verscheyde redenen voor ondienstig moei aangesien
•en geoordeell werden."
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1 1 April. Bepaling, dat Commissarissen van huwelijksche
en kleine zaken ogeene slaeven van diversche lijffheeren,
weel min een lyffeygen met een vry porluer" tot het
huwelijk behoorden toe te laten.

Deze uitspraak is afkomstig van Schepenen
Alleen dan oiogl hel huwelijk voltrokken worden, als de

lijfheeren of lijfvrouwen toestemden in «samenwooninge der
■conthoralen buyten haer huys ende oock by haere licentie-
•briefkens 10l houwen beloven geen andere dienst van deselve,
»uyt crachte van haere noch verblyvende slavernye, te sullen
■genieten als alleenlyck coeli-loon, doch niel hoogher dan sy

• linden, onvermindert de lasten haerer huyshoudinge en
■de opvoedinghe haerer kinderen, sullen rennen opbrengen,
■sonder meer."

25 April. Bepaling, dat ter Westkust mn Sumatra het
oppergezag aan geen hooger dienaar der Compagnie
behoorde opgedragen te warden dun aan ren Opper-
koopman.

Bezuiniging was de oorzaak van de/e bepaling; want sedert
jaren waren op die kusl »geen naamwaardige voordeelen"
behaald.

Ken 7" Mei 1(3% besloot dan ook de Regering 10l eene
belangrijke «reductie van den omslag op de Westkusl van
■Sumatra." Mei niel minder dan 200 personen werd hel
aantal dienaren der Compagnie aldaar verminderd.

7 Mei. Bepaling, dat het Collegie van Heemraden, zonder
voorkennis en vergunning van de Hooge Begering, geene
landen meer aan particulieren mogt «toestaan ofte aan-
otaxeeren, ook niet hel besit ofte de possessie daaraf
overlenen."

Deze maatregel werd genomen, omdat «reets al sou vèele
«landen aan particuliere Inyden syn uytgegeven en aangetaxeert,
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• dat de gene, die nog hier en daar resteren, voor den diensl
»\;m d'E. Comp. wel souden konnen nodig syn."

21 Mei. Verbod voor de buiten-kantoren vreemde Euro-
peanen en Iniiuic afstammelingen mei Compagnie'B
schepen of met vaartuigen run vrij-lieden naar Batavia
te laten vertrekken.

Van dergelijke lieden ondervond de Regering te Batavia
doorgaans vele moeijelijkheden, »ccr men haer van hier weder
»quyt racekt."

De meestcn hunner kwamen over »10l eygen intrest ende
•«chaede van d'E. Compagnie" om zich •met morsseryen ende
•quaede ofte onbehoorlycke handelingen te behelpen."

25 Mei. Bepaling, dul de gezagvoerders van Chinesche
jonken voor eiken, bij hun vertrek van Batavia ont-
brekenden schepeling hunner jonken zouden helalen eene
hoele run 15 rijksdaalders, wnvermindert de poenali-
h'ijlen tegens sodanige overblyvers, by het placcaat

-de dato 2H May 1690 gestatueert."
In weerwil van deze en meer andere, strenge bepalingen

legen den aanvoer van Chinesche nieuwelingen was de
Regering toch van oordeel, dal ten aanzien der Chinesche
gezagvoerders »niei al te precys dieni te werden gehandelt",
uit vrees voor verloop van de vaarl der Chinezen op Batavia,
•die van veel nuttigheyt is."

Bij bekkenslag liet zij eenige dagen later afkondigen, dat
achterblijvers in de ketting zouden worden geklonken »of
»wel by gratie, soo veel men dal nodig oordeelen sal (al was
»het 10l een getal van 50 stucx), tol hel onderhanden synde
•hooft aan de reviere te deser plaatse voor de enkelde rys
-aan den arbeyd werden geslell."

Nog eenige dagen later wijzigde de Regering, op verzoek
der Chinesche hoofden te Batavia, hare strafbedreiging in
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eene boete van 1200 rijksdaalders, op te brengen door <le
Chinescbe gemeente, waarmede alle achterblijvers voor ditmaal
vrij van straf zouden zijn.

Met geld kwam men ook toenmaals verre.

15 .liinij. Borgtogt voor den Bode van hel Collegie
van Schepenen.

Mei wijziging van het bepaalde ler zake in de Statuten
\an Batavia (100 realen) werd nu de borgtogt bepaald op
!>OO rijksdaalders.

Daarentegen werd zijn traetement van 52 tot 20 gulden
verminderd.

2(5 Junij. Verbod tegen hel oprigten binnen de jurisdictie
run Batavia, zonder vergunning der Begering, run sui-
ker-molens, arak- en kalk-branderijen, steen- en pannen-
bakkerijen en run houl-zagerijen. -

- Lusl 10l hel
aangeven binnen eene. maand run den eigendom run
zoodanige fabrieken. — Verbod tegen hel kappen van
haal op landen, aan de Compagnie toebehoorende. —

Last 10l het aangeven binnen zes maanden aan den
Secretaris van Heemraden van landen, waarop eenieh
«recht van besit ofte possessie by behoorlycke beieren
ran Ons ofte onse voorsaeten in dese regeeringe niet

«bethooni sol connen werden."
Ten gevolge van hel steeds aangroeijende aantal van boven-

bedoelde fabrieken bedierf «d'een den anderen in voorsz.
•neeringen", waaruil allerlei «moeyelycke processen, crackeelen
•ende swaere bancqueroeten" voortvloeiden. Ook werd het
liout rondom Batavia hoe langer hoe schaarscher. Bovendien
wisi de Regering niet eens. hoeveel suiker-molens, enz. zich
binnen de jurisdictie van Batavia bevonden*, noch welke landen
al dan uiel wettig waren uitgegeven, dan wel haar nou in
eigendon] toebehoorden.
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Om uit dit! »duysterheyl ende verwerringe" te geraken
gelastte zij de bovenomschreven aangiften.

De arak-branderijen, enz., binnen de stad en de zuider
voorstad «ofte de jurisdictie van den Bailluw" gelegen, moesten
aangegeven worden aan den Secretaris van Schepenen; de
suiker-molens, enz., ten platten lande «ofteonder de jurisdictie
•van den Landdrost" gelegen, aan den Secretaris van Heemraden.

De eigenaren moesten opgeven »het wacre getal van so-
•danighe suycker-molens, etc, mei byvoeginge, waer deselve
»syn gelegen en wanneerse zyn opgericht". op straffe van
afbraak der fabriek of van arbitrale correctie.

Na ommekomst van den voorgeschreven termijn voor de
aangifte zoude de Regering »sodaenighe dispositie over yeder
»van deselve laelen gaen, als wy dal ten beste onser inge-
•setenen sullen oordeelen ende bevinden te behooren"( 1).

De eigenaren van landen moesten »behoorlycke aenteecke-
•ninge lacteu doen. waer sodaenige landen zyn gelegen.
>wanneer en op wat fundament sy bun op deselve ter neder
»gesel h ofte wel possessie daer van getaomen hebben: om
•wyders onse ordre ende dispositie daerop all' te wachten;
«ende dal onaeogesien yemandl by monde ofte geschriffte
•door heeren Heemraden oll' eenige leden uyt deselve eenicb
•besil vergunt ofte gegeven mochte zyn. *i welcke dan by
•voorsz. aenleeckeninge mede voorgestelt ende opgegeven sal
•moeten werden: op poene, dal nar verloop van voorsz. lyt
•de gene. die sich niet aengegeven ende voorsz. aenteeckeninge
•versuyml sal hebben, in syn pretentie niet gehoorl ende
•daer en boven nae gelegentheyl gecorrigeerl sal werden."

Ten aanzien van de suiker-molens, enz. werd nog bepaald,
dat alwie met bet houwen van zoodanige fabriek bezig was,

('I lu de jurisdictie \;>n den Landdrost bleken aanwezig Ie zijn:
1 16 soiker-mojeas,
33 steen- en pannen-bakker\jeii,
l(t kalk-brandcryen,
21 boulzaagmolens,
i arak-branderyen.
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zonder vergunning der Regering daarmede niet mogl voort-
gaan, op straffe eener boete van 200 rijksdaalders en afbraak
der begonnen bouwwerken.

De poenaliteit op bel onwettig kappen van hout werd vast-
gesteld op eeiie boete van 100 rijksdaalders «ofte wel andere
•arbitraele correctie."

Deze «waerschouwinge" werd alomme, waar zulks gebrui-
kelijk was, in de Nedenluitschc, Chinescbe, Maleische en
Javaansche talen aangeplakt en de naleving daarvan aanbevolen
aan de beide Collegiën van justitie, aan Heemraden, Advocaat-
fiscaal, Bailluw en Landdrost.

24 -lulij. Voorschriften nopens de dogie-, guarnisoen-en
'hospitaals-boeken deses casteels" [Batavia].

1. Eerstelyk, dal het opperhooft over het generael soldy
comptoir omtrenl de boekhouders der comptoiren en schepen
alhier die ordre sal hebben te stellen en Ie doen observeren.
dat de reecq. \;m luyden, die, 'tsy van haerebescheyden posten
iien land ofte de schepen, na 'tsiekenhuys gaen, niet meer on
heele ofte halve maenden, maer altyl op denselven dag werden
afgesloten, ten eynde hunne verdiende gagie mag accorderen
mei de belastinge van hunne halve gagie by de hospitaels
boeken.

2. Dal den biniien-regent van 'thospitael liet notitieboekje
der inkomende en uytgaende personen niel alleen alle dagen
sal hebben ellen Ie houden en niaendelyks met syne ontler-
tekeninge Ie bekragtigen, sonder daer in eenig versuym te
plegen off luyden uyl te laten, om by confrontatie van't selve
tegens de hospitaels-boeken altyl ie konnen sien, of de luyden
na behoren en niel ie veel ofte te weynig syn belast, maer ook,
gelyk dal de oude ordre medebrengt, alle morgen aen den
boekhouder van hel hospitael pertinent hebben op te geven.
wal luyden den voorgaenden dag in het hospitael syn gecomen
en van waer, op dat den laesten deselve haer soldy reecq.
hehoorlyk sal konnen afvordcren en, die gebrekende, opsoeken:
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off wel ten belange der lieden, komende van schepen, de namen
opgeven aen hel oppcrlioofl van liet soldy comptoir ofte den
visitateur der scheepsboeken, om hem deselve te doen bestellen
en alsoo alle schuil reecq. l»y de hospitaelsboeken, sooveel
mogelyk, Ie verinyden.

~>. Dal, den gein. boekhouder van het liospitael na desen
gene schuit reecq. van luyden, die uyt het hospitael vertrecken,
aeii deselve niccr sal vermogen in handen te geven, maer
onder bchoorlyke qaitantien moeten overleveren, die van luyden,
hier aen huid bescheyden, aen den logie- ofte guarnisoen
boekhouder, wacr onder deselve sorteren, en die van de schepen
aen den visitateur der scheepsboeken om de belastinge op yders
formeele reecq. na behoren te besorgen en naderhand, by bc-
vindinge van versuym, te konnen welen, wie daervoor behoorl
te responderen.

4. Dal den boekhouder van het hospitael by het journael
inde belastinge der verleerde gastos na desen, sonder versuym,
sal hebben Ie noteren, niet alleen voor hoeveel niaeiiden en
dagen, maer ook van en 10l wat tyl de belastinge werd
gerekent, met byvoeginge wacr de luyden syn van dacn
gecomen, waer ook weer beland of wel dal overleden syn.

a. Dal den boekhouder van liet hospitael sal moeten be-
sorgen, dat de rolle der verslreckinge van contanten en kleden,
die niaendelyks in hel hospitael geschieden, hehoorlyk bewaêrl
en niet verslingert werden, om de belastinge der lieden by de
boeeken altyt legens deselve Ie konnen confronteren en nasien,
wal abuysen daeromlrcnl souden konden wesen begacn.

6. Dat voorlacn, gclyk dat reets voor eenigen tyl isinge-
voert eu nu gepractiseert werd, aende chirurgyns van hel
hospitael voor het cureren van luyden, die niet vuylc siektens
syn besmet, geen betalinge sal mogen geschieden dan van de
soodanige, die op liiiime soldy reecq. genoeg te goet hebben,
dewyl andersints de last van die betalinge oneygentlyk werd
gedragen by d'E. (lomp., van wien de gera. chirurgyns hun
loon komen te genieten, syndc van even sodanigen opsigt en
consideratie als de voldoeninge der confiscatien aen de officieren
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en dienaren der justitie, vernielt ter resolutie van den 28slfn

January 1689 en I4d«" Juny 1694.
7. Dat het voortdragen der saldo's van soldy reecq. uyt

de afgeleyde by de nieuwe boeken van luyden, die in het
vaderland eenige vermakinge aen hunne vrouwen of vrundcu
hebben gedaen, na desen niet meer sal mogen geschieden,
dewyl anders de helalinge der vermakinge sodanige luyden in
hel vaderland niet kan volgen, dog sal het ook van andere
luyden, en die in het vaderland niets verniaekt hebben, door
de logie- en guarnizoen hoekhouders deses casteels niet mogen
gedaen werden, ten waere mei speciael consent en ordre,
conform de ordre en resolutie deser tafel van dato 26 July
\iu')2\ en cyndelyck ofte ten

8. Dal*de gewone ofte ordinaire verslreckinge op reecq.
van maentgelden aende bediende der zcevaert en militie ge-
rigt sal moeien werden na yders winnende gagie, sondcr de
gene. die maer i> en 6 guldens ler inaenl winnen, even soo
veel ;ils andere van 9 en 10 gl. te laten genieten, alsoodaer door
veroorsaekl werd, dat de eerste noyt 10l een elfen reecq. met
d'E. Comp., veel min een weinig Ie voren konnen geraken.

24 Julij. Bepaling, dal, behalve aan Compagnie's dienaren
op Onrust, (hui slaven en ketlingjongens, min ulirie Ie

Batavia regt hml op een maandelijksch rantsoen rijst
run o gantang's of 40 ponden, inplaats hiervan zouden
worden uitgekeerd 11 zware stuivers.

Aanspraak op dat rantsoen maakten militairen (»lot corpo-
»raels en sergeants in eluys"), Compagnie's ambachtsliedeneo
zeevarenden, die aan land bescheiden waren.

Zij verbruikten echter «lal rantsoen niet, hetgeen door de
schrijvers en schaftmeesters der militairen en ambachtslieden
voor naauwelijks de helft der waarde verkocht werd.

Bovendien gaf de verstrekking van dat rantsoen aan de
administrateurs veel •moeyte en rusie,"
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27 Julij. Last op één der Regenten van het Lazarus-
huis als kassier de geldelijke administratie van die
inrigting te voeren en elk halfjaar adn den Gouver-
neur Generaal in te leveren een overzigt der geldmid-
delen, »mel byvoeginge van hel restant der cassa."

24 Augustus. Verbod tegen het uitleenen run geld aan
inlanders onder verband van hunne slichaamen" (pan-
delingschap).

Vooral in midden-Java was dil gebruik bij Gompagnie's
dienaren en vreemde Oosterlingen in zwang.

De Regering, hierop opmerkzaam gemaakt door den «veltheer
«Aria Sindoureedja," was van oordeel, datallerlei «ongemacken
»uyl sodanigc verbintenissen konnen resulteren en veroorsaakl
•werden, buyten dat deselve nok niel anders konnen werden
«gehouden dan voor onbillyck en strydig tegens de yryheyt der
"Javanen, dewelke tol gene slaven mogen werden gemaakt."

Zij gelasiie daarom, dal «alle de gene, die eenige penningen
»op de voois, conditien ofte onder verbintenisse van de lichamen
"harcr debiteuren hadden uytgeset, haar binnen den lyl van
•twee maenden na de publicatie van dese ordre souden moeten
»addresseren ler secretarie van de plaatse, alwaar sy hun be-
»vinden, om sodanige schulden, niet het vernietigen van de
«corporele verbintenis, in een simpele civile, srhultkennisse en
»obligatie te laten oversebryven en veranderen."

In Augustus 1699 is hetzelfde verbod nog eens voor Cberibon
uitgevaardigd moeien worden.

9 Octob'er. Last op de hoofden en kwartiermeesters van
Compagnie's kruissende vaartuigen zorg Ie dragen, dot
inlandsche praauwen, welke run eene behoorlijke pus
voorzien waren, niel werden gemolesteerd. — Bepaling,
dal non praauwen, van Batavia naar Java vertrekkende,
passen zonden worden verstrekt, geldende voor alle
plaatsen langs de kust.
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Ad 1"""\ De Compagnie's vaartuigen, welke de üolandsche
praauwen moeslen beschermen, maakten 't zoo bond onder hel
voorgeven van de praauwen Ie visiteeren, dat de inlandsche
liaiulelaren »voor deselve byna immer soo bevreesl en be-
»kommert waren, als voor de rovers selve, die hun in bet
•vaarwater onthouden."

Ad 2 ,i "m
. »Hct uytdrucken van een vaste ofte sekere plaals

»by de passen, die alhier aan de vaarluygcn, verlrcckende na
•Java's Üostkusl. werden mede gegeven, door de voors. kruys-
sers genomen en niishruykl werd lot een oorsake om de

«linden te i|uellen en parthye geit af te persen, wanneer
•juyst imand buyten sodanige plaats door haar gereneontreeii
»ofte gevonden werl, alhoewel in de saak selve ganls geen
■misdaad resideert ende de sodanige vry staat, als merendeel
»in hun eygen land, de geheele oostkust van Java te bevaren."

12 October. Last om de brieven van de Heeren XVII 1""
of van de Indische Regering, welke op buiten-kantoren
werden ontvangen, aldaar in volle vergadering te openen
en te lezen.

Vroeger deden de Gouverneurs en Commandeurs zulks pri-
vatiin, hetgeen waarschijnlijk tot moeijelijkheden aanleiding gaf.

It* October. Voorschriften nopens het opzenden van
Compagnie's dienaren naar Malaria.

De Gouverneurs, Directeurs, Presidenten, Commandeurs en
mindere opperhoofden op de buiten-kantoren werden aange-
schreven :

1" aan geene gequalificeerde ministers van de pennen!'militie
(de eersten tol boekhouders en de laatsten tot sergeanten
inclusief), die hun verhouden tijd niet hadden uitgediend,
te vergunnen naar Batavia op te komen, tenzij niet afge-
schreven gage, van den dag af, waarop zij hun kantoor
verlieten;
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2° zonder verlof der Hooge Regering geen «lier ministers
(boekhouders en sergeanten uitgezonderd), hoewel hun
verbonden tijd geëindigd was, Daar Batavia te laten opkomen
dan nadat hun de orde <ler Compagnie ter zake, — t. w.
dal hun gage insgelijks zoude worden afgeschreven, indien
zij ongenegen waren naar hel vaderland te vertrekken en
de Regering hen Ie Batavia niet noodig had, — in rade,
onder de vereischle aanteekening, was voorgehouden. Hieven
zij desniettemin hij hun voornemen, dan moest daarvan
aan de, Ilooge Regering berigl worden gegeven.

Het bepaalde hij de resolutie van 13 Julij 1678 nopens
hel opzenden van seconde personen hlecl' van kracht.

Alle Gouverneurs, enz., die in strijd met deze voorschriften
handelden, zouden niet alleen zicli deswege moeien veranl woor-
den, maar ook belast worden met de gage, «dewelcke sal
•wesen verdient hy luyden. die tegens den teneur deser
"resolutie dooi- haer sullen werden golicenlieerl."

Deze voorschriften zijn door Hecren XVII 1"'" goedgekeurd hij
hun schrijven aan de Indische Regering van 27 Junij 1699.

Reeds iu Oclohcr 1697 moest de Regering wegens «hel
'praesente gebrek en schaarsheyl van bequame dienaren" deze
voorschriften mitigeren «omtrent luyden, [naar Batavia opge-
zonden], die van hare bequaamheyl en ervarentheyt preuve
• gegeven hebben."

Zie ook bij 24 Jannurij en 30 Augustus 16C7. 15 Oclolier 1677.

20 November. Afkondiging run dejaarlijksche plakaten
betreffende de "t'huysvaarders."

4 December. Instructie roor den Winkelier nm hel kasteel
Batavia.

1. Dewyle van ouls Ie hlyken komt, dal den winkelier in
cas van verstrecking aen (lomp* dienaren, om daervoor op
hunne soldy reecq. na uso belast te werden, altoos versieu
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is geworden met een ordre of prys-couranl over de kleden,
die liy stonde uyi te reykeri, en gemeenlyk dicteert, dat deselve
gecalculeerl en gereguleert is, sodanig d'E. Comp. op die
goederen, met hun ongelden beswaert synde, suyver een half
cent percent quam te profiteren; en gemerkt by 't slul der
winkel boekjens van A" 1094/'.):; distinctelyk koml te blyken
(als b\ die van andere jaeren ook sal komien ervaren werden),
dat dese begeerde |>

r
. c 1". advance seer onderscheydentlyk in

Inin soorten weide bevonden, sul\ op eenige wel te veel en
weder andere te weynig geprofiteerl sy, even als bier in
'i vervuli; stael aengetekent, namenllyk het:
Guinees lywaet, gemeen geb. van de kust advanc* pr

. cte
. B2 1/»

» » » br. bl. » « » 41—

Sallempoerisseu, gem. Geb » » » 75'/2
Parcallen, gem. gel) » » » 62—

Zeyldoek. br. bl » » » 82V,
Hallas, gebleekte » » » 49'/4

Gingams pinasse » » » !>.">

Haftas, bi'. blauwe » • •■ 4.~» 1/.2
Baftas, swarte, heele breede, Souratte. » •• « 45'/2
Hallas, swarte, halve breede » » » 88%
Dekens. Souratte, gecatoeneerde « » ■ 64'/ 2

Chitsen, breede ...
» » •> !>4'/i

» smalle » • » 87'/2
Genas, Bengaels » » » 61 —

Zeyldoek. ruw » » >< 04
2. Alle hetwelk een klaar bewys geeft, dal de gem.prys-

courant, waerna de bovenstaende eenjaarse verstrecking is
gereguleert, vande gerequireerde nuttigheyl niet sy, en ook
geconsidereerl kan werden noyt perfecl te konnen wesen,
aengésien 'er veele, ja byna alle sorteringen van kleden, wel
van een benaming, nogtans seer verscheyden van deugt en
prysen bevinden, die evenwel na de prys-couranl op ecnen
voel inaer werden verslreekl, waer uyl dan dese seer ver-
schillende advances moeien volgen.

3. Eu dewyle baer Ed. de Ho. Reg. tevreden syn en hun
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als nog voldaen houden, dat de verslrecking van kleden aen
Gooip' dienaren koiul te geschieden met de daerop beraemde
p r

. eentos advance, synde '/2 cenl percenl ofte evensoo veel,
als deselve hy de kiene winkelier l<»l gerief aen dese stads
gemeente werde verkogt, te weten hall' c l percenl advance, na
dat de goederen alvorens behoorlyk beswaert syn mei hun
engelden, nanielyk de Coromandelse en Bengaelse met 6 per-
centos, dat is 4 voor de Coromandelse en Bengaelse en 2
\oor de Bataviase, en de soorten van Souratta eenelyk mei 2
percentos Bataviase. ongelden, gelykse van hier na de huyle
comptoiren afgaen.

4. Soo sal lot voorkominge van alle abuysen de voorsz.
prys-courant werden ingetrocken en gemortificeerl en daerom
den winkelier goede agt hehhe te geven omtrent de goederen,
die hy gemeenlyk uyt de negotie packhuysen deses casteels
komt te ontl'angen, dat sulx noyl en geschiede dan mei or-
donnanties, waerop de nomber en het kostende van het pack
of packen specifice mei of sonder ongelden, uyt de packhuys-
hoeken getrocken, genoteert bevonden werd, op dat hy dadelyk
gereet en in slael sy Ie berekenen, legens wal prys hy 't
selve in te nemen en voorts de verslreckinge Ie doen heeft,
daer altoos wel opgelet dient, die sodanig komt ie volgen,
sulx de opgem. begeerde p'. c to

. advance suyverlyk en liever
wat ruym voor de Compe ie hoven blyven, evenwel tesorgen
voor merkelyk exces.

5. Invoegen nu al de kleden aen Comp! dienaren moeien
werden verstrekt na dies ware kostende, daerop telkens de
vnsle voorgestelde advances gerekenl syn, waerdoor een yge-
lyk stael Ie ontfangen whaer na syn geit volgens 'I hegeerde.

4 December. Instructie voor den klein-winkelier nut liet
kasteel Batavia.

Eerstelyk, soo sal 't van DE, pligt syn de boekjens ter ver-
antwoording uwer administratie ten principalen in maniere
en op sodanige wyse te houden en sluyten (overslaende de
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«Tinnen, die'er in resideren mogte), als dewelke in de jongste
twee jaren, ler verbetering vande oude styl, op nieuw in
praclycque gebragl sy; behalvendal gene tol nader verbetering
moei werden geobserveert, 'i gunt mei den anderen in 'i ver-
volg deses gejtereerl en tol meerder klaerheyl daerby gevoegl
en gerequireerl werde, namentlyk:

alle maenden precys sullen de goederen, soo wel die van
hinten plaetsen aencomen, als dewelke wederom derwaerts
afgescheept en versonden werden, behoorlyk dienen ingeschreven
d'accoorde mei de negotie boekhouder deses casteels, waerloe,
als in andere gelegentheden meer, een parate confrontatie,
soodrae doenelyk, gerequireerl en geobserveert dient, mitsgaders

en daerenboven sodanig ook maendelyx in te nemen, niet
alleen alle goederen, als ten beboeve van dese winkel in de
negolie packhuysen en anders op onlonnantien verstrekt en
gelevert werden, maer

ook alle soorten van beraemde wharen, die voor contant aen
ilese stads gcmeenle werden \erkogt en betaelt, conform de
prys-courant, op nieuws over een cleen gedeelte derselve
beraemt, als 't geen wyders over dat poincl bier agter breder
te volgen slael.

Soo dienl maendelyx, gelyk voorsz., al mede geboekt, dal
tot geschenk voor «lees en geene g'employeerl en op ordon-
nantien uytgereykl werd; van gelyke moet ook

met de gemene reecq. van consumptie of andere oncosten
alle maenden sonder versuym werden gehandelt, onnodig
synde om geen dubbelt werk Ie maken, dat de onkosten, ten
behoeve van baer Kd. verst reckt en gevallen en waervan als
nu een seperate reecq. werd gehouden, oyl yetwes al, onder
de voors. geni. reeck. van onkosten werde gemengt, maer
daer mede te handelen, als ten deele in usantie is en in
't vervolg nader aengewesen werd.

Want. lerwyle men susltneenl, dal hel alle maenden van
wal te veel omvrage is, soo sal ten uytterste om de drj
maenden in practycq gehouden moeten blyven, preciselyk
in- en al te schryven alle verdere soorten van verstreckingen,
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gelyk daer syn, die buyten de gemene reecq. van'l geconsu-
meerde en len laste van opgem. reecq. van oncosten loopen,
en maendelyx afgeschreven werden, te welen:

d'separate onkosten ten behoeve van haer Eds
.,

d'equipagie-onkoslen of verstrecking aen schenen,
item aen de volgende administratien, als:

d'equipagie-werf, daer Onrust en ook dat van de
patsjallangs en kleine vaertuygen onder begrepen is,

d'artillcrye,
d'medicinalc winckel,
't ambagts quartier,
d'wapen-camer,
't graen magasyn,
't provisie- en yser magasyn.

Ook sal ten laste van de nieuwe geformeerde reecq. der
Ed. lieeren van de Ho. Reg., etc., over bet gunt by liacr Ed s

.,

om naer uso betaelt te werden, afgehaelt is, ook alle drie
inaendeii precys en yder voor het syne bysonder gespecificeerd
dienen ingeboekt, om deselve na verloop van een jaer, den
debet ingevorderl synde, als dan met de kassa reecq. deser
winkel te debiteren de vereffening konnen vinden.

Belangende de onkosten of 't geconsumeerde in dese winkel
(uyt welkers hooft voorts ongemell en ook de saecke selve
wel nagelaten mag werden, te welen, hel doen van eenig
kleen gerief aen dees en geene) en 'I gunt nu in gchruyk is,
om 't halve jaer op speciael consent en ordonnantie vand'Ed.
heere Directeur-generael te brengen, ten van de gecon-
sumeerde parthyen, sal voorlaen niel om 'I halve jaer, maer
om de 7> maenden moeien geschieden, op dat, dit nevens't op-
gem. aldus verrigt werdende.

men alsoo te beter in slaet kan wesen 't requisit van
den Ed. heere Directeur-generael te voldoen, niet de ware
restanten van dees winkel, ten minsten telkens na verloop
van 14 dagen, na 'l eyndigen van de 3 gepasseerde en inge-
schreven maenden te konnen overleveren en 'l welk daerom
nagekomen dient.
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DEEL 111. 27

en gelyk voorsz. liet van practyk moei blyven, dal alle
maeiulcn de voor contanl verkogte goederen aen de gemeente
weiden ingeboekt, soo sal voortaen ook van des administrateurs
besorging moeten wesen, te welen, datalle sodanige penningen,
u\l dien vercoop geprocedeert, preciselyk om de ö maerulen,
eonform gedane inboeking, op ordonnantie van d'Ed. beer
Directeur-generael, gebragl werde in Comp'gemeene geltcasse.

En om dees laetste periode facil te doen gevolg en ciïecl
nemen, sal hel ook onnoodig syn, den winkelier eenigé penningen
in voorraed behoude, gelyk bevonden werd gepractiseerl te
wesen, om nyl syne eassa te betalen de contante verstreckinge
naer nso aen <le levrydragendc lielmliardiers en doinestii|iien
\an svn Ed. den I re Gouverneur-Generael, mitsgaders por-
celynen, etc, die ingekogt werden: daerom sal hel eerste
haei' addresse comen te vinden directelyk tot de geltcassa, als
ined ik hel andere, dat reqnireren mogte ingekogt te werden,
in welk geval den administrateur deser winkel hem sal hebben
l'addresseeren aende oppercooplieden deses casteels, mei wiens
kennisse dan 'I nodige ingekogt en door den kassier, gelyk mei
andere geringlieden n r geschiet, belaell werden sal.

Ende om een sekere weg Le houden, dat nog d'E. Comp., nog
de gene. aen wien het gerief voor contante penningen per ver-
coop komt te geschieden, komen verkort te werden, in sulken
gevalle men bevind, dat'er verteringen van goederen syn, soo
wel Vaderlandse als Indise. van een en deselve benaming, nog-
lans seer onderscheyden in deugt en prysen, en waerop evenwel,
solider snlx altyl aen Ie merken, maer een ord. en gewone
prys, volgens de opgestelde prys-courant, werd behaell en betaelt,
soo sal, lot voorkominge van alleabuysen, de voorsz. prys-courant
ten principalen werden ingelrocken en maer alleen blyven
over een kleen gedeelte wharen, die van weynig onderschey-
dentlyke apparentie, ten opsigt der prysen, in'l toekomende
werden aengesien.

Want geconsidereerl synde, dal. haer Ed. de Ho. Heg. te-
vreden syn en hun als nog voldaen houden mei de van outs
daerop beraemde p'. c'° advance, dal is, in cas van vêrcood
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aen d'Ed. heeren der hooge regering, wegens de Vaderlandse
wharen 50, en aen die van de gemeente 78 percenlo, mits-
gaders op de Indise wharen aen voorsz. Ed. heeren 30, en van
de gemeenIe !J0 percentos, te welen, nadal den incoop van
alles alvorens behoorlyk beswaert sy mei hun ongelden, gelyk
daer syn de Cormandelse en Bengaelse kleden mei üp' el0, dal
is 4 voor de Cormandelse en Bengaelse en 2 voor de Bataviase,
en de soorten van Souratta ook uyl hel Patria, eenlyk mei 2
percenlo Batavise ongelden, even ;tls deselve van hier na de
buyten comptoiren afgesonden werden.

Soo sal, als van emporte, dees winkelier voor eerst goede agl
nebbe te geven omtrent de goederen, die hy komt te onllangen,
'l sy van buyten plaelsen of nyl de negotie-packhuysen, ofook
wel andere administralien, waeraf by hem vercoop of verst reekin-
gen werden gedaen; ie weten, dat hy dies kostende incoops mei
alle ongelden pcrfeclelyk inneemt, als hiervofen nog eens is
genoleerl; en Waertoe, om een gerede calculatie en uytrekening
wegens de suyvere percentos advances over de soorl en prys,
van 'l gene hem ondiciislig is, te kunnen maken.

voortaen aen hem, winkelier, geen verstrecking altoos uyl
de negotie packhuysen sal mogen geschieden dan mei ordon-
nanties, waerop de nomber en hel kostende van hel pack.
paeken, stuck of stuckx, specifice, mei of sonder ongelden, uyl
de packhuysboeken gelroeken, genoleerl bevonden werd. en

wacrna hy dan, in cas voorsz., sig sal hebben Ie reguleren
en besorgen, dal alles, wal buyten dees volgende prys-couranl
aldaer verkogl werd, sodanig komt Ie geschieden, sulx deop-
gem. begeerde percentos advance suyverlyk en liever wal ruym
voor de (lomp. ie boven blyven. evenwel ie sorgen voormer-
kelyk exces.

Invoegen nu meest alle goederen moeien werden verkogl na
dies kostende, daerop telkens de vaste voorgestelde advances
gerekent syn en waerdoor een yegelyk stael te onfangen regl,
dat is in dese, whaer na syn geld volgens 'l begeerde, dog:

over eenige soorl wharen, als voorsz. werd aengeroert, en
die van wal minder aengelegentheyl off prys veranderingen
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scbynen Ie wesen, werd geen swarigheyt gevonden den winke-
lier een prys-couranl voor te scliryven en waerna bysulxsoo
verre sal hebben ie reguleren, nogtans met dese ordre, soo
wanneer in toekomende iels van dier soort mogl aencomen
int hooger prys "I prysen, dat den winkelier hem met dal
rapport sal hebben Ie addresseren aen de oppereooplieden
deses casteels, die dan hel nodige redres sullen komen te he-
sorgen; deze prys-courant bestaet dan over en in hel volgende,
namentlvk:

Vaderlandse Wharen.
Incoops Vercoop

ncii il'Kil. heereu aen de ge-
iler ho. reg. 10l meente tol

50 pr . e<". 7.rp p'. eto .

Naygaren 'I pont 2.—. — rd" 1 rd*l '/8

Knopen, swarle, haire 'Igros 3.—.
— « l'/2

» l*/«
Moscovite jugten 'I pont —.15. » 3/a » '/,

Papier, divers, dog by de riem noyl te
verkopen dan expres op schrif-
telyeke ord. van de oppercooplie-
ilen des casteels en dan 10l de vol-
gende prysen, als:
grool mediaan d'riem 20.—.--- » —» 12

» eleen » » IK. —.
— • —» 9

» » l'omiaet » B.—. - * —» t»
Verrnwen. I'yne, diverse, als:

verinilioen 'I pont 2.10. • \'n » 1 */a
lilauwselol'olysmall. » .li>. • :i/a » '/»

spaans groen ■ 1.10.— « 3/4 * 7I«
scliyt geel » 1!j. »

3/8 » '/2
» gemeene, diverse, als:

liruyne ocker
geelen ocker
liruvn root a ~ ~

. i
» —. 2.— » 7.., »

„loot Wllll • s

amber
meni
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Siyl'sel 'I pont. —. 2.— rd9 7,, rd' •/,

Speceryen, diverse, als:
Ibely » —.12. - » —» I '/.,

noten » —. 2.— » — » '/.,

nagelen » —. 8. » —» 1—
calllieel » .6. » — » */s

Indische Winnen :

LOl "Il |,r. ctO, 10l 50 |l r . C to.

Dekens, Souratte, gecattoeneerde, 'l stuck 4.10.— rds
. 2nl2' ,

Niquanias, Souratte » 1.18. »
7/: i '

Leer, l'ersiaense 'I vel 1. 2.— »

1697.

22 Januarij. Nadere voorschriften nopens het calangeren
van gesmokkelde goederen.

Tusschen den Advocaat-fiscaal van Indië en den Ontvanger
en Licentmeester was verschil van gevoelen hieromtrent gerezen
naai- aanleiding van opium en manufacturen, achterhaald door
de bedienden van den Boom in het vaartuig van een Chinees,
waarbij laatstgenoemden zich beriepen op de resolutien van 24
Pebruarij IGGO, 5 April IGGI, 29 December 1G77, op de
instructie van 22 September IGGIJ en op het gewoonte regl.

Tot aelucidatie" van hare resolutien van 12 Jnlij IGG7 en
29 December 1 077 verklaarde nu de Regering: »«htl de
Ontfanger ende Licentmeester in 'taenstaende sullen syn en
hlyven gequalificeert selve te doen de calange over alle ver-
boden ende gesloocken wharen, dewelcke door haer ofte haer
suppoosten ontdeckt ofte aengehaelt, mitsgaders bevonden sullen
werden Ie belmoren aen burgers ofte vrye ingesetenen ende
hier aencomende vreemde negotianten, wegens dewelcke ge-
volgelyck alleen lid confiscatie van soodaenige verboden ofte
gesloocken goederen behoeffl geprocedeert Ie werden: doch
dat ten belange van verboden ofte particuliere wharen, die
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insgelycx door de bedienden van den Boom sullen werden
aengehaelt ende bevonden werden te comen uit 's Comp'
schepen ofte uyt andere oorsaecken te concerneeren haere
dienaeren, tegens dewelcke, boven de conliscatie van soodaenige
aengebaelde goederen, oock geconcludeert soude moeien werden
lot verdere straffe van deportement als anders ('t welck boven
't oflicie van den Ontfanger ende Licentineester soude gaen),
dal alsdan in soodaenigen gevalle ende niet anders de Advocact
Bscael sicb nevens baer sal hebben te voughen; ende omtrent
de verdeelinge in de confiscatie van het aengebaelde dan oock
alleen g'observeert moei werden bet besluyt deser taeffel van
den I2 je» Julij 1667."

28 Januarij. Regeling van de voorloopige toelage («trac-
ttement"), te verleenen aan weduwen eau gouverneurs,
directeurs, enz. van, buiten-kanlorcn.

De weduwe van een gouverneur of directeur, «dewelke
»met eenen beeft de caracler van Raat van India", mogt
behouden »een lamelyk genot uyt de provisie magasynen",
totdat zij met de eerste, geschikte gelegenheid naar Batavia
vertrok.

Op de reis naar Batavia moest zij ook van de noodige
provisién worden voorzien.

De weduwe van een gouverneur of directeur, »met eenen
•niet geweest synde Baat van India", kreeg van Compagnie's
wege tot haar vertrek niet meer dan water, brandhout,
nachtlicht, zout en specerijen, «suilende al hel overige, dat sy
sal nodig hebben en versoeken, door haar tegens den waren

•incoopsprys aen de Comp. voldaan moeten werden."'
Ook aan haar werd voor de reis hel noodige verschaft.
Van alle verstrekkingen aan zoodanige weduwen moest aan

de llooge Regering »een pertinente specificatie" worden inge-
diend »om daar over na bevindinge van saken aan dese tafel
»te disponeren en alle excessen voor te komen."
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1 Februari). Bepaling, dat de praauwen, geladen met
zand en de Antjol-rivier afvarende, bij het tolhuis al-
daar evenveel tol moesten betalen, als de praauwen,
geladen met aarde.

Vermits in de pacht-voorwaarden wel sprake was van aarde,
maar niet van zand, maakten de vervoerders van hel laatsle
nioeijelijklieden omtrent het betalen van den tol.

Zand-praauvven, in dienst van de Regering, waren tolvrij.

5 Februarij. Bepaling, dat Bengaalsche boter te Batavia, i>p
Ceüon en te Kormandel, •daar deselve run Bengale direct
t'ontfangen werd" verantwoord moest werden tot 150
ponden per pot, doch op alle andere hanteren en schepen.
■alwaar men de sclrc als ui/1 de ticccdc hunl en dicnlcn-
ogevolge soo veel onder ontfangt," tot 120ponden per pot.

5 Februarij. Voorschrift nopens hel zweren van een
eed bij de aanvaarding hunner betrekkingen duur rice-
gouverneurs, directeurs, presidenten en commandeurs.

Bij den Artikel-brief was zoodanige eed voorgeschreven,
maar «genoegsaam gehelyk in ongebruyk geraakt."

De Regering was echter overtuigd van "de nuttigheyt en
•nootsakelykheyt" van dien eed en gelastte daarom de stipte
naleving in dit opzigl van den Artikel-brief.

Wie zich bij zijne benoeming te Batavia bevond, moest den
eed afleggen in de vergadering der Hooge Regering, aan han-
den van den Gouverneur Generaal; wie zich elders bevond,
»in volle vergaderinge, aan handen van den gene, die de
»voorsiltinge voor sodanigen nieuwen Gouverneur, Directeur, etc.
»daar in sal eoiupoleron olie, hy gebreke van dien, die hem
»hel naaste in rangh sal komen te volgen."

Zij, die »de earacter van Raed van India" bezaten, behoefden
den eed niet al' Ie leggen, omdat deze reeds begrepen was in
den eed, »voor de Baden van India beraamt."
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8 Februarij. Last op het Opperhoofd run het generaal
soldij-kantoor: 1° geene rollen run • verdiende gagie
om voldoen ofte betaeli te ironie»" op te maken, dan

met voorkennis en op speciale order eau den. Directeur-
generaal; 2" zorg te dragen, dat de personen, die
>hun tot den ontfang voordoen, de regie luyden syn,
'intcr oen de betalinge behoort Ie geschieden."

«Verdiende en te goet benoude gagie" van overleden ol
afwezige, inlandsche militairen was meermalen ten onregte aan
anderen dan hunne «ware minden en erfgenamen" uitbetaald.

Ook trachtten dikwerf lijfheeren van slaven oi' pandelingen
door lusschenkomst van die slaven en pandelingen zich van de
•bewuste gagie" langs onwettige wegen meester temaken.

8 Maart. Bepaling, dal o'sComp'. hooft-residentie op de
oost-kust Jura" van Japara naar Samarang zoude

worden orergebragt.

Reeds in November 1(>92 was daartoe besloten, maar aan
dal besluit geen gevolg gegeven, omdat de »niéuwe fortresse"
te Samarang nog niel «bequaem en in staet" was «'sComp*
«posthouders daer binnen te logieren."

27 Maart. Vaststelling door hel Collegie van Schepenen
van zekere koperen en kouten malen voor den Keur-
meester run liouic-mnlcrialen.

Deze malen bestonden uit de volgende:
</. vier koperen stucken, aen den anderen gecloncken.

waarvan:
hel eerste is de breedte van een gebakken metselsteen,

houdende i 3 duym, als mede de dicte van dien, synde 2
dnvmen;

het tweede is de lenghte van een cleene vloersteen, gebacken
synde, houdende 8 duymen, en de diele van 1 duym;
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het derde is de lenghte van een gebacken metselsteen, synde
ÏO'/4 duyiu. mitsgaders de dicte van een vloersteens fora»,
synde 1' ', ilnyin. oude

hel vierde is de lenghte « »il' het viercanl van een vloersteen,
synde 12s/s duym, als mede de dicte van een vloersteens form,
symlt' 1 l/j duym schaers;

b. een aparte koperen maet, welcke aen d'eene syde ver-
thoont de dicte van een panne form, synde % duym, mitsga-
ders «lies breedte, synde, 1 1 '/-, duym, ende «lies lenghte, synde
15'/a duym, hebbende aen de andere syde de diete van een
metselsteene form, synde. ü l/,. duym, mitsgaders dies breedte,
synde B*/, dnyni, ende dies lenghte, synde ll'jlnyni:

c. twee houten inaelen van een calck baly, houdende de eem
maete dies breedte boven aen de mondt, synde 193/, duym,
item dies hoochte, synde 21'., duym langbs de schuynheyl
van de duygh, mitsgaeders de tweede maete, houdende de
breedte van een calck baly onder op den bodem, synde 143/4
duym, alles Rhynlantse maete."

Een behoorlijk geijkt slel dier malen werd I»i| het Collegie
van Schepenen gedeponeerd en een ander stel aan den Keur-
meester afgegeven »om by hem in denselven dienst ghebruyckl
»lc werden."

Renovatie en ampliatie van vroegere bepalingen
nopens hei dragen van krissen, licht, tjap's en verblijf
van inlandsche vreemdelingen te Batavia.

De bewuste bepalingen waren »sedert eenige jaeren her-
«waerls hoven malen" overtreden, weshalve de Regering die
bepalingen vernieuwde en, «voor soo verre daer van in'l
•vervolg van desen placcale niet sal werden affgéweecken,
»in allen deelen confirmeerde."

Zij verbood mitsdien aan alle. «onse ingesetenen, Maleyers,
Baliers, Javanen. Macassaren, Bougies, Amboineesen, Banda-
neesen. Ternaten, Papouen, Saleyereesen, Boutonders, Bima-
neesen, l'apangers, Mallabaren, Mooren, Caffers ende soo mede
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de Chineesen off andere inlantse natiën, alhier woDende, gelyck
oock aen vreemdelingen, van wat natie ofte conditie deselve
mochten wescn. dese plaetse met haere vaerluygen frequen-
teerende ende van buyten incoomende, ende voornamentlyck
alle slaeven in't generael, van niemant uylgesondert":
1" eene kris of eenig ander geweer, »hoedanich 't selve oock

»sy", bij zich ie hebben
2° des avonds na 9 uur op si raat te verschijnen.

Alwie des nachts zonder wettige reden met geweer werd
bevonden, zoude:

a. voor de eerste maal: hel geweer verbeuren en voor
drie maanden in de ketling geklonken worden (de slaven bij
hunne meesters);

b. voor de tweede maal: zwaarder aan den lijve worden
gestraft.

Alwie over dag zonder wettige reden met geweer ging naar
tuinen of landerijen, gelegen builen den omtrek van de buiten-
forten, "vverwaerls het ten insichte van 't wildt gedierte als
«anders niet veyligh sy sich sonder geweer te begeven",
zoude gestraft worden:

n. voor de eerste maal: met verbeurte van het geweer;
b. » » tweede » : »eens daar over gestrafft synde",

met arbitrale correctie aan den lijve.
Een slaaf, over dag zonder wettige reden met eeii kris

betrapt wordende, zoude gestraft worden:
a. met verbeuring van de kris;
b. » afsnijding van bet hoofd-haar:
c. ■> gcesselen of laarzen »op de billen" achter het stadhuis,

dan wel aan den naasten boom, waertoe de respective officieren
>• geauthorisceiï werden ten eersten, sonder figuure van proces,
maer voort te vaeren. mits daer van rappor) doende aen de

"respective heeren Presidenten der Collegies van justitie."
Slaven, die zich na 0 uur 's avonds op straat bevonden

•buyten het h olie de presentie van haere lylfheeren,
«lyffvrouwen (die derselver kinderen", moesten opgeval, ge-
geesseld of gelaarsd en naar huis gezonden werden.
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Vrije inlanders, na O uur 's avonds zonder licht op straat
betrapt, verbeurden eene ltoete van 10 rijksdaalders; bij on-
vermogen om die boete te betalen zonden zij achter hei
stadhuis gelaarsd dan wel gedurende 3 dagen in eene donkere
gevangenis opgesloten worden.

Het verbod Legen bet dragen van krissen en ander geweer
gold voor de stad, met inbegrip van de singels en voorsteden.

Zoo iemand genoodzaakt was mei eenig geweer in oi uit
de slad Ie gaan, moest bij binnen bet aangegeven gebied bel
geweer aan een slok of piek over den schouder dragen.

De •priackas" [sic] mogten op hel land, waar zij beschei-
den waren, zoolang zij binnen de jurisdictie van Batavia ver-
toefden, dragen hunne parang's, alsmede een stok van de lengte
en dikte van een balven piek, »op de voorsz. poenaliteyten."

Op bel verbod legen bet dragen van krissen werden uit-
gezonderd :

1° de kapiteins, luitenants en verdere hoofd-officieren tol en
mei den rang van vaandrig;

2" de oudste sergeant van elke kompagiiie;
5° »die bel wyders om goede redenen olie insicblen byson-

•derlyck mogte loegestaen werden."
\an deze laalslen zoude worden uitgereikt een lang-

"werpig stuckje pargament, met bel waepen van Batavia
»daer op gedruckt ende beschreven met de naemen der
•persoonen, mitsgaders by onsen Secretaris onderteeckent",
welk bewijs zij bij zich moesten dragen en bij bel in-
en uit-gaan der stads-poorten vertoonen).

4" «alle inlantse natiën, dewelcke ten nutte van 'l gemeene
dbeste successive by de hooge regeringe deser landen
•mochten werden nodieb ende dienslirh geacht, 'l sy als
•loontreckende dienacren off viywillige soldaten ten dienste
«van d'E. (lomp. aen Ie nemen olie gebruyeken,
«doch alleen voor den lyl, datse onder't gesach van Comp".
•militie werden gebonden ende geemployeerl."

Deze laalslen moesten bun kris of ander zijd-geweer dragen
boven bun opperkleed aan een lederen riem of porte-épée.
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Niemand mogl een inlandsch vreemdeling, vooral geen Ja-
vaan, in zijne woning opnemen, alvorens deze, bijgestaan
door de hoofden zijner natie, zich had aangemeld hij de
•daer loe gestelde" gecommitteerden «omme behoorlyek onder
«ieder natie aangeteeckent te worden", op straffe van:

,i. voor Je eerste maal: eene boete van 10 rijksdaalders;
b. » » tweede en volgende keer: arbitrale correctie.
De hooiden «ofte ten minsten eenige derselver" moesten zich

voor den vreemdeling verantwoordelijk stellen en, wanneer
zulks verlangd werd, hem «telkens te, heide ofte te voorschyn
brengen" zoo niet, dan moest de vreemdeling >ten eersten

•nae de plaetse, waer hy van daen gecoomen is", teruggezonden
worden.

Op eene boete van 10 rijksdaalders moest binnen 7> maan-
den een iegelijk aan de daartoe gecommitteerden opgeven de
vreemde inlanders, die zij in bunnen diens! hadden, van
welke aangifte zij een bewijs zouden ontvangen »mct notitie,
"onder wat hooft desclve ressorteeren."

Uvorens dil plakaat uit te vaardigen, gaf de Regering
blijkens bare resolutie van 12 April 1607 aan de Presidenten
der Collegien van justitie en aan de Officieren van de justitie
te kennen, dal de bepalingen nopens hel gaan langs straal
en het dragen van licbl »om verscheyde redenen niet allyt
•ende omtrent een veder nae de lel ler" behoefden toegepast
te worden, weshalve »haer Ed. in dien deele en ooek verder
•omtrent andere poincten en leden van dit placcaet soo veel
•moderatie ende inschickinge sullen mogen ende dienen te
•gebruycken, als haer Ed. nae, i yis gelegentbeyl ende voorval
"van saecken sullen oordeelen en bevinden te behooren."

Ü<> April. Intrekking run één der twee betrekkingen
van Hoofd-regent over de Krawangsche landen.

De vervanging van den overleden Hoofd-regent, Aria Wira
Saba, werd ondienstig geacht wegens »de voorgevallen, me-
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»nigvuldige geschillen en moeyelykheden" tusschen de twee
Hoofd-regenten «over het onttrecken van nialkanders volkeien,
»het disputeren over de limietscheydinge van iders district,
«onderlinge, jaloesy, als anders meer."

Het gebied van Aria Wira Saba zoude voortaan bestuurd
worden door de Oemboel's en hoofden, die »'t gesag althans
»over deselve is loebetrouwt, sonder aan eenige andere ordres
• gehouden te syn. dan die haai' van hier ofte uyt onsen name
»door den Luytenant of Gesaghebber te Tandjongpoera sullen
>> werden bekent gemaakt."

Onder het gezag van den overlevenden Hoofd-regent, Toe-
menggoeng Panata Joeda, stond niet alleen het district Krawang,
maar zulks reikte ook over de Preanger-landen, tot Galoeh toe.

30 April. Regeling der verstrekkingen ten behoeve van
den Water-jiscual en van de gecommitteerden uit den
Raad van justitie bij gelegenheid hunner commissie
tot hel monsteren van retour-schepen.

Deze monstering werd blijkbaar aangegrepen als een middel
om zich, voor rekening van het algemeen, te goed te doen.
Want jaarlijks namen de kosten daarvan toe en waren laatste-
lijk tot niet minder dan /'714 : 8: — geklommen.

Om aan dit misbruik een einde te maken, bepaalde de
Regering, dat »lot voors. commissie ten laste van de Comp."
hoogstens in rekening mogt worden gebragt:

»60 ryksdaelders contant, te verstrecken uyt's Comp
°cassa en niet [zooals gebeurd was] uyt de gelden

van de Canier der justitie;
■80 kannen zeek :

»25 » mom;
» 2 » oly van olyven:
» 3 kannen Hollandse azyn;

38 m; 1 101 1. boter;
» 1 '/ï bos waxkaarssen, en
»100 stux steenbraassems."
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3 Mei. Wijziging van In-l bepaalde bij de resolutien
van 25 April en 12 ■hilij IG9I nopens het ontvangen
van spetie.

Omdat hel «besigtigen en natellen der contanten" niet altijd
»lc practiseren" was vooral hij ontvangsl van groote hoe-
veelheden uil Patria — mogten de kisten verzegeld in de geld-
kamer opgeborgen worden.

Het zegel was onder bewaring van den Directeur-generaal.
Van de verzegeling werd eene acte opgemaakt.
Den 16d™ Augustus 1ü97 is bepaald, dat de zakken moesten

geteld en «eenige van yder spetie" bezichtigd worden.

21 Mei. Verbod tegen het verkoopen van eenig nnlants
*of uytlants geweef", tenzij voorzien run een inaande-
lijksch winltelbriefje ml 2 rijksdaalders.

Voor verkoop van »snuy steryen ofte kleinigheden" behoefde
men zich slechts van een dagelijksch briefje ad 2 stuivers te
voorzien. Maar onder dien dekmantel verkochten ook sommigen
•verscheyde soorten van Javaense kleden en ruw linnen",
waartegen de Chinesche pachter van de groenten-kramen en
winkeliers opkwam.

De straf op de overtreding van dil verbod was eene boete
van 12 rijksdaalders, »le verbeuren by die bevonden sal werden
»na verloop van ses dagen in de maend sonder sodanigen briefje
•eenigerhande geweef te koop gestell ie hebben."

21 Mei. Regeling der kostgelden en rantsoenen voor
Compagnie's dienaren ter Java's Oostkust.

Bepaald werd «omtrent de dienaren, aan lanl en op de
»vaartuygen bescheyden, nevens hel gewone rys rantsoen, de
•uytdelinge der contante costgelden te laten geschieden, even
sds alhier 10l Batavia; dog den tyt synde tot de rantsoenen,
»als dan aan liet zeevarent volk, die op de palsjallangs en
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«andere vaertuygen syn bescheyden, voor yder man maandelyx
■te laten verstrecken:

»40 ft rys;
»13 i) cadjang en boonen;
•> G » vlees;
» 3 » speek;
» 2 » swarte snyker;
» 2 » tammerinde;
» 3 » zout :

» 2 mulsjcns olvven oly of lty gebrek 2 'tt' boter;
» 4 kannen arark, en
» 4 gedroogde vissen:

•mitsgaders aan de posthouders en ambagts gesellen aan lant:
«40 tó rys:
'10 » cadjang ot' boonen:

o u » vlees;
» 3 » speek;
» 3 » zont, en
» 2 nmlsjens olyven oly of 2 ffi boter."

5 Junij. Voorschriften nopens het n/- en aanschrijven
van pari/jeu, bij de negotie-boeken op dr builen-han-
toren voor rekening run het generale negotie-kantoor
te Batavia.

Eerslelyk, dat wanneer men lot. Batavia ofte op eenig
bnyten eomptoir by de negotie hoeken respective de reecq.
van het eomptoir generael iels sal willen aenrekenen ofte ten
laste brengen, om consequent op het een olie ander eomptoir
nader veranlwoorl olie vereffent Ie werden, nyl hoedanigen
oorsaecke hel sonde mogen wesen, als by voorbeelt, wanneer
men op wel geeondilioneert ontfangene cassen, parken, gelt-
kislen, elc.. voor welkers inhont de sebeeps overheden geen
verder verantwoordinge subject syn, by 'l openen derselve
conform de resolutien descr laeffel van den 28 January 1089,
item 23 April en 12 ,lnly 1694, iets te kort offe manequerende
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bevinden mogtc ofle wel wanneer eenige cnopmanschappcn
bevorens ongetaxeerl bevonden waren, die nog aengerekenl
suiulcn moeien werden, ook dat omtrent het versondene by
facture eenige misreecq. 10l eygen nadeel begaen ofte ver-
sinmi wan- de vereyste ongelden van thollen, vragten, etc.
daerop in reecq. te brengen ofte dat men aen dese ofte gene.
't sy ministers ofte bediende van buytenlantse vorsten als anders,
eenige verslreckiiigen van gelden, etc. gedaen mogle hebben,
die hier ofte elders wederom sonde moeten nylgekeerl werden,
en diergelyke andere oorsaken van belastingen meer, men snlks
na desen niel meer sal mogen volbrengen dan mei sodanige
parthyen, 'i sy van te kort ontfimgen ofte naderhand bevondene
goederen, olie wel \an bevorens versn\ inde of Ie korl aengere-
kende geltsommen, in effecte sodanige comptoiren, daer hei sal
behoren, by de naeste gelegentheyl in faetura aen te rekenen,
latende sodanige differenten, om de aenreecq. niel Ie ver*

suymen olie vergelen, soo lange by de negotie boeken opeen
aparte reecq. van hel comptoir, 'l welk hel verschil concerneert,
10l 'er gelegenlheyl sy om de bclaslinge by facture Ie volbrengen,
len (-inde alsoo degene, die bet op sodanigen comptoir in-
eiiinbeerl, daerdoor in slael mag syn hel vereyschte redres
in hare boeken mede Ie besorgen, en alsoo alle differenten
en verschillen tusschen hel een en 't ander comptoir te weren
en nvt den weg Ie leggen.

Ten anderen, dal ook om deselve redenen van alle differenten,
sooveel mogelyk, Ie weren, van alle partyen, die men op de
lniyten comptoiren ofle tot Batavia by de negotie-hoeken
respective, in maniere hier voren vermeit, ten faveure van de
reecq. van hel comptoir generacl en gevolgelyk ook van hel
een off ander comptoir, alwaer dan tot redres een tegenbe-
lastinge dient Ie geschieden, sal hebben ingeschreven, 'I sy
wegens over ofle boven facture ontfangene goederen, misreecq.
op deselve, in cassa ontfangene gelden als andersints, sodani-
gen comptoir ofte comptoiren, in wiens voordeel de inschryvinge
is geschiet, na desen daervan allyl de exlraden uyl hel jour-
nael der negotie boeken van de plaetse. daer die inschryvinge
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is geschiet, mei de naeste daer toe voorkomende gelegent-
lieyt, onder de secretariale papieren ofte l>y de brieven, met
vermeldinge daer at' in deselve, sullen moeten werden toege-
sonden, om daer na resiprocque de inneminge te konnen
doen volbrengen en alsoo accoord te gaen. Suilende om
ook daerin te vaster legens alle versuymenisse te gaen,
sulxs altyt moeten werden gebragt ofte genoleerl onder
de naeste factuur, die na sodanigen comptoir sal werden
gesonden, ten eynde ook dengenen, die aldaer de negotie-
boeken hout, door dien weg daer van kennisse Ie doen
hebben.

Ten derden, dal men na desen op de Indise eomploiren van
alle contanten, die elders in Comp" eassa sullen werden gelell ofte
reets gelell en, onder de Comp. synde, op hel generael werden
overgeschreven, om alhier,'l sy aen heeren Weesmeesteren deser
stede, den curateur ad liles, boedelmeesteren der Chinesen en
andere vreemdelingen haere slerfhuysen, ol' andere curateurs
ofte gemagtigdens van boedels, voorts de diaconen, buyten-
regenten ol' andere particuliere luyden, weder uylgekeert Ie
werden voor ecnige legaten, ernenissen, condenmatien, conlis-
calien, eolleclens der buyten gemeentens, en't gene op eenige
plaetsen uyt de armbussen werd geligt ofte andersints, be-
hoorlyke en pertinente wisselbrieven sal moeien maken op
sodanige collegien olie personen, aen welke de uytkeringe sal
moeten geschieden, en dal men deselve, Ie welen buyten ge-
wone wisselbrieven, die de houders en leiders, berwaerls \er-

treckende, mede nemen, olie selve aen hare gemagtigdens
oversenden, onder 's Comp8 . papieren in hei packet der brieven,
mei vermeldinge daervan by deselve, even als alle andere
wissels, sal moeten berwaerls seiulen om, alhier ler generale
seerelarye geregislreerl synde, voorts gesonden Ie werden aen
diegene, daer hel sal behoren, ten eynde deselve de uytkeringe
van sodanige penningen konnen besorgen.

Ten vierden, dat men na desen op de comptoiren van India
by de iaboekinge van eeniye contanten olie gelden, dewelke
voor reecq. van eenige overledene Comps dienaren elders in
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DEEL lil. m

haere cassa sullen werden getelt, boven hetgene dienaengaende
\i\ resolutie van 2!5 Aug. 1697> is gestatueert, altyl duydelyk
en onderscheydentlyk sal hebbed Ie noteren of sodanige getelde
penningen op de soldy reecq. der overledene syn goetgedaen,
om in hel Vaderlani aen haere maegen ofte erfgenamen te
werden uytgekeert, dan wel of de uytkeringe van sodanige
getelde penningen alhier tol Batavia ofte elders aen den curatenr
ad liles off yniainl anders van des overledens vrunden en erf-
genamen op daeraf verleende wisselbrieven, soo als dal hier
voor onder hel derde poincl gestel) is, sal moeten geschieden,
ten eynde den boekhouder generael by ontmoetinge van sodanige
posten geredelyk mag blyken, welke van deselve tot de reecq.
van de generale Comp. ofte welke 10l de reecq. van deseofte
gene Indise comptoiren behoren.

En h'ii laelsten, dal de vorenstaende poincten en ordres,
niii tusschen hel comptoir Batavia ende de mindere respective
comptoiren van India geobserveert Ie werden, ook plaelse sullen
hebben en agtervolgl moeten werden tusschen alle soodanige
Indise comptoiren. als mei ofte onder malkanderen eenige
correspondentie en gemeenschap hebben ofte besendingen aen
den anderen doen, gelyk dal soodanig geschiet, niel alleen
tusschen de comptoiren, gelegen om de west van dese plaelse,
als Ceylon, Cormandel, Bengale, Souratta, Persia en Mallabaer,
maer <h>U wel tusschen deselve en eenige comptoiren om de
noort, ;ils Malacca, Siam, etc, buylen de correspondentie, die
ook hy deselve noorder comptoiren, bysonder Siam en Japan,
even als wederom in de oosterse provintien ondermalkanderen,
werd onderhouden, aengesien de reecq. derselve l>\ voorsz.
generale boeken, na 'l opgeven van den boekhouder generael,
ten belange van de westerse comptoiren in comparatie vande
algemeene reecq. van Batavia niel minder syn besel met dier-
gelyke verschillen en dwalende pari yen, dewelke na den onl-
fang der boeken van deselve comptoiren daer uyl insgelyx slaen
voorgestel! ie werden, waerom voorsz. ordre op deselve comp-
toiren nok niel minder vcreyschl en nodig is geobserveert te
werden. Suilende door de respective gouverneurs, directeurs,
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commandeurs en mindere opperhoofden der buyten comptoiren
het afschrift deser resolutie moeten overgegeven en ter hand
gestelt werden aen degene, die het houden der negotie boeken
incumbeert, ten eyode liaer in bet observeren en uytvoeren
van de ordres, daerin begrepen, daerna precise te reguleren.

i 2 .lulij. Toekenning min den Majoor, Commissaris over
de zaken van den inlander, run een lulleen legger
«zeel;" of Spaanschen wijn 'sjaars,

Hij kreeg dien wijn »10l een recognitie van syne moeyten
»ende extra ordinaire diensten."

Zijn kostgeld bedroeg l~> realen 's ïuaands.

9 .Inlij. Voorschriften voor de schippers en boekhouders
van ler reede Batavia aankomende Compagnie's schepen.

Zoolang het lossen van hel schip duurde, inoesl of de
schipper óf de boekhouder «gestadig" aan boord zijn.

Hij het verzenden van geloste goederen naar den wal moest
met die goederen, ten behoeve van de Opperkooplieden des
kasleels. medegegeven worden eene »b\ een van bun beyden
»orden telyk getekende memorie van de nombers en namen
•van ider der packen, kisten, kassen, vaten of andere wharen."

Zij moesten zorg dragen, dal «de toesigl der ontfang aan
•boorl en weder uytlevering aan land" in elke praauw toe-
vertrouwd weid aan •nagterc en beijiianie slierlieden of
•mindere officieren."

Hehalve vergoeding van eventuele schade voor de Compagnie
werd op hel verwaarlozen dezer voorschriften als straf gesteld
eene bode van «twee maanden gagie of by verdere noncha-
•lance nader correctie na bevindinge van saken."

5 Augustus. Verbod legen het rerleenen run pardon
non Compagnie's dienaren, die naar vijanden van de
Compagnie of uuur de Engekchen deserteerden.
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Hel deserteeren nam sterk loe, vooral «onder Uel gemeene
«volk."

Pardon mogt alleen verleend worden aan diegenen, die
•haar door dronkenschap of een puure onbedagtsaaniheyt,
«solider voorgaande niisdryven, tot de Engelsen of andere,
•'sComp" vyandea niel synde, begeven sullen hebben."

Ti Augustus. Regeling mn «de gastos ofïe consumptie"
van den Resident te Cheribon.

Nevens G realen kostgeld «of soo veel in der tyl desselfs
«quahteyl sal mede brengen", werd aan den Resident vd.
jaarlijks toegekend :

l aam •zeek" of Spaansche wijn;
I val mom of bier;

Ui) 11: Hollandscbe of Bengaalsche boter:
25 kan oltjf-olij;
25 » Hollandsche azijn

1 last rijst;
'/„ » tarwe;

kaarsen en lamp-olij »tol suynig gebruyk sonder meer.'

7A) Augustus. Bepaling, dat uil Compagnie's luis niet
meer behuild zoude worden voor de padi, welke hel
Collegie van Heemraden nis tienden mn Compagnie's
landen in ontvangst mun en mm Compagnie's graan-
magazijn afleverde.

Sedert eenige jaren had die betaling plaats gegrepen »tol
«soulaas van de lasten" van lieeren Heemraden. De Regering
echter was van oordeel, dal die betaling «oneygen" was,
vermits de tienden waren «een vrugt en incomen van 's Comp 1
•eygen landen."

Heemraden bleven desniettemin belast met dr inning dier
tienden.
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30 AUffUStUS. ¥T I 1 , J
sa octotw.

*
' e-m»/ /(v/cw woeker.

Voor geld, voorgeschoten op levering van suiker, eischten
«haelsnrhtige huilen" over enkele maanden eene rente van
50 10l lüO pet.

Anderen /Riten hun geld uit legen I a i pet. 'smaands,
•onaengesien het kennelyck is, dal door hel verval van
«den liandel ende neeringe Ie deser plaelse, in comparatie
«van voorige tyden, wanneer soodanighe inlressen voor
•wettieh conden passeeren, 't selve als nu niel anders strec-
»ken can dan 10l volcoomen ruyne van onvermogende
•luyden."

De Regering verbood daarom hel vorderen van zulken
hoogen interest en bepaalde:
1° dat voor geld, opgenomen voor suiker, niet meer renten

dan ten hoogstcn 7, pet. 'smaands mogt bedongen
worden, »o|i verbeurte van alle sodaenige gelden, als
»nae de publicatie deses bevonden sullen worden hoven
•ofte contrarie dese ordre op voorsz. gewas geleent Ie
»syn":

2° dal, indien men in suiker betaald wilde worden, men die
voor Compagnie's prijs en 10l geen grootere hoeveelheid
dan de geleende penningen mogt aannemen, op straffe
als voren:

3° dat Notarissen zich zouden onthouden van hel passeren
van obligatiën of contracten 10l leverantie van suiker,
op straffe eener boete van 20 rijksdaalders voor elk
vergrijp;

4" dal niemand in eenig geval hooger interest zoude mogen
bedingen dan s/ 4 pet. 's maands of 9 pet. 's jaars, op straffe
dal de Collegiên van justitie voor hooger interest geen
regt zonden verleenen;

!V' dal Notarissen in obligatiën, contracten of andere instru-
menten, waarbij hel stipuleren van interesl werd vereischl
geen honger renten dan die, bedoeld snh 4", / leu
mogen vermelden.
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2 September. Regeling: J u van den verkoop van ach-
terhaalde smokkelwaar: 2° van het aandeel in die
goederen van den Secretaris en Deurwaarder bij den
Raad van justitie en run de bedienden in de negotie-
pakhuizen.

Met reflexie" op hare resolutie van 5 Mei 1678 bepaalde
de Regering ad l mum :

dat aangehaalde opium en Japansch slaafkoper altijd in
hare pakhuizen zouden worden opgeslagen »als coopman-

> schappen, dewelke d'E. Coinp. alleen eygen behooren te wesen" ;

dat aan de aanhalers zoude worden te goed gedaan:
a. voor Japansch staafkoper 21 rijksdaalders per pikol van

125 ponden;
b. voor opium »'tgeene daer van by publycqueu affslagh

»sal werden geinaeckt, mits dat men den vercoop van dien
"juyst niet datelyck sal behoeven te doen, maer wanneer
»sulcx, nae de gelegenlheyt des tyts, by dese vergadcriuge
»sal werden g'oordeclt met de minste praejudilie van de
Comp. te connen geschieden":

dal alle overige, achterhaalde smokkelwaar naar het stad-
huis moest gebragt worden om, volgens gewoonte, door de
justitie te worden verkocht, «behoudens dal d'E. Comp. ge-
»neraelyck aeu haer behoudt de vryheyt om van alle soodae-
»nige goederen onder taxatie te behouden, 't geene haer, 't sy
•tot den handel ofte tot geschenck voor inlantse Coninghen
»ofle grooten soude mogen nut ende dienstich syn."

Nopens het tweede punt bepaalde de Regering:
dal van hel »procedido" van achterhaalde smokkelwaar,

(ingeslagen in Comp' pakhuizen en derhalve huilen seques-
tratie van de justitie. — hetzij die publiek verkocht, dan wel
door de Compagnie overgenomen werd, — zouden genieten:

ii. de Secretaris van den Raad van justitie 5 pet.;
h. • Deurwaarder » » » » » */j *

>

c. • bedienden in de negotie-pakhuizen l'/2 » ;

dal de Secretaris en Deurwaarder zonden blijven genieten
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5 pet. van de achterhaalde smokkelwaar, welke »in etfecte"
onder hunne administratie (namelijk in sequestratie) zoude
komen.

10 September. Toekenning aan den Gouverneur van
Makasser, — boven een kostgeld van 24 rijksdaalders
's maands, — van 20 rijksdaalders voor 'hel traderen
»der Raadspersonen, mitsgaders de gaande en komende
»vrunden", benevens 5 rijksdaalders 's maands >/o/
»siry en pienang raar de inlantse (/molen.''

De Regering oordeelde deze toelage »als niel excederende,
*'t geen de Gouverneurs in Amboina en de andere oosterse
»gouvernementen toegelegt" was.

Karakteristiek is, dal de Gouverneur van Makasser reeds
eigenmagtig over bovengenoemde sommen had beschikt, even-
als over f63: 4 :8 »10l een vrolijken dag voor de pennisten."

11 Oclober. Bepaling, dal hel volle kostgeld of rant-
soen verstrekt zoude warden aan de hoogere en lagere
officieren, die op het admiraal-schip [wachtschip) of
andere Compagnie's schepen ter reede Batavia lijdelijk
beseheiden waren.

Vroeger kregen zij slechts het halve kostgeld en rantsoen,
hetgeen eene onbillijkheid was, omdat zij, evenals anderen,
•in vast employ" waren, hoezeer tijdelijk non-aetief.

Uitgezonderd werden zij, die »in realn [sic] of voor de
•justitie hel roeken" waren.

12 November. Magtiging op Diakenen tot het aanvaar-
den van boedels van gealimenteerde personen.

Van die boedels moest een inventaris worden opgemaakt,
welke in de resolutiën van de eerstvolgende vergadering van
Diakenen behoorde opgenomen te worden.
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Vervolgens moesten die boedels publiek verkocht en de op-
brengst mede in de bewuste resoluliën geïnsereerd worden.

De opbrengst mogt echter niet verder ten behoeve der
armen worden gebruikt, dan bij liet reglement voor het
Armen-huis van 24 Mei 1686 was voorgeschreven.

Bijaldien de boedels bleken desolaat te zijn, moesten Diakenen
deze aan het Collcgic van Schepenen overgeven.

L 2 November. Afkondiging van de jaarlijksche plakaten
betreffende de >t'hu is varenden."

12 November. Uitschrijving van een bede-dag ivegens
het aanstaande vertrek eener retour-vloot.

19 November. Last op Wees-meesteren de gelden van
weezen, die naar Nederland vertrokken of derwaarts
reeds vertrokken waren, over te maken aan de Wees-
meesteren ter plaatse, waar de weezen zich bevonden
of zich eerlang zouden bevinden.

Nopens dit punt verkeerden Weesmeesteren in het onzekere,
inaar de Regering antwoordde hun, dat zij niet alleen waren
bevoegd, maar ook «genecessiteert door de ordre van de Comp.,
»die 't selve vereyscht", bedoelde gelden naar Nederland te
remitteren.

17 December. Wijziging van het bepaalde bij de reso-
lutie van IS Julij 1695, in :oo verre, dal op
Ambon, Banda, Temate, Makasser en Timor de
soldij-boeken jaarlijks op ultimo Junij moesten ijesloten
worden.

Dr ervaring bad geleerd, dat anders die boeken met »de
•laatste besendinge van ider jaar" naar Nederland niet konden
worden medegegeveu.
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30 December. Verbod voor Compagnie's dienaren tegen
het overkomen naar Batavia uit de «comptoiren om de
oost" mm boord run burger-vaartuigen, terwijl Com-

pagnie's schepen beschikbaar waren, en mét achterlating
hunner familiën.

nUni verscbeyde redenen" achtte de Regering »ondienstig
»en sou nici behoort, hel overvaren en swerven van 'sCotnp*
«dienaren niet burger- en inlantse vaartuygen."

1698.

7 Januarij. Voorschriften nopens het overgeven Van

Compagnie's schepen door aftredende aan optredende
schippers.

Eerstelyk, dat na desen, om by bet transporteren ofte
overgeven van schepen door ilen eenen schipper ofte gesag-
hebber aan den andere de vereyste toesigt en accuratesse te
gebruyken, den aannemer, nevens de gene, die lot, gecommit-
teerdens sullen wesen gestelt, op de conditie van alles na
vereysch sullen hebben te letten en niets overnemen ofte
ontfangen, dan dat na behoren, *l sy gehelyk ofte ten deele,
is besigtigt.

Ten anderen, dat men. na 't volbrengen van sodauigen
ordentelyk transport, ten eersten aan den heere Direeteur-
generael sal moeten doen rapport in geschrifte, mei aanwysinge
en notitie van alles, dat 'er tekort, bedorven ofte andersins
niet na behoren gestelt bevonden soude mogen syn.

Op poene, dat de gene. die in desen nalatig sullen syn.
niel gehoorl sullen werden in de klagten, die sy nainaals
souden mogen voortbrengen, van 'I een of 't ander Ie kort
ofte anders, als hel behoort, ontfangen te hebben; maarselve
lot straffe hunner agteloosheyt moeten dragende schade, die
daar dom- simde mogen worden veroorsaakt
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17 Januarij. Bepaling, dat bij transport van landen.
waaromtrent •bg forma van verschicking, verbeeteringh
ofte verclaeringe run voorige, oude, duystere donatie-

«brieven" een nieuwe gift-brief gepasseerd en hel bene-
fitte van vrijheid van 's lierren geregtigheid wegens
eersten verkoop >gegaudeerl" was, de nieuwe gift- of
donatie-brieven niet strekten ten prejudice van de vol-
doening van 's Heeren geregtigheid.

24 Januarij. Bepaling,, dat in eau van relief geconsig-
neerd moest worden de dubbele boete ad 160 rijksdaalders
of 200 realen van achten, op fol revisie gesteld, om,
nevens de boete op fol revisie. Ie worden verbeurd,
indien in liet vonnis ter eerster instantie geene veran-
dering werd gebragt.

De Regering nam dezen maatregel om aan verzoeken lul
liet verleenen van relief »geen te wyden deure Ie openen,
»even gelyck sulex in 't vaderlant by den Hogen Rade van
»Hollant vvert gepractiseert."

28 Februarij. Reglement omtrent de verstrekking van
levensmiddelen, enz. uit het provisie-magazijn te Batavia
aan de aldaar ter reede liggende Compagnie's schepen
en kleinere vaartuigen.

Dit reglement verschil) met de »victualie-ordre" van 11
Mei 1689 slechts in de volgende opzigten:
I' 1 dat de verantwoording van den inhoud der vleesch-, spek-

en boter-vaten werd geregeld naar de grootte en naar de
order, uitgevaardigd op de verantwoording van Bengaalsche
boter in potten;

2° dat arak-api zoude worden verstrekt in plaats van oude.
slechte arak:
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5° dal »tol merkelyke mesnage van het kleeue vaatwerk, dal
»de Goinp. jaarlyx al een goede stuyver komt te kosten,
»in de verslreckinge voor een liali' vat en 't geen daar
»boven komt, een geheel val, dog voor het gene daar
•beneden is, niets sal werden gegeven."

:B:*oTp""'] Verbod: 1° legen liet uitgeven van slechte,
Japansche gouden kobans; 2° tegen het plegen van
bedrog bij het maken van «payement-packjes van schel-
»lingen ende dubbelde stuyvers"; 3° tegen het besnoeijen
van gouden en zilveren munt.

Ad l mum
. De keizer van Japan had in zijn rijk alle oude,

gouden koban's doen inwisselen tegen nieuwe, »wel van ge-
•lycke forme ende genoechsaem eguael in swaerte, maer ruym
oderticb len honderl slechter van alloy." Deze nieuwe, min-
waardige koban's, herkenbaar aan «seecker merck ofte teecken,
»'t welck aan de verkeerde ofte onderste syde, een weynigh
»ter syden van liet middel merck, is ingeslaeghen ende seer
»nae ghelyckt het genieene duytse cyffer getal van 70",
hadden «baetsuchtige linden ' voorzien van het teeken, vast-
gesteld bij het plakaat van 1690, en aldus in de
wandeling gebragt.

Tegen den aanvoer en de uitgifte van dergelijke koban's
bepaalde de Regering nu als straf eene boete van 20 rijksdaalders
en verbeurdverklaring der kohan's ten voordeele van den aau-
brenger, «wanneer alvoorens de sehacr gepasseert ende door
«midden gesneden sullen wesen."

Bij grootcr aanvoer of uitgifte dan twee valsche koban's
zoude de regier, naar bevind van zaken, zwaarder straf toe-
liassen.

Alvvie een valsclien koban bezal. moest dien versmelten of
bij Compagnie's kas binnen het kasteel Batavia brengen »omme
»aldaer door midden gesneden synde, soodanigfa aen hem als
»eygcnaer weder ter handt gestelt te werden." ■
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De officieren van justitie moesten streng letten op liet
uitgeven van «valsehelyk naegestempelde coubangs" en met
alle middelen binnen hun bereik de «valsche ende bedrieche-
• lycke stempeiaers" trachten Ie vatten.

Aanbrengers van dergelijke »slempelaers" souden genieten
eene belooning van 100 rijksdaalders »eade synen naem daer
»en boven, soo veel doenelyck, werden gesecreteert."

Ail 2"'". De »payement-packjes", welke ter goeder trouw
voor 10 rijksdaalders werden aangenomen, waren meermalen
gebleken van ','

4 tot 2 en meer rijksdaalders Ie weinig te bevallen.
Ook waren daarin gevonden »veele Happen ol'te vier stuyver
«stucken, enkelde stuyvers, gesneden loot, koperen pitjes, etc."

Alvvie zich aan zoodanig bedrog schuldig maakte, zoude
voortaan »nae exigentie van saecken ende nae de hocdanicheyl
»van 't bedroch" gestraft worden.

Ad sam.5 am
. Vooral ducaten werden besnoeid, weshalve de

Regering alle snoeijers bedreigde met »nae rechten op hel
'rigoureuste aen den lyve" gestraft Ie worden.

"m'^ul 1 Verbod: '1° tegen hel betimmeren der stoepen
van huizen in de stad Batavia ; 2" tegen het verhreeden
en ophoogen dier sloepen en run het daarvoor liggende
plaveysel" der straat; 3° tegen hel onbeperkt stapelen

van brandhout, groot en klein vaatwerk en het maken
van stroopbakken, enz. vóór de arak-branderijen;
4° tegen hel koken van kandij-suiker, siropen en klap-
per-olij binnen de stad Batavia.

Ad im» m . Door bel betimmeren hunner stoepen ontsierden
Chinezen en anderen de stad. Ook maakten zij daardoor de
straten naamver, beletten de •noolsaeckelycke doorspelingen
■der winden. ïnilsgaeders de correspondentie van deses casteels
•ende stadts-punten op veele straeten" en'lieten bekwame,
steenen woningen, wegens gebrek aan huurders, vervallen
door bet verhuren van »sodanigbe betimmerde stoepen lot
•aparte inwooninge van menschen,"
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l)e Regering verbood daarom niet alleen dat betimmeren,
maar ook het repareren van reeds betimmerde stoepen op eene
boete van 10 rijksdaalders, ten voordeele van de officieren,
dan wel van den rooimeester of wijkmeesler, die hel vergrijp
het eerst aan den regter bekend zoude hebben gemaakt.

Vóór ultimo November 1698 moesten alle betimmeringen
van stoepen zijn afgebroken, op straffe eener boete van 20
rijksdaalders eu afbraak ten koste der eigenaren door den
Bailluw.

Ad 2um
. Door bef »uytsetteu ende verhogen haerer stoepen

»ende daer voor leggende plaveysel" maakten velen »den ganck
•>der menschen, soo bv dach, als nacht, periculeus ende moeye-
»lyck."

Niemand mogt zulks daarom voorlaan doen zonder vergun-
ning van Schepenen, op straffe eener boete van 10 rijksdaalders
en afbraak van het gemaakte.

Schepenen werden wijders gemagligd stoepen, enz., »waer
•aen de excessen te groot bevonden niogten werden", te doen
verbeteren, des noods op kosten van den onwillige.

Ad 3un'. Binnen twee maanden moesten de straten en de
stoepen vóór de arak-branderijen ontruimd wezen. Brandhout
mogt alleen gestapeld worden ter breedte van bet erf van
elke arak-branderij, «mitsgaders niet naeder aen de buysen
»dan op de distantie van 15 voeten, te reeckenen van de rol-
»laegh, leggende voor 't plaveysel der straet voor haere stoepen ;

»mitsgaeders tussen 't gem. brandthout noch open laetende
»een ganck van 6 lUiynlantse voeten om daer door, in cas
»van brandt, altyt aen bet waeter te connen coomen; en
•waerom dan oock die selfste ganck rechl tegen over de voor-
»deur van die arack branderye sal moeien coomen", op straffe
van verbeurdverklaring ten voordeele van bel Armen-huis van
hel brandhout en van bel vaatwerk, groot of klein, vol ol
leeg. alsmede afbreking door de dienaren van den Bailluw van
stroop-bakken en baliën. vol of leeg.

Ad 4 U '". Brandgevaar deed de Regering deze bepaling
uitvaardigen, waarbij eene boete van 6 rijksdaalders werd
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bedreigd, <len proffyte, als voorsz. stael, boven en bebalven
sodaenige straffen ende vergoedingen, als by voorval van brandt

»nae rechten daer toe sonde mogen staen". Alle fornuizen
welke Lol de fabricatie van kandij-suiker, enz. gebruikt werden,
moesten afgebroken worden.

8 April. Regeling nopens de uitbetaling van Iractementen,
toekomende aan overleden, inlandsche militairen.

Is goetgevonden en verslaan, dal voorlaan by 'l overlyden
van eenig inlanls militair in den dienst van d'E. Comp., tsy
hier op Batavia of elders expeditie, vrouw en kinderen
of wel alleen een of meer kinderen sonder vrouw nalatende
en geen testament gemaakt hebbende, in het eerste geval aan
d'een en d'ander te samen of anders aan desselfs nagelatene
kinderen alleene de volle, Ie goei behoudene gagie sal werden
voldaan en afbetaalt, als synde in regten wettige erffgenamen;
dog wanneer alleen een weduwe sonder kinderen sal hebben
nagelalen. alsdan aan sodanigen weduwe niet meer Ie laten
uytkeren en voldoen dan de eene helfl en dé andere helft
aan degene, die uyl kiagle van namaagschap belonen sal des
overledens wettige erfgenaam en gevolgelyk tol voors. andere
helfl geregtigt ie wesen; mits dat, wanneer sodanigen erfge-
naam sig mei opdoet ofte wel gebelyk geen erfgenamen voor
handen wesen mogte, sodanige overblj vende gagie. tot suyvering
der inlantse soldy-boekjens, b\ deselve afgeschreven en onder
de vereyste notitie aan de Comp. goetgedaan sal moeten werden.

I 1 April. Last n/t do procureurs ir bewijzen, dat :ij
de hint verleende appointementen uun hunne cliënten
liiiililen overgegeven.

Schepenen bepaalden, dal de procureurs, die »ten profyle
van hunne meesters respective eenige appoinctementen komen
te obtineren, binnen aght ofl' ten uyttersten veerthien dagen,
van den dag der pronunciatie afgerekent, alhier in judicio
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sullen hebben Ie doceren by recepisse van hunne meesters
respective, dat deselve appoinctemcnlcn aen hunne meesters be-
hoorlyck syn overgegeven, behoudens dat de procureurs omtrent
sodanige meesters, waer mede sy dien aengaende niel te reghte
konnen komen, sig ten eynde voois, sullen konnen en moeten
bedienen van de gercghtshoden respective, elck in syn district,
mits dat deselve dacrvoor sullen trecken soodanigeo salaris,
als andersinls een procureur voor syn gang competeert; ende
wyders, dal. de procureurs hun voortaen meer sullen hebben
te waghten om, tegens den teneur van lid ."4,! articul der
gedruckte lysle olie ordonnantie, wegens huu salaris gesla-
tueert, eenig geH van oncosten, parthyeu toegetaxeert, te
ontvangen."

14 April. Ampliatie van hei bepaalde hij de resolutie
van 28 Januarij 1689 nopens den eed, af Ie leggen
door gecommitteerden 10l hel opnemen run den staat
van op buiten-kantoren aangebragte Compagnie's goe-
deren.

Veel afkeer van dien eed werd algemeen waargenomen,
weshalve de Regering bepaalde, dal voor defecten, de waarde
van / "25. niel Ie hoven gaande, mei aanbod van eede lon
worden volslaan.

(lm echter geen «voel 10l achteloosheyt" ie geven, be-
hield de Regering zich voor hel regt ook wegens kleinig-
heden den eed ie vorderen, wanneer zij /niks noodig mogte
achten.

29 April. Bepaling, dal bij begrafenissen de kasteels-
kompagnie alleen gebruikt mogt worden bij die van
leden der Hooge Regering, run gewezen Gouverneurs
run buiten-gouvernementen, Sergeant-majoor, Constabel-
majoor en kapitein van het kasteels-garnizoen, indien

de laatsten orerieden, terwijl zij in functie waren.
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Voor alle andere begrafenissen moest eene (compagnie van
hel garnizoen der stad gebruikt worden.

13 Mei. Verbod tegen het begraven van overleden Mar-
dijkers en inlanders op dr kerk-hoven Intuint de stad
Batavia en in de Nederlandsche kerk aldoor.

Hij de Nieuwe kerk buiten de stad, tegenover hel bolwerk
Gelderland, was een kerkhof in unie gebragt.

Alleen zij, die in het bezil waren van eigen graven, mog-
li'ii op de vroegere wijze ler aarde besteld werden.

«Hel openen van graven binnen de kerken, om dedaeruyl
■voortkomende quade lucht, al voor lange ondienstig geoor-
»deelt is ende de kerkhoven binnen de stadt reets soo vol
>s\n, dal de begravene Ijken nauwlyks bequame tyl gelaten
«kan werden om ten vollen Ie vergaan.

14 Mei. Last op Weesmeesteren 1" nn ir trecken
«alle sodanige gelden, als van dese ofte gene wesen
«boven dr somme van 20,000 ryxdaalders onder hét
ocapitaal der gemene wesen, by d'E. Comp. op intrest
slaande, souden mogen wesen begrepen: ti" namaals
eau geene der presente ofte nieuw aancomende wesen

></' E. Comp. met meer dan de arm. somme voor één
■ persoon of enkell weeskint Ie beswaren."

Alle overige gelden van weezen moesten Weesmeesleren
op andere, solide wijze trachten uil te /.ellen.

Voor den interest van die gelden zonden Weesmeesteren
nimmer aansprakelijk zijn. indien hun dal uitzetten niet ge-
lukte, »dewyl het kennelyk is, dal het beleggen en uytsetten
•van gelden, speciael mei die seenrileyl, die er omtrent
•wesea-middelen vereyscht werd, ie deser plaatse niet altyt

hieden kan."
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3 .lunij. Bepaling, dat >alomme in India, by sekere
tparthyen, na gelegentheyt der plaatsen, daartoe te
«beramen", van Compagnie's wetje verkrijgbaar zouden
worden gesteld specerijen, i. w. nagelen raar 100, no-
ten mor 72, voor GS en foeli voor 160
«stuyvers ligt aeli liet pont, na aftrek van thol, rabat,
"makelaardij, etc. en suis in myver geit."

Deze maatregel werd genomen op last van HeerenXVlI n™,

zeer tegen den zin van de Indische Regering.

10 .lunij. Verbod tenen liet «periculeus rennen en rossen
■ niet /marden en chaise*, selve des awnts en in den
'donkeren, binnen de stadtj"

Uil dr resolutie» der Hooge Regering van IU Junij 169b
blijkt, dat, op verzoek van hel College van Schepenen, een
plakaal tegen dal rennen, enz. zoude uitgevaardigd worden,
welk plakaal echter niet is aangetroffen.

10 Junij. Reglement voor de burger-cavalerie te Batavia

1. Een colonel, versell mei de drie hoofd officieren van de
eavallerye, sullen voortaan, gelyk 10l nog loe in geliruyk is
geweesl, op de Waarschouwing van den lieer president van
Schepenen, ler geprefigeerden lyd in haar eerw. collegie hebben
te compareren om gesamentlyk Ie nomineren een dubbelt
getal ruyter officieren, so ritmeester, luytenant, cornet als
quartiermeesters, om daaruyt by den Gouverneur Generaalen
Raden van India d'electiè gedaan Ie werden, sodanig als haar
Ed». sullen goei vinden.

2. Die onder dese eavallerye genegen is Ie ryden en sig
daaronder Ie begeeven, sal sulx by den ril meester ofte, by syn
absentie, aan den eersten officier moeien vervoegen, om onder
desselfs handteekeninge by den colonel aangenomen en g'appro-
beeit te werden.



1698. W. VAN OUTHOORN. 449

hu i in 2'.'

3. Waar toe geene swarte of inlandse natie sal mogen
werden aangenomen dan met speciale ordre van den Gouverneur
Generael en Raden van India.

4. Om dan alle disoidres in hare monture, so veel doenlyk
sy, voor te komen, so sal ieder ruyter moeten houden syn
eygen paard, 't welk hy, alvorens tot desen dienst sal werden
aangenomen, gehouden sal zyn aan tien Ritmeester of, hy
afwesen van denselven, aan den eersten officier te verthoonen,
om van de bequaemheyt van dien geoordeell. te werden, so
mede van de eyge nodige monteeringe, bestaande in kolder,
laarse, sporen, rappier, carbyn en pistolen.

5. Daar en boven sal een yder altyt voorsien moeten wesen
van goet droog kruyl en kogels tol hare carbynen en pistolen,
waer van en andere visite in der lyd de corporaels goet
reguard sullen hebben te nemen; ende wie sig van de visite
van de monteringe ontreckl olie sig daartegens opposeert,
sal verbeuren 6 ryxd 8

.

ü. De ordinary vergaderplaats sal syn en gehouden werden
voor het logiment van den cornet, alwaar, weynig lyt voor
de mars, de rolle gelesen en de absenten aangeteekent sullen
werden.

7. Ende wie na 't rol leesen komt, sal verbeuren de halve
en wie gantsch weg blyft, de heele boete, voor yder reys, waartoe
het opsitten of vergaderen aangeseyt en hier onder dislinctelyk
gepecificeerd werd.

8. Alle ordres, die by den ritmeester of, in desselfs absentie,
door den eersten officier sullen werden gegeven aan de cor-
poraals tot het visiteren van de monteringe, ten yders logi-
mente en woninge te exploicteren en aan Ie seggen, sullen
promplelyk nagekomen ende agtervolgl moeten werden.

9. In alle onverwagle voorvallen sal een yder, op hel
blasen van de trompet, te paarde met volle montering ende
wel versien van kruyt en loot op hel spoedigste voor de
voorsz. vergaderplaats moeten verschynen op de boete van
twaalf ryxd".

10. Dan of het gebeurde, dat ymand van de hooft officiers
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quame te overlyden, sal de trompet ronl geblasen, omnie te
paarde, ten vollen gemonteert, ter vergaderplaats te compare-
ren en, naar liet roll leesen, van daar na "I sterlfhuys, ten
eyndc voorsz., te marcheren, op een lioete van 12 ryxd s

.

11. In occagie van den aangestelden optrek sal den
trompetter eerst ront blasen, om vlinleti of vuursleenen en
kruyt te halen, en daarna uyt roepen den precysen dag en
uure omme te vergaderen; ende wie als dan absent blyft, sal
verbeuren 20 rd".

12. Ten dage van de veroveringe van Batavia ofte eenige
verkreegen victoryc, die solemnelyk sal geviert en den standaart
uytgestoken werden, sal den ritmeester of een ander officier
daartoe commandecren een quartiermr

., twee corporaals en 16
ruyters, dewelke dan ook gehouden syn aldaar te paart, in
volle monteringe te verschynen, en by beurtc de waght voor
de standaart, te paart sittende, houden, by hem hebbende een
bywaght te voet, die syn paard egter by de band sal moeten
hebben, om by voorval ook te kunnen opsitten, op de ver-
beurte van o rd9

. ydcr.
15. Ten tyde en uure, dat dese cavalerye op de verlhoou-

plaals by de stellagie van haar hoog fid8
. gerangeert slaat,

sal niemand vermogen onnodige schoten te doen of ander-
sinls te clacke bossen, op arbitrale correctie, als wanneer ook
niemand, bnylen hoge noot en sonder consent, van den troep
sal vermogen af te ryden, op verbeurte van 20 rd5 .

14. En of 't onverhoopt noglans te eeniger tyd qname
te gebeuren, dat ymand sig tegens syne officieren, in de
exercitie van den dienst wesende, quain Ie opposeren, sal den
selven gestraft werden, bysonderlyk na den inbond van de
ordre, op de burgerlyke krygswagt staande, vervat in de
Statuten van Batavia of die naniaals daarop mogle werden
g'emaneert.

15. Ende op dat alles te reguleerder mag toegaan, is goet
gevonden en wordt mits desen ook geordonneerl, dal niemand
van de ruyters. gedurende dal sy met de bcele (lomp. of met
een gedeelte van deselve door de stad marcheeren, 't s\ b\
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wat geval 't ook sonde mogen wesen, excepto op den dag van
den optrek, te clacke bossen of een schoot sonder ordre van
den commanderende officier te doen, op poene van 5 ryxd s

.

voor de eerste, dubbelt voor de tweede en voor de derdemaal
arbitralyk gecorrigeert te werden.

16. Als de ruytery marcheert, sal niemand vermogen
loeback te rooken of ledige pypen in haar mond te hebben,
op poene voor de eerste maal gelaarst en voor de tweede maal
arbitralyk gecorrigeert te werden.

17. Tot het invorderen van alle boetens sal den schry-
ver van dese comp. vooraf de gecondemneerdens een en
andermaal in der minne aanspreeken, maar in cas van
weygeringe of oppositie, sal denselven daartoe met de
subsistuyt van den Balyuw geadsisleert werden; uyt alle
welke boetens den schryver genieten sal een vierde en de
resteerende drie vierdens sullen blyven ten behoeve van dese
cavallerye.

18. En sullen alle de gein., so hooft officieren als
sergeanten, op hare aanneminge hebben te doen den eed
vim de burgerlyke schutterye, in de Balaviase Statuten g'ex-
tendeert.

■jt Junij. Renovatie en ampliatie van de plakaten van
18/20 Julij 1656 en 5 Januarij 1668, houdende verbod
tegen hei schieten des nachts mei vuurwapenen en legen
hel maken en verkoopen van vuurwerk.

De boete op het schieten werd nu bepaald op 20
rijksdaalders en die op hel maken, enz. van vuurwerk
verhoogd lot 20 rijksdaalders, benevens vergoeding van
eventueele gebade. Ook werd hel afsteken van vuurwerk
strafbaar gemaakt.

Noch op het Europesche, noch op het Chinesche nieuw-
jaar, evenmin op «alle andere lyden ende gelegentheden,
• waer in men gewoon is ten dese belange het meeste exces
•te plegen", mogl vuurwerk afgestoken worden.
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20 Junij. Vergrooting van het rantsoen dar zeevarenden
(ij> Compagnie's schepen en van zeevarende militairen
en ambagtslieden, aan land bescheiden, met ilrie ponden
's maands, »tsy van vlees ofte van speel; of wel van
»beyde door malkanderen."

Hel halve ranlsoen, hetgeen ter reede Batavia werd uitge-
deeld, bestond tut 2 ponden vleeseh en 3 ponden spek; het
geheele rantsoen op reis en aan land uit ."> ponden vleeseh
en 6 ponden spek.

De Regering vond dal ranlsoen »vry sober", vooral omdat
»de verstreckinge, gelyk wel incest en doorgaans geschiet,
«gedaan werl in vlees, dal, reets een ofte meerjaren out en
«hier te lande geweest synde, genoegsaam in liet soul als
•uytgeteert is, ook wanneer het gekookt werd meer als de
«gehele helft komt te slinken en het overige dan nog van
•gans weynig voetsame substantie hevonden werd."

De wijziging geschiedde »tot nader ordre der heeren prin-
•cipalen."

21 Junij. Afkondiging van het vredes-tractaat tusschen
de Vereenigde Nederlandsche Provintien en het koning-
rijk Frankrijk, gesloten den 20'"" September 1097 te
llijswijk. — Uitschrijving van een algemeenen danh-
en bededag wegens liet sluiten van dien vrede.

Bij missive van 9 Octoher 1697 gaven de Heeren XVII
kennis van deze hcuchelijke gebeurtenis aan de Indische Re-
gering.

Alwie in strijd met het tractaat handelde, zoude gestraft
worden »sondcr eenighe dissimulatie als perlurhaleur van de
«gemeene ruste."

21 Junij 1698 was »de gestipuleerde dag hy de tractaten,
»na dewelke alle vyandelyke actiën tusschen de natiën"
moesten «ophouden en cesseren."
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11 Augustus. Afkondiging der vernieuwing van het
octrooi der Vereenigde Oost-Indische Compagnie tot het
jaar 1710 en vernieuwing van verbodsbepalingen tegen
liet varen naar Oost-lndië builen de O.- I. Compagnie,
liet treden in vreemden dienst, en:.

Uil sluk. afkomstig van de Staten Generaal, is in Indië
afgekondigd den 23sU!D Mei 1699, te gelijk met de onder dien
datum hierna Ie vermelden lijst.

Afgedrukt in Cau en Scheltus. groot plakaalboek. IV. 1320.

22 Augustus. Last op den Vendumeester, de *respectieve"
Secretarissen en den Curator ad lites in de koop-con-
ditièn van vaste goederen op te nemen de bepaling, dat
de koopers, terstond na den verkoop, moesten verklaren,
of de koop al dan niet ten hunnen behoeve was geschied.

Vroeger mogt men binnen 24 uren na den afslag en de
mijning een anderen kooper opgeven.

De Vendu-meester, enz. moesten in liet vendu-boek aantee-
kening houden van de verklaring, met opgave van den naam
dergener, door wie de mijning, »als oock voor wien in effecte"
de inkoop was geschied.

1 1 September. Rang-orde van den Advocaat-fiscaal van
lndië, den Water-fiscaal, den Bailluw van Batavia en
den Landdrost van de Bataviasche Ommelanden. .

Beide eerstgenoemden werden tot »nader ordre der Heeren
«Principalen" gecontinueerd in hunnen rang vóór de ordinaris

leden van den Raad van justitie des kasteels Batavia.
Aan de beide laatstgenoemden werd ook een rang vóór of boven

de leden van den Raad van justitie toegekend om »het aansien
hunner bedieningen onder den inlander Ie conserveren,"
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30 September. Bepaling, dat »onderwigten en leccagien
«op de comploiren van India met hoer bedragen in
»geld" moesten worden afgeschreven.

Een »vaste en eenparige ordre" bestond hieromtrent niet.
Te Batavia en op eenigc biiiten-kantoren geschiedde de af-
schrijving «eenlyk van de verminderde goederen, sonder by-
»voeging van het bedragen derselve"; elders »met het kostende
»in geld van dat gene, dat vermindert is."

De laatste manier achtte de Regering de beste, met af-
schrijving "'tsy op reecq. van winst en verlies, voor soo

• veel aangaat de goederen van negotie, of wel, voor soo veel
»de onderwigten en verliesen souden mogen vallen op goe-
»deren van enkele consumptie, als daar syn equipagie- en
•>arlillerye-goederen, ambagts-gereetschappen en diergelyke, op
•sodanige andere lastreecq., als waar mede de getaxeerde
»of verminderde goederen bevonden sullen werden de naaste
'overeenkomst te hebben."

7 October. Verbod tegen hei invoeren van Engelsche
dranken.

Het eenige motief voor dit verbod was hel nadeel, hetgeen
de Regering «omtrent het rendement en den vertier harer
-dranken" door de concurrentie van Engelschen ondervond.

Vernieuwing van het plakaat van o Jannarij
1657 tegen liet bouwen van onsterke, steenen, half of ge-
heel bamboezen huizen, pedakken, enz. buiten de «reeds

en geschikte" voorsteden van Batavia.

In plaats van de hun afgestane landen in de nabijheid van
Batavia te bebouwen, timmerden velen daarop goedkoope wo-
ningen, welke zij voor getuigen prijs aan allerlei soort van
volk (vrijgegeven slaven, inlanders, enz.) verhuurden.

Eene kolonie van boeven was dientengevolge onder den rook
van Batavia ontstaan, waarop de policie geen vat had, zoowel
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om Imwie »menichvuldicheyl", als omdat deze »schelmen"
in de kreupel-bosschen en ruigten achter hunne woningen
eene veilige schuilplaats vonden.

De Regering verhood daarom het houwen van de bewuste
huizen, op straffe van:

ii. eene hoete van 20 rijksdaalders of meer, naar bevin-
ding van zaken;

b. vernietiging van het gebouwde.
Tuin-huizen en andere gehouwen van steen, hout of bamboe,

welke men voor het bebouwen van zijn land noodig had.
winen uitgezonderd. Echter mogt men met hel bouwen van
die tuin-huizen, enz. niet «eeniger maten exedeeren", of men
verviel in hoven omschreven straf.

De grenzen der voorsteden van Batavia werden omschreven,
als volgt:
1° Ooster voorstad, van de zeekant zuidwaarts tot over den

weg van Jakatra heneden het oude Chiueschc kerkhof;
2U Zuider voorstad, de daarom loopende kromme arm van de

groote rivier;
.">" Zuid-wester voorstad, »van de Diestpoorl langs de groote

»rivier van de Crocol, item van de gem. poort langs de
»suyd cingel lot de brug over de punt Zelandia en van
»daer tot de brug in de Bacherachlsgragt, welke met een

hek afgeslooten werd, mitsg. van daar ten deelen seeker
«sloot en ten deele langs de Crocol tol aen de gem. groote
rivier, ter plaelse, daar de Crocol in deselve uytwaterd;

4" Wester voorstad, onbepaald »om derselver irregulierheyd."

51 October. Afkondiging van de gewone, jaarlijksche
plakaten betreffende de vthuysvaarders."

(> November. Regeling van salui-schoten.
Door Heeren XVHnen waren aan de Indische Regering kopijen

toegezonden van de stukken, gewisseld tusschen hen en de
Staten Generaal over het recipieren van Fransche schepen in de
havens van de 0. I. Compagnie, naar aanleiding van welke
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stukken de Indische Regering bepaalde, dat overal binnen haar
gebied, behalve in de Ooster provinciën:
1 ° het salut van vreemde Konings-schepen met een gelijk getal

kanonschoten van de forten zoude beantwoord worden,
«sonder daerna eenige verdere scholen te doen, al was 't,
dal de soodanige daerin quaemen te continueeren";

2° het salut van andere, vreerade schepen beantwoord zoude
worden door liet wachtschip met twee schoten minder dan
het salut (waar geen vlagge- of wachl-schip was, moest
het fort antwoorden), eveneens zonder naschieten.

7 November. Voorschriften nopens hel verkenen van
arrest en het invorderen van schuld.

Het verleenen van arrest moest geschieden in vollen Rade
van justitie, dan wel door den Gouverneur van eenig buiten-
kantoor, wanneer de Raad niet vergaderd was, en in geval
van haast door den Fiskaal; in allen gevalle »op sufficante
«bewysen om als dan ten naesten regtdaege beclaecht te
■werden."

Tot hel invorderen van schuld waren bevoegd de Gouver-
neur en de bedienden der negotie, daarbij in acht nemende
»de methode, doorgaens op Chormandel in gebruyck geweest,
»tot soo lange men by onwillicheyt der debiteuren genool-
saeckt is de saecke voor de justitie te brengen, wanneer

»het des Fiscaels plicht sal syn deselve te bevorderen ende
»voort te setten."

Deze voorschriften zijn aan de buiten-kantoren medegedeeld
in den vorm van een extract uit een brief van de Hooge
Regering naar Koromandel.

21 November. Voorschriften nopens de onkosten wegens
hel te regt stellen van slaven.

De Compagnie leed nu en dan nadeel, doordien die onkosten,
bij wege van voorschot, onder de lasten van de Schepen-
kamer uit hare kas werden voldaan.
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De Begcring bepfialde daarom, dat de eigenaren van slaven,
die corporeel werden gestraft, doch niet ter dood gehragl, de
kosten en »misen" der justitie «ten eersten" moesten betalen,
•onaengesien soodaenige lyffeygenen eenige jaeren tot de ge-
»mene wercken in de kettiugh gebannen" bleven; tenzij de
eigenaren van hun regt en «exspeclatyff" op zulke slaven
afstand deden.

In het eerste geval moesten de Secretarissen van de Collegien
van justitie voor de invordering der onkosten zorg dragen;
in het tweede de Boekhouder van Compagnie's ambachts-
kwartier de slaven in zijne boekjes opschrijven.

29 December. Last voor de gezagvoerende» op de
buiten-kantoren zorg Ie dragen, dat »het getal der
«slaven, die de herwaarts [Batavia] komende ministers
'tot hare huyshoudmge sullen mede voeren, niet alleen
«in nomber geschikt sy na hare gelegcnlheyl en con-
«dilie, maer dat ook sodanige eggenaars belonen daar
«voor de nodige rys en drinkwater aan boort bestelt
Ae hebben, om alsoo buyten laste van de Comp. over-
«gevoert te konnen werden."

In het overvoeren van slaven door dienaren der Comp.
werd veel »exces" begaan, hoogstwaarschijnlijk om te Batavia
sla ven-handel te kunnen drijven.

1699.
27 Februarij. Toelichting tot het plakaal van 28 Julij

1695 betreffende de betaling van 's Heeren geregtighcid.

Tot »elucidatie" van hel bewuste plakaat bepaalde de Be-
gering, dat 's Heeren geregtigheid niet betaald behoefde te
worden »by opdracht ofte overschryvinghe van soodaenige
vaste goederen, als door de eerst stervende van eenige echt-
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genooten aen den langstlevende, 'I sy man ofte vrouw, by
testamente sullen wesen gemaeckt ofte die soodaenige langst-
levende, met ofte buyten testamente, 't sy by wege van
scheydinge des boedels tusschen andere erffgenaemen of wel
by voldoening van der kinderen erffporlie, aen sich gebonden
sonde mogen hebben."

5 Maart. Toekenning aan den Opziener van de vischmarkt
run een maandelijksch tractement uil Compagnie'» kas
ad 6 rijksdaalders.

Vroeger bad die Opziener eene »reecq. by de logie-boeken
«deses Casteels", krachtens welke regeling bij ook een maan-
delij ksch tractement van 6 rijksdaalders genoot.

Door de nieuwe regeling werd bij, wat de uitbetaling van
zijn tractement betrof, gelijk gesteld aan «andere stadts be-
ndienden."

— Maart. Bekendmaking, dat Soeratsche zilveren ro-
pijen, niet gestempeld met »het bysondre merel; van
»d'E. Comp", binnen hel gebied der Compagnie op
Java gangbaar werden gemaakt voor 30 zware stuivers.

Het bewuste »merck" bestond uit »een cleen ruytertje,
• nae de slinckerbandt rydende."

De gestempelde, Soeratsche zilveren ropijen behielden de
waarde van 28 zware stuivers, vastgesteld bij de resolutie
der Hooge Regering van 17 Julij 1693.

Tt April Last tot het uitdiepen van rivieren en grachten
in en builen de stad Batavia.

De hevige uitbarsting van de Salak in den nacht van 4op
o Januarij 1699 en de aardbevingen, waarmede die uitbarsting
gepaard ging, hadden alle vaarwateren in en rondom Batavia
met zand en modder vervuld, — een toestand, welke niet
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kon blijven bestaan, zoowel onnliii daardoor alle gemeenschap
Ie water gestremd was, als oindat de slank, welke de droog-
leggende grachten veroorzaakten, Batavia schier onbewoonbaar
maakte.

De meeste bewoners van buizen langs de burgwallen luid-
den daarom aan de Regering aangeboden de grachten, zoo
verre als hunne woningen reikten, voor eigen kosten te
laleu uitdiepen.

Hiermede kon wegens den West-mousson niet dadelijk een
begin gemaakt worden; maar toen het juiste tijdstip was
aangebroken, gelastte de Regering:
1° dat alle bewoners van eigen ol' huur-huizen langs de

burgwallen en grachten deze door eigene of huur-slaven
tot op het midden moesten laten uitgraven tot eene diepte
van minstens 2 voet heneden laag water; langs de kant,
zoo diep als de fundamenten van de beschoeijing zulks
zouden toelaten. Bewoners van huizen, welke vóór en
achter op een burgwal uitkwamen, en van huizen, staande
op den hoek van eene regte en van eene dwars-gracht,
moesten heide vaarwateren laten uitdiepen. Daarentegen
zoude de Regering ten haren kosten door huur-slaven,
door de wijkmeesters te leveren, laten uitdiepen wat voor
hare gebouwen en onder en nevens de bruggen lag.

2° dal bewoners van huizen, tuinen en landen buiten de stad,
uitkomende aan eenige rivier, buiten-vest. gemeene gracht,
vaart of sloot, dienende tot passage van andere ingelanden,
en middelijk of onmiddelijk grenzende aan een voor die
huizen, enz. liggenden heeren-weg, die rivier, enz. op
gelijke wijze moesten laten uitdiepen. Zulks behoorde te
geschieden, niet alleen binnen de voorsteden van Batavia,
maar ook »verder opwaerts ten platten lande langhs de
»groote revier ende de Crocot, soo verre sulx, nae voor-
"gaende schouwinge van heeren Heemraden, door ons
»noodigh g'oordeelt ende g'ordonneert sal werden." De
uitgegraven spetie mogl vooreerst op den rand der grach-
ten, enz. geworpen worden om later dooi' de Regering
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of hare onderdanen gebragt te worden, waar zulks noodig
zoude blijken. Stralen en wegen, alsmede de toegang
lot het water mogt men daardoor niet belemmeren.

3° dat met het uitdiepen een begin moest worden gemaakt:
a. binnen de stad: 3 dagen na de publicatie van dit plakaal:
b. buiten » » : vóór het einde van de maand April;

moelende men daarmede voortgaan, totdat aan de Regering
uit rapporten van Schepenen en Heemraden zoude gebleken
zijn, dal het werk voltooid was. Onder de leiding van Sche-
penen en Heemraden moesten wijk- en liuurt-meesters toezigl
houden en voor nalatigen ten hunnen kosten het werk laten
verrigten. Laatstbedoelden zouden bovendien gestraft worden
met zoodanige correctie, als »yders nalaeticheyt ofte onwil-
"licheyt by ons bevonden snl werden te verdienen.
4° dat van de bewoners van huizen in straten en stegen

door de wijkmeesters onder loezigt van Schepenen eene
belasting [«collecte"] zoude worden geheven van 2 stuivers
per rijksdaalder huurwaarde hunner huizen, welk geld
zoude gebruikt worden:

a. om het werk voor arme lieden, die »'t waerlyck aen
«vermoogen comt te ontbreecken", te laten verrigten;

b. om te ondersteunen »de sodaenighe, welcke woonen op
«burchwallen, die, haere streckingh oost ende west hebbende,
extra ordinairlyck buyten de andere, zuyt ende noort door-
stromende burchwallen vervult syn geworden, voornaement-

>lyck die aldaer op een hoeckhuys woonen."
»Notoirlyck" onvermogende Christenen werden van het

opbrengen der belasting vrijgesteld.

-£r Mei. Voorschriften nopens de bagage, welke men
ii il Indic naar Nederland mogt medenemen.

Pe «excessen", welke met de bagage werden begaan.
deden de Heeren XVIInc ° besluiten in hunne vergadering van
24 Juli) 1698 de volgende lijst vast te stellen:
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Lyste en Reglement, waer naer een yder, uyt Indien thuys
komende, in 't meede neemen van 't getal en volumen van syn
bagagie gelast werd sig preciselyk te gedragen, als mede de
fiscaels en anderen geordonneert sig op hel naerkomen van
dese by het verlreck der schepen nauwkeurig te informeeren,
en 't geen of in groote of in het kleyne getal dit Reglement
Ie huyten gaet, aen te houden, om daermede gehandeld te
werden volgens d'ordres van de Compagnie; dog ingevalle
iiiellegenslaende dese ordres, eenige meerder goederen of ver-
deren omslag, als hy dit reglement uytgedrukt slaet, hy
yemand in 't vaderland aengehragt wierde, sal al hetselvc, van
wal conditie off soorl het mogte syn, ten profyte van de
Compagnie aangehouden worden, sonder dat in desen afgegaen
werd van het H'2", 5.>e en 54' arlicul van deu artieulhrief,
waerby gereguleert is, hoe yder bediende vande Compagnie,
van wal qualileyl hy sonde mogen syn, sig omtrent syn
geld en middelen inde Ihuys reysc moet gedraegen, als
rooi n

Commandeur van de viool,
geen Raad van India synile,

Oppereoopnian, geen Com-
mandeur synde,

4 kisten, lang 5 voelen, hoog en
wyl 2 voeten, dog vrouw en kin-
deren meede neemende, 5 kisten.

2 ditos vande groote als malroosen
kisten, dat is 4 voeten lang, 1 */,

voet hoog en brcet.
8 fles kelders van 12 flessen yder,

off yels anders van deselve volu-
mineusheyt en swaerte.

19 potten aelshiar of tammerinde,
5 kisten, lang en wyl als lioven,

dog niet vrouw en kinderen, 4
kisten.

2 ditos vande grooteals matroosen
kisten, dal is vier voel lang,
1 '/i hoog en hreet.

4 Hes kelders van 12 flessen yder.
G potten aelshiar of tammerinde.
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Schipper,

Predikant,

Hoopman of Gapitain,.. . .

Onder-coopman ofluy tenant]
en vaendrager [

Opperstuurman,

Onder stuurman of adsis- I
tent (

Sergeant I
Opperbarbier, I
Siekent rooster, I
Derdewaak,

5 kisten, lang en wyt als boven.
1 kisl vande groote als matroosen

kisten, dal is 4 voelen lang,
11/,l 1/, hoog en breet.

6 fles kelders van 12 flessen yder.
6 polten aetshiar of yets anders

daerin.
2 kisten, lang en wyt als vooren, niet

vrouw en kinderen, 3 kisten.
2 matroosen kisten, daeronder een

met boeken, dal is 4 voet lang,
1 '/i boog en breet.

2 fles kelders van 12 flessen.
4 pollen aetshiar ol' tammerinde.
2 kisten, lang en wyt als boven,

met vrouw en kinderen, 5 kisten.
2 van ile groote als matroosen kis-

ten, dat is 4 v. lang, 1 '/i h. en br.
2 fles kelders van 12 flessen.
4 polten aetshiar of tammerinde.
2 kisten van lengteenwylalslioven,
5 fles kelders van 12 flessen yder.
2 potten aetshiar.
2 kisten, van lengte en wyte,alsbov.

1 matroose kist.
2 fles kelders van 12 flessen yder.
2 potten aetshiar.
1 kist, van groote als boven.
2 fles kelders van 12 flessen.
2 potten aetshiar.
1 kist, als boven.
1 lies kelder van 12 flessen.

2 potten aetshiar.
1 kisl, lang 4y2 voet, hou- en

breel 2 voelen.
i pot aetshiar.
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Opper-tiuamerman, behalve de tim-
merkist,

Boog-bootsman,
Schieman,
Bottelier,
Opperkuyper, ...

Constabel,
l)|i|M'izeylmaeker,
Corporael,
ïiinnierliiyden, behalve haer liin-

merkisten, die ten minsten
20 guldens ter maand win-
nen

Boog-bootsmansmaet,
Sehiemansinaet,
Koek
Kocksmaet,
Tweede Kuyper,
Scheepscorporael,
Tweede Zeylmaeker,
Trompetter,
Quartiermeester,
Constapelsmaat,
Lanspassaat,
Tweede Chirurgyn,
Botteliersmaal,
Jong Chirurgyn,
Jong timmerman, winnende min-

der dan 20 gis. ter maent,...
Jong Kuyper,
Jong Zeylmaeker,
Provoost,
Bosschieters, winnende van 10 10l

I'l gis. ter maent,
Adelborsten,
Jong Scheeps-corporael,

yeder een kist, lang 4'/2
voeten, kreet 2 voelen,
hoog gelycke 2 voelen.

veder een kist van 4'.,
voeten lang, breet 1 '/2
voeten, hoog gelycke 1 1/1
voelen.

yeder een kist, lang 4
roeten, breet l'/a voel,
hoog gelyck l'/j voel.
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Bootsgesellen, winnende 9 gis. ter
maent en daer onder, tot jon-
gens in cluys,

Soldaten,

yeder een kist, lang 3'/j
voel, breet 1 voet 4 duyra,
hoog gelyck 1 voet 4 duyra.

Wijders bepaalden Heeren XVII"™, dat jaarlijks, vóór het
vertrek der retour-schepen, de lijst te Batavia en op Oeilon
moest afgekondigd worden.

De Indische Regering voegde aan deze bepalingen de vol-
gende toe:
1° dat naar Nederland lerugkeerende vrijheden of burgers,

die lid van eenig burger-collegie (Schepenen, Weesmeesteren,
enz.) waren geweest, wal hunne bagage betrof, werden
gelijkgesteld aan een koopman of kapitein;

2° dat naar Nederland terngkeerende burgers, die den kost
hadden verdiend met koophandel, zeevaart, landbouw,
eenig handwerk of ambacht, wat hunne bagage betrof,
werden gelijkgesteld aan een onder-koopman, opper-stuur-
man, onder-stuurman, adsistent of sergeant, naar gelang
van den rang, waarin zij Compagnie's dienst badden
verlaten;

3° dat een burger, die bij de schutterij eenig officiers ambt
had bediend, werd gelijkgesteld aan den rang van dat ambt;

4" dat weduwen van Comp' dienaren of vrijheden zooveel bagage
mogten medenemen, als hunne overleden echlgeuoten zouden
hebben mogen medenemen;

alles op straffe, als door Heeren XVTI nen was_ bepaald.
Eindelijk herinnerde de Indische regering aan de verbods-

bepalingen tegen particulieren handel en het medenemen van
particuliere koopmanschappen voor anderen «op heele ofte
«halve winst."

29 Mei. Bepaling, dat de bemanning van elke laad-
praauw (»chiampan") der Compagnie Ie Batavia moest
bestaan uit een kwartier-meester en twee matrozen.

In gevolge het bepaalde bij de resolutie der Hooge Regering
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DEI l. 111. 30

van lli April IGBO werden deze praauwen, wanneer zij gebruikt
moesten woeden, bemand «nicl volck van de schepen, waai'

•voor sy moeten vaaren."
Na afloop van dien dienst zag nagenoeg niemand naar die

praauwen om, «waar door deselve vèeltyts uiet alleen vry qualyk
•gehandelt, maar liare gereetschappen verwaarloost werden."

Ten einde aan dit euvel te getnoel te komen werden uu
de laad-praauwen van eene vaste bemanning voorzien. »onver-
»mindert dal de officiers der schepen, voor ol'le van dewelke
•in eenige chiampans cenige goederen sullen werden geladen,
•thaarder gerustheyl en satisfactie, tot toesigl voor dien tyt,
•daarop sullen mogen en moeten stellen alsulke mindere ofll-
»eieren, etc, als sy tmeest sullen vertrouwen, even gelyk
«althans in gèbruyk is."

u Octrooi voor IS jaren, verleend aan den burger,
\. Vorstman, voor het verglazen run aardewerk volgens

eene door hem uitgevonden en ■•mei merckelycke oncosten
«ler handt genomen" methode.

De poenaliteit was:
o. verbeurdverklaring van het door onbevoegden verglaasde

aardewerk:
//. eene boete van 100 rijksdaalders ten voordeele van den

officier, die de »calange" zoude doen; van de diaconie-
armen en van hel. lazarus-huis, elk voor een derde.

Hel octrooi zoude eventueel ook voor de erfgenamen van
Dorstman geldig wezen.

18 Augustus. Voorschriften nopens hel wegen van Com-
pagnie's goederen.

Aan den Directeur-generaal werd «gestadig veel lyls uyt
•de handen genomen door de dagelyxe moeyelykheden én
•hacquetten tusschen de administrateurs der packhuyseu en
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•de scheeps-overheden over hel uyt- en in-wegen der coop-
«manschappen, speceryen, etc."

Om hierin te voorzien bepaalde de [legering:
•Eerslelyk, dat men alomme, soo 10l Batavia, als op de

buyten-comploiren, by hel wegen, soo in den ontfang, als
iiyilevering, van weegbare goederen en coopmanschappen, niel
meer Ie gelyk op de schaal sal mogen leggen dan uytterlyk
ÜOO a 600 n::

»En Icn anderen, dal voorlaan alhier 10l Batavia van en
aan de scheeps-overheden alle wharen en cooj nschappen
sonder onderscheyt, i/y speceryen, mineralen of andere goede-
ren, sullen moeten werden onlfangen en uvlgewogeii mei den
evenaar in 'l Imysje, der balance, mils men voor den uytslag
sal aftrecken een hall' p* cento en dal men daar benevens ook
sal moeien lellen, dal den evenaar altyl eenigsins na de zyde
van de wharen, maar vooral niel na de zyde van hel gewigl
koilll door Ie slaan: — zullende na alle hu\ leii-roiuploireii
werden geordonneert, dal men, even als dal van hiereenigen
lyl is gepracliseert, hy hel versenden van weegbare wharen.
sonder versuym in de facluuren en wel voornamentlyk ook
in de cognossementen duydelvk sal hebben uvl Ie drucken,
op hoedanigeii manier en mei hoe veel uylslag de roopnian-
schappen en goederen aan de scheeps-overheden sullen wesen
toegewogen, len eynde in den ontfang alhier daarop ie letten
en reecq. ie maken van 't geen de opperhoofden by 't bekomen
van een ruymen uylslag op de buyten-comploiren verpligl
souden mogen wesen alhier ofte elders meerder uyt te leveren
als voors. hall' per cento, om 'i selve als een overwigl aan de
E. (lomp. na behoren Ie laten goei doen on verantwoorden."

Om echter «door nieuwigheden geen nadeel in (\r\> handel
»le veroorsaken" bepaalde de Regering levens, dal men »by
«bel ontfangen van alle wharen van inlandse cooplieden en
•leveranciers, als ook in hei uytwegen van goederen aan deselve,
«soo hier als óp de buyten-comptoiren" moesl blijven »by hei
«oude gebruyk op ider plaatse, soodanig ten meesten voordeele
•van d'E. Comp. sal konnen bestaan."



1699. W. VAN OUTHOORN. 467

27 Augustus. Maatregelen lul wering van omorserye
»ew dieverye" ter reede Batavia min boord van schepen,
komende uit tic Oostersche provinciën en geladen mei
specerijen.

Eerstelyk: dat nicl alleen, gelyk de ordre by voorgaande
placaten en ordonnantien medebrengt, niemant buyten de gene,
waarvan sul\ den dienst van d'E. Comp. vereyschen sal, aan
boort van eenige schepen, komende uit de Oostersche provin-
lien en beladen met speceryen, hier ter rbeede ofte daarom-
trent siy sal mogen begeven ofte binnen deselve geadmilteert
werden, soo lange soodanige bodems aiel gehelyk ontlosl en
alomme exactelyk gevisiteeit sullen wesen duur de gecom-
milteerdens, dewelke daartoe expresselyk sullen wesen gebist;
maar ook in hel bysonder, dat soo lange voorsz. ontlossing
en visite niet en is volbragt, geen der hooft- of mindere
officieren en gemeene van boort na land of andere schepen
haar sullen mogen begeven, dan in ras van noolsakelyklievl,
op speciaal consenl van den Equipagie-meester, mei voor-
kennis en licentie van den Heere Gouverneur Generael; sulx,
dal de gene, die op hel arrivemenl van eenig schip, beladen
mei speceryen, uyt de gem. provinciën hier ler rbeede lot
hel bestellen der papieren aan land gecomen sonde mogen
svn, sig opslonls weder na hoorl sal moeien begeven oinme

aan voors. ordre Ie voldoen.
En ten anderen, dal ook de gecommitteerdens, die na

voorgaande gewoonte tol. liet onllossen der speceryen uyl de
aankomende scheepen sullen werden geconimilleerl, alle mo-
gelyke toesigl tegens hei vervreemden van eenige speceryen
sullen moeien houden en ten dien eynde, soo baast sy aan

hoorl van eenige schepen sullen wesen gecomen, terstonl een
exacte visite sullen i sten doen. of de ruymen en andere
plaatsen, in dewelke eenige speceryen souden mogen wesen ofte
door dewelke men lot deselve sonde kminen komen, behoorlyk
syn gesloten, om vervolgens van alle soodanige plaatsen de
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sleutels onder hare bewaringe te nemen en lellen, dat de
luyken wel gesloten gehouden en niet gcopenl werden, als
des daags, in hare presentie, wanneer men 10l de ontlading
sal moeten arbeyden, sonder het ooge voor dien lyl alsdan
daar van Ie onttrecken; en soo ook niet toe Ie laten, dal
men des nagts, op pretext van het vullen van saeken, 10l
verhaasting van het werk, de ruymen open houden, veel min
de sleutels van sig ofte onder de scheepsbedienden lal en
soude, om haar op sodanige voorwending Ie geven de vryheyt
hare pcrsonagie te speelen, gelyk door voorgenoemde on-
trouwe schippers is geschiet; sullende sodanige gecommit-
leerdcns gedurende haar aamvesen en ofQtie aan boort mede
hebben te lellen op hel gene liier voor wegens het aan- en
afvaren van sodanige sehepen is gescyl, om daar van aante-
keninge te houden en telkens, wanneer daar omtrent iets
soude mogen voorvallen, daar van kennis te geven aan den
lieer Directeur-generaal; even gelyk ook door deselve, na de
ontscheping van de lading ofte dal door de opperhoofden
gesegt werd sulx geschiet te syn, niet alleen de ruymen en
kisten van hel scheepsvolk, maar ook alle camers en plaatsen,
soo wel hoven als beneden in hel schip, exact sullen moeien
werden gevisileerl; doende haar deselve Irouwelyk aanwysen.
niet alleen door de opperhoofden der schepen, maar in hel
hysonder door den bootsman, schieman, bottelier en constabel,
buyten welkers kennisse geen verhoole plaatsen binnen de-
selve, konnen syn, en dewelke daarom niet en sullen mogen
weygeren voors. aanwysinge te doen, wanneer hel haar sal
werden gcordonneert door voorsz. geeonimitlecrdcns, dewelke
hy bevinding van versuym ol'te nalatigheyt omtrent hel gene
voorsz. is, daarvoor selve sullen moeten verantwoorden en
strafbaar syn na hevindinge van saaken.

Synde sulx alles nnverminderl de pligl van den Waler-
fiscaal in hel betragten van syn ampl en sorge omtrent so-
danige schepen tol wering van alle quade practyeken om
d'E. Comp. voor dieverye of verboden handel eenige schade
omtrent hare speceryen toe ie brengen



1699. W. VAN OUTHOORN. 469

20 Julij. Bepaling, dat aan «de gene, dewelke door dese
«taaffel [de Hooge Regering ] tot dese ofte gene com-
»missien werden gecommitteert, in de bijeenkomsten de
Dvoorrang en het fatsoen, haar competerende, moesten
tiwerden gedefereert."

Hij gelegenheid van de openbare verantwoording van de
gelden van het Lazarus-huis hadden gedeputeerden uit den
Raad van justitie beweerd hooger te moeten zitten dan de
afgevaardigden van de Hooge Begering en, toen zij hun zin
niet konden krijgen, de vergadering verlaten.

I September. Bepaling, dat te Bantam en te .lapara
• vooreerst entte tot nader ordre" het gewone kostgeld
weiier verstrekt zoutte worden.

In 1697 was »om sleet en Ie meer consumptie Ie maken"
gelast »maent om inaenl, de eene coslgelt en de andere rancoen"
Ie verstrekken.

In 1C99 was de Gomp. »mel voorsz. soort provisie [vlees,
spek, etc] niel soo ruyru beset."

Verbod: 1° tegen handel met vreemde Euro-
peanen ; 2° tegen liet invoeren van goederen anders dan
tloor tien Boom te Batavia; 3° tegen het aan boord
varen van vreemde Europesche schepen; i" tegen hel
huisvesten zonder vergunning van vreemde Europeanen.

Ad 1"""". Verboden werd van vreemde Europeanen te koopen
Ruropesche dranken en provisiên, manufacluren en andere
sluk-goederen, alsmede Indische koopwaar (opium, kleeden, enz.,
enz.), op straffe van:

a. verbeurdverklaring van de gekochte goederen;
l>. » » het vaartuig, waarin die goederen
geladen waren:
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c. eene boete van 100 rijksdaalders voor den kooper.
Ook werd verboden aan vreemde Europeanen te verkoopen

goederen, waarmede de Compagnie handel dreef, op straffe van:
a. verbeurdverklaring van de goederen, indien dezeachterhaald

wonIon;
h. teruggave door den verkooper aan don kooper van don

koopprijs;
c. eene boete van 100 rijksdaalders voor den verkooper.
Indien de goederen niet achterhaald worden, zoude de ver-

kooper verbeuren de waarde van de verkochte goederen en
ooiio boete van 100 rijksdaalders.

Ad 2" m . Tusschen de rivier van Tangerang en dio van
Krawang mogten geene goederen ingevoerd worden anders
dan door don Room en langs hel tolhuis Ie Batavia, op straffe
van:

a. verbeurdverklaring van de ingevoerde of lot invoer bestemde
goederen;

b. arbitrale correctie.
Ook op de reede en op zee mogt men geene goederen in

zijn schip of vaartuig overnemen, op straffe als voren.
Ad />"""". Alleen do Sjahbandar on do Licenlmeester mol-

len aan boord gaan van vreemde Europesche schepen, leder
ander zoude daarvoor gestraft worden mol eene boete van
200 rijksdaalders, onverschillig of hij al dan niol bij die
gelegenheid handel had gedreven.

Ad 4"""". Zonder schriftelijke vergunning van don Sjah-
bandar of Licentmeester mogl men geene vreemde Europeanen
huisvesten, op straffe van 20 rijksdaalders voor ieder persoon.

De Sjahbandar on Licentmeester hielden van hol verkenen
van zoodanige vergunningen aanteekening on rapporteerden
daaromtrent «alle daeghen" aan don Gouverneur Generaal.

Zij mogten alleen voor kapiteinen, schippers en boekhouders
van vreemde Europesche schepen vergunning tot huisvesting
verleenen; voor minderen sleehls dan. wanneer /.niks wegens
ziekte of om andere redenen dringend noodzakelijk was.

Wannoor ecu vreemdeling verlink dan wel elders zijn
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intrek nam, moesl men daarvan binnen 24 uren kennis geven
aan den Sjahbandar of Licen tineester.

Alle boeten zouden worden verdeeld:
voor '/.. aan den officier, die de «calange" zoude doen;
voor l/3 aan den aanbrenger, wiens naam »gesecreteert"

zoude worden :

voor ' ■'~ aan de Compagnie, en
voor '.',; aan de Portugesche kerk.

De naleving van dit plakaai. werd speciaal aanbevolen aan
den Ontvanger, den Licentmeester, de mindere »bediendens"
aan den Boom, den Advocaat-fiscaal van Indië, den Water-fiscaal,
den Bailluw en den Landdrosl.

Vooral moesl de Advocaat-fiscaal beletten, dat «hier legeus
•door die van den Boom ofte andre omtrent de zeegaetén
•posthoudende conniventie ghebruyckj, ofte andersints tegens
•onse intentie gepecceerl werde."

22 October. Verbod tegen «corporele apprehensie,itwar-
ceratie ende andere harde proceduren, soo als mende

omtrent de inlander* nu en dun heeft, schoon
«oock desclre namaels onschuldigh werden bevonden."

I>ii verbod is aan de buiten-kantoren medegedeeld in den
vorm van een extracl uil een brief van de Hooge Regering
naai- Koromandel.

50 October. Afkondiging run de jaarlijksche plakaten
betreffende de t>t''huysvaarenden", waaronder »by ver-
■nieiuriiiijir het plakaai van L9/25 Mei 1699 betreffende
de bagage.

i)|> lasi van lleeien Wil" 1 " moest laatstbedoeld plakaai
jaarlijks vóór hel vertrek der retour-schepen op nieuw worden
afgekondigd.

50 October. Uitschrijving run een atgemeenen rusl-en bede-
dag wegens het aanstaande vertrek van de retourvloot.
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De bidstond zoude in alle kerken te Batavia gehouden worden
en gold zoowel de van Batavia vertrekkende schepen, als die,
welke van Ceilon de reis zouden aanvaarden.

De «notificatie" van dezen bede-dag had des Zondags in de
kerken en des Maandags van het stadhuis plaats.

7 December. Reglement <>j> hei bevorderen run Com-
pagnie's dienaren op de buiten-kanloren.

Kil sluk, opgesteld door den Secretaris van de Hooge
Begering, »ua de successive ordres van d'E. Comp. en dese
•Regering", luidt, als volgt:

Van de Penne,

Omtrent de bediende van de penne is het een algemeene
ordre, dat geen gouverneur, directeur of ander gequalificeert
minister in eenig gouvernement, directie, etc. ymand in qua-
liteyt en gagie verder avanceren mag, dan tot boekhouder
mei 50 gld. ler inaenl, ende dat alle verdere verbeteringen
en advancementen, soo in qualiteyt als gagie, bier te lande
alleen versogt en verkregen moeten werden van den Gouver-
neur-Generaal ende de Raden van India tot Batavia Het onder-
coopmans tractement of costgeld, veel min van hooger qualiteyt,
mag op de builen comptoiren door de gouverneurs, directeurs,
etc. aan niemand werden toegcvoegl, maer moei almede van den
Gouverneur-Generael en de Raden van India tot Batavia werden
versogl en verkregen, sclve voor de sodanige, die bedieningen
becleden, waertoe bel. tractement van onder-coopman, 'tsy
by bel generael reglement van den jacre IGSO of eenige
andere ordre, uyldruckelyek is toegelegl, dog degene, die in
een hooger bediening werden gesteld, mogen van hunne
intrede in desclve genieten bel costgeld ende emolumenten,
10l sodanigen hoger bediening gesteld synde, volgens bet
g'arresteerde in Rade van India op den 8 December 1604.

Omtrent bel. aanstellen en weder versenden of licentieren der
provisionele en absolute adsislenleu is, nu eenige jaercu, geen
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cleen exces gepleegt, 't welk om, soo veel doenlyk, te weeren,
sal men, soo uyt de militie, de zeevaert, als uyt die van de
chirurgie en insonderheyt van buyten dienst syndejongelingen,
hier te lande geboren, geene aen de penne mogen trecken
of aennemen, dan by hoge noodsakclykheyl ofte absoluyl ge-
brek, \an waer men dan l'elkens by d'eerste brieven aen de hoge
regeringe tot Batavia sal hebben kennis ie geven en daer
nevens te verlhonen de redenen, die men heel'l gehad, waeroin

dese ofte gene aen de penne genomen soude mogen syn, om
als dan de dispositie der hoge regeringe lot approbatie of
anders daerop te erlangen, sullende, om snlx na behooren Ie
doen observeren en agtervolgen, voortaen geene verbeteringen,
aen pennistcn op de buyten comptoiren verleend, werden
geapprobeert, dan van de sodanige, waer van by de actens
sal coinen Ie blyken, dalsc als pennisten van Batavia na soo-
danige plaets sullen wesen gesonden, of wel. dal haere aen-
neming 10l de penne de hoge regering in voegen voorsz.
bekent gcmaekl ende derselver approbatie daerop gevolgt is,
en 'I welk men dienvolgens voortaen by de aelcns sal hebben
uyt Ie drucken en daerin aen Ie halen de datums der brieven,
waerin van sodanige pennisten sal wesen vermeit.

Die nvt de militie, de zeevaert, de chirurgie ol' anders 10l
de penne werden gelrocken, moeten al Ie saemen vyff jaeren
dienen, al eer eenige verbeteringe in qnalileyt of gagie baer mag
weiden loegevoegl, 't, welk Ie verslaen is van den tyl haerer
aencomst hier te lande ofte hel. begin van haerlicden eerst
aengegaen verband, ajsoo hel driejarig verband der zeevarende,
die van de chirurgie, etc., wanneer sy tot de penne over-
treden, niet meer gcrekenl werd, macr alle gebonden syn
vyff jaeren Ie dienen, 'l welk, wanneer in voegen voorsz.
volbragl en in haeren dienst genoegen gegeven hebhen. dan
mogen deselve, 't sy dalse als soldaten of matrozen fl, 10,
11 a 12 guldens winnen of wel als jong malrosen wal
minder en weder als eorporaels. ([iiarliermeeslers ol' derde
chirurgyns wal meerder hebben, 10l absolute adsistenten met
24 gl. voor wil' jaeren gevorderl werden: connende de een
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Eu d'andere, na de expiratie van voorsz. 2 vyff jaerig verband
en dal in baeren dienst voldoen en sig beboorlyk comporte-
ren, dan wyders lot de qualiteyt van boekhouder me) de
prairie van .">() guldens ter maend werden areadvanceert voor
drie jaeren, dog daer na niet verder, alsoo, gclyk bier vooren
is gesegt, de verdere verbeteringen omtrent die van depenne
alleen aen de hosre regeringe 10l Batavia vcrblvft.O D D

Degene, die op eenig buyten comptoir sig nyi de militie,
de zeevaert, etc. tol de penne lael. aennemen ofte daertoe
overgaet, is gehouden op soodanigen comptoir syn verbonden
tyt nyi te dienen, sonder binnen deselve herwaerds gelicen-
liecrt Ie mogen werden, ten ware genegen mogte syn weder
101. syn voorige qualiteyt van mal roos, soldaet, etc. af Ie

I reilen en in syn vonrgaendo diensl sig Ie laten stellen, om
alsoo te vertrecken.

Die sig op nieuw verbind, 't sy tot de qualiteyl en gagie
van adsistenl of boekhouder, is insgelyx gehouden dal verband
ler plaelse syner verhuuring uyt te dienen en sal. staende
Iselve. niet mogen gelieenl ieerl werden, len waere tot >\ n
vorige gagie weder wilde afl reilen.

Wanneer men eenige pennisten licentieert na Batavia, 'I sy
provisionele of absoluyte adsistenten en boekhouders (van hoger
gequalificeerdens mag bel niet geschieden dan op voorgaande
consent van Batavia, ofte dat de sodanige genegen syn haer
na hel vaderland te begeven en waervan dan nog evenwel
de twede persoons in de gouvernementen, etc. syn uytgesloten,
alsoo die geheel niel dan na becomen verloff mogen werden
gelicentieerd), soo sullen de soodanige, als gesegt, niet alleen
baer iy( moeten hebben uytgedient, maer men sal daervan
ook allyt. by de brieven aen de hoge regering 10l Batavia, die
nevens deselve werden algesonden, moeien vernielden en aen-
haelen, niel alleen de redenen van baer vertrek ofte oversending,
maer oock van wal be<|naombeyil en gedrag off COrportemenl
deselve syn. om 101, narigl in het verder employeren van de
soodanige, wanneer na bel vaderland niet vertrecken, te konnen
dienen.
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Persoonen, die uyl oorsacke van onbequaemheyt, debauche
en quaet comportement verdienen, dal van elders versonden
en d'E Comp' daervan ontlast werde, sal men niei meer stil-
swygens na Batavia mogen stommelen in hunne qualiteyten,
maer als sodanige by de brieven noteren en bun alvorens off
tol soldaten degraderen, of met stilstand van gagie tol nader
ilis|insiiie der liogc regeringe hebben over te senden, inils
handelende daer ontrent na de waeiheyd, sonder drift ofte
passie, en dienvolgens sonder ymand om cleene of geringe
misslagen, veel min uyl insigten om maar voor andere plaetse
ie maken, al te. ligtvaerdig ie verstooten.

Van de Militie.

Onder de militie is het insgelyx een vaste ordre, dat inde
buyte gouvernementen en comptoiren van de Comp. door de
gouverneurs en andere opperhoofden respeetive (alleen in
oorlogs expeditièn en voor de, gene. die hel gesag daerin is
aenbevolen, uytgesondert) gene hooft officieren mogen werden
aengesteld, selve niet by provisie, sulx dat, by exempel een
vaendrager door vertreck of versterf van een ander noodig
<t\ nde, niemand uyl de mindere officieren daer toe met dien titul,
schoon provisioneel aengesteld, maer alleen een der oudste en
bequaemste sergeanten, onder den titul van commanderenl
sergeant, tol den dienst van vaendrager gebruykt soude moeten
werden, even gelyk ook by vertreck of versterf van een Capiteyn
of Lieutenanf desselfs plaets door een Lieutenant of Vaendrager
in haere presente qualiteyten respeetive soude moeten werden
waergenomen, invoegen in desen maer alleen van de nodige
mindere officiers en gemeene soldalen haer verbeteringe ge-
sproken en van de hooft officieren niet anders gesegt behoeft
ie werden, dan dal deselve uyl haerebescheyde gouvernementen
of andere comptoiren niet toegestaen mag werden na Batavia
te vertrecken, sonder daer toe alvorens consent van de hoge
reg. hemmen Ie heidten, onaengesien haer verband sonde
mogen wesen geêxpireert, ten ware genegen mogte syn mei.
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de nacslc gelegentheyt na liet vaderland Ie vertreckenofhaere
gagie ie laten stilstaen, tot er tyd men haer elders weder
van nooden sonde mogen hebben, even als dal wegens de
pennisten, van ondercoopluyden en opwaerts hier voor genoteert
en althans in gebruyk is.

Oinlrcnl de aenstelling van sergeanten en corporaels ver-
eyscbt, dat men, om d'E. Comp. met geen nodeloose oncosten
en overtollige officieren te beswaeren, even als hier voor van
de provisionele en absolute adsislenleii is genoteerd, niet

suynigheyt en matigheyt Ie werk gae, en dal gene tot voorsz.
qualiteyten werden aengesteld dan wanneer men dcselve,'tsy
door veil rek, overtreding ol' ovcrlyden van andere, onvermyde-
lyk hebben moei, synile om liet exces, dat in dien dele al voor
cenige jaeren is doorgebroken en gepleegt by resolutie van
den 16™ Jnly 1086 verslaen en vervolgens na de luiylen
comptoiren bekent gemaekt, dat voortaen geene aenslellinge
van sergeanten en hoge militaire officieren sonde werden
g'approbeert, dan wanneer der, boven de vcrloniiigb van bare
aclens, ook volkomentl yk consteeren sonde de noodsakelykheyt
van bare aenslellinge endc dal dcselve mei volkomen raeds-
besluyt geschied waere, welke ordre men op debuyten comp-
toiren naauwkeurig observeren moet.

De sergeanten, diealsoouyt absolute noodsakelykheyt werden
aengesteld, mogen, onaengesien haer lopend verband niet en is
geëxpireert, na gegeve preuve (als een voorregt der militairen
boven die van de penne en andre), van den tyd harer aen-
stellinge genieten de gewoone gagie, synde 20 guldens ler maend
voor dry jaeren ol' wel voor haer lopend verband, wanneer daer
aen nog ongeveer soo veel ofmeer resteert, waerna dan wyders
in gagie lot 24 guldens ler maend, wederom voor drie jaeren,
dog daerna niet verder mogen werden verhoogt, even gelyk
ook de sergeanten, die daervoor uyt het vaderland gecomen syn
en 20 guldens winnen, na'l nyldieiien van hun vyl'jaerig ver-
band 101, 24 guldens en verder niet verbetert mogen werden.

De corporaels, uyt het vaderland comende, winnen doorgaens
14 guldens en mogen, na het nyldieiien van haer vyljarig
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verband, in gagie tot 1G guldens werden verhoogd sonder
meer.

De gene, die uyt de soldaten tot corporaels werden aengesteld
ofte gebruykt, dal egler, als hier voren gesegt, niet dan by nood-
sakelykheyl geschieden moei, dienen gewoonelyk hun lopend
verband onder het genot van corporaels costgeld ofte tracte-
incnl voor haer winnende gagie uyt, wanneer dan vervolgens
mede eerst tol 14 en daerna lot 16 guldens ler maend in
gagie werden verhoogt, dog beyde telkens onder een nieuw
driejarig verband, len waere reels 14 guldens wonnen, wan-
neer lot corporaels werden aengesteld, want dan connen sy,
na 'i eyndigen van haer lopend verband, ten eersten 16 guldens
hebben, even gelyk ook de gene, die in cenige oorlogs
expeditien 10l voorsz. qualilcyl van corporaels sonde mogen
werden aengesteld, als dan len eersten de volle gagie gegeven
sonde mogen werden.

Landspassaten mogen in India op de comptoiren niet werden
aengesteld. Die daer voor uyt hoi vaderland comen, winnen
doorgaens 12 guldens ler maend en mogen, na 't eyndigen
van hun verband van vyf jaeren, in gagie lot 14 guldens
ter maend werden verhoogd, dog verder niet, voor dal 10l
corporaels of hoger comen oi> ie treden.

Een drilmeesler van het guarnisoen op de hoofdposten,
wanneer liv uyl de gemeene militairen genomen werd, sal
als dan corporaels gagie van 14 guldens en traclemenl mo-
gen werden (oegelegl, om daer voor syn verband uyl. te
dienen, 'l welk geschied synde, sal men denselven in gagie
10l 1G guldens mogen verhogen, dog verder niet.

Den guarnisoens .schryver, wanneer by uyl de gemeene
militairen daer toe genomen werd, sal voor syn winnende
gagie, dog onder bel genot van corporaels tractement, syn
lopend verband moeien uytdienen en daerna, even als de
corporaels, lot 14 en 1G guldens in gagie verhoogt mogen
worden sonder meer.

Gemeene soldalen, de tamboers daeronder begrepen, winnen
ordinair 8, 9 en 10 guldens ler maenl, wanneer sy uyl hel
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vaderland comen, en syn gehouden voor de gagie, die sy al-
daer bedongen hebben, den lyi van vyf jaeren uyl Ie dienen,
na verloop van dewelke men liaer telkens in gagie niel Iwee
guldens mag verbeeteren, tol sy 14 guldens winnen, dog
daer hoven niet.

Van de Zeevaart.

Van de zeevarende mag op de buylen gouvernementen en
comptoiren buyten Batavia, volgens d'oude en door de d'E.
agtb. heeren principalen I>\ missive van den 7 1'" 1 September
1696 vernieuwde ordre, niemanl verbeter! werden, dan de
sodanige, die in effecte <>p de comptoiren ofle de scheepjens
en vaerluygen, onder deselve behorende, bescheyden s\n, en
moeten die van de schepen, die deselve comptoiren maer
passeren en daeraen niel behoren, ofte alleen heen en weder
varen, gelaten en by versoek gerenvoyeer.t werden aen de
110. Heg. tol Batavia, behalven dal men f� s voorval van
sterfte en andere gewigtige redenen, waerdoor eenige plaet-
sen onder de opperhoofden en officieren van sodanige schepen
soinle mogen open vallen, die noodwendig dienen Ie werden
gesuppleerl, de noodige voorsieninge daerin wel mag doen,
mits latende de verbeteringe, soo in qualileyl als gagie, aen
gein. baer Ed. de hoge regeringe, synde ook bovendien opde
verlhoninge der bediende op eenige westerse comptoiren on-
trent dit poincl van voorsz. ordre by resolutie van den 2den

July anno passaio soo verre afgetreden, dal. Int voorkominge
van hel verlopen van het gemeene volk, de gewone verbeteringe
aen deselve en sou mede aen de onder officieren als boolsman-
maet, schiemansmael en die daer mede gelyk staen olie ge-
lyke gagie winnen, sal mogen gegeven werden: dog dit is,
als gesegt, maer op de comptoiren, gelegen om de west van
Batavia, daar het genieene volk 10l overlopen by vreemde
Europeen occagie heeft, en mag dienvolgens op andere plaet-
sen. daer voorsz. consideratie niel en militeert, ook niet na
gevolg! werden.
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Om dan alleen te spreeken \;m de verbeteringen, dewelke
op de buyten comptoiren na de voorsz. ordre mogen plaetse
hebben, synde de gene, die aen land bescheyden syn ofte op
vaertuygen, onder hel een of ander gouvernement, etc. behorende,
comen eerstelyk, als de hoogste in qualiteyt, voor de onder-
stuurluyden, dewelke, wanneerse in voorsz. qualiteyt uyt liet
vaderland comen, ordinair winnen 32 guldens ter maend, waer
boven in gagie niet verbetert mogen werden, onaengesien haer
verbonden tyd hébben uytgedient, voor dat tot opperstuurmans
eiiiinen optreden, 'I sy op een schip ofte als opsiender der
equipagie en werkluyden aen land. te weten, daer sulx sodanig
pr'oorloofd is en de ordre hel medebrengt.

Maer, wanneer een onderstuurman uyt de mindere zeevarende
hier te lande aen gesteld werd, als by exempel uyt/Ie majtrosen
of wel quartiermeesters, bootsmansmaets en andere van die
qualiteyl en gagie, mag aen deselve, wanneer nog eenigen tyd
te dienen hebben, voor haer lopend verband, anders voor drie
jaeren, 20, 24 en ook wel 20 guldens, na gelegentheyt der
persoonen en de gagie, die sy reets winnen, gegeven werden,
en ciiiinen deselve dan, na *l verloop van hel verband, waer
in hun de eerste verhoging van gagie is loegevoegt, voorts
lot de volle gagie van .".2 guldens werden geadvanceert, dog
men moet welen, dal hel maken dl' aenstellen van soodanige
onderstuurluijden op de buyten comptoiren niet als by nool-
sakelykheyt van versterf of vertreck van andere, die haer tyd
hebben uytgedient, en 't welk men by de actens uytdrucken
en verthonen moet, geschieden mag, en dal deselve dan nog
alvorens in de sluurmanschap ervaren en g'examineert, mils-
gaders daertoe ten vollen bequaem bevonden moeien syn om
iii<■ i belemmert ie raken mei veele onwetende stuurluyden,
die men namaels 'sComp' costelyke schepen simde moeten
lm' betrouwen.

Derdewaken doen met de onderstuurluyden hier te lande
doorgaens gelyke dienst. Deselve mogen alhier niet werden
gemaekt ofte aongesteld, maer comen in die qualiteyt uyt hel
vaderland met de gagie van 26 guldens ler maend, Maervoor



1699. W. VAN OUTHOORN.480

sy gehouden syn drie jaeren te dienen, na verloop van dewelke
men haer tot onderstuurluyden met de gagie van 52 guldens
ter maend vorderen mag.

Hoogboolsluyden en conslabels werden in liet vaderland
aengenomen o|> groole scheepen voor 22 guldens ter maend,
dog op mindere met 20 guldens, waer voor sy, hier te lande
gecomen synde, gehouden syn drie jaeren Ie dienen, daerna
connen sy in gagie lul 24 guldens ler maend voor nog drie
jaeren, dog niet verder werden verhoogt. Die men nu van
mindere zeevarende hier Ie lande uyt noodsakelykheyl daer
loe aengesteld heeft, mogen, wanneer liet binnen Imer ver-
band geschied, balvering van gagie hebben en connen daerna
vervolgens, even als andere, tot voorsz. gagie van 2(1, 22 en
24 guldens respective gevordert werden.

Aen schiemans, botteliers en cocx werd in hel vaderland
gegeven 20 guldens, en men verbetert deselve hier Ie
lande na verloop van drie jaeren tot 24 guldens sonder meer,
en moet ontrent de gene, die in India tol, voorsz. diensten
werden aengesteld, nis voren gehande!) werden.

Maer bootsmansmaets, als ook conslabels, schiemans, botte-
liers en coxmaets werden in bel vaderland doorgaens 10l 14
guldens ler maend aengenomen, en hier Ie lande, na verloop
van drie jaeren, 10l 16 guldens verhoogt, dog verder niet.
Ontrent degene, die bier te lande 10l voorsz. diensten binnen
haer verbonden tyd werden aengesteld, moet als voren ge-
handelt werden.

Quarlicrmccslers en scheepscorporaels romen mede niet 14
guldens uyt, en werden vervolgens, na drie jaeren, lot IG gul-
dens verhoogt. Wanneer men hier ie lande mindere zeevarende
daer loe aenslcll, moet ontrent deselve als voren liy halvering
ol' anders gehandell werden.

Opperzeylmakers op de grote schepen werden in liet
vaderland uytterlyk 10l 20 guldens ter maend aengenomen
en onderzeylmakers na haere bequaemheyd 10l 10, 12 a 14
guldens ten boogslen. Hier te lande werdende, eerst na verloop
van haer eerste verband niel hoger dan 10l 22 guldens ter
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maend, ende de andere mei hvee of uyterlyk 3 guldens teffens
ende dat niet verder dan tol 16 guldens ter maend verbeterd.

Opperkuypers op de groole schepen werden in hel vader-
land 10l 16 en 18 guldens aengenomeu en onderkuypers na
haer bequaemheyt. D'eersle werden hier te lande, na hel
eyndigen van haer verband, niel hoven de 20 ende andere
Telkens mei 2 of uyterlyk 7, guldens verbetert, tol 14 of 10
guldens winnen, maer verder niet.

Provoosten werden in hel vaderland op de groole schepen
gemeenlyk mei l"> guldens aengenomen, dog hier te lande
niet verbetert, als synde doorgaens gebreckelyke en verminckte
menschen.

Trompetters, wanneer in hel vaderland werden aengenomen,
hebben doorgaens de gagie van 18 guldens, en mogen hier
ie lande op de schepen niel, en op de comptoiren uyterlyk
niel hoger dan tol 24 guldens ler maend \erlielnl werden.

Scheepstimmerluyden werden in hel vaderland mei grool
verschil in gagie aengenomen. dr oppertimmerluyden egter
uyterlyk 10l 44 en 40 guldens ler maend, en de onder- en
derde timmerluyden na haere bequaemheyt. De eerste werden
hier ie lande de bas 'n meestersknegts alhier 10l Batavia
daervan uytgesondert) niel hoger dan tot 48 guldens ver-
betert; de andere verhoogt men van drie 10l drie jaeren mei
4, l> en 0 guldens in- maend, na haer gedragen en bequaem-
heyt, 10l sy mede 40 a 46 guldens winnen, even gelyk men
ook de gene, die hier Ie lande, uyt de zeevaerl of militie aen

dal ambagl werden gebruykt, na gegeve preuve van 4 a 0 maan-
den, voor haar lopend verband met 4,:; a 6 guldens verbetert.

Bosschieters van 11 en 12 guldens syn gehouden drie jaeren
voor haer uytgebragte gagie ie dienen en mogen, na verloop
van deselve, van 12 10l 14 olie van II 10l 15 en vervolgens,
1»v een nader verband, ook van ir> 10l 14, dog hoger niel.
verbeter) werden.

Bootsgesellen olie matrosen, winnende 7, s, 9 en lo gul-
dens ler maend, wanneer sy uvl hel vaderland comen, syn
gehouden daer voor hier Ie lande vyf jaeren Ie dienen en
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mogen eerst na 't verloop van deselve, van drie tot drie jaeren,
mei _ guldens en niel meer t'effens in gagie verhoogl weiden,
tol sy mede 14 guldens winnen, maer verder niet.

Jongens van 5 en (1 guldens syn gehouden d'E. Gomp.
lliien jaeren ie dienen, dog mogen, na 'l verloop van de eerste
vyf jaeren, als inalrosen 10l 9 guldens werden gevordert, om
dan daer voor hel gem. lOjarig verband voorts nyi te
dienen, 'l welk geschied synde, connen deselve insgelyks van
drie tol drie jaren met 2 guldens verbetert werden, tot dat
mede 14 guldens winnen.

Ambagtsluyden.

Omtrent de ambagtsluyden werden de basen op de Imyten
comploiren geconsidereerl gelyk te wesen met de meester-
knegts 10l Batavia; en, dewyl dese laetste, volgens het generale
reglement van den jaere 1080, niel meer mogen winnen dan
28 guldens op liaer intrede en 50 liy nader verband, soo slael
hel vast, dal ook de eerste niet meer mae werden loegevoegt,
buyten een baes der scheepstimmerluyden, op plaetsen, daer
der een is en wesen mag, dewelke, even als de meesterknegls
van hel voorsz. ambagl tot Batavia, 50 guldens sonde connen
winnen, dog meerder niel, even gelyk ook een baes cruv tmaeker.
Op plaetse, daer der een vereyschl werd, 30 guldens op syn
intrede en by nader verband 56 guldens hebben kan.

Gemeene ambagtsluyden, als. huystimmerluyden, beellhou-
wers, groffsmits, slotemakers, boefsmits, wagemakers, affuyte-
makers, wanneer die uyl de militie of zeevarende lot v -sz.
ambaglen aengenomén syn, werden, na gegeve preuve van
ses maenden, mei 4, iï of G guldens in gagie verhoogl voor
hun lopend verband, dog waer omtrent men, nevens haer
bequaemheyd en gedrag, ook dienl in agl Ie nemen, dal
die eerste verbetering niet en loopl hoven de 14 of uyterlyk
IS guldens ter maend, om alsoo by de tweede verbeteringe,
wanneer hun eerste verband hebben uytgedient, op 20 gul-
dens te konnen blyven en daer hoven niet Ie komen, dewyl
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de voorsz. ambagtsluyden uyterlyk nicl boven do 22 guldens
winnen mogen, en die twee laetste guldens allyl voor een
derde verband gereserveert moeien werden.

De verdere ambagtsluyden, als: metselaers, steenhouwers,
drayers, coperslagers, geelgieters, lootgielers, glasemakers,
cladschilders, swaertvegers, lademakers, daer omtrent werd
even als ontrent de vorige gehandelt, behoudens dal haere
gagie boven de 20 guldens ler raaend niel steygeren mag en
dal men de verbetering of verhoging van gagie omtrenl de-
selve doorgaens niel boven de vïer guldens teffens neemt.

Ben landmeter en caertemaker, wanneer 10l dien diensl uyl de
militie of zeevaar) genomen werd, mag in gagie tol 16 guldens
\ ■ desselfs lopend verband werden verhoog! en, na verloop van
'l selve, eersl 10l 20 gulden ler maend verbetert, dog verder niel.

Cruylmakers uyl de militie of zeevaert, 10l dal ambagl ge-
bruykl werdende, mogen, na gegeve preuve van driennaenden,
10l 20 guldens voor hun lopend verband en daer na' 10l 25
guldens ter maend werden verbetert, dog verder niet.

Boekbinders, uyl de militie comende, moeien baer tydvoor
hare gagie uytdienen en mogen dan 10l IS guldens, niaer
hoger niel, verbelerl werden.

In de hospitalen op de buylen comptoiren is ordinair een
opper-elururgyn mede binnen regent. De verdere bedienden,
als binnen- olie siekevaders, poortiers, etc. mogen niel verbelerl
werden, maer moeien voor hunne winnende gagie, synde or-

dinaire soldalen of matroosen, blyven dienen.
Urn I weden constabel des easleels Batavia, onder den eon-

stabel-majoor, mag op syn intrede winnen 24 en na verloop
van drie jaeren 10l .~>o guldens, en daer na sullen de eerste
constabels in de gouvernementen en commandementen geregu-
leerl moeien werden.

Kerkelyke liedienden.
De predikanten werden niel als 10l Batavia door de hoge

regeringe in gagie verbelerl en is daerom niel nodig daervan
alhier yels Ie noteren.
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De kranckbesoekers werden in hel vaderland niet hoger ge-
gugieerl dan tol .">() guldens ler maend, daer voor sy gehouden
syn vyf jaeren te dienen; en mogen de gene, dieopdecomp-
toiren Ie lande voor de gouverneurs, directeurs, etc. het gebed
doen, na 'i verloop van geui. verband, verbeterl werden 10l
36 guldens, maer gene andere, even gelyk ook alle, die hier te
lande aengenomen en sodanig niet gebruykt werden, niet hoger
dan lul 24 a 50 gulden mogen werden verbetert.

Inlandse school- en leermeesters werden tol Batavia ten
hoogsten met ü rd r". ter maend, sonder costgeld, gegagieert en
daerin niel verder verbetert, waerna men sig op plaetsen, daer
sulx syn opsigl en belrecking heeft, omtrent vaste school- en
leermeesters voortaen mede reguleren moei, sonder daer boven
ie romen ofte daer onder mede te begrypen sodanig omlopende
schoolmeesters en leermeesters, als men in eenige Oosterse
provintien gebruykt en mei 2 en 3 rd*. ter maent gagieerl,
alsoo men onlrenl deselvè het oude gebruyk salmoeten blyven
agtervolgen.

Chirurgijns.

De opper-chirurgyns, die uyt het vaderland in de gem.
qualiteyl herwaerts werde gesonden, winnen ordinair .">2, ~>t;
of uyterlyk 40 guldens ter maend en s\n gehouden daervoor
driit jaeren hier Ie lande Ie dienen, sonder dal, ook na 'I
verloop van deselve, in gagie mogen werden verhoogt, tensy,
datse als eerste opper-chirurgyns geplaetsl ofte gebruykl
werden in gouvernementen, directien, commandementen of
andere plaetsen en posten, op dewelke sodanige chirurgyns een
meerder Iraeleinenl is toegelegt, synde in de gouvernementen
roor den eersten opper-chirurgyn 60 en in de directien, com-
mandementen, etc. 45 guldens tér maend, te welen, na verloop
van liaer eerste driejarig verband, en snl\ als dan voor soo
lange sy in gein. functie op soodanige plaetse continueeren
en langer niel; want, haer verlossinge begerende, omegterin
India Ie continueren of t'scheep Ie vaeren, moeien deselve,
onaengesien een nader verband van drie jaeren mogten hebben
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uitgedient, weder aftreden tot hare voorgaende gagie van 32,
56 of 40 guldens: maer die syn verband heeft nytgedient en
dan genegen is na het vaderland sig te hegeven. mag de gagie,
die hy wint. 't sy van 60 of 45 gld.. behouden en daer mede
repatriëren.

Onder-cbirurgyns werden in het vaderland ordinair aeuge-
nomen voor 24 guldens ter maend en syn insgelyks gehouden
daervoor drie jaeren hier te lande te dienen sonder verbetert
te werden, soo lange sy onder andere opper-chirurgyns te
scheep vaeren; maer, wanneer sy op clecne scheepjens alleen
of op-de comptoiren aen tand dienst doen, dan eonnendesoo-
danige, na verloop van drie jaeren ofte wanneer hun verbonden
tvd hebben uytgedient, in gagie tot 28 a 50 guldens als
chirurgyns werden verhoogt, even gelyk ook dcselve by voor-
vallende gelegenlheden tot opper-chirurgyns connen werden
aengesteld en de voorsz. gagien loegevoegl. mits, dal alvorens
g'examineerl olie van haer bequaemheyl preuve gegeven soude
moeten syn.

Derde chirurgyns werden in het vaderland aengenonien tol
uldens ler maend en mogen, hier te lande gecomen

gynde, na verloop van drie jaeren, na haer gedragen en
bequaemheyt, 10l onder-cbirurgyns met 20 guldens en 24 gld.
icr maend, mitsgaders ook vervolgens als ander onder-cbirurgyns
werden g'advanceerl.

Die uyt de militie ofte de zeevaert tot de chirurgie gelrocken
en gebruykt weiden, mogen, na gegeve preuve van eenige
niaenden en dal by examinatie tot voorsz. werk bequaem
bevonden werden, in gagie 10l 14 a 16 guldens werden ver-
hoogt, om daer voor haer lopend vyffjarig verband uytgedient
hebbende, voorts tol onder-cbirurgyns met 20 ;i 24 gids. en
vervolgens. Da voorval en gelegenlheyl van saken. soo als bier
hoven van de onder-cbirurgyns gesegt is. geadvanceert ie
werden.

Inlandse chirurgyns weiden gemeenlyk na haer bequaem-
heyd tot 10 ;i 12 en uylerlyk 14 guldens ter maend onder
een vyf jarig verband aengenonien, en daerna vervolgens tot
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18 guldens on eyndeïyk tol onder-chirnr*gyn« mei vier en
twinlig guldens ter maend g'advanceert, dbg verder uiet, en
snl\ ook sonder costgeld, synde (hier en boven nodig in hel
aennemen van deselve op de buyten coinptoiren met een
spaersaeme hand te werk te gaen èn daerloe niet te lieden
als by noodsakelykheyt.

ü December. Verbod tegen het invoeren en uitgeven
binnen hel gebied der Compagnie run valsche schel-
lingen.

Heeren XVII luidden de Indische Regering l»ij missive van
19 September 1(198 gewaarschuwd, dal »baetsoeckeude inen-

•schen" in Indië zouden trachten in ie voeren vier soorten van
valsche schellingen, gemaakt naar de modellen van Groningen
en ommelanden 1092. Nijmegen 1691, Zutphen 1690 en
Deventer 1690, welke quasi-scbellingen mei meer dan 29/t6
tot 5 1/, Stuivers waard waren.

De poenaliteil was arbitraire correctie.

December. Gangbaar verklaring run zoodanige Ja-
pansche koperen okasjes, als voor eenighe jaeren alhier
«ganghbaer syn geweest."

Gebrek aan «payement" was de aanleiding voor dezen
maatregel.

Om deze munt ie herkennen werden eenige «kasjes" nevens
dil billei »aangeslagen."

10 stuks golden een zwaren stuiver.

11 December. Bepaling, dnl Weesmeesteren >met geen
obülyckheyt, nog regt in hare privé personen of mid-
•delen konnen ofte bclioren te werden aangesproken
>voor snlien, ilie ymand soudc mogen suslineren te hébben
>(ot laste run derselrer predecesseuren."
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18 December. Bepaling, <l<it inlandsche militairen en
zeevarenden, in dienst van de Compagnie, alvorens
eenigen /<»// te ondernemen moesten opgeven , aan urien,
in geval van overlijden, hunne verdiende en onuitbe-
laaide gage moest afgedragen werden.

Van hunne verklaring moest gemaakt worden »een perti-
•nente en duydelyke aentekeningh, die men de verklaarders
»ten overstaen van ten minsteneen harereygeue hooft-officieren
»en behoorlyke getuygen, soo van Europeanen, als uyl die
«van hare natie, nevens deselve mei hare ondertekening sal
•moeten bekrachtigen."

De zorg hiervoor wenl opgedragen aan den Sergeant-majoor
van het kasteel Batavia en aan het Opperhoofd van bet
generaal soldij-kantoor, »aan wien de aanneming en afbetaling
van voois, inlanderen in dienst van d'E. Coinp. gewonelyk
•bevolen wert."

ï2(i December. Bepaling, dat de pachten vaar kei
jaar 1700 op de gewone termijnen voor de helft

in payement ofte süveren spetien" moes/en warden
betaald.

Deze maatregel weid genomen »om liet gebrek aan deselve
[zilver geld] eeniger maten te gemoel te komen en bet
•payemenl te meer in de wandeling en onder de man Ie

• lionden, mitsgaders hel vervoeren te beletten."
De pachtsommen waren in den laalslen lijd «genoegsaem

•niet anders dan mei goude spetien" voldaan.
Omdat de aanstaande pachters niet «geprepareert" waren

op de nieuwe regeling, iiioglen zij de twee eerste maanden
hunner pacht, welke zij vooruit moesten betalen, voldoen
»in sodanige gangbare, spetien, als sy vermogens sullen
"wesen."
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1700.
17 Januarij. Bepaling, dat de kassier van hel Collegia

van Heemraden niet meer dan 1000 rijksdaalders in
kas mogi hebben «tot de dagelyxe uytgiften en lusten
»van dat Collegie."

Hel meerdere geld moest, »metkennisse van den president
»en op ordonnantie van den heer directeur generael". gebragl
worden in de Compagnie's kas »tol vergroting van hel verdere
«capitael van dal Collegie, onder d'E. Comp. op intresl staende."

17 Januarij. Bepaling dat de Secretaris van hel Collegie
run Heemraden bij zijne benoeming een borgtogt ad
2,000 rijksdaalders moest stellen.

22 Januarij. Aanstelling van een kwartier-meester, nevens
ttóee vaste matrozen, op elke sampang tof overdekte
obool, die althans tot het lessen en laden der schepen
\o}) de veede Batavia] werd gebruykt."

"Gestadige dieveryen" van Compagnie's goederen werden op
de laad-praauwen gepleegd.

De kwartiermeesters moesten zijn »bequame, nugtere en
•zedige" personen, die lezen en schrijven konden. Zij genoten
20 gulden 's inaands en 4 realen kost geld.

Zij moesten met de officieren der schepen »caveren" voor
Hetgeen zij af- en aan-voerden en « de nodige sorge en toesigt"
op de sampang's houden.

25 Februarij. Magliging n/i hel Collegie run Schepenen
lel hel heffen 'run alle hliysen binnen desei- slede
[Batavia], uyt derselver huuren, run een stuyver van
nier ryxdaalder ofte hel montant run een t/nart innen!
liniire" voor den aanmaak run lederen brand-emmers.
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Op den 3a"' Augustus 17i*o. den ÏO*60 Januari) endenl5 din

Maart 1701 is dezelfde helling voor hetzelfde doel nog eens
vernieuwd.

~(j Februarij. Toelichting lot het besluit van 12 Se\>-
tember 1690 nopens atteitninatie.

Vermits de Raad van justitie dal besluit »niet ten regten
«opgenomen, nog begrepen" had, deelde de Regering aan dien
Raad mede. dat »uyl krag te van dien, Heeren Schepenen, even
gelyk ook haar Agih.. dooi voorsz. recommandatie, met relatie
tot voorsz. resolutie, souden wesen gestell in staat omine
omtrent onvermogende crediteuren soo veel van het stricte
rigeur van regten te konnen aftreden, dienvolgens-deselve ook
voor soo verre van de uyllersle poenaliteyten, hy regten ge-
statueert, te konnen verschonen ofte verligten, als na bevindinge
van saken in billicklieyl en regtmatigheyl souden oordeelente
hehooren: in slede dal de sodanige door dese vergadering [de
Hooge Regering] souden werden verleent een meerder faveur
van atterminatie of wel hel volle beneficie van cessie, helwelke
na regten aan vvaarlyk onvermogende debiteuren en die door
kennelyke oorsaken buyten hun schuil 10l sodanigen staal syn
gebragt, mag en moei werden gegeven: en in welkers plaatse
oogtans het oogmerk is. tol meerder voordeel van den crediteur,
voorsz moderat ie Ie lalen gebruyken, en dienvolgens niel
alleen behoort Ie dienen ten faveure van die gene, tcgens
dewelke ten uyteynde nog niel en is geprocedeert en dien-
volgens een regier syn vonnis soude konnen reguleren en
matigen, maar ook insonderheyl omtrenl sodanige. waar legen
reets hel rigeur iler wellen Ie werk is geslell om de sodanige
daarin als dan niel als regters, maar als door de ovorlievl
daar loe specialyk geauthoriseert, na bevindinge en billickheyt
ie gemoel ie komen en verligten; souder dal mei redenen
gesustineert kan werden, dal men daar mede legens deover-
hevi. als geschiedende op hare eygene qualificatie, soude misdoen;
en immer soo min, dal sodanige dispositie soude verminderen
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de waardigheyl en achtinge van een vonnis, 'i geen reels
na stricthey) van regten legens sodanigen debiteur gevell en
ter executie gestel) sonde mogen syn."

2 Maart. Bepaling, dal de Compagnies essayeur de
Collegiën run justitie moest bedienen tsonder daar
»voor iets te mogen pretenderen, ten ware \>\\ voorval

■run conüscatien, waar uyt sodanige ongelden, buyten
laste run deselve Collegiën of eygentlyk run d'E.

nComp., gevonden soude hunnen werden."
10 Maart. Bepaling, dol hel Collegie run Heemraden

wederom uil negen leden zoude bestaan.
Zie bij 11 Maart 1685. - Gedurende >eenigen lyi" was

het Collegie tot elf leden uitgebreid geweest.

I!) Maart. Opheffing run hel schoenmakers-gilde Ie
Batavia.

Bij het Collegie van Schepenen waren «veelvuldige proceduren,
»ja, ook geweiden, excessen en verdere moeyelyklieden soo nu
•en dan voorgecomen van d'overluyden van voorsz. gild."

De Regering achtte zulks •t'eenemaal aangaande legen hel
«oogmerk, waar mede Iselvc is opgeregl en toegelaten."

Zij trok mitsdien hare resolutien van 50 Jmiij I(>;j4, 9
Februari) 1658 en 15 Maart 1665 in en gelastte de penningen
en verdere effecten van hel gilde; over te geven aan Diakenen
»om hel bedragen daar van by bare boeken in Ie nemen op
een aparte reecq., om daar uyt voorts apartelyk te alimenteren
de onvermogende van hel voorsz. ambagl, dewelke althans
bier ler slede syn geselen en bun onderhout daarvan genieten,
nevens nok degene, dewelke tegenwoordig in de exercitie van
hel gem. ambagl onder hel voorsz. gilde behoren en na desen
10l onvermogen soude mogen vervallen, soo lange daartoe van
de presente gildebroeders imand in wesen bevonden sal werden,
daar onder mede gerekenl derselver weduwen.
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Wal zoude overblijven »na 't afsterven ofabsentie" van alle
deelgeregtigden, zoude vervallen aan »liel gemeene capitael
•der armen"

11) Maart. Last op de Collegiën van justitie en de
Commissarissen run kleine zaken geene vrije vrouwen
wegens particuliere schulden lot de ketting te veroor-
deelen en hetgeen ter zake bij de Bataviasche statuten,
onder den titel run senlenliën en executiên, was bepaald,
alleen toe te [nissen op mannen, geen christenen zijnde.

üe Compagnie werd, ten behoeve van crediteuren, zeer
oneigenaardig belasl mei hel onderhoud dier vrouwen in het
Ambacbts-kwartier, welke vrouwen voor de Compagnie «t'eene
»inaal onnul en tot tien arbeyd onbequaam" waren.

Bovendien was de Regering tot de overtuiging gekomen,
dat «sodanigc procedure, uu en dan om een geringe somme,
"tegens vrouwen veel Ie hard" was.

Wegens schulden veroordeelde, vrije vrouwen moesten in de
boeijen van den Raad van justitie <d van Schepenen, »buyten
• lasten en kosten van d'E. Gomp. soo lange verblyven en aan-
gehouden werden, ;ds hare crediteuren sullen willen dragen
»de onkosten van haer onderhoud en langer niet, de gem,
"onkosten genomen voor gemeene, conform den teneur der
•Balavise statuten, op ses stuyvers des daags en voor andere
•van meerder consideratie na advenant en 't oordeel van den
«regier, daar onder zy zullen sorteeren."

',' Maart. Verbod tegen den invoer, enz. ran valsche
dukaten. — Verscherping van hel plakaat van 50
April IG9B tegen het besnoeijen run geldstukken.

In omloop waren gebragt gouden dukaten, die »wellßten
•honderl in gewigte minder en seven percento in alioy slegter"
waren dan »goede, wigtige, Europese ducaten."

De Regering waarschuwde de ingezetenen van Batavia voor
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deze •minder waardige ducaten" en stelde twee essayeurs in
commissie om dagelijks, »in de cassa van d'E. Comp. binnen
»het Gasteel" gratis Ie onderzoeken de dukaten, welke hun
daartoe door hel publiek zouden worden aangeboden, de
■>valsehelyk nagebootste de schare Ie doen passeren" en aldus
doorgeknipt aan de eigenaren lenig te geven.

Niemand was verpligt gouden dukaten «sondcr voorsz.
schouwing" aan Ie nemen.

Het invoeren en namaken binnen Batavia van valsche dukaten,
alsmede, het »voorbedagtelyk en malilieuselyk de hand lenen
•tol hel distribueren en uytgeveu" daarvan zoude gestraft
worden, niet alleen mei verbeurdverklaring van de achter-
haalde ducaten. maar ook aan lyf off leven, na gelegenlheyl
»en exigentfe van de misdaet."

Op bet aanbrengen van valsche munters, enz. werd eene
premie uitgeloofd van 200 rijksdaalders en de helft van de
doorgeknipte, volgens iemands aanwijzing achterhaalde, valsche
dukaten. Daarenboven /.oude »de naam van de sodanige nae
•vermogen gesecreteert" blijven.

Het plakaal van 30 April 1698 werd verscherpt, doordien
»ook tegens hel leven van de schuldige. »na bevindinge van
>sakon. sal mogen werden geprocedeert." Eveneens werd eene

premie van 200 rijksdaalders op bel aanbrengen van geld-
snoeijers uitgeloofd, mei de gewone belofte van »secretesse."

-— April. Intrekking </<r mei eene />' geklopte gouden
dukaten. — Inwisseling run valsche dukaten.

Gouverneur Generaal en Kaden van indie maakten bekend, dal
>oin de groole excessen in 't vervalsenen als snoeven der goude

ducaten. voorlaen geene gestempelde mei de lel ter H meer
gangbaér sullen syn, maer dal d'E. Comp. tot gerief der goede
ingesetenen van dato deses af geen andere ducaten tegens
18 schellingen uvtge\en sal dan oiigesleinpelde dog wigtige

Europese ducaten tol 72 slux in liet mark troys olie veder
1 engels. 7 asen en daerboven, overeenkomende niet. een
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agtste reael ofle ruym i) coudryn Japans gewigt; ende dal
d'E. Comp. tegens dat selfste gevvigl en anders niet in hare cassa
sal aenneemen de gestempelde, goede ducaten mei voors. letter
It, sonder deselve weder nyl te geven, maer in Ie houden en
te mortificeren; dog sullen de valschelyck nagemaekte ofte
geconlerfeyte ducaten h\ d'E. Comp. aengenomen ende de eyge-
naren belaeld wei-den tegens hel gewigl ende de waerde van
het goud, hel eerste na 'l geene men bevinden sal, dal deselve
in effecte sullen wegen, ende het laetste ofte de waerde en
allny van het goud door den anderen gerekent lot 20 caraet,
omdat het niet doenelyck sy van yeder, sluck voor stuck, een
nette preuve door den toets ofte hel essaj te nemen; sullende
het goud van voors. valse ofte geconterfeyte ducaten by d'E.
11 p. werden aengenomen en betaell tol 16 rxd. de reael
swaerle fyn van ~li caraet, sulx dat een yegelyk voor de swaerte
van een coudryn Japans ofte 8 asen troys van voors. gecon-
terfeyte ducaten sal ontfangen ofte valideren 88 /» sis., makende
13'/3 rds. voor de reael swaerte, met dien verstande evenwel.
dal degene, dewelke niet genegen sullen wesen sodanige nage-
maekte olïe geconterfeyte ducaten tegens de voorsz. betaling
aen d'E. Comp. af Ie staen, deselve sal mogen na sig nemen
en behouden, wanneerse alvorens de schaer gepasseerl en duur
midden gesneden sullen wesen, volgens hel jongsl geëmaneerde
placaet, des dal dan ook op de schaede van de sodanige, ler
oorsaecke van voors/. valsche ducaten, geen verdere reflectie
sal werden genomen; en sal men de luydcn, dieeenige betaling
in 's Comp8 . eassa komen Ie doen, verlenen miilanlie, waerhy
sa) wesen gespecificeert hel getal der onwigtige goede ducaten,
die deselve, om hel voorsz. gewigt te treilen sullen hebben
ingebragt, als ook hel getal der valsche. die men van haer
ontfangen en invoegen voormeld gereken! sal hebben, busten
dal ook daeraf door express.' gecommitteerdensaenteekeninge
sal werden gehouden, dewyl de intentie is eersldaegs Ie

besoigneren over de schaede. dewelke de goede ingesetenen
door 'tgem. snoeyen als vervalscheu der ducaten geleden

Ie hebhen."
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'.'[ April. Verbod tegen den uitroer naar China run
zilver en zilreren geld, alsmede tegen het inwisselen en
verpanden van zilveren geld legen goud. — Inwisseling
run geklopte en run valschê (Inhalen.

Om sooveel Kei doenelyk sy te weeren en verminderen hel
ongemak in den dagelyksen handel, als anders, ontstaende
door de nog dagelyx toenemende schaersheyl en liel gebrek
onder de gemeente Ie deser steedö van |>;i\ ciim-iil ofte cleen
silver geld, bestaende in 11011. cnkelde en dubbelde stuyvers,
item schellingen, mitsgaders in Souratse silverti ropias, ten
principalen veroorsaeckl vverdende door den grqoten uytvoer
desselfs, insonderheyt nae China, voor hel gerief van hel ge-
meen ten hoogsten van noden bevonden en daerom op den
IC" deser maend in Rade van India besloten en vastgesteld
is te verbieden, gelyck een veder, sonder otmerscheyd, 'I sy
onderdanen ofte ingeselenen, als vreemdelingen en aenkomende
handelaers wel expresselyk verboden werd by desen den
uytvoer na China, niel alleen van voors. gemunte spetien van
enkelde en dubbelde stuyvers, item schellingen en Souratse
ropyen, maer ook van gesmolten en ongemaekl silver, hoe
cleen ook hel bedragen daer af sonde mogen wesen, op pene
van confiscatie van alle 't geene, 't welk sal werden agterhaeld,
't sy dal het reets sal wesen uytgevoerd of wel, dal de
ontdekking alvorens sal geschieden, wanneer maer hlykcn
sal de intentie 10l den uytvoer gestrekl te hebben, en waer
en boven de schuldige dan ook nog verder arbitrair sullen
werden gecorrigeert, na gelegentheyt van de misdael ende de
groote der sommen, die men alsoo legens Aese onse ordre
gelragl sal hebben nyl Ie voeren; suilende de geene, die van
eenige uylgevoerde sommen van genoemde spetien als ge-
smolten silver, of wel van de soodanige, die men Irauien sal
uyl te voeren, aenwysinge komt Ie doen, soodanig dal sulx
onder de magt van den regier geraekl ende den ondernemer
van de misdael selve ofte bel voornemen daerd vertuygd
werd, 10l een premie genieten een sesde pari vande gebeele
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aengehaelde somme ende daerenboven synen naem ook nog,
sooveel doenelyck, werden gesecreteert.

2. Voorts wordl ook een yegelyk, 'I sy onderdanen ofte
ingeseteuen, als vreemdelingen en aenkomende bandelaers, l»y
desen op het kragtigste verboden hel inwisselen der hier
voorgem. spetien van enkelde en dubbelde stuyvers, item schel-
lingen en ropyen mei eenig opgeld legens goud, len eynde
daermede verder onbehoorlyken handel te dryven ofte na
China vervoerl te weiden; even gelyk ook een yegelyk by
desen wel expresselyk werd verboden van evengen. spetien,
;ils ware hel een koopmanschap, iets. 'l sy veel ofte weynig,
onder andere te verpanden ofte deselve spetien anders ie
gebruyken, aen ie leggen uil' uyl te geven dan in den dae-
gelyksen handel, tegens geen andere ofte booger prys dan
voorsz. spetien gangbaer en door de Ed. Conip. ingevoerl en
uytgegeven syn, op peene, dal degeene, dewelke nade publicatie
deses bevonden sal werden hier legens aengegaen en sig
garneer! sal hebben mei hel opwisselen van voorsz. spetien
onder eenig opgeld ofte hei verpanden van dien, verbeuren
sal alle hel opgewisselde olie verpande, 'I welk men sal konnen
ontdekken of agterhalen, en daerenboven nok nog arbitrair
werden gecorrigeert; en sal in gelyker voegen dengeenen, die
van eenige gelden, dewelke invoegen voormeld ten quaaden
eynde sullen wesen opgewisselt ofte verpand, soodanig, dal
men. deselve in handen bekomende, schuldig wegens de
overlreeding van dese ordre overtuygt werd, genieten een
gelyke sesde pari vande aengehaelde soimne en seerelesse van
synen naem, soo verre het mogelyk wesen sal.

5. Nog werd een yegelyk, 't sy onderdanen ofte ingesetenen,
als vreemdelingen en aenkomende handelaers, dewelke op de
publicatie deses in panl van andere onder sig sal hebben eenige
van voorsz. spetien van payment ofte silvergeld, gelast ende

donneert, deselve verpande gelden aen den eygenaer of
andere niet al' te geven, maer daeraf kennis Ie brengen, en
snl\ nevens de hoegrooiheyl der verpande sommen aen te geven
aen den Cassier deses easleels, en daerop verder al'lewaglen
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en Ie agtervolgen, hetgene len opsigte der verpande gelden
sal weiden g'ordonneert, niet dien verstande evenwel, dat de
eygenaer ofte den geënt;, die voorsz. verpande gelden onder
sig heeft, voor soo veel de waerde ofte hel bedragen van dien
aengaet, geen schaede lyden sal, des dat voorsz. opgave s;il
moeien geschieden uytterlyk agt dagen, nadal dese onseordre
ter gewoonlyke plaetsen sal wesen gepubliceert, suilende de-
geene, dewelke na verloop van dien lyd bevonden sal werden,
op de publicatie deses, eenige soodanige verpande gelden onder
sig gehad ende de opgave daer af nagelalen te hebben, arbi-
trair na gelegenlheyt en bevindiuge werde gecorrigeerl

4. Ende opdal een yegelyk onser goede ingesetenen ook
hun gerief mogen \inden in het ontfangen van andere goede
en gangbare spetien voor de jongsl ongangbaer verklaerde
goude ducaten, dewelke mei de letter IS syn ingeslagen, is
insgelyx in Rade van India verstaen te stellen, gelyk gesteld
werd I>\ desen, den lyd van twee weken ofte 14 dagen, te
reekenen na den dag, dal desen sal wesen gepubliceert, omme
alle goede ofte opregte Europesche ducaten, die een yegelyk
onder sig lieefl en mei voorsz. merk ingeslagen syn, 'I sy
dalse syn liesnoeyl ofte niet, Ie konnen brengen in de eassa
van de Md. Comp. binnen 'I casteel, omme na voorgaende
visite d ■de gecommitteerdens aldaer te werden aengenomen
op gelyke voel, als by bel jongste billel van notificatie van
dato l r>"' deser maend April de gemeente ten opsigte van
's Comp. ontfang en uytgifl is bekend geinaekt, namentlyk
tegens hel waere gewigte, dal deselve sullen werden bevonden
te bonden en andersinls niet; en waervoor men wederom sal
ontfangen, 'tsy gelyken gewigl van andere goede en wigtige,
dog ongeslempelde en oversulx gangbare Europese ducaten,
of wel de waerde van dim in andere gangbare spetien, na
gelegentheyl van saeken en dat sulx bet gevoegelyxsl sal wesen
by Ie brengen, suilende een v gelyk, die alsoo eenige ducaten
in de eassa van d'E. Comp. komt in te brengen en verwisselen,
genieten een schriftelyke notitie, waerby sal wesen nylgedrnkl
de quantiteyl der ingebragte ducalen en wat deselve bevonden
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svu te wegen, dienvolgens ook hoeveele daerop eygentlyli sal
wesen verloren, om daeruyt, als d'aenteekening, dewelke dier-
wegens in 'sComp. cassa sal werden gehouden, een yegelyx
verlies na verloop van voorschreven tyd eu inwisselingh bekend
synde, tol indemniteyl der E. Comp. ende de goede ingeseteneq
sodanigen middel ofte middelen te beramen, als men doenelyK
en aequitabel agten sal.

.'>. Ook werd een yegelyk wyders by desen gepermilteerl
binnen den voorsz. tyd van twee wecken ofte 14 dagen, te
rekenen na den dag, dal desen sal wesen gepubliceert, te
brengen inde cassa van d'E. Comp. sodanige r&gemaekte ofte
geconterfeyte ducaten, als iemand onder siij soude mogen
hebben en waeraf hy, des vereyschl wërdende, mei solemneele
eede sal konnen verklaren, dal h\ deseïye ter goeder trouwe
buyten syn beter welen legens 18 schellingen yder voor goede
ontfangen en niel als goud by wege van negotie iugekogl ofte
beneden voorsz. cours van 18 schellingen opgewisselt, veel
min hier aengebragt ofte op syn ontbod uyl China ofte van
elders ontvangen, nuk niel van andere 10l dese verwisseling
aengenomen heeft, dieshalven daermede voor sig selven bedrogen
geworden is, omme onder die expresse conditie en anders niet,
aldaer insgelyx, 'l s\ deselve als nog geheel ofte reets doorge-
sneden smiden mogen syn. ie werden aengenomen op den
voel ofte wyse, vermeld h\ hel hier voor geciteerde billet van
den 1."V" deser, namentlyk als ander goul na hun gewigt,
door den anderen genomen ofte gerekend tol -20 caraet, alsoo
liei niel doenelyk sonde wesen van ieder stink een nette
preuve door den toets off hel essay te nemen; en welk waer
gewigt van soodanige ducaten de eygenaren sal werden betaeld
tegens 10 rxds. de reael swaerte l'yii van 24 caraet, onder
lieliomivke aenteekening ofte notitie, geteekenl by degene, die
tot hel aennemen sullen wesen gecommilteert, soo wegens
bel gelal der vonrsz. soorl ducaten, die een yder inbrengen
sal, als hel verlies, dal daerop sal werden geleden, omme na
hel verloop van voorsz. tyd van aenneming over de gemetene
schade ie delibereren en middelen te beramen omme d'E.
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Comp. en de goede ingesetenen in dien deele te gemoet te
komen en buyten schade te stellen; verstaende evenwel, dal
de gene, die niet genegen wesen sal haere onwiglige ofte
geschroeyde, als nagemaekte ofte geconterfeyte ducalen tegens
de voorgestelde betaelinge aen d'E. Comp. over Ie laten, deselve
sal mogen na sig nemen en behouden, mits dal de laetste
ofte voorsz. nagemaekte ducaten de schaer sullen passerenen
door midden werden gesneeden, ende dat dan ook op hel
verlies van de soodanige geen reflectie sal werden genomen,
even gelyk d'E. Comp. ook, na hel verloop van voorsz. ge-
stalneerden lyd van twee weken na de publicatie deses, geene
van voorsz. ducaten, die met de letter B syn ingeslagen, 'tsy
gesnoeyde Europese ofte nagemaekte, op voorsz. wyse meer
sal aeunemen; dog is tot verligtinge van't werk en besparingh
van den lyd, als ook om door een al te groote spoel de
luyden in bet sorteren der goede Europese uyt de nagemaekte
valse niet te benadeelen, verstaen, dal men alle sodanige duca-
ten, waer aen men Iwyll'elen sal 10l welke van voorsz. soorte,
'tsy opregte ol' nagemaekte, sy hebooien, in een aparte sak ofte
papier, onder hel segel van den eygenaer, sal laten verblyven
onder den cassier tol een nader exacte visite, wanneer men de
handen riiym en hel werk ten principalen gedaen sal hebben.

6. Ende opdat voor bel aenstaen.de de gelegentheyl 10l
diergelyke vuyle handelingen en bedriegeryen te bedryven en
soo grooten confusie onder de gemeente te verwecken, sooveel
doenelyk, geweerd en afgesneden mag werden, werd ook een
ygelyk by desen op hel kragtigst gerecommandeert en be-
volen in bet ontfangen van alle gemunte spetien, insonderbeyl
goud, naeuwkeurigh te lellen en toe te sien. sou wel op de
deugd als hel gewigt van dien, om van schade hevryd te
mogen hlyven, 'I welk, op dat te heler mag werden agter-
volgt en nagekomen, werd by desen wel expresselyk verstaen
en verklaerd, dal een ygelyk, die in den ontfang van ducalen
wederom eenige gesnoeyde sullen voorkomen, sig deselve len
synen profyte sal mogen eygen maeken; en welk regl ver-
staen werd, dal ook insonderhevt plaetse sal hebben voorden
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cassier deses Casteels, opdat sig een ieder wagte eenige an-
dere dan goede en wiglige ducaten aldaer te brengen en
alsoo d'E. Comp. niet ie benadeelen ofte den cassier te incom-
moderen, mits dal t'elkens, wanneer den gem. cassier off
iemand anders eenige sodanige besnoeyde ducaten sullen wesen
voorgekomen, den soodanigen gehouden sal wesen daervan aen-
stonts ofte sim) haesl hel bekwaemelyk geschieden kan, kennis
te geven aen den officier, onder wien dengenen, die sodanige
nader besnoeyde ducaten getragl sal hebben nyi te geven,
resorteren sal, om denselven officier alsoo gelegentheyt te geven
orome na den autheur van voorsz. nadere geldschroying te inves-
tigeren en by ontdekking, navolgens den teneur van voorige
placcaten, specialyk van den laetsten Marlii deses jaers, crimi-
neelyk tegens denselven te procederen ; des sullen sodanige nader
besnoeyde en aengehouden ducaten nuk alle moeten werden
gebragt in 'sComp* cassa om aldaer, na hun gewigt, tegens ander
geld geruyld ofte aengenomen en niet weder uytgegeven, maer
tol den handel van d'E. Comp. gebruykt en elders versonden,
mitsgaders ten dien eynde door den cassier na de inwisseling
den eersten opperkoopman deses casteels inbandigt ie werden;
verslaende evenwel ook, dal den geenen, dewelke sig onverhoeds
met eenige van voorsz. soort nader besnoeyde ducaten mogte
bedrogen vinden, deselvein 'sComp* cassa, nae haer gewigt,
tegens ander geld sal mogen ruylen, omnie als voren tot
's Comp5 handel geëmployeert Ie werden.

7. Voorts weid ook ten opsigte der valsche, nagemaekte
olie geconterfeyte ducaten, die men wederom soude mogen
tragten op nieuw Ie maken ol' in te voeren, onvermindert
de penaliteyten, dierwegens geslalueerl by evengen. placcaet
van uit0 . Marlii passado, verstaen, dal een yegelyk, dewelke
nvt handen van eenigen Chinees, Moor olie Jentief sullen
voorkomen eenige op nieuw nagemaekte olie geconterfeyte
ducaeten, gelyk men daer voor sal moeten houden de, gene,
die valsch en noglans mei de I'. H niet ingeslagen syn, dé-
selve almede sal mogen aenhouden en sig eygen maeken;
mils uien daeromtrent, soo ten opsigte van de aengave aen
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den officier, onder wien degene sorteert, by dewelke sooda-
nige nadere valsche ducaten gevonden sullen werden, als ook
't brengen van deselve ducaten in 'sComp8 cassa om aldaer
na baere waerde aengenomen en tol Comp' negotie elders
gebruykt te werden, sal moeten handelen in gelyker voegen,
als wegens de nader geschroeyde ducaten is gesegt, sonder dal
egter voorsz. poenaliteyt van verbeurte van sodanige nader
ingevoerde valsche ducaten plaetse sal hebben omtrent andere
ingesetenen buyten voorsz. Cbinesen, Moeren en Jentyven,
ten ware men eenigb bedrogh ten laste van yemand der verdere
ingesetenen daer omtrent mogle ontdekken, dewyle de soodanige
daermede buyten hun welen bedrogen souden konnen s\n.

't geen omtrent d'anderniel sooligl gepresumeert mag werden.
8. Ende opdat hel gene voorsz. is te heler mag werden

nagekomen en agtervolgt, als een saeke, waeraen \ • het gerieff
van hel gemeen ende den coophandel hier ter stede grotelyx is
gelegen, soo werden de respeclive collegien van Justitie gere-
commandeerl aen de executie van dien de goede hand te houden,
mitsgaders de respective officieren van deselve, nevens de bediende
aen den boom gelast en bevolen met alle mogelyken yver te
lellen en doen lellen, dat de contraventeurs \an vorenstaende
onse ordres mogen werden agterhaeld en gestraft, een yegelyk
van deselve ten dien eyode liv desen authoriserende sonder
aenschouw van jurisdictie d'aenbaelinge te doen, daer hemde
gelegentheyt daertoe voorkomen sal.

24 April. Bepaling, dal een lid van een politieleen raad,
die zich met het beslotene in rade niet hun vereenigen,
de bevoegdheid had, nn-l de vereyschte modest ie en
»bescheydenheid, ter resolutie te luien aeniekenen, dal
»//// run een ander gevoelen is, sonder meer." Item,
dal men in jadieiële vergadering aanteekening run hij-
zomlen: adviezen mogt luien doen.

In liet eerste geval moest men met de mededeeling zijner
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opinie wachten, totdal daarnaar door de Hooge Regering werd
gevraagd.

In het tweede geval behielden de partijen, die zich door
hel gewijsde bezwaard gevoelden, het regt van appel »oiu

door dien weg bare griel' gerepareerd te krijgen."

7 Mei. Amplialie van hetplacaat van 16/24Aprü 1700,
wat betreft de valsche ducaten.

Door het »behendelyk" uitkloppen van de letter B had men
weder vele valsche of gesnoeide ducaten onder de goede, on-
gestempelde, Hollandsche ducaten in de wandeling gebragt.

De Regering magligde daarom »een ygelyck sonder onder-
scheyd alle sodanige uagemaekte ducaten, die hem in den

•onlfang sullen voorcomen, sig eygen te maken: mits den
•officier, waar onder de gene sorteert, die sodanige ducaten
>al bebben tragten uyt te geven, daaraf kennis gegeven en

•alle sodanige ducaten in 'sComp'. cassa gebragt en verwisselt
• sullen moeien werden, conform den teneur van het geciteerde
• placaet."

(lp den 14''"' Mei beslool de Regeering »mel de publicatie
• van voorsz. liillel nog eenige dagen Ie vertoeven."

11 Mei. Verlenging voor onbepaalden lijd run den termijn
tot hel inwisselen van ongangbaar verklaarde dukaten.

Zulks geschiedde, «alsoo in den dagelyxen aenbreng en de
•confluentie van menschen nog geen vermindering vernomen
•werd."

De massa goud-geld. toenmaals te Batavia aanwezig, blijkl
zeer belangrijk geweesl te zijn. In Juni) 1700 wasdeßege-
ring in hel bezil van 190,829 ingewisselde dukaten. Zij ver-
loor door die inwisseling 22,547'/2 rijksdaalders.

\.l iiii ij. Verantwoordelijkheid van Weesmeesteren.
Bij gelegenheid van hel verleenen van ontslag als president
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van de Weeskamer van Batavia aan C. van Swol werd bepaald:
•dienvolgens hem in persoon en goederen Ie stellen lmyten
alle aansprake en hecommeringe wegens alle voorleden ofte
gepasseerde saken van dal Collegie, mitsgaders sodanige mis-
slagen en versuymenissen, als gedurende synen dienst [7 jaren]
door de bediende van het selve, soo van procureurs, als andere,
soude mogen werden begaan."

18 Junij. Bepaling, dut het overlijden van een Chinees
<>j) de landerijen, suiker-molens, enz. in de jurisdictie
van Batavia ten spoedigste moest worden bekend gemaakt
aan het Collegie van Boedelmeesteren.

Dit Collegie moest niet alleen aanteekening honden van de
aangifte van overlijden, maar ook voor de nalatenschap zorg
dragen.

De straf op niet-aangeven was arbitrale correctie.
Wie de aangifte moest doen en binnen welken lijd, is ver-

zuimd ie bepalen.

28 Junij. Toekenning aan den Bailluw van Batavia en
aan den Landdrost, die geen tractement van de Com-
pagnie genoten, enn <le liel/i der boelen en confiscatiën
in zaken, waarmede zij bemoeijenis hadden.

Vroeger kregen zij l/3 dier boeten en confiscatiên »tOt
•compensatie van hare moeytens, onkosten en de expositie van
»hare personen, daar het vereyst werd", welk '/ a echter zeer
weinig Ie beduiden had, doordien gewoonlijk niets te halen
viel van 'geringe subjecten van inlanders en slaven."

Aan de nieuwe regeling voegde de Regering deze, clausule
toe: «dat zy de aanbrengers selfs zullen moeten contenteeren,
«even sodanig als in dien gevalle omtrend de Fiscaals 10l nog
•werd gepractiseerd; onvermindert hel gebruyk van alle kleene
•boetens den Officier in 't geheel loc te voegen; en mei
•qualificalie om sulx mede Ie mogen doen omlrend eenige
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«grotere boeten en ook confiscatie)], wel te verstaan in zaken,
• daar Heeren Scheepenen zulx aequitabel mogten bevinden,
on) «laar door te geinoel Ie komen en te compenseeren den
arbeid, welke deselve Officieren in sodanigen zaak, vermits

■desselfs intricaatheyt, extra-ordinairlyk genoodsaakt mogten
•zyn geweest aan Ie wenden, soo als reets by resolutie van
»22 September A" 1665 ten reguarde van den Raad van
■ justitie otntrenl de boeten en confiseatien der Fiscaals verstaan
»is geworden."

28 Junij. Voorschriften nopens </<; behandeling van Engel-
schen <>i> Java's Oostkust.

Engelscbeu hadden »door liet bengelen met hare schepen
«ontrent verscheyde plaatsen op .lavas Oostkust genoegsaain
»te kennen gegeven, dat sy daar ook tragllen in te dringen,
•niet alleen om in den handel en voornamenllyk die van den
•amphioen nog al verder te participeren, maar ook na alle
■apparentie om daar haar gerief Ie soeken van de benodigde
"houtwerken, ryst en verdere behoeften, soo voor hare
• besettinge op Banjer, als voor hare schepen en verdere
ommeslagh."

Dit streven der Engelsehen was natuurlijk niet naar den
zin van de Hooge Regering te Batavia, waarom deze hare
residenten aanbeval «daarlegons allerwegen» na uyttersle ver-
• mogen te vigileren, haar lot geen de minste negotie te
adraitteren, maar al' te wyscn, en wyders alle sodanige

•goederen en coopinanschappen, die sy tegens de gedane waar-
•schouwinge mogten ontschepen, voor soo verre deselve buyten
-hare eygene schepen en vaartuygen, soo wol aan lant, als in
■inlantse gehuurde vaartuygen konnen agterhaalt werden,aan
»le slaan; en voorts ontrent die natie met voorsigligheyt
•sodanig ie handelen, als tot nog aldaar is gepractiseert, sonder
•dat men haar egler sal mogen weygeren water of brandhout
«Ie halen."

Volgens de resolutie der Indische Regering van 20 Oclober
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I7<):> bestond er een voorschrifl van de Herren XVHnen luidende:
«dal men aan die Natie [de Engelschen], wanneerse op eenige
•onser rheden komen te verschynen, wel zal hebben te presteren
•alle licnslieyl en beleeftlieyl, dog als aan onse competiteiirs
»ook niet anders mogen vergunnen dan alleen de nodige ver-
versing, mitsgaders water en brandhout, maar geene equipagie-
•goederen, en nog veel minder toelaten, dal zy luydeneenige
•coopmanschappen aan land brengen om ie vercoopen, nog
»ook eenige aldaer tot nadeel van d'E. Comp. inkopen; sulx
•mense in alle pointen off affaires van negotie in 't geheel
•moei afwysen en wel in 'l bysonder daar op lellen, dal ze
"haar nergens op onse plaatsen 10l dien eyndo niet konnen
«ler neder te seiieu. Gevolgelyk zal den Fiscaal,wanneerhy
•aan land eenige coopmanschappen van vreemde Europeanen
»('t zy dal deselve daer zyn ingekogl ofte van boorl gebragl
•mogte wesen om aan land te verkopen) koml aan Ie treilen,
"deselve vermogen aan Ie halen en legens de evgenaars daar-
»van, na behoorlycke dagvaerdinge voor den Raad van justitie,
•tol confiscatie concluderen en daar over 'I vonnis van den
«regier affwagten : behoudens nogtans, dat zodanigen, vreemden
«Europeaan daar van alvorens behoorlyrk zal moeien gewaar-
»schout werden op zyn eerste verschyninge door den Fiscaal
•op de rhede ler presentie van twee geluygen, en naderhand
•ook door den Gouverneur op zyn verschyninge aan land by
•den selven."

I» Julij. Toekenning van '/, rijksdaalder daagsals buiten-
gewoon kostgeld aan de gecommitteerden, die «nu en dun
'tol ilc ontlosdnge der schepen, als andersints, in de
«negotie packhuysen up lui eyland Onrust werden ge-
obruykt," gedurende hunne commissie.

Zij werden vroeger door den Haas van Onrust «voor hel
•extraordinair genot van eenige dranken en provisien gede-
•froyeert," maar deze regeling gaf aanleiding tot «dispuy ten en
•moeyelj kheden."
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i» .lulij. Last op het Collegie van Schepenen de grachten
binnen Batavia te luien uitdiepen door de ingezetenen,
een igelyk voor syn huys, ilnl hy bewoont."

Hij bruggen en straten, alsmede bij Compagnie's erven zoude
zulks geschieden van Compagnie's wege door dewijkmeesters
en kapiteins der stads-poorten.

Schepenen mogten aan onvermogenden en aan de bewoners
van huizen, welke aan twee burgwallen uitkwamen, te gemoel
kinnen.

15 Augustus. Magtiging op den Directeur-generaal voort
ie gaan met het verleenen run consent lot het over-
maken naar Nederland van gesloten soldij-rekeningen
o/ van de daarop te goed staande gage, »«a de oude
■uitlees en maximes, onder die voorsienigheyt mn alle
«suspecte partyen, soo veel doenlyk, af Ie wysen."'

In weerwil van hei daartegen uitgevaardigde verbod erkende
de Regering, dat het opkoopen san soldij-rekeningen »in 'I
'geheel niet te beletten" was.

Door soldalen, matrozen en anderen werd de Directeur-
generaal dagelijks om zoodanig consenl lastig gevallen.

20 Augustus. Vermindering run de rente rum- gelden,
bij de Regering gedeponeerd, run 5 tot i'/* pel.

Zulks geschiedde op lasl van Meeren XVnnen in gevolge hun
schrijven van 50 October 1699 en nam een aanvang mei
l" September 1700 »of mei 't begin der nieuwe boeken."

Alwie mei die conversie geen genoegen nam, kon zijne.
gedeponeerde gelden terugkrijgen.

Augustus. Voorschrift nopens onwiglige, Japansche,
(jouden koban's. — Gangbaar verklaring run zilveren
dukatons tegen \ë> schellingen hel stuk.
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Tot voorkominge van liet verder snoeven der geltspecien
en insonderheyt. vande Japanse goude koebangs, waerin tans
groole excessen werden bevonden, als ook lot weghneminge
van de dispniten, die over der selver ligtbeyt in den dagelyksen
ontfang en Qytgift reets syn en nog verder souden konnen
ontstaen, op 17"' deser in Rade van India nodig geoordeell
en over sulks goed gevonden en gearresleerl is:

Eerstelyk, de waerde der gem. Japanse, gestempelde goude
koebangs van de oude soort Ie reguleren na liet gewigt,
dat deselve syn houdende, en by gevolge de soodanige,
die ten vollen 't gewigt van seven en veertigb koudreynen
Japans, wacrvan dry en seventigb een reael uytinaeken, en
over sulx sehacrs (wee derde reael swaerte konnen haelen,
soo als deselve behoren Ie wegen en ook allyt door d'E.
Comp. in de wandelinge gebragl syn, Ie houden op hare
presente waerde van lliieu ryxdaelders. mitsgaders de ininder-
wiglige mede evenwel gangbaer te laten, mits voor yder
koudreyn, dal deselve sullen bevonden werden minder als 47
koud. te wegen. Ihien sware sluyvers all ree kende: over sulx
wert een yder gewaerscbouwt voortaen daerop Ie lellen en
deselve by ontfang Ie wegen om, als gesegt, voor yder kou-
dreyn onderwigt tbien sware sluyvers af Ie korten of anders
het ontbrekende gewigt door een meerder gelal van koebangs
te doen suppleren, gelyk deselve, by d'E. Comp. ook sodanig
sullen werden ontfangen en uytgegeven; en tol dien eynde
by den eassier in 't Gasteel sullen werden gestell twee a drie
personen, voor den Raed van Justitie behoorlyk beëedigt, om
aOe koebangs en ook andere harde geltspecien by ontfang en
uylgill getrouwelyk Ie wegen, met dien verstande, dat, wan-
neer de koebangs in meerder gelal ontfangen of uytgegeven
werden, deselve dan niel stuk voor stuk, yder apart, maer om
bel este gemak en de minste tytspillinge, als ook wel
voornamentlyk om het schaerse gewigt van eenige tegens
het ruyme gewigt der andere behoorlyk Ie rescontreeren, te
samen onder nialkanderen, dog egter ook niel meer als by
partyen van dry 10l derligh stux Ie gelyk, sullen werden
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gewogen; sullende 't gewigt altyt eenigsints rnyin moeten
genomen werden, sonder dat den evenaer na de zyde van
't gewigt sal mogen terugh slaen; gelyk ook geen andere
gedeelte als een halve koudreyn (synde de waerde van vyff
sware stuyvers) sal mogen gerekent werden, invoegen dat
(by exempel) voor 46'/4 of 46 78 niet meer als ses-en-veertig
koudreynen en voor 46 3/4 of 46 7/8 niaer ses-en-vecrlig en
een halve koudreynen. soo wel l>\ ontfang als uytgift, vali-
deren sal, om alsoo de wegli tot eenige dispuyten en geschillen
over het rnyin of schaers wegen af te snyden; en waerna een
yder onser ingesetenen haer onder malkanderen hy ontfang
en uytgift ook sullen moeten reguleren, mitsgaders de voorsz.
maniere van wegen in 't eene en 't ander moeten opvolgen.

Ten anderen, dat ook, om gewigtige redenen en goede
insigten, liysonderlyk tol gerief van het gemeen, goed gevon-
den en gearresteerl is de silvere ducatons of rhyders, die
'l gewigl van ses-en-tachtig koudreynen Japans ofte schaers
17,s reae l trois konnen halen, voortaen gangbaer te maken en
uyt te geven legens derthien schellingen of 1 5/ a rds. yder, onder
dese expresse conditie, dat deselve daervoor na de publicatie
deses binnen dese stad en hel resort van dien gangbaer sul-
len syn; gelyk de ongestempelde Sou ra lse silvere ropias lot
dien eynde, volgens de bekentmakinge op den 11'" Maarl
1699 gedaen, ook gangbaer sullen hlyveu legens dertig sware
stuyvers yder, inils dal 'I gewigl. van dertig koudreyns Japans
gewigt ofte schaers 7/ le rcac ' sullen moeien houden, soo als
deselve door d'E. Comp. in de wandelinge syn gebragt: sullende
de ongemerkte Europese goude dukalen, ingevolge van bel
biljet, op den 13en April doses jaers afgekondigt, ook op het
daerin gestipuleerde gewigt van twee en sevenligh slu\ in
'i maren, trois ofte yder '2 eng. en 7 aseu, overeenkomende
mei ruyra 1/a reael of negen koudryns Japans gewigt, al mede
tol twee en een quart rds. yder gangbaer hlyveu "

Een speciaal eed-formulier werd vastgesteld voor de gecom-
mitteerden, in bovenstaand plakaat bedoeld, welk formulier
echter niets bijzonders bevat,
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24 Augustus. Overdragt <>p den Directeur-generaal van
de bevoegdheid tol het verleenen van vergunning mn
één of twee slaven naar Nederland of naar de Kaap
de Hoede llnoj) mede Ie nemen

De Directeur-generaal mogt daaromtrent handelen, »so als
"syn Ed. na 'sComp' ordres en maximes sat bevinden te
•behoren."

ij .w,,!w,. Voorschriften voor de schutterij Ie Batavia in
geval run brand.

o|i verzoek van den Raad ordinaris, kolonel der schutterij,
bepaalde de Regering, dat, »l>y voorval van brand in eenig
gedeelte van de stad by nagt, op het geluy der brand-klok, uiel
volle geweer en behoorlyk van kruyd en looi voorsien, sonder
versuym van lyd, ten eersten voor het stadhuys sullen moeten
compareren, niel alleen alle <le burgers, die «les nagls te voren
hun wagl is geweest, — gclyk volgens de ordonnantie voor de
schutterye moei geschieden, — maar bovendien ook die «les
nagts daaraan haar beurd sal zyn de wagl in 't stadhuys te
houden, als mede de hoofl olHcieren van de Comp., waar onder
deselve sorteren, om daar dan de nodige ordre te ontfangen
en volgens d'intentie deser vergaderinge |de Hooge Regering]
lui weringe van alle onordentlykheden, tumulten en andere,
schadelyke ondernemingen van qualyk geintentioneerde men-
seben gebruykl te werden, ie welen: d'eene troep om onder
een hoofl officier ie patroillerenontrend het blok, daar de brand
mogte zyn, en d'andere troep, insgelyks onder een hooft offi-
cier, in hel andere gedeelte van de slad, tot so lange de brand
in 'l geheel sal wesen gecesseerl; onvermindert, dal de gene,
die de wagl hebben in 'l stadhuys, se wel de burgers, als de
militairen uyl de besetlinge aan de Nieupoort, op haarbeurt,
deselve. daar sullen moeien hlyven waarnemen en de hoogste
hoofl officier, die daar als dan sal commanderen, ook de nodige
ordres sal onll'aimen en aan d'andere wederom uvtßcven,
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l'en ware tien selven, een luytenant of vaandrig zijnde, de
capitain van d'andere burger comp. daar mogte compareren,
wanneer 'i selve dan voor die lyd aan hem sal blyven gede-
fereert, voor so verre dal d'onfangene ordre door hem aan de
commanderende officier van de wagi en door den selven weder
aan de andre officieren sal werden uytgegeven."

10 September. Vernieuwde afkondiging run het plakaat
run 23 Mei 1 li!)!) betreffende de bagage run repalriërenden.

-i September. Last t>j> de procureurs melding te maken
in de «citatiên lul recollement run 'i eerste o/f' verder
default te purgeeren

üil sluk, afkomstig van hel Gollegie van Schepenen luidt,
als volgl:

Is verstaen lieden in de blaflaerl deser Camer te insereren,
dal de procureurs, voortaen parthyen op de recollements rolle
brengende ende de getuygen om gerecolleerl le. werden niei
comparerende, deselve parthyen dan voorts sullen moeten dag-
vaerden ende in baere presentalien stellen om hel eerste uil'
tweede defaull Ie purgeeren, etc, om alsoo sorge Ie kunnen
dragen, dal, alvorens hel recollement geschiede, de defaillianten
baere defuulten belaelen in handen van den geregtsbode, sn<>-

danig als op de ordinaris rolle deser Camer in practycque is,
op peene, dal, wanneer eenig procureur bevonden werd't selve
geomitteerl ie hebben, de boete van defaulten selve nyl syn
beurs belalen en ten behoeve der armen nogh dobbeld sooveel
in de arinhnsse steken sal, waer op den gesw. eieren, ge-
ordonneerl werd mede ie lellen.

.~>ü September. Afkondiging van de gewone, jaarlijksche
plakaten.

S October. Borgstelling door den Cipier run dr stads-
boeijen ir Batavia.
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Evenals voor den Bode van liet Collegie van Schepenen (zie
15 Junij 1696) werd voor den Cipier de borgstelling bepaald

op 500 rijksdaalders, ter vervanging van de 100realen, bedoeld
bij de Statuten van Batavia.

8 October Uitschrijving van een algemeenen runt- en
bede-dag wegens liet aanstaande vertrek van de retour-
vloot.

4f- October. Last om binnen 14 dagen aan den Curator
ad lites op liet generale saldi/-kantoor aangifte te doen
van pretentiên »op ende ten laste de nalatenschappen
y>van eeuige sodanige dienaren, als 'er gedurende den
vloop der jongst geslalene soldijboecken ofte tusschen
"den len September 1699 ende den laatsten Aug'
'jongstleden hier of elders syn overleden, daar af men
helmisse hebben en dienvolgens de invordering geschiedden

'■kan.'

Dit stuk is overigens gelijkluidend aan dal, vernield onder
5/4 October 1079.

10 November. Verbod tegen invoer van opium te
Bantam.

De poenaliteil was, dal niet alleen de opium, maar ook »bet
• geen. waarmede deselve sal opgebragl zyn, lot assché sal wei-

»den verbrand."

23 December. Vrijstelling van inkomende reglen voor:
1° slaven, van llanda naar Batavia vervoerd
2° rijst, op llanda ingevoerd.

Znlks geschiedde om de Bandasche perkeniers, »so veel
«mogelyk, te gemoet Ie komen en deselve in hare prerogatieven
»niet te verkorten."
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Te gelijker lijil werd de pacht op de vaderlandsche sterke
dranken en sagueer voor Barula afgeschaft.

? December. Bekendmaking nopens hei verpachten van
de »generale en gemeens incomsten deser steede Batavia"
en nopen* pachters en borgen.

Dit stuk, hetgeen legen het eimle van elk jaar, nu en dan
met enkele toevoegingen (welke in den vervolge zullen worden
opgegeven), schijnt Ie zijn afgekondigd, luidt voor 1700, als
volgt :

Men adverteert en maakt aen alle ende een ygelyk hekend,
dal de Ed. Conip" van meyninge is, volgens jaerlyxe gewoonte,
aen de meestbiedende op te veylen en te verpagten de generale
en de gemene inkomsten deser slede Batavia voor hel aen-
slaende jaer 1701, en dal op en onder alsulke conditien en
voorwaerden, als ten bnyse van den onlfanger generael, Simon
van deil Berg, als mede by den Sahandhaer en Licenlmeesler.
nevens den (lap. der Chineese natie Ie deser slede konnen
werden gesien en gelesen, en onder anderen ook, dat degene,
die een van d'ondergenoemde pagten komen te mynen en aen
Ie nemen, nameiillyk;

lic groente Kramen en winkeliers,
'I hooft geil der Chinesen,
de vismarkt,
d'aenkomende rys,
de scheepen handel.
hel slagten van 'l vee.
hei toppen der Chinesen,

vooilaeu niei en sullen werden geadmitteert lot pagters of
borgen in eenige andere van de voorenstaende pagten. Soowie
daer gadinge in beeft, die komen den bietsten deser maend
December 1700, synde Vrydag, des morgens de klokke 7 uuren
op de groote voorsael van des Gouverneur-Generaels wooninge
binnen hel Gasteels, alwaer de opveilinge saj geschieden, en
doe syn profyt.
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1701.

i2-"> Januari). Voorschriften nopens de boekhouding te
l!tt taria.

Vele verzuimen waren in deze boekhouding ontdekt, waarom
de Regering bepaalde:
1" dat jaarlijks volkomen «effen" moesten slaan:

n. de boeken der administrateurs <>|> ultimo April:
b. de negotie-boeken op ultimo Mei;

beide tot ultimo Februari]:
c. de bij-boekjes op ultimo October
rf. de boeken van <le equipage-werf en van het ambachts-

kwartier op ultimo November;
e. de Batayiasche negotie-boeken op uit0 December;
/ de Bataviasche soldij- en garnizoen-boeken op IS Novem-

ber;
g. de rekeningen van den Curator ad liles wegens nalaten-

schappen van Compagnie's dienaren op 10 October;
//. de boeken van hel hospitaal op ultimo October;
i. bel cassa-boek van den Groot-kassier op ultimo Maart

•tol uil" February en wederom op IS October tol uil"
«Augustus inclnsive."

alles ten einde; die boeken «op haer tyd na'l vaderlant te
okonnen versenden",
2° dal de gene, die bevonden sullen werden daaromtrent te

mancqueeren, telkens op hel verloopen van d'eerste tyd
sullen verbeuren twee en op de laatste drie maanden gagie
ofwel verdere correctie, na bevindinge van haar versuym;
en egter bovendien in 't Gasteel moeten verblyven, 10l dal
baar werk vereffen l sullen hebben, dog de boekhouders
der equipagie-vverff en ambagtsquarlier (als haar werk
uiei gevoeglyk in 'tCasteel konnende absolveren) dus lange
iu baar comptoiren respective in arrest gehouden sullen
werden
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DEEL 111. 33

">" dal de boekhouders, soo van de negotie, soldy en d'adminis-
tratiën, als ook d'administrateurs van het provisie-magasyn,
de groote en kleine winkel, de yser- en graan-magasynen,
dewelke geen aparte boekhouders syn toegevoegd, ieder
in 'i bysonder, voortaan bare principale boeken, gelyk ook
de administrateurs der negotie-pakhuysen bare pakhuys-
lioeken en aantekeningen, selfs sullen moeien formeeren,
vervolgen en sluyten, sonder daartoe ymand anders parti-
culierlyk te mogen gebruyken, — met dien verstande, dal
hel algemeene werk in elke administratie tusschen d'eerste
en tweede administrateur s;il dienen verdeelt te blyven,
snl\ dat de eerste het journaal en de tweede hel grootboek en
verdere gewone aantekeningen sullen moeien houden, —

uytgesondert, dal d'eerste administrateur in het provisie-
magasyn (om de meerdere ommeslag in die administratie)
een memoriael om dom een adsistent of boekhouder bel
journael daaruyl te doen formeeren, en de tweede bet
grootboek sal moeten houden, buyten dal sy beyde bovendien
ook de verdere, nodige aantekeninge, soo van den ont-
fang, als verstreckinge, verkoop en afschepinge, in hare
administratie voorvallend»!, na de presente gewoonte selfs
sullen moeten blyven besorgen.

". J
y

°

b"r"irtr Bekendmaking nopens de protocollen van den
overleden notaris, ./. Bolswart.

Ity desen werd een ygelyk gewaerschouwd en bekend ge-
maakt, dal in de protocollen van den overleden notaris, Jacobus
Bolswaert. veele actens syn bevonden, wel door de comparanten
en getuygen, maar niet door hem. notaris, ondertekend, en
dat oversulx in Rade van India op 10 July A". 1700 wel
versiaen is d'origineele afschriften ofte grossen derselve van
waerde te houden ende Ie doen houden, ten insigte deselve
door gem. notaris syn onderteekend en daerby verklaerd
is, dat de gerequireerde solenmiteyten van voor notaris en
getuygen te moeien werden gepasseert, door de comparanten,
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si) veel in haerlieden wns, geobserveerl is; inner dat bovendien
ook, in Rade van India aengemerkt synde de onmogelykheyt
on van de sodanige, die verloren nioglen geraken cojiie au-
thenlycque aen de geinteresseerdcn te konnen verieenen, dier-
lialven mede verslaen is een ygelyk, die eenige grossen ofte
principale afschriften van instrumenten, voor den gen. notaris
Bolswaerl. gepasseert synde, mogle hebben, deselve 10l weg-
neininge van die swariglieyl aen den notaris, Cornelis Veenendael,
(die de protocollen van denselven op onse ordre heelt overge-
nomen) en twee getuygea sal dienen ie vertoonen; te welen,
die bier op Batavia altans present syn, in den lyd van drie
niaenden na dato deses, en die op eenige liuyten plaetsen
mogten syn, in den tyd van een jaer, Ie rekenen na dato, dal
dusdanige» biljet aldaer volgens onse ordre afgekondigd sal
syn, om onder iders ongelekende ininuil de nodige notitie van
die verlooninge en bevoadene eensluydentneyt door gem. notaris
te doen, en deselve also te stellen in slate van daer van t'allen
tyden, als liet gereqniivcrl werd, authentyeque copien aen de
geintcresseerden te konnen verieenen."

Over deze aangelegenheid handelt ook de resolutie van de
Hooge Regering van lü Julij 1700.

5 Februarij. Bekendmaking, dat de Diakenen Ie Batavia
hunne jaarlijksclte, publieke verantwoording der armen-
gelden over het jaar 1700, ten overataan van gecom-
mitteerden, zouden doen in de groote Nederlandsche
kerk op 19 Februari} 1701 des namiddags te 2 ure.

8 Februarij. Vergunning voor den Sultan run Boeton
jaarlijks 50 d GO stuks jonge sloren te Batavia in
te voeren om die aldaar te verkoopen, mits hen behoor-
lijk aan den Sjahbandar aam/erende.

Boeton bestond uitsluitend door slaven-handel.
De Regering beoogde niet deze vergunning »syn Hoogheyt

»ende verdere grooten in desc sorgelyke tyd van beweeginge
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•en 'l gewoe der Engelse natie te meerder Ie verbinden tot
»vnlhardinge in liare getrouwigheyl omtrent d'E. Conip."

15 Februari). Bepaling, dat altijd minstens één van de
twee administrateuren van de negotie-pakhuizen op Onrust
op dal eiland aanwezig moest zijn.

Als reden voor liet maken dezer regeling gold o. a. »de conti-
»nueerende ondiepte der reviere" van Batavia, len gevolge waar-
van vele schepen bij Onrust moesten geladen en gelost worden.

Slechts met speciale vergunning van den Directeur-generaal
mogten de beide administrateuren te gelijk naar Batavia over-
komen:

Zoowel bij hunne komst, als hij bun vertrek moesten zij
zich melden hij de opper-kooplieden van hel kasteel.

8 Maart. Bepaling, dal een legger arak moest inhouden
400 kannen.

Dil was «■ene «oude ordre", maar niet nageleefd, «dewyle
»de arak nu eenige jaaren niel soo overvloedig aan d'E. Conip.
»was gelevert."

17 Haait. Gangbaar verklaring tegen 18 schellingen
het stuk van ad'ongemerkte, opregte Venetiaanse goude
oducaten, SOwel als alle andere, Nederlandse, Huw/a-
-rische en eerdere, Europische (joude ducttlcu, die het

»gewigl run 2 eng. en 7 asen, overeenkomende met
»7 8 reaal of ruym 9 coudreyns Japans gemijt kon-
«nen halen."

Deze gangbaar verklaring geschiedde »op den voel, by het
«billet van 15 April A n 1700 gesteld."

20 April. Last op de procureurs alle pretensiên ten
laste eau ééuen debiteur op ééue Dpresentatie" ler rolle
te brengen.
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Dit stuk, afkomstig van het Gollegie van Schepenen luidt,
als volgl:

»Alsoo bevonden is, dat sommige procureurs lot merckelycke
kosten hunner meesters de practyeque hebben om, wanneer
eenig debiteur komen te citeren, van welcken de gemelle
hunne meester meer als een soumie is competerende, daervan
soo veele bysonderc zaken ler rolle brengen, als 'er hooftsom-
inen Ie eysschen syn, soo werd als nu, om diergelyke quade
vonden legen te gaen, de procureurs in 't generael geinterdi-
ceert diergelycke saecken niet separatelyck, maar alle in een
presentatie ter rolle Ie brengen ende sooverre, dat, indien
haerlieden, naer 't nemen van conclusie, dooi' bun meesters
nogb een ander pretentie opgegeven wierd, s\ eghter geen
nieuwen off apparten eyscb sullen vermogen Ie maecken, maer
versoek hebben te doen omme daermede haeren vorigen eyscb
Ie mogen amplieeren, op peene, dal soo wie contrarie deses
bevonden werd in 'l aenslaende gedaen te hebben, sal verbeuren
een boete van twintig ril. ten behoeve deser Gaiuer, in hoe-
danigen peene ook vervallen sal den procureur van parthye
advers, die 't selve niet sal hebben gecontradiceert.

25 April. Bepaling, dot een Officier van justitie in
sommige gevallen wel geregHgd was tol >corporele
napprehensien, dog geensins om eenigh gevangene, hoe
overkeerdelyk lui ook g'apprehendeerl mogt syn, te
»ontslaan, ooior sulx alleen staat aan de decisie van

■ den regier; veel min eenen, die de regier ontslagen
«heeft, in detentie te houden."

25 April. Bepaling, dal de Fiscaal wel verpligt was
de invordering van Compagnie 1s scholden te behartigen,
wanneer de zaken, »by onwillighegil der debiteuren,
»voor den regier moeten gebragl werden, maar dot lig
«daer in geensins bngten, ceel min tegen* de intentie
wan den regter mag ageren.''
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27 Mei. Vernieuwde afkondiging van het plakaat van

26/29 Mei 1690 betreffende den aanvoer en het ver-
blijf van Chinezen te Batavia.

14 Junij. Intrekking van hei ambt van voorlezer van
de gereformeerde. Fransche gemeente te Batavia.

Niet meer dan hoogstens 10 a 12 toehoorders kwamen
gewoonlijk bijeen, die »apparenl seli's konnen lezen ofte haar
»van de Nederduylse lale bedienen."

Dit besluil van de Booge Regering viel echter niet in den
smaak van »verschelde", te Batavia aanwezige Franseben, die
»met tranen in de oogen" zich beklaagden, dat »haar tegen-
«woordig de gelegentheid benomen was om publyk en
»gesaineutlyk God Ie verheerlyken en haar selvén onderling
»te stigten, om welke oorsaak zy baar vaderland en maagschap
«verlaten hadden."

Tegen dergelijke argumenten was de Regering niet bestand,
waarom zij haar besluit reeds den 2',(n September 1701 introk
en zulks waarschijnlijk Ie eerder, omdat de voorlezer zijnen
dienst gratis wilde verrigten.

20 Junij. Last op de administrateurs en pakhuis-meesters
op de buiten-kantoren aan de scheeps-overheden »sonder
vonderscheyt van jder vaartuyg, waar mede eenige
«coopmanschappen of andere goederen uyt hare schepen
vaan land en in 's Comp" packhuysen sullen wesen
ygelevert, ie tieren een behoorlijke recepme ofquitantie."

Julij. Verbod roor vreemde inlanders zich binnen
de jurisdictie run Batavia te begeven onder andere dan
hunne eigene hoofden.

Om zich aan hunne »eygenllyke" hooiden te onttrekken
veranderden vele Javanen, Maleijers, Balinezen, enz. niet alleen
van woonplaats, maar zelfs van kleeding.
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Zulks werd nu verboden op straffe van «sonder figure van
«proces" voor een jaar in de ketting geklonken te worden.

Wie reeds te Batavia woonachtig was, moest binnen 30
dagen »na de publicatie deses" op zijne bescheiden plaats
aanwezig zijn.

»Nieu aankomende Oosterse Javanen" moesten zich aanmel-
den bij den kapitein der Westzijde, Soela Wangsa.

I)c hooiden der inlandsche natiën werden gelast aan dit
verbod de band te houden »op peene van by contraventie te
«sullen werden gestraft na bevindinge van saken."

23 Julij. Bekendmaking, dat de Buiten-regenten van hel
Lazarus-huis te Batavia hunne jaartijksche, publieke
verantwoording over hel jaar 1700 ('1 Julij] —1701
(uil. Junij), ten overslaan van gecommitteerden uit de
Hooge Regering en uil de Collegiên van justitie, zouden
doen in de raadkamer van (Commissarissen van huwelijk-
sche en kleine zaken op 27 Julij 1701 des namiddags
te 3 ure.

5 Augustus. Last op de procureurs de recollemenlen
van alleslalien in kleine zaken bij appel of reformatie
over te laten aan hel oordeel van den Raad van Juslilie.

Dit stuk, afkomstig van hel Collegic van Schepenen luidt,
als volgt:

»Tot beter nakominge van het 10e artieul van de ampliatie
op de ordonnantie voor Commissarissen van klecne saecken,
gedateert 24 December 1684, is verstaen, dat voorlaen de
procureurs, by wege van relied' in klecne saecken, by appel ofte
reformatie alhier gedevolveert synde, eenige attestatien indienende,
altyt bei recollement van dien sullen moeien stellen aen 't oor-
deel deser vergaderiiige, om ilaerop in hel decideren der saeeke
de vereysebte reflexie te nemen, off sul\ noodig sal wesen
off niet, suilende dienvolgens ook daer legens geen lerinvn
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van opening van enqueslen, rcproclien, nog salvatien vallen,
maer ten naeslen rcgldagh gedient moeten werden van inven-
laris der stucken; en is verstaen dit in den Maffert deser
Camer Ie doen iusereren.

16 Augustus. Bepaling, dat de maandgelden der Com-
pagnüs dienaren, »na 't vorige gebruyk'', wederom
voor de helft met geld en roor de andere helft met
manufacturen betaald zouden worden.

Oorzaak hiervan was »de presente schaarsheyt van contan-
ten en de tamelyke voorraad van kleden."

1 September. Last om binnen 14 dagen aan den Curator
ad lites aangifte te doen van pretentiën op nalaten-
schappen van Compagnie's dienaren, overleden tussehen
1 September 1700 en uil. Augustus 1701.

Zie bij 3/4 October 1679 en 21 Oclobcr 1700.

12 September. Toekenning aan den Bode der Chinesehe
officieren te Batavia van een salaris ad 1% van den
koopprijs der verkochte rompen van Compagnie's schepen.

Dit salaris werd betaald door de koopers.
Ook bij vele, andere gelegenheden dan het verkoopen dier

rompen, •voornamentlyk ontrent de vendilien in 't Gasteel",
bewees de Bode diensten, waarover bij geene belooning kreeg.

2.'i Otober. Afkondiging van de gewone, jaarlijksche
plakaten.

Bij missive van Heeren WH" 1 " van 31 Mij 1698 was die
afkondiging «expresselyk" gelast.
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8 November. Bepaling, dat uit het ijzer-magazijn te
Batavia aan Compagnie's ambachtslieden op hunne
soldij-rekeningen gereedschappen tonden worden verstrekt
met 50% advans voor <le Compagnie.

Vroeger betaalden zij 75%, betgeen de Kegering te veel
achtte, omdat »op weynig goederen van het vaderlanl nog soo
«veel gewonnen werd."

Bovendien nam de Kegering in aanmerking, dat «veeleam-
«bagtsluyden, die alleen een kiene gagie winnen, daardoor te
•grotelyx werden beswan I. bysonder wanneer men ook daar
«henevens aanmerkt de snbsidien. waar mede haar reecq.
«maandelyx werden belast, Imyten hel different van swaar
«en ligt geit in de verstreckingen van maantgelden; behalven
•dat ook sodanige gereetschappen werden gebrnykt in den
«dienst van d'E. Comp., aan dewelke dese diminutie geen
«naamwaardige schade sal toebrengen."

8 November. Uitschrijving run ren algemeenen rust-
en bede-dag wegens het aanstaande vertrek van de
retour-vloot.

2 December. Vernieuwing van de bepaling, verval in
de Balaviasche statuten, nopens den ambts-eed, enz.
van procureurs.

7Az deel I, bladz. 494.
Deze bepaling was in 1701 »al veele jaren in verval ge-

»raakt en niel meer gepractiseert geworden."

16 December. Bepaling, dat »sonder groote noodsakelyk-
«heyt <>/lc uyt bysondere insigten" de Regering geene
tanden meer in eigendom zoude afstaan.

»A 1 eenigen tyt" was de Regering »in die meyninge geweest."
Zie ook 7 Mei 1696.
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25 December. Verpachting van rawa's in Krawang.

Een Oemboel of «subaltern hoofd over 's Comps onderdanen
•onder den Tommagon Panata Jouda tot Craoang" kreeg die
rawa's in pacht voor twee jaren, onder voorwaarde:
l n dal hij het eerste jaar 600 en liet tweede jaar 800

rijksdaalders zoude betalen :

2° dat de betaling halfjaarlijks zoude geschieden;
5° dat twee Chinezen, ingezetenen van Batavia, voor hem

borg zouden blijven, «onder de gewone renunciatie."

27 December. Benoeming van een kapitein der Chinezen
te Maliasser.

De luj deze gelegenheid benoemde was niet de eerste kapitein-
Chinees te Makasser, maar nopens de benoeming van vroegere
kapiteinen is niets aangetroffen.

Tevens werd uitgemaakt, dal in die betrekking door de
Hooge Regering, niet door het bestuur te Makasser moest
voorzien worden.

1702.

-5- Januarij. Bepaling, dat traetementen van in Nederland
in dienst aangenomen en sedert overleden Compagnie's
dienaren in lndie niet mogten worden uitbetaald zonder
vergunning van de Kamer der O. I. Compagnie, voor
welke de overledenen 'varen uitgevaren.

Dit voorschrift is uitgevaardigd op last van Heeren XVÜ"™
en in navolging van hel bepaalde bij den generalen Artikel-
brief, titel 4, art. 38 (deel I. bladz. 518).

Aan den Curator ad lites werd mitsdien verboden »aan niemand,
»hy sy ook, wie hy mogtc wesen. cenige afbetalinge wecgens
•schuil van overleden dienaaren, in voldoeninge van eenig vonnis
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•van den rechter, verder of ruymcr sal vermoogen Ie doen
»ofte eenige ordonnantie daar toe verleenen, dan voor soo
•verre het procedado humier nalatenschap, na aftrek van alle
• gevallen ongelden, nog sal komen Ie bedragen; mits dat het
«evenwel een yder vry staan zal syn verdre pretentie te
"iiioogen laaten stellen op de memorie van authorisatie, wanneer
>-hy zulx lydig sal komen Ie versoeken, ten cynde de Heeren
•Bcwiiidhehbereii in 't vaderland lot dies belaalinge de vereyste
• qualificatie en consent moogen geeven."

15 Februarij. Verbod voor Secretarissen ten behoeve
van anderen rekesten op Ie maken.

De Regering achtte zulks »incompatibel met haar ampt."
Dergelijk werk moest overgelaten worden aan de procureurs
»en alle andere, die vermeynen sullen daar toe bekwaam te
»syn."

13 Februarij. Afschaf/ing der confiscatie van sloren,
welke zonder secretariële acte getransporteerd waren.

In plaats van deze straf werd «volgens 't Bataviasch plac-
•caat" gesteld nulliteit.

Uitgezonderd werden slaven, die legen bet verbod van builen
waren ingevoerd en verkocht.

21 Maart. Toekenning aan den veerman op het eiland
Purmerend eener jaarltjksehe recognitie van 50 rijks-
daalders.

Deze veerman, die o. a. bel drinkwater voor bet Leprozen-
gesticht op genoemd eiland noest overvoeren, was ten gevolge
van verinoddering van de Tji-liwocng verpligt drie slaven te
onderhouden om hel. water uil de rivier naar zijn vaartuig
te transporteren.

Om die reden kreeg hij bovenbedoelde toelage, onder voor-
waarde nogthans. jaarlijks »de aovo" die toelage aan te vragen.
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De Regering hoopte namelijk, dat de ondiepte in de Tji-liwoeng
zoude verdwijnen door het baggeren, waartoe zij sedert eenige
jaren jaarlijks ± 800 man uil de Preanger, Krawang, Cheribon
enz. naar Batavia liet opkomen.

25 April. Bepaling, dut op pussen van vrije handelaren,
die naar Bandjermasin en andere, over zcesche plaatsen
voeren, geen op'unn meer vernield mogl worden.

Het opium werd namelijk niet naar den overwal gebragt,
maar, onder voorgeven van aldaar onverkoopbaar te zijn,
weder op Java ingevoerd en wel »in zoo een abundanlie, dat
»Comps negotie in die whare geen kleyne affbreuk daar door
xjuam te lyden."

2 Junij. \erbod legen het melen van rijst anders dan
met geijkte maten.

Opkoopers van rijst gebruikten daartoe allerlei ongeijkte
maten (gantang's. zakken, mandjes, enz.), waarover de bazaar-
wachter, wiens eenig voordeel bestond uil het verhuren van
geijkte maten, klaagde.

Vreemde handelaren in rijst werden, volgens de Regering,
»by zodanige metinge gefraudecrl."

Zij gelastte daarom de geijkte maten, volgens oud gebruik,
van den bazaar-wachter te huren, op stratfe van de boete,
»op de valsche maten en gewigten gestelt."

2 Junij. Toekenning aan den bode van hel Collegie van
Heemraden eener maandelijksche toelage ad 5 rijks-
daalders tol hel onderhouden van een paard.

Om »dagelyks de onderhanden zyhde werken ende huur-
«slaven, aldaar arbeydende, te gaan opnemen ende visiteren"
had die bode een paard noodig.

Zijn inkomen bedroeg ten gevolge dier verbooging 23 rijks-
daalders 's maands.
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23 Junij. Magtiging op den Water-fiscaal 'degene, die
«hoer buyten consent run hun boord absenteren en, oen
"land onthoudende, zig elders in komen te misgaan,
»vryelyk te laten aanvatten en voor de justitie te regt
»te stellen.

Deze magliging verleende de Regeering »uyt cragte" van de
instructie voor den Water-fiscaal van 21 December 1666 en
om eventuele «dispuyten en moeyelykheden" tusschen hem eu
den Advocaat-fiscaal Ie voorkomen.

25 Junij. Bepaling, dat, «wanneer ymand der vreemde-
• tingen, die volgens de contracten [met den Socsochac-
»nan] op Java's oosten*/ niet mogen huysvesten, zonder
»consent van onse bedienden het Cartasourase hofj' of
sandere bovenlanden quanten te frequenteren, en men
«zal bevinden de zodanige te dependeren aan eenig
«vermogend \Javaansch~\ persoon of persoonen of wel
»door deselve werden gepatrochineert, men in zodanigen
«geval over de overtreding van de ordres deser regering
»by ooghiyckinge zal hebben te procederen en desulke
vonbekommert laten."

23 Junij. Toekenning aan den Resident te Samarang van
een jaarlijksch emolument boven zijn gewoon kost geld.

Dit emolument bestond uit dezelfde bestanddeelen als op
20 Junij 1698 aan den gezaghebber te Soerabaya waren toe-
gekend.

25 Julij. Last op den Winkelier van den kleinen winkel
binnen het kasteel Batavia, zoorcel mogelijk, zorg te
dragen, dat aan één persoon niet te dikwijls en niet
meer specerijen verkocht werden, dan hij »na calculatie
ivermeynen zal een yder in syn respective huyshoudinge
«van noden te sullen wesen."
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Wanneer hij ontwaarde, dat »eenige daar in komen Ie
•exedeeren", moest hij zulks aan de Opper-kooplieden van
liet kasteel berigten en volgens hunne hevelen handelen.

>In een rond jaar" werd in den kleinen winkel slechls
«weynig quantiteyt" verkocht, waarom de Indische Regering
geen gevolg gal' aau het denkbeeld van Heeren XVII"en om
den prijs der specerijtin, welke »tot geriel en mesnage der
•ingesetenen" werden verkrijgbaar gesteld, te verhoogen.

28 Julij. Last op de ingezetenen run Batavia de grach-
ten voor hunne woningen uit Ie baggeren.

Het heffen eener collecte »uyt de huysen in de stralen''
werd ililmaal onnoodig geacht, omdal de onvermogenden Ie
gemoel konden worden gekomen »uyt bet restant der jongst
«gecolligeerde brandgereetschap-gelden."

7 Augustus. Voorschrift nopens hei verzenden run offi-
ciële brieven met vreemde schepen.

Ue bestelling van dergelijke brieven op die wijze geschiedde
»selden met de grootste getrouw igheyl", waarom de Regering
»het gansch ondienstig" achtte, dat »saken van aangelegentheyt
•met vreemden werden overgebriefl."

.Men moest derhalve met zoodanige bestelling niet alleen
spaersaem" wesen, maar ook deze, zooveel doenlijk, »excu-

•seren."
Was men echter verpligl door lussebenkomst van vreemden

officiële brieven te laten bezorgen, dan mogl men in die brieven
«niet anders dan op een generale, korte en onverschillende
• wyse de saken behandelen en daer onder niets begrypen,
»waer uyt bel minste tol nadeel van 's Comps affaires zoude
•konnen werden gehaalt."

17 Augustus. Bepaling, dat dienaren der Compagnie,
wier verband niet geêxpireerd mts, slechts met afge-
schreven gage tverlost'' (ontslagen mogten norden.
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20 October. Afkondiging run de jaarlijksche plakalen
en van dat, betreffende de bagage van repatriërenden.

31 October. Uitschrijving van een aigemeenen raat-en bede-
dag wegens liet aanslaande vertrek van de retour-vtoot.

-fï- November. Afkondiging van de oorlogs-verklaring
van Nederland aan Frankrijk en Spanje.

De afkondiging dezer uorlngs-verklariiig in Nederland, gedag-
teekend 8 Mei 1702, is in enkele verzamelingen van de
Indische plakalen opgenomen.

Naar aanleiding van deze verklaring was de Indische Regering
voornemens, »soo wel oll'ensive, als defensive, den oorloge
»tegens de voorsz. twee natiën mede aan te vangen en de
»Comp\ staal en goede ingeselenen, met de hulpe des Almag-
»tigen, naer vermogen te beschermen. Des yder sig voor
«deselve kan maeken op hoede te wesen en haar voor open-
»bare vyanden aan te sicn, mitsgaders die ook alle mogelyke
«afbreuk te water en te lande te doen."

11 December. Bepaling, dat de Majoor van de artillerie
in de kerk plaats tonde mogen nemen in de zooge-
naamde Commandeurs-bank en bij begrafenissen en
publieke maaltijden rang zonde hebben -noest oen de
iCommandeurs, boren alle Oppercoopkiyden en selfs
«ook voor de Opperhoofden van Japan.''

Hem werd «over 't werk der artillerye de eerste commando"
aanbevolen.

Op hem volgde in rang »de presente Constabel Major."

12 December. Verbod voor Gouverneurs, enz. op buiten-
kantoren mitigalie van strafaan veroordeelden te verleenen.

Dit verbod blijkt reeds vroeger uitgevaardigd te zijn, op
last van Heeren XVII nen

.
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28 December. Bepaling, dat de eischen run de Oêstersche
provinciën, speciaal die van vleesch, spek, arak en rijst,
zoodanig mgerigt moesten zijn, »datse altyts daarvan
«voor een jaer vooruyt mogen geprovideert wesen."

Zulks werd vastgesteld »om by bet blyven van schepen of
•andere inconvenienten de guarnisoenen in 's Comp8 fortressen
■aan geen gevaren bloot te stellen."

29 December. Wijziging van de conditiën voor de pacht
run de Angke-rivier.

Vroeger mogt de pachter, als tol van balken en bamboezen,
eene zekere hoeveelheid in natura bellen, waarbij bij telkens
de beste balken en bamboezen voor zich eiseble, dan wel een
hoogen prijs als afkoopsom stelde.

Nn werd bepaald, dal de 10l sleebls in geld kon betaald
worden, en wel:
1' 3 rijksdaalders voor elke honderd balken:
2" '

~ rijksdaalder voor elke honderd bamboezen.
Voor suiker behoefde geen tol betaald te worden.

? December. Bekendmaking nopens hei verpachten van
dr generale en gemeene inkomsten op 51 Dec. 1702
en nopens pachters en borgen.

Dit sluk is eene herhaling van het stuk. medegedeeld op
bladz. 511.

1703.
9 Januarij. Last op de Gouverneurs, enz. van de buiten-

kantoren t'telkens run onse [Bataviasche~\ brieven en
■■rentere In/ gevoegde ordres,gelyk ook van hare advisen
-herwaerts, ler eerster occasie aan alle de Opperhoofden
nier buyten-plaatsen communicatie in 't ronde te doen
«door toesending van ie dubbele off wel copia derseher."
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Zulks had ten doel, dal «een ygelyk van liaar van alles in
»tyts kennisse hekomen en des te meerder bequaamheyl om-
»trent de waarneminge van 's Comp8 affaires verkrijgen mag."

13 Januarij, Bepaling, dat, »ingevalle jemant tot secun-
di- persoon in de i- Oosterse provintieti komt op ie
treden en liet selre run hier \ Batavia] werd g'appro-
lieert of wel, dut by daar toe run dese tafel [de

nHooge Regering | werd aangestelt, den selven ook met
wenen, zoo dm transport :id hebben ontfangen, lot de
tqualiteyi run oppercoopman met de eerste gagie run
«i/l. 80 ter maant gevordert werden ml, «// schoon
■ :i/ii verband in minder qualiteyt nog niet g'espireert
omogt weesen."

Zulks geschiedde »óm daar door by den inlander, dewelke
•op de qualiteyl seer gesel zyn, Ie lieter gesien ende geres-
•peeteert te werden, voornamentlyk wanneer snik eenen, by
»'t overlyden van den gouverneur, volgens de ordre in bet
«provisioneel gesag koml te lieden."

l(j Januarij. Wijziging run het plakaat run 11 Augus-
tus 1698, wat betreft de verdeeling run boelen.

Bij dal plakaat luidde de verdeeling der boelen op parti-
culieren handel: »'/., voor den aanbrenger, '/, voor den
•Officier, die de calange doen sal, en '/.. voor den armen",
welke, regeling «geheel devieert van het reglement, alhier [te
Batavia] gebruyekelyck, volgens hel welke de hellt werd
«bedeelt aan den Officier, '/, aan d' E. Comp. en '/g aan de
«nieuwe Portugesche kerk."

De Regering bepaalde uu, dal »de portie voor den aan-
brenger, op '/s gestelt, sal moeien werden gcbragl in de
•cassa van d'E. (lomp. om aldaar soo lange bewaart fe werden,
• tol dat d' Ed. agtb. Heeren principalen het nodige daar om-
•trent sullen hebben g'ordonneert."
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DEEL 111. 34

22 Januarij. Verbod tegen het toepassen achter elkaar
op één individu run de stro/jen, het houten paard en
laarzen.

Die toepassing was »al Ie periculeus", doordien de delin-
quant »daar onder zoude konnen komen te sterven off wel
«voor ;il zijn leven bedorven Ie worden, zoo als daldeonder-
•vindinge meermalen geleert heeft."

13 Maart. Vermeerdering van hel aantal * Caffers", aan
den Water-fiscaal toegestaan, van 4 tot 6, ten laste
van de Compagnie,

Deze oppassers weiden vooral gebruikt om toe te zien, dat
•geen particuliere goederen van boord na land, als na gedane
«visite, vervoert werden."

16 Maart. Last om bij de inventarissen van Compagnie's
schepen te verantwoorden de kaarten, welke vsuccessive"
werden verstrekt.

Deze last werd uitgevaardigd, omdat »'er zoo veele quameii
•t'soek te raken."

De Compagnie was zeer geheimzinnig met bare kaarten.

30 Maart. Last op de Dispenciers en Gecommitteerden
run hel provisi&magazijn te Batavia «alle drie maanden
«de leccagien ordentelijk en nu de waarhei/l op te brengen
»e», ijdcr voor '/ syne, deselve haar opbrengingen met
DSolemnelen rede te sterken, dat zy, niet alleen omtrent
«die opgegevene leccagien, maar ook generalyk in alle
haren ontfang en weder uytverstreckingen, ook van wyn,

"boter, olij, arak, vlees, spel; en wat dies meer zy, soo
owel by grote, als kleene quantiteyien, als eerlijke luy-
den gehandelt, niemand en veel min d'E. Comp. by

«verkort, noy hoer selven by bevoordeelt hebben."
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10 April. Magtiging van den Secunde oftweede persoon
te Samarang tot hei maken van «instrumenten, secre-
«tariael of notariael, 10l gerieff der ingesetenen, onder
'behoorlyck prothocoll."

I Mei. Bepaling, <hti elke maand uun den Gouverneur'
Generaal, aan den Directeur-generaal en aan den boek-
houder van hei ambachts-kwartier te Batavia moest
ingediend worden »een getekende, ordentelijke rolle door
«den Fabrycq en opsiender der (lomp" sloren van de
«absente lyfeygenen, insgelyks van de overledene en ook
noat kinderen, dol 'er run Comp'. lyfeygenen geboren
-e////."

De poenaliteit vvüs deportement of andere correctie, naar
bevind van zaken.

Oude, onbruikbare slaven verplaatste de Regeringe gewoon-
lijk naar Tangerang.

8 Mei. Bepaling, dut de kerkdiensten op het eiland
Onrust iles Zondags bij beurten zouden worden waar-
genomen door een predikant, t>uyt de geene,, die alhier
| Hutariit J souder vast emplog iyn, uls weer en wint
«sulex zal willen toelaten"

Vroeger was een predikant op Onrust gevestigd, maar deze
geraakte in onmin mei den Baas van dat eiland.

20 .Innij. Bepaling, dut men mei houwen, planten, enz.
I roeden run den oever eener rivier moest ujhlijren en

■ des Hoeren wegen ongeroert luien."

•Verscheyde mesusen" waren gepleegd, in si rijd met aller-
lei plakaten, speciaal dal van den 28~cn December 1685, door
•hel benauwen der wegen en 'i bederven der oevers vande
»rie\ier."
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21 Augustus. Bepaling, dat in de jurisdictie van Batavia
geene landen meer in eigendom zouden worden uitgegeven.
— Magtiging oj> het CoUegie van Heemraden die gronden
in huur uil te geven, b. v. tegen betaling van tienden.

Wanneer meer dan één persoon om hetzelfde stuk grond
aanzoek deed, moest liij de voorkeur erlangen, die «door
«oudere, wettige possessie off wel reets gedane culture ende
•verbetering der landen off wel andere, gefondeerde conside-
•ratien daer toe de naeste soude mogen zyn."

G November. Bepaling, dat, ten behoeve run het CoUegie
van Heemraden, de ratva's en «visch poelen" in
Erawang publiek verpacht zouden worden, «wanneer
-den h/1 daar toe sal wesen verschenen.''

Vroeger werden die rawa's, enz. ondershands aan inlandsche
hoofden verpacht.

(i November. Afkondiging van de jaarlijksche placaten,

»Na gewoonte" geschiedde die afkondiging «van de puye
»der wooningen van syn Ed' den heere Gouverneur Genei aal,
»len overstaen van gecommitteerde leden uyl den raad van
•justitie, benevens den p'. advocaet Qscael binnen dit Gasteel:
»en op de rheede aan hoort der aangelegde [retour-] schepen,
• ten overstaen van diergelyke gecommitteerdens, benevens den
«Water liscael."

13 November. Uitschrijving van een algemeenen rust- en
bede-dag wegens liet aanslaande rerlrel; ran de retoarelool.

23 November. Toekenning aan den bode ran hel Col-
legie van Heemraden eener toelage ran 5 rijksdaalders
's maands boren zijn tractement voor «hel observeren
«der roeigs en arbegdslngden, in dienst ran haar Eerw.
(ontrent de publycque wegen, en;, gebruykt wordende."
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Vroeger genoten de Secretarissen van hel Gollegie die toe-
lage, maar deze was hun afgenomen, »dewyle geremarqueerd
•wierd sylieden deselve niet wel quamen Ie verdienen."

De bode kreeg zijne toelage «dan alleen, wanneer eenige
•coelys door Heemraden g'employeert werden."

21 December. Toekenning aan drie Chinesche officieren
van de pacht van de waag te Batavia zonder publieke
opveiling.

Zulks was reeds sedert ettelijke jaren gedaan, »in aglingh
«nemende de moeyelykheden en disputen, die men dikmaels
»onderliavigh is geweest omtrent de geregtigheyt van de daets
«of de vvaegh in aller hande weegbare goederen onder de
«gemeente, waarby men sig niet qualyk ten dienste
«van d'E. Comp. bevonden heeft."

28 December. Voorschrift nopens de verpachting run
de drift-staken.

Aan die pacht zouden niet «subject" zijn de sirih-slaken,
•waar langs de jonge siry spruylen maar op loopen, alsoo
•deselve nog geen bladeren geven, die verkogt konnen werden."

Ook zouden «geen kleyne, lusschen inslaande slokjes, maar
•alleen de heele groote slaken, die een cohidoof 2/

:(
el van den

•anderen slaan, gerekenl mogen werden om daer voor dese
• geregtigheyt van ses schellingen hel duysenl subject. Ie syn."

? Verbod tenen het varen zonder vergunning over een
gedeelte van de Tangerang-rivier, enz.

Het verboden gedeelte lag lusschen de monding van de
rivier en 's Compagnies «pagger ofte buyten posl Babakan."

Ook mogi men zich niet naar den westelijken oever van de
Tangerang-rivier (Bantamsch grondgebied) hegeven.

De vergunning werd verleend door den Gouverneur Generaal,
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door den Sjahbandar »ofte andersints dom- den Majoor iii der
»tyd of de geene, die dien dienst waarmeemen mogt."

De poenaliteit was kettingslag of arbitrale correctie.

1704.

i Maart. Bepaling, dal de Compagnies dienaren, die
in het hospitaal te Batavia overleden »en maandelyks
al een goei aental ordinair komen uyttemaken", be-

graven moesten worden op het kerkhof, bedoeld bij de
resolutie run 13 Mei 1698.

Vroeger werden zij begraven op de twee kerkhoven van
de Nederlandsche en van de inlandsche kerk binnen de stad
Batavia; maar die kerkhoven geraakten zoo vol, dat men al-
daar, om plaats te maken, de lijken en kisten moest opgraven,
voordal deze vergaan waren, »'twelk wanschickelyk werd
•geoordeeld."

18 Maart. Bepaling, dat soldalen van hel Bataviasche
garnizoen, belast met het baraken van kettinggangers,
bij ontvltigting dier kettinggangers, "aanstonds in plaats
van salke vlugtelingen in de ketting sullen werden
•ijeklonken. immers soo lange lot dat de gevlugte weder

»/// handen vallen of 10l nailer ordre" van de lloogc
Begering.

S April. Aanstelling van een opzigter, »soo over de
alhier [Batavia] remorerende, nis dagelyksafenaan'
«komende visschers."

De benoeming van dien opzigter geschiedde in 1704 niet
voor de eerste maal, doch is vroeger niet vermeld gevonden.
Nopens zijne werkzaamheden, inkomsten, enz. blijkt niets,

De opzigter was een Javaansche luitenant.
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25 Mei. Verbod tegen het weghalen van zand aan de
monding run de rivier Antjól en op Tandjoeng-prioek.

Men vreesde, dat door dit bedrijf van »luye zandhaalders"
bel strand «doorsneden ende bedorven, mitsgaders de landen
• g'exponeerd" zouden worden.

27 Mei. Splitsing der betrekkingen run ijk- en keur-
meester.

5 Julij. Verbod tegen hel toevoegen run «scherpesuperscrip-
tien" aan zijne handteekening ouder officiële stukken.

Alwic zicli bezwaard gevoelde bij het onderteekenen van
eenig officieel stuk, had de bevoegdheid zijn »gravamen by
«resolutie te laten aantekenen tol syn reliell."

j. ■vA.nxr HOORIT.

17 Augustus. Heropening der burger- of vrije vaart
tusschen Batavia en Sumatra's Westkust.

Vermits de inlanders Ie Baros hunne benzoë en kampher
niet naar Batavia mogten brengen, vervoerden zij die naar
Atjeh, waar deze handelswaren in banden van Compagnie's
•competiteuren" vervielen.

Maglom die »sluykvaarl" te beletten bad de Regering niet:
ook vond zij »een harde zaak, ja onredelyk, wanneer de Comp.
»de vrugten van die landen niet begeerde, alsdan dies ver-
•koop aan andere te verbieden."

Om deze en andere, »goede" redenen vergunde zij de
vrije vaart op Sumatra's Westkust »van langsamerhand" te
hervatten.

50 September. Vernieuwing run de bepalingen run het
plakaat run 12 21 October L6BB, wat betreft het ge-
bruik van loodjes door inlanders binnen de jurisdictie
run Batavia.
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Deze bepalingen waren «zederl t'eeneniaal in verval ge-
»raakt." Maar de stempels voor bel aanmaken der loodjes
waren nog »in wesen", waarom de Regering besloot die loodjes
d|i nieuw te laten vervaardigen en uitdeelen.

ö October. H ijziging van <le oclausulen en restriclien" in
de Bcheeps-passen.

Ingetrokken werd de bepaling, dat de negotianten of hunne
Factoren van schepen, vertrekkende naar Padang en andere
plaatsen ter Westkust van Sumalra, onder Cwnpagnie'sgezag
slaande, gedurende zekeren lijd aldaar niel mogten vertoeven
•overblyven").

Verboden Meel' liet aandoen van Benkoelen en andere,
Engelsche residentiën.

«Omtrent die na en van Malacca, als ook na en van Aetchin"
gingen en kwamen, werd bepaald: «eenelyk te interdiceren
»liet aangieren op Java's Oosleusl en liet mede brengen van
•cleeden en amphioen, sonder de scherpe poenaliteyten omtrent
»liel aangieren van Bencalis, Andragiry, Johoor, Jamby, etc.
•en zelff Palimbang, onder gelyke voorsorge <les amphioens
en cleeden, als liet vervoeren der peper, dan alleen na Batavia
•off Malacca, op poene van confiscatie."

De voorschriften nopens de vaart op Ambon, Banda en Ternate
bleven, gelijk zij ware», »om de lederheyd van 't vervoeren
•van sperenen."

De vaart op Timor en Makasser werd in hel belang van
den slaven-liandel toegestaan, onder naauw loezigt van den
Ontvanger en Sjahbandar, na verkregen licentie van den
Gouverneur-Generaal.

Hel plakaat van 12/21 Oclober 1688 bleef desniettemin van
kracht.

De vaart op Palembang werd opengesteld »uyt hoogenood-
•sakelykheyd van ons gebrek van Spaans geld en den sleglen
"verlier van Gomp9 cleeden in dal ryck, als dal ook met den
•ruymen aanbreng der peper door de Paliinbangers en onse
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«ingezetenen alhier ler plaatse [Batavia] soo veel scheeps-
•ruymte, leccagien, als anders werd uytgewonnen en de Comp.
»ecu baarblyckelyck nut en voordeel daar door toegebragt,
•specialyk in onse presente sehaarsheyd van bequame schepen
»en zeevolk."

In de vaart op Tiinor en Makasser «niet dan by indulgentie"
zag de Regering »geen essentiële prejuditie voor Comp* handel
»of andere belangen."

Het was derhalve vooral geene liberaliteit, welke de Rege-
ring 10l het nemen van dezen maatregel bewoog.

18 November. Uitschrijving van een rust- en bede-dag
wegens het aanstaande vertrek run de retour-vloot.

5 December. Bepaling, dat, bij aanstelling van ren

hoofd in de Preanger-Regentschappen, aan dezen eene
acte vin de Nederduytsche en Javaansche lalc" zoude
worden uitgereikt.

Zulks geschiedde «tot te meerder ordentelykheyd en opdat
»zy te beter welen mogen, waar na zy hun hebben te rigten."

-|r December. Verbod tegen het rijden met »chaisen"
binnen de stad Batavia. — Belasting op rijtuigen.

Alsoo in Rade van India reflectie genomen is op de onge-
reguleerde maniere van doen van veele Comp8

. dienaren en
burgers, niet alleen in het houden van rarossen, berlyns en
chaisen. maer ook wel voornamentlyk in liet onbehoorlyk
rennen en rossen met chaisen binnen de sladl, bysonderlyk
by nagt en onlyden. soo is hel. dal. wv. sou 10l voorcominge
van alle ongelucken, die door het excederende misbruyk der
gein. chaisen principael binnen deser slede konnen voorvallen,
als ook om uyl Ie vinden eenige nadere middelen, dienende
10l vergrootingh van hel fonds der Ileeren Heemraden deser
Bataviase Ommelanden, waer uyt de dagelyxe oncosten van liet
maken en repareren van bruggen, gemeenc weegen en soo
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voorts souden konnen goed gemaekl werden, op den 23*" deser
maent December vastgestelt en geresolveert hebben:

Eerstelyk, een ygelyk te verbieden (gelyk geschiedt by desen),
hetsy by dag ende nogh min by avondt ol'lc nagt, mei eenige
chaisen binnen deze stadt te ryden, sullende dierbalven alle
de geene, die eenige chaisen in de stadt hebben, gehouden
s\n deselve door een jongen, die 't paard aen de hand leyd,
na buyten de stad en weder van buyten de stad na huys te
laten brengen, sonder dat 'er yemant op sal mogen sitten,
op peene van ï.i ryx. boete len behoeve van den officier, die
soodanigen een sal komen te bekeuren, te betalen doof de
geene, die daerop in de stadt bevonden mogt werden te ryden,
of wel door den lyfheer, indiense in de stad door een lyfeygen,
daerop sittende, gement ofte bestiert mogt werden, behoudens
dal den lyfheer syn slael' voor die boete sal mogen overgeven;
en dit onverminderl hel verbot, by vorige placaten mede tegens
bet onbehoorlyk ryden en rossen met paarden, als andersints,
bysonderlyk by nagt en ontyden, gestatueert; en op dat hier
tegen niet gepecceert mogl werden, soo werden by desen de
respective officieren der Justitie, sonder onderscheyt, gequalifi-
ceerl de calange hier over by praeventie te doen, mits de
overtreders daerover dagvaardende voor haren competenten
regter.

Ten anderen, werd een yegelyk by desen gepreadveert, dat
niemanj buyten d' Ed. lieer Gouverneur Generael en de Raden
van India, mitsgaders liaer Ed. secretaris ende derselver we-
duwen, een caros, berlyn ofte chaise sal vermogen te houden,
dan onder betaling van de na te noemen somme gelts tot een
impost, die sy lieden jaerlyx ten behoeve van heeren Heem-
radeu voorinelt voor den I5en van de eerste maend January
in handen van luier Eerw. secretaris sullen moeten uylkeeren
ende betalen, nainenllyk:

voor een caros, veertig ry\d s .

» berlyn met 2 paarden, mede veertigh rxd.
» » do. met een paard, 20 ryxd, mitsgaders
o » chaise, twaelff rx*. 's jaers, als gesegt.
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Dog sullen van de voorsz. impost ofte Itelalinge gceximeert
wesen (buytcn de leden van dese tafel en liaer Ed. secretaris,
nevens de weduwen dcrselve) de officieren van de Jusliüe,
namentlyk, den advoraet-fiscael, halliuw, water liscael en land-
drost, mits yder van dese laaslgen vier egter niet meer dan
een van voorsz. rytuygen sullen mogen aenhouden, en dan
ook nog sodanige andere persoonen, die den heere Gouverneur-
Generael omeenige redenen van ihxxlsnekelykheyt soude mogen
goedvinden daer toe schriftelyk te mialilicercn, alles van gclyken
op een pcene van 25 rxd. boven den impost voorm.. ten
van de geene, die sondcr voors. betaling onderstaan mogl
eenigb diergelyk ryluyg, 't sy als eygenaar of als verhuurder,
te houden en daervoor niet belaelt, of wel daervan de behoor-
lyke aengeving aen den secretaris van heeren Heemraden
gedaen te hebben voor den lU™ of uytterlyk den laatsten
January van yder jaer, mede ten behoeve van opgein. heeren
Heemraden, dewelke by gevolge de visite omtrent de verhuur-
ders van eenige der voorsz. rytuygen sullen vermogen te laten
doen door degeene, die haer Eerw. daerloe sullen komen te
qualificeren ende gebruyken.

1705.
15 Januarij. Bepaling, <l«l in de Portugesche buiten-

kerk Ie Batavia des Zondags minstens ééne godsdienst-
oefening mnesi worden gehouden.

In die kerk werd alleen des Vrijdags 's avonds gepreekt.

16 Januarij. Lasl op de Oostersche provinciën en nlle
zodanige andere plaatsen meer, werwaarts ofle waar-
van daan eenige meetbare goederen, als rys, tarruw,
>cadjang, etc. gesonden ofte ontfangen werden, deselve

niet meer by ponden ofte gewigt, muur een-
/ƒ//«' met behoorlijke geijlde malen te versenden,

iverkoopen ofte ontfangen."
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lic malen moesten, «alvorens het streyken derselve melde.
«strykstok, aangcbonst ofte geslagen werden tot het doen
•smeken van voorsz. graan of granen."

Het meten was te Batavia reeds gebruikelijk, maar het
•aanbonsen" niet, waarom zulks ook daar werd voorgeschreven.

Aan Schciienen, Ontvanger en Licentmeester werd deze last
medegedeeld.

27 Februarij. Toekenning aan den binnen-regenl of
opziener eau hel Chinesche hospitaal te Batavia van
een iraetemenl van S rijksdaalders 's maands.

Vroeger genoot hij slechts 3a rijksdaalders 'sjaars.

17 Maart. Last op de inlandsche hoofd-officieren Ie

Batavia minstens eenmaal 's weeks rapport te doen van
het voorgevallene onder linn volk en in hunne kampongs
aan heee, daartoe gecommitteerde Compagnie's dienaren.

De bewuste dienaren waren de Majoor, M. de Roy, en de
koopman, J. Heyrmans, «beyde laalkundigh."

Zij moesten «nette aantekeninge honden van alle bel voor-
• gevallene, doch alvorens eenige ordre te geven, het goedvinden
•en approbatie van den lieere Gouverneur Generaal dientlialven
«verzoeken en afwagteu.

•') Mei. Aanstelling van een derden Luitenant-Chinees te
Batavia,

'> Mei. Yoorsrhri/ten nopens revisie in regts-zaken.

Hoewel aan den Raad van Justitie Ie Batavia bekend was,
dal alleen aan de Hoogc Regering toekwam het regt van inter-
pretatie der Statuten van Balavia, had de Raad toch «in cas
Man revisie" eene poging lot interpretatie dier Statuten
gewaagd.
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De Regering gelastte daarom den [laad in zijn plakaat-boek
op te nemen, »dat haer achtb 11 sullen hebben voor een notoir
en onwedersprekelyk poinct van regten en practycq teobser-
veeren en in agting te nemen, dal, even gelyk alle regleis, soo
ook die van den ïaad van Juslilie deses Casteel, na 'L vellen
van eenige sententie, 't sy in rauw actie, appel ofte auder-
sinis, aanstonds en ten vollen haar officie ceiungeerl hebben
en dierhalven ophouden regier in die selfle sake te syn,
sonder in haere maght verder te hebben gemelte hafö senten-
tie te veranderen ofte verheleren; gevolgelyk, indien ereenig
verder of hooger beroep door den succumband gesogt ofte
gelentcei'l inogl werden, 'tselve niet hy haar agtb., maar by
een hooger vergadering gevonden moei werden, Le woelen,
by dese Hooge Regering alleen, als van welke onse vergadering
de jurisdictie 10l den gemelten raad van Justitie, ten lyde
van derselver inslelliiig, afgevloeyt synde, ook wederom alleen
tot ons terug kan vloeyen door evocatien en revisien: dat
dierhalven het geene in den 16 lilel der Slatuleu van Batavia
wegens de revisie gevonden werd. niet soodanig verslaan moet
weiden, als of de leden van den raad van Justitie, welke
over de sententie in ipieslie geselen hebben, ipso jure en
uyt kragte van haar ordinaris ampt wederom mede regters
in cas van revisie waren, maar integendeel, dat deselve daar
toe eerst inagt krygeu door oiise dispositie, waar by haer agtbr

.

even soo veele adjuncten by gevoegd werden, als welke dis-
positie eygentlyk importeert, een delegatie van een nieuw
collegie, 't welk als dan specialyk in yder saek van revisie
geformeerl weid uyt leden van gemelten rade, die 't vonnis
geweesen hebben, en even soo veele andere g'adjungeerde
mannen, uylmakende alsoo een geheel ander, nieuw collegie
van gedelegeerde regters, en geheelyk van ons erlangende een
nieuwe magt om te vonnissen in revisie, waar toe geene van
alle deselve hevoorens eenige de minste qualilicatie en hadden,
en daarom ook alle een andere nacm, le weelen van reviseurs,
voeren, mitsgaders yder even gelyke magt in 't voleeren hebben,
alleenlyk dal d'ndjuncten aan de leden van den ordinaris
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Raad van Justitie verschuldigl svn het vereysle respect te
geven, volgens den teneur der Bataviase Statuten, sulx
deselve dan gesamentlyk op een en deselfste wyse haeredele-
ganten in eas vun revisie komen te representeeren, hoe wel
regt doende uyt de naeme van haar hoog mogende deheeren
Si al rn Generaal, welke ons 10l soodanige aanstellingen en de-
legatien van regters, even gelyk ook tot het. exerceeren in
dese landen van meer actens van souveraniteyt, hoe wel in
baar Ed. hoog mogende geüradiceert blyvende, by octroy
hebben gelieven Ie qualiflceeren; dat hel dierbalven indeferent
is en geen meerder of minder magt voor den president deser
gesamentlyke gedelegeerde regters ter revisie geven kan, of
soodanigen president ook voormaels in die mialitcyl over 'l vonnis
in questie geselen beeft, dan of by na dato, vermits 't over-
lyden of vertreck van denselven, tot president van den Kaad
van Jnslilie en te dier occasie ook vervolgens tot president
van dit gedelegeerde collegie van revisenrs even soodanig
aengesteld is, als dal ten reguarde van de na dato ingekome
leden altoos gepracliseert werd, deselve als adjuncten van
gelyken te gebruyken, ofwel ook selfs, wanneer d'er omeenige
tusschen gekomene motiven bevonden werd, dal den president
van den Raad van Jnslilie over de revisie niet konde zillen
endedierbalven een ander tot president aangestelt moest werden,
aangesien de kragt van den president en leden nergens anders
voor nvt komt als uyt meer geinelle onse delegatie, I* eikons
in yiier sake van revisie; dal hel dierhalven ook onweder-
sprekelyk is, dal, soo een president in cas van revisie, 't sy
denselven voormaels daerover gevonnist heelt of niet, even
gelyk alle presidenten van politique en judiciële vergaderingen
hier Ie landen, altoos heelt een dubbelde slem. in cas de stem-
men, soo voor als legen het vonnis in questie, egaal tegen'den
anderen overslaen en alsoo komen te steeken, en waer over
ons lot verwondering Ie vooren gekomen is, dal men selfs in
ordinaire gevallen in Kaade van Jnslilie lieel'l kunnen in
[.wijffel I recken, of den president van dito Raad wel sooda-
nigen dubbelen slem had, omdal sulx wel in de Slatulen
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van Batavia aan den president van Schepenen onder den 3den

tilul verleend, inner, soo veel den president vnn den Naad
van Justitie aengaet, in den volgenden 5'len tilul niet gerepeteerl
was, daar men nogtans in Raade van Justitie onder de regts-
geleerden niet koude onbewust syn, dat het niet nieuws in
regten was, daf voorige weiten tol de latere en de latere tot
de voorige gelrocken wierden om den anderen Ie eluci-
deeren, en dal geen eygenschap altoos gegeven sonde hebben,
dal men ten lyde van 'l emaneeren dier statuten, wanneer
de president van den Raad van Justitie een ordinaris raad
van India wesen moest, dog van Schepenen maer een voor-
naem Comp. dienaer, den laastgenoemde meer dan den eersten
toevertrouwt soude hebben, behalven dal ook in 's Comp".
instruclien voor den scheepsraed en breden raad diergelyke
dubbele slem selfs aen coopluyden en schippers, wanneer sy-
lieden in deselve presideeren, verleend is geworden, en buyten
dien ook de constante practyck van den beginne af aan tot
uu toe bevestigt heeft, dal den president van den Raad van
Justitie deses casteels allyd hel regl van een dubbelde stem
gehad en g'oellenl heeft, sonder dal ooyt yraand van de leden
in gcdagle heefl konnen nemen daer aen te Iwyffclcn, veel
min tegen te spreeken, om 't welke dan ook na desen te ver-
hoeden noodig geoordeeit is, dit van gelyken in desen Ie
noleeren, mei byvoeging, dal soodanigen dubbelde slem mede
competeert aan den geenen, die hy wettige recusatie van een
president van die l.yl tot die saeke alleen als president ge-
qualificeert mogt werden, sonder nogtans een vice president
by siekle, absentie otl' recusatie van den president bier toe
bevoegd geoordeeit sal mogen werden, maer daar omtrent
geobserveert, hel geene wy by diergelyke geval by missive na
Amboina van den 23en February 1694 geordonneert hebben
en, als ten desen mede applicabel synde, tot haar agtb. narigl
en opvolging in desen g'insereerd werd, luydende aldus:

Hoe wel er een remedie noodig is. wanneer de stemmen
in eenig collegie steken, waerom aen alle presidenten
in soodanigen geval een dubbelde stem gegeven is, soo
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is 'tegter seker, wanneer den president nóg in't leven,
dog om redenen absent is, hel regt van een dubbelde
slem daarom aan den vice president niet competeert,
gelyk als het immers wesen soude, wanneer hem, by
afsterven van den president, het maniement der Justitie
pro interim was aanbevolen of dat hem by exempel, ver-
mits het afsterven van den Gouverneur, Commandeur,
etc. hel provisioneel gesag over die plaats en gevolge-
lyk ook hel maniement der saeken van justitie volgens
de ordre der E. Comp. was te beurt gevallen; maer
wanneer den president alleen absent is, moeteronder-
scheyd gemaekl werden, of ook over desaek in questie
siüen mag of niet; want in 't eerste geval souden den-
selven daar over ook syu slem moeten geven en sig
alsoo aan de ecne of andere syde voegen, dog in'l laaste
geval de politie daar over t'elkens geconsulteert en
versogl moeten werden daar over de vereysle ordre te
stellen, sonder dat noglhans een gouverneur, die sig
van syn presidents ampt in de justitie had moeten
excuseeren, bevoegt soude konnen syn daar over in
politique vergadering Ie disponeeren."

Nadat deze beslissing in Nederland was bekend geworden,
hadden lleeren XVIIB ™ daartegen vele en gewigtige bezwaren,
welke zij hij hunne missive van 21 Julij 1707 op de volgende
wijze aan de Indische Regering mededeelden :

»IJit de resolutien, by UE. in Rade van Indien genomen,
is mis onder dato '■> May 1700 Ie vooren gekomen UE. he-
sluyl en dispositie, raekende het subject ende middel van revisie
over sententien, gewesen by den Raad van Justitie tol Batavia
waar van egter lot onse bevreemdinge in de brieven geen

de minste inenlie is gemaekl), welke resolutie, by ons synde
gelesen ende geëxamineert, soo syn ons daer in ontmoet en
voorgekomen notable poincten van bedenckelykheyl, waarvan
wy sommige by nader ondersoek hebben bevonden te devieren
van de alomme in dese landen aengenomene practycq en mede
te stryden mei hel ordonnantie hoek, in den jaere 1042 ge
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formeert en op Batavia gerecipieert, omme 'l welke in 'I par-
ticulier UE. aen te wysen, soo is by ons voor aff en generalyck
op de voorschreven resolutie geremarqueert, dat deselve is
genomen ende te werkstellig gemaekt ten lyde als
reets seecker proces tusschen de Chineesen Tsoa Oenko en Tsoa
Tayko als impetranteo in cas van revisie ter eenre, endeden
Chinees Ang Tionko als last en procuratie hebbende van
Tangtase van Batavia, gedaegde in 'tselve cas ter andere
syde. was gebragl in staete van wyse, daer nogtans deselve
resolutie, voor soo verre die behelst een nieuwe dispositie, sigh
alleen tot toekomende gevallen hadde behoóren te extendeeren,
volgens de natuur en eygenschappen van alle wetten; en was
oversulx gevoegelyker en bülyker geweest de voorschreven
presente revisie syn voortganck en beslat; Ie laeten gewinnen
volgens het voorgaende oude gebruyk, waer onder deselve
reets by parthyen was aengeleyt; ende aengaende de continue
en de dispositie selve van de voorschreven resolutie, soo is
wel waer, dat UE. onder ouse approbatie en ordre toekomt
het regl omme in duystere en twyffelaglige poincten off ar-
liculen de geëmaiiccrdc wellen en statuten mei alle voorsig-
tigheyd en regtmagtigheyd te interpreteeren en ook, de nood
en nuttigheyd sulx begeerende, nieuwe keuren en reglementen
voor 'l toekomende te maekeu.

Maer is hei mede waer, dal nogh hel een, nogh hel ander kan,
nogb behoorde te geschieden met verminderingh off vernietiging
van voorgaende algemeene, aengenoraene wetten off regis ge-
bruyken, soo hier als in andere landen in Ireyn gebragl, veel
min sonder oll'ie huyten onse kemiisse ende approbatie: en even
gelyk de inbinding en verandering van de ordinaris justitie en
manier van procedeeren seer onbeboorlyk ende van quade
gevolge is, soo is mede van veel importantie en dangereuse
consequentie de evocatie en afftrecking der saeken van
ordinaris reglbanckeu tol een politicq collegie, van welk
regl van evocatie w\ sien, dal UE. by de voorschreven
resolutie mede komen Ie melden als UK. daer by ter neder
stellen, dat van UE. vergadering de jurisdictie van den Badee
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v.ui Justitie ton lyde van derselver instelling affgevloeyt synde,
tleselve ook wederom alleen tot UE. terug soude konnen vloeyen
door cvocatien en revisien. Wy weten niet en vermeynen, dat
UE. ook niel sullen konnen allegueeren eenig articul off ordon-
nantie, waerby l'E. het voors. regl van evocatie soude syn
gegeven, maer ons is wel bekent, dat by de ordonnantien en
statuten van Batavia, in den litul, handelende van den Raad
van Justitie, aen denselven Raad is gegeven, ook kennisse te
mogen nemen van saeken, in welke by den laegen regier reut
geweygert offle gedilayeerl werd by wege van evocatie. Dan
de voorschreven eerste soorte van evocatie is in dese landen
altyd aengemerkt als een indragt en violatie van 'slands
geregtigheden en vryheden en is daeromme, ten tyde der
erectie van de Raede van Justitie alhier, by den prince van
den lande selve geordonneert, dat alle questien en geschillen,
lusschen wal persoonen en uyl wal saecken het soude mogen
wegen, by en voor den voorschreven Raede van Justitie
souden weiden gebragt, gcventileert. en gedecideerl, het welke
de gemelle prince van den lande selvs verstaen hebben te
strecken 10l ruste en vrede van de voorsz. lande, 10l sooverre,
dat sy niet alleenlyken hun selven den voorschreven raede
hebben gesulunilleerl, maer ook loegestacn en overgegeven,
dal in saeken. daervan de kennisse ter eerster instantie aen
den laegen regier niel en competeerde, deselve niel aen den
prince van den lande off aen haere secrete en privé raeden,
maer aen de voorschreven Raeden van Justitie souden moeten
kinnen, solider dal sy daer loe andere reglers souden mogen
commitleeren off deselve saeken by evocatie voor haer trecken,
sou als daervan Kan blyken by bet privilegie, door hertog
Maximiliaen van Oostenrijk en vrouwe Maria van Borgondien
in 'ijaer 1480 op hel versoek van de Staten van Holland,
Zeeland en Wesl friesland verleend, welken volgende wy souden
vermeynen, dal selvs de souverainen haer absolutelykbehoorden
ie onthouden van eenige saek Ie evoceren van de ordinarts
justitie, len waere inden lande daer over ontstond off merckelyk
te vreesen was een algemeene onrusl en onvreede off iels,
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dal met <le regten van den lande niel beslaen sonde mi
in welke gevallen alleen men soude konnen toegeven, dal
een absoluyt souverain, om de pregnante noot en schaedelyk
gevolgen, de voorschreven evocatie, dogh evenwel dan nogfa niel
anders als met, de uylterste gematightbeyd en voorsigtigheid
Ie werk sonde konnen leggen. UE. gelieven op dil poinct Ie
gedencken aen hel versoek van evocatie, 'I welk Mr. Jacoh
Wouters/., lieer van St. Jansteen, en Mr. Ailain Bessels, inpe-
tranten van revisie tevens Weesmeesteren van Batavia, gedaeg-
dens, aen haer hoog mog. de Staten-Generael, sou sy voorgaven
om pregnante redenen, in den jaere 1698 hebben gedaen. dan
welk versoek haer hoog mog. hebben affgeslaegen en alleen
aen ons gerecommandeert, len eynde wy de voortgang van de
voorschreven revisie aen den raede en adjuncten reviseurs
souden ordonneren en overschryven. Hoeveel te meer behooren
UE. sigli, sonder de voorschreven uytterste noot van algemeene
onruste en iufractie van 's lands geregligheden. haer van
soodanigen geimprobeerden gebruyk van evocatie te onthouden.

Hel principael poinct, 'l welk wy in de voorschreven resolutie
als een subject van dispositie hebben aengemerckt, is dal van
de revisie, waeronitrenl wy gestatueert vinden inde 16''tilui
der Statuten van Batavia, in de voorschreven resolutiebj ll'.
mede aengehaelt, dal de geene, die in revisie ontfangen is,
gehouden sal wesen van den Gouverneur-Generael en Raeden
van India, adjuncten te versoeken omme nevens de Raeden
van Justitie hel proces ie bersten, dewelke hem verleent
sullen werden 10l soodanigen getal als daer raeden over de
gegeven sententien geseten hebben. Wy oordeelen, dat ingesien
sviule. hel geene UE. hy de voorschreven uwe resolutie tol
explicatie van de voorschreven geallegeenle inhoul uyl de 16''
litul komen voorl Ie brengen, ende geconfereert mei de voor-
schreven texl selvs. dat als dan klaerlyk kan werden ontdekt,
dat de explicatie, in UE. gemelte resolutie begrepen, niel alleen
met bet voorschreven geallegeenle uyl de statuten, maer ook
met de genieene practycq, in dese landen gerecipieert en ge-
bruykt, koml te stryden. Want hoeseer alle regters en sulx ook
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die van de vonrs. Raad van Justitie, 't sy in rauactie, appel ofl
andersints, aenstonds nae 'i vellen van eenige sententie (behou-
dens 'i regl van deselve, soo waaneer daervan niet verder
wcnl geprovoceert, te mogen doen executeren) haer officie
gefungeert hebben, en sul\ opliouden in deselve saeke regtcrs
te syu, soo is egter notoir en kennelyk, dat, onaengesien van
een sententie van don Raad van Justitie op Batavia revisie is
versogt, deselve sententie egter door den gemelten raede ter
executie werd gelegt, ten waere de executie niet reparabel
waere.

Dat wyders het mandamcnl van revisie (gelyk als in Holland
en Zeeland van den hoogen raad) versogt werd van gemelle
Raad van Justitie en niet van UE. en dal hel voorsz. nian-

damenl by den Raad van Justitie verleent en parthyen daeruyt
gedagvaert synde, voor denselven raede by den impelrant van
revisie werd eysch gedaen, en daer tcgens by den gedaegde
geéxcipieerl of geantwoort nae syn welgevallen, en dat ingeval
van exceptie of andere incidenten op de voorschreven revisie,
voor don voors. raede vallende, daerinne by denselvcn raed
alleen en met seclusie van allen anderen eerst werd gejugeert, soo
als sy bevinden te hehooren, en dat in cas daerdoor de revisie
niel en werd geperimeert, naderhand de saeke op de revisie
selvs voldongen en in staete van wyse gebragt synde, alsdan
die gene, die in revisie ontfangen is, volgens den inhoude van
de voorschreven Statuten van Batavia, gehouden is van DE.
adjuncten tol de voors. revisie te versoecken. als wanneer UE.
(soo als in revisie van een sententie van den hoogen raed de
Staten van Holland oll' Zeclandl) ii\ dal eenig geval tot hel
subject van de revisie concurrentie, dogh niel anders off ver-
ders als met hel verleenen van versogte adjuncten van revisie,
tol soodanig getal als daer raeden over de gegeven sententie
geselen hebben, soo als uyl de voorschreven titul van de
Statuten van Batavia, overeenkomende tot soo verre met hel
282 arlicul van de instructie van den gein. hoogen raede van
Holland en Zeeland, kan werden gesien, waer uyt dan ook
van sel\s koml Ie proflueren, dal, gelyk als de leden van gein.
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hoogen raed in Holland en Zeeland sonder eenige nieuwe dis-
positie off delegatie van de Staten van Holland ofl Zeeland in
ieder revisie syn regters uyt kragte van de commissie, op
haer als raeden ten neiivnng van haere bedieninge geconfereert,
sonder eenige nieuwe magt off bevel om in revisie te senten-
tieeren van noden Ie hebben, alsoo ook van gelyken de leden
van den Raed van Justitie tot Batavia, bevorens over de sententie
in questie geselen hebbende, ipso jure en uyt kragte van haer
ordinaris ampl, wederom syn mede regters in eas van revisie.
Dat wyders de adjuncten reviseurs, by UE. daertoe verkoren
synde, nogb daerenboven lot baere qualiliralie werd vereysl
ende van iiooden is, dal sy by den Raed van Juslilie werden
ontboden, alwaer sy gehouden syn te compareeren en voor
afl', voor alle saeken, te sweeren, dat ben jegens den gein.
Raad van Justitie reverentelyk draegen sullen, sim als breder
is te sien uyt bel vervolgb in de voorschreven lilul van de
Statuten van Batavia selvs, woordelyk overeenkomende met
bet 283e artikel uyt de instructie van de voorschreven bogen
raede in Holland en Zeeland, sonder dal onses wetens oyl
eenige andere off verdere dispositie op 'l subject van revisie
van UE. is alfgevloeyi. als de simpele aenstelling van de
adjuncten reviseurs.

En off wel wy mede niet en konnen sien. dal hel meerder
off minder magt voor den president der Raeden van Juslilie
en geadjungeerde reviseurs geven kan, off ROodanige president
mik voormaels in die qualiteyt over de sententie in questie
geselen heeft, dan off hy nae dato, vermits bel overlyden,
't vertrek off ander beletsel van desclve, 10l president van
den Raad van Justitie is gecommitteerl en vervolgens ook
is president van 'I gebeele collegie van revisie; soo oor-
deelen wy egter om de voorverhaelde redenen, l'eenemael
abusieff en ongegrond te syn, dat de kragl vau de president
en leden van den raad nergens anders uyt sonde voort-
komen, als uyi de voorschreven uwe delegatie, t'elkens in
vder saek van revisie te doen, en sien wy mede in uwe
voorschreven resolutie aen voor ecu ganscfa nieuwe stelling,
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dal in Indien alle presidenten van polilicque en judicieele ver-
gaderingen altoos souden hebben een dubbelde stem in cas de
stemmen, soo voor als tegen bet vonnis in cjuestie, egael en
legen den anderen overstaen en alsoo komen Ie sleecken: en
meenen wy, dat, onschoon in politicque vergaderingen aen een
president de voorschreven dubbelde slem mogl syn gegeven,
soo als die specialyk mede is gegeven aen den gouverneur, in
UE. collegie presiderende, vermits in dal geval by nootsaekelyk-
heyd de voorschreven dubbelde slem. daer egale geopponeerde
stemmen waeren, om een uylkomsl van saeken te maeken
geintroduceert heeft moeten werden, egter sulx geensinls is
over Ie brengen tol hel judicieel, nademael, in geval van ge-
lyke stemmen in judiciele vergaderingen, bet regt selvs daerinne
heefl voorsien, statueerende, dal in judicieele saeken van rauw
actie en ter eerster instantie, by egale discreperende stemmen,
de questieuse saeke sal werden gedecideert ten voordeele van
den reus off verweerder, en wederom, wanneer de saeke in
de tweede off verdere instantien by provocatie is gedevol-
veert, soo heeft het regt in dat geval gewill, dat by gelyke
verschillende stemmen de saeke in questie sonde werden gede-
cideerl }>ro scnlenlia, off ten voordeele van den gedaagden in
cas de appel, in boedanige voegen voor alle regtbanken, soo
hooge als laegc, in Holland en Zeeland, de processen by
constante practycq werden getermineerl. En gclyk wy nergens
vinden, dal den president van den Raad van Justitie in 't voor-
schreven geval een dubbelde slem is gegeven, soo sullen UE.
nul ons moeten toestemmen, ingevolge van 't besluyt, agter
de voorsz. ordonnantie en statuten van Batavia te vinden, dat
van wat saeke in deselve statuten niet bysondcr is geordon-
Beert, geobserveert en onderhouden sullen moeien werden
de regten, statuten en costumen alhier, in de Nederlanden
gebruykt.

Wel is waar, dat in opsigte van den president van Schepenen
in den derden titul van voorsz. Statuten, by gclykbeyt van
stemmen, aen deselve bevonden werd mede een dubbelde slem
Ie syn geaccordeert, dog soo kan sulx om redenen voorsz.
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lot geen judicieele saeken ofl' processen werden geëxtendeert,
maer alleen tot alle andere saeken, buyten de regtspleginge van
parlhyen legen parthyen aen de [lolilique dispositie en jurisdictie
van de gemelte Schepenen speciael mede in de voorschreven derde
litul gedemantleei'l, als het inacken van keuren en ordonnantien,
ten overslaen van Bailluw, aengaende straeten, bruggen, tim-
meringen, als andere saeken. de stad en burgers raekende, in
welke en dicrgelyke gevallen, daer Schepenen fungeeren nis
inagislraclen, de voorsz. dubbelde stem, omredenen hier vooren
genarreert, l»y nootsackelykhcid plaets moet grypen. UE. kunnen
hier nyi ook liglelyk begrypen, dat in desen niet te pas kan
komen de argumentatie, die in de meergemelte uwe resolutie 10l
Itekleeding van UE. voorsz. stelling voor de dubbelde slem
van een president in judicieele. collegien werd gebruykt, uament-
lyk. dal 'i niet nieuws in reglen soude syn, dat voorige wetten
tot de latere en de latere tot de voorige getrocken werden
om den anderen te elucideren, en dal liet geen eygenschap
altoos gegeven soude lielilien, dal men ten tyde van 't enianeeren
der voorschreven statuten, wanneer den president van den
Raad van Justilie een ordinaris Raad van India moest wesen,
dogli van Schepenen maer een voornaem Comp8 dienacr, den
laesle meer als den eerste toevertrouwt sonde hebben. Want
wal het voorschreven eerste betrefft, dat is de relatie die in
reglen van latere tol eerdere endc wederom van eerdere tol
latere wetten werd gemaekl.

Soo sullen UE. sulx met distinctie moeien aenmereken, en
dat niet altyd hetselve soodanigh plaals heeften speciael niet.
wanneer het geval, waer omtrent men de voorschreven relatie
sonde willen loepassen, in reglen selvs op dese of gene wyse
specialyck is gereguleert en gedefinieert, soo als wy reets
hier vooren aengetoonl hebben, dat. het regt, daer de stemmen
by discrepantie egael syn in judicieele saeken, soo in de eerste
als verdere instantien gcdacn hcefl.

En belangende de gemelte tweede reden van 'I opsigt en
comparatie van den president van den Raad van Juslilie
met den president van Schepenen, deselve vertrouwen wy



1705. J. VAN HOORN. 551

van selvs ie vervallen uyl de explicatie en Ihnitatie, die \vy
conform de gronden van 't regt wegens de dubbelde stem van
den president van Schepenen, sou even gemaekt hebben, behal-
ven dal wy meynden, dal de voorschreven tweede reden, als
selvs al ondersteld wierd, dat den president van Schepenen
in judieieele saeken, by gelykbeid van stemmen, een dubbelde
stemme was gegeven, egter niel en sonde procedeeren tol bekrag-
liging van uwe argumentatie omtrent een dubbelde stem, in
gelyk geval voor den president van den Raad van Justitie.
Want in regten kennelyk is, dat soodanig argument a minori
ad majus off van bet minder lot bet meerder niet altyd mei
Fundament werd voortgebragt en gebruykt, en specialyk dan
niet, als beyde de objecten by de wet selvs gcregulecrt synde,
de wet aen bet een iets ofl' iels meer, en aen het andere min
off niel met al heefl gegeven, hoedanig op de voorschreven
onderstelling by de voorschreven Statuten aen den president
van Schepenen by gelykheyd van stemmen een dubbelde stem
is verleent, welke dubbelde stem aen den president van den
Raad van Justitie egter niel geaccordeert is geworden. En
kan ook oogh lot wegneminge van de voorschreven tweede
reden, by UE. geallegeert, in agting genomen werden, dal ten
meermaelen by de wetgeveren om redenen aen laegcre off
mindere regtbaneken iels meer is gegeven, als aen meerdere
oll' hoogere; ten voorbeelde van dien. soo is bekent, dat in
Holland en Zeeland de geregten in de steden, jae, selvs in
de dorpen, by provisie vonnissen wysende, deselve provisionele
vonnissen niet en syn appellabel off provocabel, oifseboon deselve
quamen te continueeren een condemnatie van iJOOOO gis.
ende meerder, en dal wederom de provisionele sententien van
den bove off raede provinciael van Holland en Zeeland appel
subject syn aen den hoogen raede, soo wanneer deselve pro-
visionele seiilenlieii maer excedeeren een condemnatie van
1500 gis., niettegenstaende dal ieder een sal moeten bekennen,
dal de raeden in de voors. bove van Holland van veel emi-
nenter caracter en proftinder kennisse en studie in regis
saeken syn, als de geregten in de steden en len platten lande,
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en dat oversulx hel verschil lusschei) de voois, regieren
immers soo groot is, als de distinctie van den president van
den Raad van Justitie met die van Schepenen.

En voor sooverre UE. wyders by deselve UE. resolutie tot
sleunsel van gemelde UE. opinie voor de dubbelde slem van
den president in den Raad van Juslilie ook relatie inaeken
lot 'sComp' instructien voor den scheeps en breden raad en
dat daer by selvs aen cooplieden en schippers, wanneer sy-
lieden in deselve presideren, een dubbelde slem souden syn
verleent geworden, soo sullen wy tot explicatie van dien ons
gedraegen aen hel gene wy mei distinctie van poliüque en
andere raadsplegingen buyten de judicieele regtsplegiugen hier
bevoorens reets hebben gedemonstreert.

En bovendien op UE. gem. resolutie nogh noteeren, dat ons
daerinne mei veel bevreemding mede is voorgekomen bel
voorgeven, als ofl' de constante practycq van den beginne all'
aen lot bel nemen van deselve UE. resolutie toe bevestigt hadde,
dal den president van den Raad van Justitie 10l Batavia altyl
bel regl van een dubbelde slem gehad en geoeffent sonde
hebben, solider dat oyl iemand van de leden in gedaglen soude
hebben konnen nemen daer aen Ie twyffelen, veel min 'l selve
tegen te sprecken, dewyl UE. eenige regels van te voren in
deselve UE. resolutie hebben ler nedergeslell, dat men selvs
in ordinaire gevallen in den Raade van Justitie heeft konnen
in Iwylfel I reeken, off den president van denselven Raad wel
soodanige een dubbelde slem hadt; want daer uyl kan met
veel reden werden geinsereert, dat de voorschreven conslanle
practycq van den beginne all' aen 10l hei nemen van deselve,
UE. resolutie toe, soo breed niet sal syn, als UE. schynen
voor Ie draegen, off wel, dat soodanige gevallen van gelyk-
heyl van roiilrarierende stemmen sig seldsaem sullen hebben
opgedaen. Immers uyl UE. voorsz. eyge geconfesseerde con-
tradictie, die daer omtrent de Raeden van Justitie komen
Ie doen, is manifest, dat daer over geen eenparig gevoelen is
lussehen UE. en de leden van den Raad van Justitie.

Wy konnen ook niet begrypen, hoe UE. in '| vervolg van
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UE. meergemelde resolutie nogh komen te stellen, dat de
voorschreven dubbelde stem mede sonde compeleren aen die-
gene, die by wettige recusatie van den president tot die saeken
alleen als president gequalificeerl sonde mogen werden, sonder
dat noglans een vice-president by siekte, absentie off recusatie
van den president daertoe bevoegl geoordeelt soude mogen
werden, applicerende daertoe gelyk geval, waervan de ordres,
by UE. in een missive van den 25'" February 1694 naer Amboina
gesonden, by insertie in UE. gemellc resolutie slaen verval.
Wy sullen mis omtrent de voorsz. dubbelde stem hier niet
verder nyllaelen, maer ons refereren 10l hel gene wy deswegen
reels bevorens hebben Ie kennen gegeven en verklaert.

Dan wy konnen niet ad' syn van omtrent het voorsz. UE.
laast genoteerde aen te tboonen, dat bet ons insgelyx buyten
alle fondament is voorgekomen, dal. by siekte, absentie off
recusatie van den president, den vice-president niet sonde
syn bevoegl Ie bekleedcn en waer Ie nemen de plaelse van
den president en dal niet pro interim aen hem bet maniement
van de Justitie sonde syn aenbevolen. Onses wetens, soo is
een vast en algemeen gebruyk in alle collegien. voornamentlyk
van permanente leden als van het bod' en boogen raade in
Holland en Zeeland en ook in alle regtbanken, dat by absentie'
afflyvigheyd off ander beletsel van den president den volgende
raad of vice-president nvt kraglc van syn anipl en ipso jure
verstaen werd de magt en facultcyl Ie hebben bekomen, die
den president selvs heeft gehadt en konnen gehruyken, en dat
soo lang, tol dal den president weder present off by desselvs
afflyvigheyt een ander permanent president in syn plaets ge-
slell sonde mogen s\ n: en wy venneynen bel selve ook met
veel redenen alsoo te syn vaslgcslelt, dewyl andersints, naede
doodt off absentie van den president, in soodanig een collegie,
daer den vice-president niet ipso jute en nyl kragte van syn
ampl de functie van president soude konnen waernemen, alle
saeken souden moeten stilstaen en op gecne voorvallen konnen
werden gedisponeert, voor en all'eer wederom een nieuwe
president verkoren of den affwesende present was gekomen'
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om <l;it volgens hel algemeen beleyd de presidenten de materie
moeien stellen in deliberatie, de saelten voortbrengen, de stem-
men versameien en. nae de meeste opinien en stemmen, 't
geresolveerde off geconcludeerde pronuntieren, alle 'i welcke
niet sonder merkelycke ondiensten en vermindering van de
justitie en genieene saeken konnen werden uytgestelt en ge-
differeert, soo leerl selvs de nootsaekelykheyd, dat een vice-
presidenl de Functie van den president, by desselvs overlydeu
nlï afwesen, werckelyk moet bekleeden, tot dat een nieuwe
president verkoren en sessie genomen heelt. Laestelyk is mis

mede niet conform een wettige ordre voorgekomen, dat UE.
in'l eynde van de voorschreven UE. resolutie onder de adjunc-
ten kmnen te stellen en te verkiezen den extra-ordinaris Raad
van Justitie, Adam van llyn en den vice-presidenl Jacobus
Hoogkamer, dewyl volgens een constant gebruyk, in dese
landen alomme gerecipieert, nnyt een off meer adjuncten wer-
den geëligeert uyl het collegie off den raad, by welke de
sententie, waerover de revisie is geligt, gewcsen en uytge-
sproken is. maer alle leden van het collegie sonder onderscheyt,
off deselve persoonelyk mede over de sententie hebben geseten
oll'le niet, regters syn in cas van revisie, co ipso, dal deselve
syn leden van liet collegie ende buyten eenigc adjunclie. ende
adjuncten altoos beslaen uyt persoonen van andere raedeu
oll' coDegien, mitsgaders de pensionarissen \au de steden, in-
vitegen dat in't voorschreven geval van revisie seven adjuncten
synde hel getal der raeden, over de sententie geselen hebbende)

hadden moeten syn verkeren geworden buyten de leden van
den raad, en sulx in de gemelle revisie seslien reglers over
de geproponeerde erreuren jugeren. iïn dewyl wy tegemoet
sien, dal deselve revisie voor den ontvang deses reets sal wesen
affgeloopen, sim sullen [IE. in'l toekomende, volgens de statuten,
soo veel adjuncten verkiesen, als daer raeden over de sententie,
waer van namaels revisie versogt sonde mogen werden, geselen
hebben en nogb in leven wesen sullen, onaengesien als dan
meer raeden over soodanigen sententie souden mogen sillen,
als adjuncten reviseurs,
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Uyt alle liet welke wy vertrouwen, dat UE. sullen kunnen
begrypen omtrent tic voorschreven aengehaelde poincten mer-
kelyk ie hebben niisgetasl; en aengesien liet van de uyltersle
Duttigheyt, jae nootsakelykheyt sy omtrent hel bestier van de
justilie. een van de imporlantste subjecten tot conservatie van
gemeene en particuliere rust en nuttigheyt, en voorkominge
van alle eontenlien en dispuien, mitsgaders quaede gevolgen,
daer uyt ie dugten, dal daerinne een vaste voel en ordre
werd beraemt en gefixeert, soo hebben wy hoog noodig geacht
UE. ie ordonneeren, soo als wy doen by desen, dat UE. sigh
in 't toekomende nae het verslandt en inhoudt van 't gunt
voorschreven is, in en omtrent de poincten, daerby verval,

allesinls sullen hebben Ie seliicken, en desclve tol conservatie
van een goede justitie precise naekomen en doen opvolgen,
gevende, daervan met den eerste by authentique extract kennisse
en communicatie aen den Raad van Justitie tol Batavia om te
sirerken tot desselvs opmereking en narigt."

Bij resolutie van 8 Februarij 1700 bepaalde de ludische
Begering naar aanleiding van dit schrijven:
1" dal na desen de president van eenig Collegie van Justitie

niet meer sal hebben een dubbelde stem, wanneer de stera-
men aen vvedersyde egaal slaan, maar dat als dan tot hel
vellen van het vonnis gebandell sal werden nade practyeque
onses vaderlands en het voorschrift der gemene regten,
mede brengende, dal ter eersier instantie ofte inrau-actie,
by egale discreperende stemmen, de questieuse saek sal
werden gedecidecrl len voordeele van den reus ofte ver-
weerder; en wederom, wanneer de saeke inde tweede off
verdere inslantien by provocatie is gedevolveert, als dan.
by gelycke verschillende stemmen, de saek in questie ge-
decideert sal werden pro scnlentia of ten voordeele van
den gedaagde in cas d'appel ofte revisie; in hoedaniger
voegen voor alle regtbancken, soo hooge, als lage, in Hollanl
en Zeelant de processen by constante practyeque wierden
getermineerl;

2" dal een vice president ofte eerst volgende raad de functie



1705. J. VAN HOORN.556

van een president — om namentlyck volgens 'i algemeen
lieleyd de materie te stellen, in deliberatie de saeken voort
l<; brengen, de stemmen te versameien, en na de meeste
stemmen en opinien te concluderen, mitsgaders hel gere-
solveerde of geconcludeerde te pronuncieren, — werkelyk
moei bekleden, lot dal'er een nieuwen president verkoren
is en deselve sessie genomen beeft;

ö" voortaan Ie observeren in materie van revisie, behalven
ofte benevens 'l collegié van den president en raden van
justitie, allecnlyk sou vele adjuncten Ie verkiesen, als daar
niden over de sententie, waar van namaals revisie versogl
sonde mogen syn, geseten bebben en dan nog in 'tleven
sullen syn; onaangesicn 'er als dan meer raden over so-
danige sententie sonde mogen sitten als adjuncten reviseurs

Van bet bepaalde sub 1" en 2" werd «aulhenlycq extract"
verleend aan den Raad van Justitie Ie Batavia, aan hel Collegië
van Scbepenen, aan Commissarissen \an kleine zaken, aan den
burgerlijken krijgsraad en aan alle gouvernementen, directiën,
commandemenlen en kantoren.

Ingevolge resolutie van 1 Mei 1714 kreeg de Raad van
Justitie alsnog een «extract aulbcnlyccj" uit de bovenaan-
gehaalde missive van Hecren XVII"™.

8 Mei. Verbod voor Notarissen te Batavia contracten te
passeren nopens oaenneminge <>/f werving rum- en ten
tdienste van vreemde natiën."

Een Bataviaasch Notaris had een contract gepasseerd tusschen
een Engclschman, schipper van een Engelsch vaartuig, en een
Moor, waarbij laatstbedoelde zich verbond mei nog ~ Mooren
op bel. vaartuig van den Engclschman dienst te doen.

De Regering achtte dil contract in strijd niet bet plakaal
van de Stalen Generaal van 11 Augustus 1698 en stelde
daarom eene boete van 50 rijksdaalders »len proffyle van 'I
»Lazarus-huys" op hel sluiten van dergelijke contracten door
Notarissen.
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12 Mei. Last op de wachtmeesters van de Oost- en
West-zijdsche burger kompagniên ten minsten alle
■ fcerlien dagen by den Secretaris der llooge Regering
ie komen opneemen, hoedanige Comp' dienaren van

«deese Regering haar vrydom ofafschryvinge van gagie
»moglen lubben verkregen."

Die wachtmeesters moesten telkens van hunne bevinding
rapporteren aan hunne hoofd-officieren, opdat dezen Mol voor-
•kominge van abuysen" het goedvinden van den Gouverneur-
Generaal konden inwinnen «ler zake van de intrecking der-
•selve [vrijdom of afschrijving verkregen hebbende dienaren]
»in de burgerwagt."

1!) Mei. Aanstelling van een derden predikant bij de
Portugesche en van een tweeden predikant bij de Maleische
gemeente te Batavia.

29 Mei. Voorschriften nopens fidei-coininissen.
Landerijen of buizen, mei een Bdei-commis bezwaard, liet

men gewoonlijk vervallen, verwilderen, ja zelfs lot schuilplaat-
sen voor dieven en vagebonden strekken, weshalve de Regering
besloot »de notarissen deser sleede te verbieden, voortaen eenige
Bdei-commissen van eenige Chinesen, Malyers, Minnen, Javaenen,
Baleyers otf andere onchristen ingesetenen ofte onderdanen,
item van alle vreemdelingen, geen Comp* onderdanen synde,
niet alleen over losse, inaer ook en wel voornamentlyck over
vaste goederen by eenige testamenten te stellen, inaer wel
een yder toe Ie slaen syne vaste goederen van biiysen, erven
en landeryen onverkogt te laten tot de mondige jacren van
desselvs erffgenaem off erffgenaemen, hetsy om de bladeren olf
vruglen daer all' voor de voogden tot suslens der erffgenaemen
te werden verstrekt ofte gebruyekt ofte wel door de weduwe
van den testateur tot haer dood ofte hertrouwen gelrocken en
genooien; ende ten laesten de gem. notarissen daerenboven te
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gelasten de luyden, die reets by haer eenige uytterste wille.
met soodanige fidei-commis, als vooren genoteert, beswaert,
hebben gepasseert en nog in 'l leven mogte wesen, van dil
ons besluyl kennisse ie geven ende ie waerschouwen, dal s\
hun testamenten na 'I selve sullen moeien schicken. En ten
reguarde van 's Coinp8

. Europeaanse dienaren en borgers is ver-
slaen, dat de notarissen geen fidei-commis voorlaen in eenig
testament sullen mogen laten inlhieeren dan met dese byge-
voegde clausule, dat soodanige fidei-commis geensinls sal mogen
verhinderen den verkoop van vaste goederen, wanneer de
verwagting van dal lidei-commis sonde mogen sien op luyden,
die in 't vaderland syn, en dal den daennede beswaerden erll-
genaem off vroeger Bdei-commissaris derwaerts sonde willen
verlrecken ; maer dat deselve in soodanigen geval na de placcaten,

<>l> peene van de daer toe staende confiscatie, verkogt sullen
moeten werden en de penningen per wissel overgeinaekt aen
soodanigen weescamer in 'l vaderlaul, als onder welkers district
soodanigen gel'avoriseerden persoon mogl woonen off wel na
toe vertrecken, om daermede aldaer te konncn handelen als
na regteu.

-

!
> Junij. Bepaling, dal jaarlijks degens de ordinaire

«verkiesinge", door Wees-en Boedel-meestereneen mare
«staal haerer administratie en boeken" aan deRegering
moest worden overgelegd, »tot narigt derselve."

O Junij. Aanwijzing van Samarang ah de hoofdplaats
eau «de Mattaramse o/f Javaanse stramien."

\) Junij. Bepaling nopens ondertrouw builen hel stadhuis.

Aan leden van de Hooge Regering en aan hunne kinderen
was zoodanige ondertrouw vergund.

Maar anderen moesten daarvoor, ten behoeve van de armen,
betalen eanc boete van ,10 rijksdaalders, hoven en behalve de
2;5 rijksdaalders, welke de Commissarissen van huwelijkschfi
zaken voor hunne moeite kregen.
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•Doch sullen egter [genoemde Commissarissen] die civilityt
•niel gehouden syn Ie laaien volbrengen, dan aan luydenvan
«fatsoen en ilie, sulkx aan haar Eerwaarde versoekende,'t selve
»liy besluyt derselve sal weiden vergunt"

12 Junij. Bepaling, dat een «g'asmmeerd" lid in den
Raad ran Indië met dezelfde eerbewijzen ah een extra-
ordinair lid in dien Raad ran boord zoude worden
afgehaald en binnen het kasteel Batavia ontvangen.

19 Junij. Aanstelling vaneen Baas-kruitmaker te Batavia.
Zijn Iractement bedroeg /'•)() 'smaands en dal van zijn

meester-knecht ƒ3O 'smaands.
Hij was ondergeschikt aan den Fabriek.

2G Junij. Bepaling, dat, behalve de «regéerendè" Boedel-
meesteren, een iegelijk, die wajang liet spelen, moest
betalen de "daartoe staande geregligheyd van ses njr-
«daalders", met uitzondering run de Kapiteins en
Luitenants der Chinezen Ie Batavia en van de Oud-
Boedelmeesteren, die konden volstaan met te betalen,
wat zij «na discretie" wilden geven.

De Regering wettigde door de/e bepaling een oud gebruik,
hetgeen ook meêbragt, dat Chinesche hoofden van buiten-posten,
te Batavia vertoevende, vrij waren van de belasting. Dil laatste
word echter door de Regering niel bestendigd.

20 Junij. Toekenning aan de zieken in het Chinesche
hospitaal Ie Balaria ran l '/j rijksdaalder 's maands
tul toespyse" en ran G rijksdaalders 's jaars voor

kleederen en nodige liehaains behoefften"
Bovendien kregen zij, evenals vroeger, de noodige rijst.
De vorige bepaling luidde 1 rijksdaalder 's maands voor

toespijzen en 60 stuivers 'sjaars voor kleederen en verschooning.
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26 Junij. Toekenning van G (in plaats run 3 rijks-
daalders voor de begrafenis run eiken, in hei Chinesche
hospitaal te Batavia overleden Chinees.

7 Julij. Bepaling, dal de Fabriek als lid run het Col-
legie run Heemenden zitting zoude nemen naast den
Landdrost.

."O Julij. Bepaling, dat ontslagen, ordinaire leden run
den Raad van Indië hij begrafenissen en -andere pu-
blicque byeenkomsten" rang hadden naast de in functie

zijnde, ordinaire leden van dien Baad; dat zij Inni
traelemenl ad /'550.— 's maands behielden ;en dat
zij eveneens behielden »het genot van dese en gene
«vaderlandsche en Indische goederen uyt de respeclive
'packhuysen, tegens de gewoone advance van .'>() per
»cento voor d'eerste en .~U voor d'andere."

8 Augustus. Bepaling, dat de schippers en hoogere op-
perhoofden van Compagnie's schepen geene justitiemoglen
uitoefenen zonder voorafgaand besluit van den sclieeps-
raad.

Deze bepaling, afkomstig van Heeren WH 11 ", is eerst den
20slc " Augustus 1706 aan de Fiscaals Ie Batavia medegedeeld.

1 September. Magtiging op Weesmeesteren de renten van
gelden, onder hun beheer en mei fidei-eommis bezwaart!,
te doen ophouden, gerekend van ultimo Februarij 1705;
eveneens te handelen ten aanzien eau gelden, toekomende
aan onechte kinderen en aan vrij gegeven slaven of
hunne kinderen, -maar die ran de bekende Ie laten
"streeken tot tlerselrer alimentatie, voor soo verre zy
«dal onvermydelyk mogten benodigt zi/n, of anders
-renteloos te houden, totdal meerder jarigh werden."
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DEEL lil. 36

Zulks geschiedde om aan de Weeskamer, die niet meer bij
magte was de door haar verschuldigde renten uit te keeren,
Ie genioet te komen.

Om dezelfde reden magtigde de Regering de Weeskamer
de gelden van personen, die »van een sedig gedragh" waren
en bekwaam werden geoordeeld hun kapitaal zelven Ie admi-
nistreren, aan die personen af te geven, «alschoon aan haer
«meerderjarigheyl getwyffeld werd off wel daer aan nogh
«eenigen tyl mogte ontbreken."

De renten-winnende kapitalen van minderjarige «caslise en
«niislise" kinderen werden tot een maximum van 4,000 rijks-
daalders beperkt; en die van inlandsche kinderen tot 2,000
rijksdaalders, «nadien zy daarmede genoegsaam konnen bestaan."
Het overige geld dier kinderen moest rcnleloos blijven, ten dj
»de naaste vrimden" zulks op secure wijze konden uitzetten,
in welk geval Weesmeesleren van die gelegenheid moesten
gebruik maken om het meerdere geld kwijl Ie raken.

De onkosten van de Kamer, tol nog toe betaald uit de renten,
verkregen van gelden, hij de Regering op interest staande,
moesten voortaan betaald worden uit het »Camer geld", ruim
68,000 rijksdaalders bedragende en verkregen door »voormaals
»overgewonne renten van verscheyde capiialen."

Voor de kapitalen van Europesche weezen werd vooralsnog
geen maximum, dat rente-gevende zoude blijven, bepaald.

Ui October. Aanstelling run een Baas bij de koper-
slagers- en geschut-gieters-winkel in het Ambachts-kwar-
lier te Hatavia.

Zijn traclcmenl bedroeg f 40.— 's maands.

27 October. Bepaling nopens maandgelden, in Nederland
uil te betalen, voor in Indië vrijdom verkregen hebbende,
Compagnie's dienaren.

Goedgevonden werd »de luyden, die voorlaan alhier vry
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worden en eenige maandgelden in 'l vaderland vermaakt, mits-
gaders geen 6 maanden te goed hebben, alvorens in Comp*
eassa te laten tellen 't bedragen derselver of wel 't manque-
rende daar aan, om daar voor op reeck. gecrediteerd te werden,
ten einde d'R. Comp. daar door scbadeloos te houden ten
reguarde van de uytkeering, welke de Heeren Principalen in 't
vaderland 2 jaren na den anderen (eer men van die vrywording
aldaar kennis kan krygen) gehouden zyn te doen aan de
vrouwen of andere, aan welke zodanige drie maanden jaarlyx
vermaakt zijn."

5 November. Afkondiging van de jaarlijksche plakaten.

17 November. Toelichting lot het bepaalde op 3/12
Januari) 1702 nopens hel uitbetalen van traetementen
van overleden Compagnie's dienaren.

De Curator ad lites had het hem voorgeschreven verbod (te
regt) zoo streng opgevat, dat hij zelfs weigerde, tot betaling
van doodschulden, de Iracleiiienlen der overledene dienaren
aan te spreken.

Velen, die aan gage genoeg tegoed hadden om daaruit
eenc eerlijke begrafenis te erlangen, waren dientengevolge
»na 't hospitael hesteld om seer slegtjes onder de aarde ge-
»stoken te werden."

»Tol elucidatie van die opgevatte duysterbeid en quaad
•gebruyk" (de Regering had iiever moeten schrijven tot ver-
betering van haar slecht geredigeerd plakaal van 5/12 Januarij
1702) werd nu de Curator ad liles tjemagligd »voor alles,
wat tot een eerlyke en falsoenelyke begraving van den over-
leden, mitsgaders medicamenten en huisvesting van denselven
gedurende zyne ziekte vereyst werd, aan te spreken de gagie,
die de siek werdende of wel overleden Comp' dienaar boven
syne nalatenschap te goed mogl hebben; mits noglans daar
om trend observeerende het diclamen van onse ordonnantie of
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placaat legen de herbergiers en tappers van den 50 Maart 1669,
art. 29, 50 en 51."

15 December. Bepaling, dal Weesmeesteren, '•als van
nouds gebruykelyk"', bevoegd waren tot het openen van
besloten testamenten, nn de Weescamer weidende ge-
»bragt ofte deselve rakende."

21 December. Toekenning aan den Gezaghebber te
Japara en aan den Kapitein van het garnizoen te
Kartasoera van hetzelfde rantsoen, als de gezaghebber
te Soerabaija genoot.

Zij kregen mitsdien ieder: 90 kan wijn, 1 val mom, 120 të
boter, 25 kan olijl'-olij, 25 kan azijn, 1 last rijst, */4 last
tarwe, «mitsgaders kaerssen en lamp-oly tot maligh en suynigb
■ gebruyk."

22 December. Bepaling, dal voor 1706 niet verpacht
zoude worden de rivier Angkê, evenals alle andere
rivieren en vaarten.

29 December. Vermeerdering van het aantal diakenen
te Batavia met twee.

Deze vermeerdering was een gevolg van «derselver verswaer-
»den dienst door het prediken en 't uytdeelen van 't nagt-
»mael in beyde de Portugese kerken des Sondag 's morgens
»en dat door de onpasselykheyd van eenige dier broederen
»gem. dienst niet wel na vereysch kan werden waergenomen."

29 December. Toekenning aan de Gouverneurs en aan

de tweede personen op Ambon, Banda en Tcrnale
jaarlijks: «van :<ntt uytterlyk een last,peper ten hoog-
sten 2i fê en nagelen, noten, foely en canneel door
«malkander te samen injlterlyck 12 ïc.''
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1706.
4 Januarij. Afschaffing, zooveel mogelijk, van de «wip"

en van hei »houte paerd."

De »quaede gevolgen" van die straffen maakten, dat de
Regering geruimen tijd versloken Weef van de diensten, te
praesleren door daarmede afgestral'ten, helgeen »le grooter
•ongemacken in de presente schaersheyt van volck comt by
•te brengen."

Zij gelastle daarom de reglers, zoowel te Batavia, als op de
buiten-kantoren, «voor eerst beyde de voorsz. twee straffen
»soo veel Ie excuseeren, als de begaene lonten der delinqnanten
«sullen loelaelen, ende daer en legen, in stede van het boute
«paerd, omtrent de matroosen een andere ende ligtere straffe
-te oeffenen; ende in plaetse van de wip, waerby de delin-
•quanlen ordinair voor eenigen lyd in de ketting werden gc-
• condemncert, omtrent de militairen de spilsroede, even als
• dat in't vaderland werd gepractiseerl, hier te lande oock in
«gebruyk te brengen; mitsgaders de ocffeninge van laest gem.
•straffe, tot conservatie van de agting der Europeanen omtrent
»den inlander, te laelen volbrengen ter plaetse, daer den heere
«Gouverneur Generael zal komen aen te wysen, door soo veel
«andere militairen, als sal weiden vereyschl, ende sulx in't
«bywesen van den Fiscael, verselt vande gecommiteerdens ende
«den Secretaris van den agtb" Raad van Justitie, sonder de
•delinquanlen daer benevens in de ketting te condemneeren,
• ten waere de enormileyt van de inisdaet snlcx mogte ver-
«eysschen."

19 Januarij. Last om »gcene Ie goed behoudene gagie
«van luyden, hier Ie lande uyt den dienst gaande, af
"Ie belalen dan na voorgaande verkrege authorisatie
»van de Kamer, daar dcselve voor uytgevaren st/n."

«Met eenen" werd bepaald »biei af by de vry brieven
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•mentie te maken, opdat desulke verdagt niogeu wesen der-
•selver reecq. in tyds op de memorie van authorisatie te laten
«stellen of svel met procuratie na't vaderland over te schicken
»om aldaer voldaen te komien weiden."

Aanleiding tot desen last gal' het uitbetalen, zoowel in
Nederland, als in Indië. van de gage van twee, in Indië vrij
geworden dienaren, door hen, hij hun vrij worden, te goed
behouden, ten gevolge waarvan de Compagnie dezelfde schuld
tweemalen had betaald, hoezeer de uitbetaling in Indië was
geschied »na de aloude ordre, te weeten, na de expiratie van
»den geprefigeeiden tyd van 5 jaren."

2 Februarij. Last op de Notarissen Ie Batavia geene
obligatie)/ ten laste van inlanders uil de Bataviasche
boven- en beneden-landen Ie passeren dan met voorkennis
van den Sergeant-majoor of van den Sjahbandar, »die
«het opsigt over den inlander nog aanbevolen blijft."

Het doel was »frauden en onordentelykheden, die men veel-
»tyds bevind daar omtrend werden gepleegt", zooveel mogelijk
te voorkomen.

o Februarij. Verbod voor inlanders met andere vrouwen
dan die van nieders natie ofte caste" te trouwen.

Aan de inlandsche kapiteins werd gelast niemand hunner
onderbooi igen te laten trouwen zonder licentie van den Gou-
verneur-Generaal.

9 Februarij. Afschaf/ing van het bepaalde op 16 Januarij
1705 nopens «het bonsen ofte slaan met de strijkstok
'degens de maten."

Allerlei misbruik was het gevolg geweest van dat »bonsen."
Voortaan moesten de maten slechts met den slrijk-stok

worden afgeslreken, »even als dat van ouds gepractiseerd is
»geweest."
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18 Februarij. Vrijstelling van de belasting op de rijtuigen
voor hen, die, rijtuigen bezittende, deze niet gebruikten.

Zij, die hunne rijtuigen niel gebruikten, moesten daarvan
»op den dacrloe geprefigeerden tyd" kennis geven aan den
Secretaris van liet Oollegie van Heemraden, wilden zij geene
boete en «impost" betalen. — Zie ook de resolutiën der Hooge
Regering van 22 April 1712.

2 Maart. Aanstelling van Pangeran Aria Cheribon tot
hoofd en opzigter over de Preanger-landen.

Hij moest die landen besturen «wegens haer Heer en meester,
»d'E. Couip., na de Javaense wyse en maximes."

5 Maart. Bepaling, dat de drie Cheribonsche pangeran''s,
even als de Panembahan, telkens bij het verlaten van
Compagnie'* fort te Cheribon met vijf kanonschoten
zouden worden gesalueerd.

7 Mei. Magliging op den schildwacht bij den Boom van
de Kasteels-gracht te Batavia, «onder de punt de Bobijn
«leggende", te schieten op alwie dien Boom zonder
vergunning wilde passeren.

In weerwil van het aanroepen van dien schildwacht, »aen
»de zuyl-oosthoek van gemelte punt geposteerd", hadden eenige
lieden zich niet ontzien het touw, waarmede de bewuste boom
was vastgemaakt, door Ie kappen en binnenvvaarts te varen

Met »gomme ofte bekken-slag" is de magtiging aan de ge-
meente bekend gemaakt.

'l.iZ„. Verbod tegen aanvoer van Chinezen.

Aan Chineschc anacboda's, die voornemens waren eerstdaags
met hunne vaartuigen naar China terug te keereu, zijn de
onderstaande bepalingen door den Sjahbandar en de Ghinesche
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officieren voorgelezen, welke bepalingen zij door hunne hand-
teekening hebben erkend te weten, namelijk :

1° dat met eene groote jonk niet meer dan 100 en meteene
kleine jonk niet meer dan 80 manschappen mogten aan-
gevoerd worden;

2" dat die manschappen aan den Sjahbandar en Licenlmeesler,
alsmede aan de Chinescbe hoofd-officieren moesten aangegeven
worden, die daarvan »een nette aanleekening" zouden houden;

5° dat voor eene groote jonk 1000 en voor eene kleine 500
rijksdaalders horgtogt moest gesteld worden;

4 U dat de manschappen, meer dan sub 1° bedoeld te Batavia
aangebragt, in arrest zouden worden genomen ;

5° dal de Chinesche anacboda's, »yder voor 't syne, daer voor,
«boven het verbeuren van bovengemelde geldboeten [er is
slechts van horgtogt sprake geweest], wyders aansprakelyk"
zouden zijn;

6° dat elke jonk »syn volkoomen mede gebragte volk weder
»nae China" zoude moeten terugbrengen.

1 Junij. Verbod voor de Notarissen Ie Batavia acten
te passeren ten behoeve van Europesclie vreemdelingen
en van Mooren, zonder voorkennis van den Sjahbandar.

De poenaliteit was eene boete van 25 rijksdaalders voor
elke acte »oiïe geschrift, ten behoeve van het te vermaken
«staande stadhuys deser steede."

Een notaris had, op verzoek van een Engelschman, eene
procuratie op een burger gepasseerd om op Java's Oostkust
eene inschuld van een Chinees op te vorderen, welk feit de
Regering «eene onordentelykheyd" noemde.

23 Julij. Bepaling, dat op de buiten-kantoren een Opper-
koopman of tweede persoon niet meer dan 5 'S en de
mindere bedienden, «welke zei /'s Inn/shouden", niet meer
dan 2 6? 'sjaars nagelen, noten, foeli, kaneel en peper
zouden
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Zij zouden die specerijen erlangen «voor zodanigen prys,
»als deselve alliier [Batavia] uyl. de kleyne winkel aan de
«gemeente tot de huyshoudinge by een gelimiteerde, kleyne
«quantiteyt werd verkogt, namentlyk de nagelen tot 48, de
«noten 24, de I'oely G 4 en de caneel tot 52 sware stuyvers
•'t ffi."

Anderen, «als ook die meer dan de gem. gespecificeerde
• quantiteyt benodigt mogt wezen," moesten daarvoor betalen
de prijzen, «door de Heeren Principalen daar op gesteld."

51 Augustus. Vergunning 10l ■hel toelaten op de reeden
Samarany, Japara en Soerabatja, voor cenige weinige
dagen, van vreemde, Europesche schepen 10l hel inne-
men run water, brandhout, ververschingen en andere
levensmiddelen.

Dat water, enz. kon aan die scbepen door Compagnie's
dienaren, door tussebenkomst van inlanders, tegen billijke
betaling worden verstrekt.

Overigens bleef «alle commercie" met die schepen verboden.
Zij moesten door de iulandsche regenten «volgens de ordre
«van haren Vorst" worden afgewezen.

,'"'" Belasting (collecte) voor de verbouwing van hel
stadhuis Ie Batavia.

Evenals in 1626 ( J) wenscble de Regering «buyten laste
•van de Comp. en tot de minste beswaringe der gemeente"
voor die verbouwing een fonds bij elkaar te brengen, uit
welk fonds ook betaald zoude worden eene som van 11,000
rijksdaalders, besleed voor een particulier huis om gedurende
de verbouwing te dienen lot vergaderplaats van de Collegiën
van justitie en van de mindere magistratuur van Batavia.

Na deliberatie hesloot zij «tot de opgemelte vertimmeringe
«te approprieren en te laten insamelen:

(') Zie .loei I. blodz. 188.
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1. De 0000 rds. van onbekende Chinese erfgenamen, onder
boedelmeeslcrcn dier natie berustende, en voorts uyt de incnm-
sten ende overgeschote renten van dat collegie, boven d'ongelden,
IöOO rds. des jaers, als dewelke volgens verklaringe van
beedelmeesters buyten prejudilie der Chinese armen alsander-
sinls konnen werden g'employeerd, aengesien de incomsten
ordinair tusscben de 1800 a 2000 rds. meerder dan de
ongelden komen te bedragen.

2. Van alle vaste goederen, staende binnen desc stad en
in derselver voorstede, van de eygenaers een en een hall' per
mille te laten innen door gecommitteerde leden uy( het collegie
van Schepenen of wel door de respectivé wykmeeslcrs, yder
in haer wyk, op den voel, welke in de jaren 1099 en 1700
omtrent de collecteurs, soototde raodderinge, als hetaenmaken
van ecnige brand-emmers, met onse toestemming en approbatie
gehouden is, ten welken eynde dan heeren Schepenen door de
gem. wykmecslers alvorens sullen in haere vvyken respectivé
doen opnemen de waerdye van de daerin staende huysen en
erven, na het dictamen der laeste coopbrieven ofte wel aclens
van overschryving, met uytrekeningh en vertooning, hoeveele
dit l'/i per mille komt te bedragen, mitsgaders daervan een
scbriftelyk vertoog aen dese vergadering by extract van haer
eerw. resolutie overbrengen.

5. Van alle Christenen, die hun voortacn in den huwelyken
staet komen te begeven, door den secretaris van Commissaris-
sen van huvvelyksche saken te laten nemen de volgende taxi,
als: van de gequalificeerde Compagnies dienaren, tot onder-
coopluyden, vaendiigs en opper-stierluyden in cluys, en ook
alle borger collegianlen of hooftofficieren, soo oude als presente,
yder 10 rds.; van alle mindere dienaren en borgeren, ook
inlandse gegoede Christenen off officieren, yder 3 rds.

Waervan hv, secretaris, alle drie maenden reeckening sal doen
aen dat collegie by een notitie, welke, deugdelyk bevonden syndc,
door den president voor de deugdelykheyl sal werden ondertekent,
en vervolgens die penningen op de daer onder te stellene ordonnan-
tie van den heere directeur-generaal in's Comps cassa te tellen.
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4. Op de Chinese wayangan, boven 'l geene reeds ten be-
hoeve van 'I Chinese hospitael werd belaeld, te stellen 10 rds.
van yder, die door den secretaris van boedehneesteren sullen
moeten werden g'int en alle 5 inaenden, invoegen als vooren,
in 'sComp* cassa gebraghl.

Y>. Van alle Chinesen, die komen Ie trouwen, te laten
nemen en als vooren door den secretaris van boedelmeesteren
insamelen, etc, als volgt:

van de officieren en boedelmeesleren dier natie, yder 10 nis.
en van de mindere, yder » »

buyten die bekend mogten wesen niets sondcrlings te be-
sitten en gevolgelyk van dese last cxempl sullen wesen:
waervan bet geluygenis van den Capiteyn en Lieutenanls der
Chinese natie gelooft sal werden, mits sylieden daervan notitie
bouden en jaerlycx aen de president van Schepenen vertoonen.

6. Op de hanen vegteryen te stellen vier stuyvers van yder
rds, die er in die gespellen aloinnie buyten en binnen de
stad werden verwedt en gewonnen, by den winner te betalen,
gelyk dat van ouds daeromtrent soodanig de practique is ge-
weest, 't welk daegs voor 't aenstaende nieuwjaer aen de
meestbiedende verpagt sal werden en na gewoonte door den
onlfanger en lieentmeester g'innet.

7. Het zegel geld van ligt tot swaer geld te verhoogen
en dies surplus ten eynde voormeld door den onlfanger alle
halljaren in cassa afsonderlyk te laeten tellen, mitsgaders daer-
van by een aparte post verantwoording te doen by de ses
maendige reeckening van 't kleyn zegel.

8. Op alle ongefondeerde processen ten laste van den suc-
cumbant, even als dat anno 1656 is geschied, te stellen een
boete, namentlyk den vyff en twintigsten penning van 't g'eyste.
mits niet excederende 25 realen ofte twintig ryxdaelders van
60 ligte stuyvers yder, om door de secretarissen, na voorgaendc
gedane reeckeningh aen derselver collegien respective, invoegen
meer gemelt, alle ses maenden eens in cassa te werden ge-
bragt, mits voorschreve boetens ofte penningen door den eysscher
agt dagen na gedane contradictoir antwoord onder den regter
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geconsigneerd sullen moeien werden; en wanneer er iets in
feyten g'eyscht mogt werden off wel eenige andere saken in
proces wesen, niet bestaende in geldsommen, sullen de regters
respective dcse boete na de hoedanigheyt der sake moeten
arbitreeren, dog mede niet booger dan de gemelte 25 realen
ofte 20 ryxdaelders, alles wel te verstaen van civiele, dog
geene crimineele saken en processen.

9. Van de procureurs voortaen al Ie nemen de agtbien
stuyvers voor vacatie en 4 stuyvers voor continuatie en baer
alleen te laten bonden de 18 stuyvers, wanneer deselve hunne
lermyn voldoen, te weten, wanneerse dienen van eenig schrif-
tuur, productie, rccollcment off inventaris, item wanneer voor
d'eerslemael dag nemen oin te dienen tegens 't hunne
parlhye overgelegd heeft, soo dat alle lermynen van verder
dilay sullen moeten komen voor 'tsladbuys; en sullen de pro-
cureurs egtcr voor de voorschreve penningen hebben te decla-
reren, dog de secretarissen of gesworene clerquen de gelaxeerde
declaratien aen haer lieden niet mogen overgeven, voor dat
de meergemelde, aen het stadhuys toegewesene vacatie gelden
aen haer door de procureurs sullen wesen voldaen, ten eynde
door voormelde secretarissen, na gedaue reeckeuing aen der-
selver collegien, alle ses maenden in cassa gebragt te werden.

10 ofle laesten. Van alle legaten ofte erffenissen, welke
voortaen by testament off abintestato sullen komen te vervallen
aen luyden, in Europa wonende, en niet in de ascendente ofte
descendente linie of wel egt genoten synde, voortaen te nemen
den twintigsten ofle den veertigsten penning, te weten: den
veertigsten penning van de geene, welke onder 't resort der
generaliteyt ofte in eene der seven Vereenigde Provintiën en
de steJen, onder de generaliteyt sorterende, woonen, en den
twintigste van de uytlanders, wel te verstaen, soo veel de
meubele goederen, item verdiende gagie en wes meer aengaet:
en oversulx buyten de onroerende goederen van huysen of
landeryen, alsoo deselve den twintigsten penning in de colla-
terale successie reets subject syn, gelyck ook van die der
Chineese natie, dewelke haere bloedverwanten in China hebben
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en derwaerls penige gelden oferffenisseuytdese stad overmaeken;
en voor welkers insamelinge de weescamers en euniteurs ad
liles op alle plaetsen van India ende de boedeltneesleren alhier
sullen moeten sorge dragen en jaerlyx reeckening doen om,
in Rade van India geresumeerd en wel bevonden synde, in
cassa geteld te werden; sullende de guarnisoen boekhouders
op de buyten plaetsen 't selve aen hare respective gouverneurs,
directeurs, etc. moeten verantwoorden en daerop per wissel
na Batavia overmaken aen het opperhoofl van 't •generale soldy
comptoir, debiterende daer voor de reekeningh der overledene,
om dan hier, als ook de secretarissen der weescamers op de
lmytin plaetsen, dito veertigste a twintigste penning aen de
Bataviase weescamer per wissel, met voorkennis van den
Gouverneur dier plaels, over te maken.

Alle welke imposten soo lange sullen stanl houden en wei-

den geinnet, lot dat het fonds, ten eynde voormeld vereyscht
werdende, sal wesen ingecomen.

3 September. Verbod tegen hel passeren mei vaartuigen
van de wachten Ie Angké, Maronde en Antjol, zonder
aan Ie leggen en zich behoorlijk bij den posthouder Ie
melden.

Op de overtreders van dit verbod zoude met scherp geschoten
worden, terwijl zij overigens, naar bevind van zaken, arbitraal
gestraft zouden worden.

28 September. Verhooging van hel klein-zegel «van ligt
"tol swaer geil, namentlyk de real 10l een ryxd. van
48 svoare stuyvers."

Hiervan werd mcdedeeling gedaan aan de Bataviasche nota-
rissen en procureurs.

19 October. Toekenning ais buil aan de bemanning van
oorlog-schepen alwat op een veroverd schip «buyten
»V ragm en op de overloopen" mogt gevonden worden.
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a'xowmi."'. Verbod legen tandak en ronggeng's.

Volgens de Regering had hel tandak, helgeen binnen de
jurisdictie van Batavia al meer en meer toenam, vele moorden,
diefstallen en andere •ongelucken" ten gevolge.

Zij verbood daarom aan een iegelijk, binnen of buiten Batavia,
• tandack of ronging-spel op Ie regten ofte te laten doen", op
verbeurte:
1° van de «dansmeyden ofte speelsters met haar speeltuyg

•en 'I verdre daar aan gehoorende", ten behoeve van de
Compagnie;

-2" van eene boele ad 25 rijksdaalders ten behoeve van de
armen, te belalen dom- den eigenaar der dansmeiden.

Bijaldien de ronggeng's waren vrije lieden, zonde, in de
plaats van bare confiscatie ten voordeele van de Compagnie,
treden eene boete van 50 rijksdaalders voor elke ronggeng, te
betalen door dengene, die »daer van syn prol'yt trekt off sig
•daer mede geneert."

Slechts voorzien van eene schriftelijke vergunning, afgegeven
me) voorkennis van den Gouverneur-Generaal door «den geene,
»die het opsigt over den inlander is aenbevolen", mogten
[inlandsche] olficicren »offteandre falsoenelyke inlandse hooiden"
tot hun eigen vermaak met hun eigen ronggeng's laten lan-
dakken.

Dit verbod is «aloinme" in de Chinesche, Maleiscbe en
•lavaansche talen afgekondigd.

5 November. Last op het Collegie van Heemraden alle
leen-brieven wegens in leen uitgegeven landen in een
afzonderlijk boel; te regi treren.

Heemraden hadden voorgesteld de leen-brieven «onder baar
»Eerw. ter bevvaringe te laten blyven [in plaats van die stukken
aan belanghebbende uit Ie reiken], om voor te komen, dat
'niemand, na 't overlyden van den begiftigde, sulke landen
"Unie te eygenen."
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In dit voorstel wilde de Regering niet treden, «aengesien
«volgens het genoteerde by deselve [leenbrieven] sodanige
«landen niet konnen werden vercogl, nogle veralieneert, maar
»aen d'E. Gomp. weder vervallen."

Het registreren moest voor Heemraden een middel zijn om
op het vervreemden van in leen uitgegeven landen een waak-
zaam oog te kunnen houden.

5 November. Verbod legen het aansteken van vuur, bij
dag of nacht, binnen of buiten 's huis, in de nabij-
heid van de kruitmolens der Compagnie te Batavia.—
Last op de eigenaren van opstallen in die nabijheid,
met hadjang of alap gedekt, deze van pannen daken
te voorzien dan wel af te breken.

De poenaliteit was «zodanige correctie, als bevonden zal
«werden te behooren."

25 November. Verbod tegen hel over zee vervoeren van
kaneel-, kruidnagelen- en notenmuskaal-boompjes of
stekken.

Dit verbod, uitgevaardigd ingevolge de missive van Heeren
XVII" 1" van 22 Augustus 1705, moesten de Gouverneurs en
Fiscaals van Geilon, Ambon, Banda en Ternale doen voorlezen
en aanplakken, opdat «alle de scheeps-vrunden en verdere
«overvarende personen" daarmede bekend werden.

Zulks geschiedde ook «op alle de retour-schepen, item de
«scheepen en vaarluygen van bier [Batavia] na Amboina,
«Banda en ïernalen gaande."

De poenaliteit was, «in 't reguarde van l' huysvarende per-
«soonen, verbeurte van de gagie, op de I' buysreyse verdien l ;

»en van alle andere, deporlcmenl ofte zodanige andere correctie,
»als na gelegcnthcyl en exigentie van saken zal bevonden
«werden te behooren."

Heeren XVII" r hadden «allyd voor heen en als nog met
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»een oog van bekommering het vervoeren van sodanige ge-
«wassen aangesien."

7 December. Magliging op Boedelmeesteren onvermogen-
de Chinezen vrij te stellen van de belasting ad 5
rijksdaalders, op hel trouwen gesteld, ten behoeve van
de vernieuwing van hel stadhuis te Batavia.

Behouden bleef »het nemen van één a twee ryxd". van de-
• sulke voor 'tCbineese hospitaal."

De tax ad 10 rijksdaalders op de Chinesche wajang, mede
ten behoeve van dezelfde vernieuwing gesteld, moest genomen
worden »van de 40 ryxd", dewelke door de eygenaars van de
«speelsters of speelders werden getrockcn."

17 December. Voorschriften nopens de verpachtingen
voor het jaar 1707.

Op hel versoek en voordragen van den capteyn en drie
luytenanls der Chineesen alhier is goed gevonden haer de
pagt van de waeg voor het aenstaende jaer 1707 a 650 rds.
's maends, even en om redenen als nu eenige jaren is geschiet,
te laten behouden; mitsgaders die van het hoofdgeld, tot voor-
kominge van veele disordres, door niemant dan door bekende
en gegoede Chineese inwoonders deser stede te laten meynen;
gelyk ook met eenen verstaen is, niet alleen de generale ver-
pagtinge der Jaccalrase inkomsten, de nieuwe pagt der liane
vegteryen daer onder begrepen, na gewoonte op den laesle
dag van dese maend wederom te laten geschieden, maer ook,
voor 't aengaen van deselve, een ider te preadverteren, dat de
aennemers ofte pagters sorider onderscbeyl een derde der pagt
penningen in payement sullen moeten voldoen; mitsgaders de con-
ditien, den 19™ May 1690 wegens de topbanen beraeml, mede
aen een igelyk by renovatie bekent te maken ende de respec-
tive officieren sonder onderscbeyl ernstelyk Ie recommandeeren
op hel nakomen derselve nauw reguard Ie nemen en hun
ainpi en pligt legens de contraventeurs waer te nemen; ende
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wyders de liccnten van de pagl der groente kramen en winke-
liers, 10l nog onbepaelt geweest, dog door de pagters tot verre
in 't land genomen, vast Ie stellen en nemen, als volgt:

langs de weg van Ansjol 10l aon de fortresse Soutelanden:
langs die van de Sontaer tot aen de nieuwe gelegde sluys

aen de oude rivier Sontaer;
langs de groote zuyder off Jaccatrase weg tot aen dewagt

M r
. Cornelis;

langs de wr eg van Molenvliet tot aen de negorye Caret en
voorts bewesten de Crocot niet verder dan de gegraven
sloot en Ankee.

Zulks dan de kraeinljes, huyten de bepalinge landwaerd in
opgeregl werdende, namenllyk beoosteu de fortressen Ansjol
ofte Soutelanden ende ile gegrave rivier de Sontaer, item be-
zuyden de wagt aen M r

. Cornelis, de negoryCaret, mitsgaders
de gegrave ringsloot, door den pagter der voorsz. winkeltjes
voortaen geen pagt meer sal mogen werden geprelcndecrl ofte
gelroeken.

18 December. Opname run de hanengevechten onderde
verpachte middelen, tien behoeve run hel stadhuys."

De verpachting zoude voor bel jaar 1707 plaats hebben
op uil. December 1706.

De pachter zoude van den winner mogen heffen 4 zware
stuivers van eiken rijksdaalder, die binnen of builen Batavia
ter zake van »die gespellen verwedt en gewonnen" werd.

21 December. Vernieuwing van het verbod, uitgevaardigd
den 5'lin Julij 1672, tegen hel gebruiken run inlanders
of hunne kinderen »aan de penne."

Deze vernieuwing is medegedeeld aan alle builen-kanloren
en aan de chefs van de bureaux te Batavia.

22 December. Vaststelling eener boeleop het «consen-
'leeren in 'i versteek, salvo purge."
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37DEfcl. 111.

Dil stuk, afkomstig van hel Collegie van Schepenen, luidt,
als volgl:

Omnie sooveel doenelyck voor te komenden groote Ireyn der
proceduren en 't excessyfl' verlengen der termynen, is verstaen,
dat die procureur, die op eenige termyn, in plaets van aen
de citatie te voldoen, komt Ie consenteeren in 't versteek, salvo
purge, en alsoo de saeke te verlengen, hem die uytstel niet
sal werden toegestaen, tensy hy de facto, ten hehoeve deser
kamer, als een hoele helale een rd\, even als voor den agtb6".

Raad van Justitie deses Casteels gehruykelyk is, sonder'l selve
nogtans ten laste van syn meester te mogen brengen.

28 December. Toeken»iwj aan den stads-apotheker te
Batavia va» l'/j stuiver daags en */t roede brandhout
voor de levering run medicamenten aan eiken zieke in
het hospitaal.

Vroeger kreeg hij 1 stuiver daags en dé bewuste boeveel-
heid brandhout, maar ten gevolge van »de veranderinge, door
»de presente opper-chirurgyns in 't gem. hospitaal in de medi-
■camenten gemaekt", kon hij daarmede niet meer toekomen.

De eerste opper-chirurgijn van bet kasteel Batavia getuigde
dan ook, dal »de tegenwoordige recepten en compositien, na
»de hedendaagse praclyquen en de beste schryvers deses tyds,
•merkelyk beter en van meerder vrugl waren voor de patiënten,
•als de oude; dog men heelt ook daer toe nodig en in gebruyk
»veel meer fyne medicamenten, als voor desen in 'sComp'
«hospitaal nooyt in gebruyk zyn geweest, als spiritualia,
•tinctuuren, elixiers, balsemen en olia distilata."

ï December. Bekendmaking nopens het verpachten voor
hel jaar 1707 van de generale en gemeene middelen
op 31 Dec. 1706 en nopens pachters en borgen.

Dit sluk is een herhaling van het stuk, medegedeeld op
bladz. 511.
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1707.

21 Januarij. Bepalingen nopens Chinesche nieuwelingen.

Ten vervolge op de resolutie van 28 Mei 1706 werd vast-
gesteld :

1° de aankomende jonken inel een ol' Iwee cbialoupen olïe
galioots ontrent 't eylant Edain te laten óps (?)

tot voorkominge, dat hun van deselve mei dese en gene
vaartuygen eenige Cbinesen komen te begeven;

2" de gene, die door den Boomwagter, na gedane opneminge
der coppen, boven bel gelicentieerde getal mogteti werden
bevonden aangebragl Ie wesen, lot nader ordre in arrest
op sodanigen jonk Ie doen blyven;

5° aan de wagten ofle posten, aan de monden der rivieren
de Maronde, Ansjol, Ankee en Tangerang leggende, expresse
ordre te geven om alle Chinese nieuwelingen, die er mog-
ten aankomen, aan te bonden en daarvan ten eersten de
vereysle kennisse te geven."

Op de vraag van den Gouverneur-Generaal, »of de beeren
«vermeenden, dal daer ontrent voor jegenwoordig nog iets
• anders sonde dienen ofle komen ten banden genomen werden",
verklaarden de leden van den Raad van Indië «niet Ie welen,
•datter iets anders gevoegelyk kan werden te werk gestelt."

28 Januarij. Laat o)> de procureur» zich stipt te houden
mm liet bepaalde bij lid Bslc8 slc artikel van het plakaat

31 Augustus ,■ w/\/»van -~-óc,„b«, I'Ob.

Dit stuk, afkomstig van bet Collegie van Scbepenen luidt,
als volgt:

Aengemerckt synde de nalaligbeyd van sommige der prac-
tisyns in bet nainptiseren van den 2bsll' n penning nyl bel
g'eyscbte in de proeedneren, aengevangen sedert den 13ra october
jongslleden, als sy, ter obedientie van bel placael van dien
datum, noglans nae verloop van agt dagen, dal van conlradie-
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toire antwoord is gedienl geworden, verpligt waren, soo is
goed gevonden in de blaffert deser kamer te doen aentekenen
ende respective procureurs acn te seggen, dat sy slipt sullen
hebben op te volgen het 8 e artinil van het geciteerde placaet,
alvoorens te repliceren en van 't namptisseinent, als dan te doen,
in haer dielarae ter rolle op dat termyn mentie te maeken,
ten eynde lot meerder verligtinge in de confrontatie, en haer
mei eeue voor quitanlie Ie dienen, op de verbeurte van twee
ril s . ten behoeve deser kamer.

4 Februarij. Toekenning van 1 kan olijf-olij en 2 kan-
nen azijn aan de secunde personen en aan de kapiteins
in de vier Ooslersehe provinciën, Ie Malaka en Ie
Malabar.

11 Februarjj. Bepaling, dal ook voor wajang-spel bin-
nenshuis de belasting, bepaald bij de resolutiën van
26 Jnnij 1708 en ~>\ Augustus 1706, betaald moest
worden.

8 April. Bepaling, dal hel 1/6 aandeel der Portugesche
kerk Ie Halaria in het rendement ran geconfiskeerde
goederen voortaan zonde komen ten voordeele van hel
Lazarus-huis.

De Portugesche kerk was «genoegsaem te voren geraakt",
maar daarentegen waren »het capilael ol'te de penningen van
»het Lazarus huys t'eenemael uytgegeven "

T,, April. Voorschriften nopens de gangbaarheid en
waarde ran So&ratsche ropijen, ran schellingen en van
dubbeltjes.

De Regering maakte bekend, dat »om te doen ophouden de
moeyelykbeden en ongemacken, die men beviud een yder onder-
worpen Ie wesen omtrent het uylgeven, eerslelyk van sooda-
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nige Souratse ropias, die mcl eenige sti]>pics ofte mereken
aen de randen off op de stempel getekent syn, oll' ook een
scheurtje off gaetje hebben, en ten ander van schellingen en
dubbeltjes, dewelke aeu de eene ofte andere syde door de
behandclinge versleten oll' wat root geworden synde, olie ook
een scheurtje oll' gaetje hebbende, alsoo vele baetsoekende men-
schen, principael die ter vente luiere whaeren op de ma ikI setten,
soodanige ropias maer voor 4 in plaelse van '6 schel., de schel-
lingen voor 4 in slede van 6 stvs., end e de dubbeltjes maer
voor een in plaets van 2 stuyvers hegeren Ie oullangen,
dierhalven op den sen5 en deser loopondc niaenl April in Rade
van India goelgevonden is, soo hy dit biljet als door goninie-
slag eenen ygelyek te waarschouwen ende te gelasten, alle
Souratse ropias, wanneer maer niet gesnoeyl syn, sonder onder-
scbeyt, voor !5 schell. ofte dertig swaere stuyvers, waervoor
deselve by hiljel van 11 Maart 1G99 syn gangbaer gemaekt,
aen te nemen en te ontfangen, en soo mede alle schell. (buyten
de 4 soorten, by hiljel van 10 December des gein. jaers 1699
voor ondeugend en ongangbaer veïclaert), mitsgaders alle dub-
beltjes, soo lange als de munt op een van beyde de syden nog
kan werden onderscheyden, schoon, genomen deselve aen d'eenc
syde afgesleten synde, d'er wat rood uytsien ofte met een
scheurtje of gaetje besel syn, de eerste voor derselver waerde
van 6 en de andere voor die van '2 sis., op poene van daer
over na exigenlie van saeken gestraft Ie werden; werdende
ook tot narigl van een ygelyk in desen by renovatie gespeci-
ficeert, in welke de voors. 4 soorten ondeugende schell. bestaen,
namenllyk de eerste in eene soort, gecontrefeyl na die van de
provinliale inuiile van de stad Groningen en ommelanden, ge-
merkt met den jaere 1692, de Iweede na de munte van
Nimwegen, getekent met het jaer 1691, de derde; na die van
de munte van Zutpheo, getekent met hel jaer 1690, ende de
vierde soorte na die van Deventer, mede mei hel jaer 1690
getekent; en nae welek een en ander dan een yder, iu het
ontl'angen en uylgeven van opgem. munte olie geldspecien,
invoegen voorsz, sal konnen en hebben Ie reguleren, sonder
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eenige schell. der gem. provinlien, in andere jaeren geslagen
synde, te mogen afwysen.

L 2~ Mei. Magtiging op de schildwachten langs den stads-
wal van Batavia mei scherp los te branden <>i> dieven
van Compagnies houtwerken, opgestapeld op den berm
dier wnlleii.

Wegens gebrek aan zoodanige magtiging luidden de schild-
wachten tot tweemalen toe zoodanigen diefstal niet kunnen
beletten.

.Meermalen is vroeger en later een dergelijke magtiging bij
verschillende gelegenheden door de Regeering verleend.

\ erbod tegen hel maken, verkoopen en (Kinateken
run vuurwerk binnen de stad en morsteden run Batavia-

De poenaliteit was:
I ° eene boete van 40 rijksdaalders voor elke bekeuring, ten

behoeve van den Officier, die de »calange" zoude doen;
2" vergoeding van alle schade, door vuurwerk veroorzaakt.

Dit sluk is ook in de Chinesche, Maleische en Javaansche
talen afgekondigd.

\crg. 21 .lunij 1698, welk plakaat met werd nageleefd.

11 Juiiij. Bepaling, dal soldaten, die zich hunne wapenen
Helen ontstelen, op hunne rekening belast zouden worden
met de waarde der verloren wapenen volgens inkoops-prijs.

17 Juni}. Magtiging op het Collegie van Schepenen uit
te besteden het ledigen ran vuilnis-bakken binnen de
stad Batavia en hel vervoeren ran den inhoud met
vaartuigen of harren naar eene plaats buiten de stad,
ter keuze ran het Collegie,

Vroeger geschiedde zulks met Compagnie's schouwen voor
rekening van de Regering.
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Uil welk fonds de aanbesteding bekostigd zoude worden.
hieromtrent behield de Regering zich voor nader te beschikken.

Den 26 stcn Julij zijn Schepenen gemagtigd aan de bewoners
van de huizen, "dewelke de voorn, vuylnis eygentlyk concer-
»neert", en niet aan de eigenaren van de buizen een »ta\'"
op te leggen, «als baar Ecrw. sullen bevinden daar toe van
»node te wesen."

250 rijksdaalders per maand werden vereischl. welke de
wijkmeesters moesten innen.

7 Julij. Bepaling, dat het kantoor Djambi regtstreeks
onder Batavia zoude sorteren.

Vroeger sorteerde dit kantoor onder Palemhang.
De maatregel werd genomen, «dewyle gemeenl, werd sulx

»de Jamhincsen aengenaem syn en haer animeren sal om een
«groter leverancie van peper als wel eenige lyl berwaerts
»aende Comp. te doen."

22 Julij. Bepaling, dal vreemde Europeanen, ter audiëntie
bij den Gouverneur-Generaal toegelaten wordende, hun
:ijd-geweer moesten afleggen.

Zulks was een oud gebruik (Zie deel I, bladz. 599).
Aan den Gouverneur-Generaal werd overgelaten »mel bun

«geweer ter audiëntie te admitteren de gene, die syn Ed.
"sell's sal gelieven en oordeelen om haer «pialileyts wille tot
«sulke te behoren."

25 Julij. Magtiging op da schildwachten hij het nieuwe
kruithuis aan de punt Groningen hel overgaan eau de
gracht van dat kruithuis aan blanken en zwarten, hij
dag en Inj nacht, te beletten, -met i/uali/icalie om o/>
<>dc geene, éne na bekome waarschuwing eijtcr souden
willen voortgaan, met schroot los Ie schieten."
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0 Augustus. Verbed legen hei weghalen van aarde van
hei Chinesche kerkhof, en tegen het laten weiden van
buffels op ilni kerkhof, zonder vergunning van de Chi-
nesehe hooft-officieren. — Last 10l hel aanroeren van
narde naar dal kerkhof wanneer men aldaar een graf
oji Chinesche wijze wilde maken.

Het kerkhof, gelegen beoosten en bewesten den ouden loop
van de Tji-liwoeng en in 1696 en 1697 door de Chinezen
met vergunning der Regering aangekocht, werd door het
weiden van buffels ze*f beschadigd.

Hel ophoogen der graven mei aarde van het kerkhof had
de aanwezigheid van vele en diepe kuilen ten gevolge, welke
veroorzaakten, dat »de arme en behoeftige geen bequaeme
•plaelsen voor hare lycken konden vinden en deselve veeltyts
»in voors. kuylen moesten hegraven."

Op de overtreding van dit verbod, enz., uitgevaardigd op
verzoek van de Chinesche officieren, werd eene boete gesteld
van 10 rijksdaalders ten behoeve van het Lazarus-huis.

10 October. Afkondiging run de jaarlijksche plakaten.

17 October. Uitschrijving van een algemeenen bede-dan
wegens het aanslaande vertrek ran de retour-vloot.

17 October. Bepaling, dal scheeps-overheden, die burger»
en andere, ongequalificeerde personen naar Nederland
zouden terugvoeren, mw hen geënt koopmanschappen,
maar slechts lijfsbehoeften en provisiën aan boord
mogten overnemen.

2 December. Last op de bitilen-kantoren:
I" ijeene rekeningen ran inlanders en -mixlisen", die

in Indie in dienst ran de Compagnie waren aan-
genome», af te sluiten, maar heli/een :ij hij hel
sluiten iler soldij-boeken Ie goed hadden, jaarlijks
in ili 1 nieuwe boeken over te dragen;
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2° dergelijke personen niet te laten vertrekken, vóór-
dat hun saldo was verevend en afbetaald, op ecnc
maand tractement na, welk geld moest ingehouden
worden om daarmede bij eventueel overlijden de
begrafenis-kosten Ie voldoen.

Dikwijls gebeurde het, dat «sodanige personen, naer verloop
van 10 a 20 en wel meerjaeren, eyndelyk met aldiegeslotene
soldy-reekeningen alhier [Batavia] aenkomende, verzoek doen
om daer op betalinge te mogen genieten, 't geen men hun
oin geen reden kan weygeren, schoon sodanige betaling de
jaerlykse lasten van dese hool'dplaets merkelyk komt te beswae-
ren; behalven het dikwils komt voor te vallen, dat sodanige
personen hunne afbetalinge komen Ie versoeken, zonder dat zy
de daer toe vereysebl werdende formeele rcekeningeu meester
zyn, 't geen als dan een ongeloollyk nazoekens en
nu en dan ook wel abuyzen komt Ie veroorsacken."

5 December. Vernieuwing van de resolutie van (> Mei
1670 nopens de tcaffers off swarte dienaren der of/i-
"deren van de justitie.''

Op last van een substituut van den Advocaat-liskaal hadden
»caffers" een nachtelijken inval in de Balische kampong Ie
Batavia gedaan en vier onschuldige personen opgeligt, hetgeen
groot ongenoegen had verwekt.

De Regering, uitermate bevreesd voor opstand onder de
«Ooslerze natiën" te Batavia en »genoegsaani bewust de handc-
"linge der voorige officieren der justitie, principael de Land-
»drosten en Bailluws, omtrent den inlander", gelastte, dat
• geene caffers oiï swarte dienaers der respectivc officieren
»der justitie solider haer selvs ofte haere substituyten (ot

«eenige exploiclen sullen mogen werden gchruykl ol"le gesonden;
»ende ten anderen, dal de substituyten selver en veel min
»de cafl'ers alleen, buyten publyke moorden ofF andere schielyke
«misdaeden van belang, sonder voorkennisse van die het opsigt
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• over de inlanders beeft, nocbte haer meester, lielsy de Fis-
»cael. Baillinw off Landdrost, sonder onderscheyl (wiens pligl
•hel dan oock is daer aff, hetzy voor het senden van derselver
«substituyten, de lyd liet toelaetende, dan wel naderhand,
»zoo drae solcx kan geschieden, aen den lieer Gouverneur
»Generacl kennisse van te geven) lot het verrigten van't een
»olf het ander in gcene der canipons sonder onderscbeyd hun
»sullen mogen hegeven."

27 December. Toekenning min elk der teilen van hel
Collegia run Heemraden run 700 bossen padi 'sjaars.

Vroeger kregen zij sleclils 300 hossen.
Zij hadden vrijdom van belasting voor hunne rijtuigen

verzocht, maar in dit verzoek wilde de Regeling niet I reden.

? December. Bekendmaking nopens hel verpachten run
de generale en gemeene middelen run de stad Batavia
voor hel jaar 1708 op 31 Dee. 1707 en nopens pachters
en borgen.

Dit stuk is eene herhaling van het stuk, medegedeeld op
bladz. 511, met de bijvoeging: -dal de pagters van de groente
xramen en winkeliers een derde ende alle de andere sonder
»onderscheyd een sesde der pagtpenningen in payemenl maande-
»lyx sullen moeten opbrengen."

1708
5 Januarij. Bepaling, dal een Juritmische kojang inhield

28 pikol's of 3500 ponden.

Volgens dien maatstaf moesten op Java's Oostkust ingenomen
worden de 800 lasten rijst, welke de Soesoehoenan, ingevolge
het contract van 5 Octoher 1705, jaarlijks aan de Compagnie
moest leveren, Ie welen: 1 last = 1 Javaansche kojang.
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Werd daarentegen de rijst door Javanen te Batavia geleverd,
dan moest die aldaar »nade Bataviase maal" worden inge-
nomen, te weten: 1 last = 3066 ponden.

Een kojang rijsl werd toenmaals op Java waardig geacht
20 Hollandsche rijksdaalders.

20 Januarij. Last op hel Collegie van Schepenen voort
te (/aan met hel innen van hel l'/a per mille run
de waarde der huizen en erven te Batavia en in de
zuider-voorstad, ten behoeve van de vertimmering run
het stadhuis.

L 2A Januarij. Bepalingen in hel belang van *de seeuriteyt
»en geruslhegi van hel Cellegie run Weesmeesteren."

Ten aanzien van de verantwoordelijkheid van Weesmeesteren
waren reeds in Juni] 1700 »nu eenigen tyt diverse Iwyll'elin-
»gen gevallen" en besloot de Regering, »soo haest den tyt
»en gelegenlheyl sulx toelaten sal", hieromtrent voorschriften
vast te stellen.

Eerst in Januarij 1708 kwam zij hiermede gereed, toen
zij bepaalde:

»dat Weesmeesteren moeten werden geconsidereerl als een
b'eedigt Collegie van magistratnure over de onmondige kinderen
en haere middelen en opvoeding, item tierserver voogden, mits-
gaders over verscheyde nalatenschappen, welke deselve moeten
doen bestieren en vereffenen navolgens haere instructie, by
de Bataviase statuyten te vinden synde;

dat de administratie der penningen, onder de serge van
Weesmeesteren synde, alleenlyk raakt den Secretaris en syne
borgen, gcvolgelyk dat denselven ook daervoor en voor alle
in te maene penningen der boedels, soo van debiteuren als
andere, item legaeten en erft'enissen serge moet draegen en
instaen; dogh alles onder en conform de beveclen en ordres
van Wecsmeesleren off baer Eerw. geeommitteerdens, die by
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ten dien eynde alsints hel behoorlyk respeel s;il moeien toe-
draegen als een dienaer van hel Collegie:

dal Weesmeesteren dienvolgcnde alle niaenden moeien ver-
sorgen, dat den Secretaris acn twee daerloe gecommitteerden
verloone. hoedanig het daermede in 't eynde der voorige maend
op 'l doenmaels ingekomen rapport van geeommitteerdens ge-
staen heeft, wat saeken door het afsterven van luyden off
wel door aenschryving vaa buyten plaetsen en verkreegen von-
nissen, als anders daer weder hy gekomen syn. en wat 'er
gevolgelyk op dat een off 't ander weder ingekomen off
wel op de genome besluyten van Weesmeesteren hetaell als
anders uytgekeert en per wissel geremitleert sonde mogen
syn, wat 'er gevolgelyk nogh onvereffent is gebleven; om op
het daerop in te leveren staende rapport dier gecomniilleer-
dens een nadere besoigne door het Collegie daer over gedaen
en 'I verdere nodige tot approbatie als anders daer over ge-
resolveert te werden;

dat Weesmcesteren uyl kragte haerer magistratuure en op
haeren gepraesteerden eed besoigneereade en resolveerende
over de persoonen en middelen der weeskinderen en de red-
dingh der boedels, welke onder haer Eerwaardens besorgingfa
vervallen, in 't doen innen en uylkeeren van inscbnlden dei-
boedels, in 't maeken van scheydingen en uylkeeren van erf
fenissen, legaeten, etc, mitsgaders de remisen van soodanigen
na 't vaderland off andere (jnartieren, gereekent moeien werden
als mannen van eer en conscienlie op haere gepraesteerden
eed in alle haere resolutien Ie werk te gaen, gevolgelyk in
ras van eenigh errenr ofte quaeden nylslagh daerover niet
aenspreekelyk g'agt konnen werden, nogh in haer persoon,
nogh in haere goederen, ten waere dat 'er miaedaerdighev l.
Itcdrogh olie supine nalatigheyt gepleegl mogt syn, of Wel
directelyk aengegaen tegen den klaeren lext haerer instructie
en verdere na dato gegevene ordres en hysonderlyk ook tegen
het oclrov van haere hoog mogende over de successie ab-inleslaln;

dat wanneer iemand op soodanige wyse door Weesmeesteren
beteedigl mogte syn, hy als dan diesell'sic Weesmeesteren en
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haer erffgenaemen, ieder voor haerlieder egael aendeel, sal
moeten aenspreecken, te weten iu haere privé persoonen, en
niet als Weesmeesteren, ;il waeren deselve dan nog alleeffec-
livelyk sittende in dat Collegie:

dal gevolgelyk nog hel Collegie selffs, veel min den president
ofte leden van 't selve in haere privé persoonen <>IV goederen
aengesprooken sullen mogen werden voor ecnigc soodanige
mesnsen, verkeerde gangen ofle versuymenissen liaerer voor-
gangers, nogte ook van luier bedienden, 'l sy secretaris, klercken,
boode, nogte ook van haeren procureur, indien denselven om-
trent het aenleggen oll' defendeeren van eenige saeken syn
devoir niel mogt gedaen en daer door een disavantagieus vonnis
veroorsaekl hebben, soodanigh als reets klaer genoegh by de
resolutie deeser lael'el van 4 Jnny 1700 gestatneert is:

dal, wanneer iemanl. door nalatigheyt, erreur als anders
van den Secretaris beleedigt mogte syn en hel Collegie van
Weesmeesteren de voorsz. maendelykse voorsorgen g'ohservecrt
mogte hebben, als dan niemand anders daer voor aenspreekelyk
sal syn, dan alleen den Secretaris en syne horgen: niaer geen-
sints de gecommitteerden, nogte ook de verdere Weesmeesteren,
ten waere door deselve ofte wel haere gecommitteerdens om-
trent die saeken eenige nialiversalie of supine nalaligheyl
gepleegl mogt syn, als wanneer deselve, welke snlkx begaen
moglen hebben. in haerlieden privé redevabel sullen syn om
te belaelen 'I geen de beleedigden van den Secretaris en syne
horgen niet sonde hebben konnen consequeeren;

dat, wanneer d'cr eenigh weeskind ofl' ander persoon off
persoonen, soodanig beleedigt synde, syn guarant niel volkouienl-
lyk van den Secretaris en syne borgen konde krygen, nogte
ook van soodanige Weesmeesteren, welke daer voor nvt den
hooide voorsz. in haer privé mede redevabel mogten syn, 't
sy door insolventheyt, overlyden sonder erffgenaemen off wel
vertrek na Europa, off wel wanneer deselve sonder schuld off
toedoen der voorengemelte persoonen quaemen beleedigt te
syn, als dan den heleedigde best ende raedsaemst sal handelen
het Collegie van Weesmeesteren daerover geen molesle in reg-
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ten aen te doen, maer wyselyker handelen, sigh aen 'tselve
als syn eerste toevlugt eu hulpe te addresseeren en syne
saeke aldaer met hel vereyste respect te vertoonen; wanneer
hel wederom van de plighl van haer Eerwaerdens weesen sal,
daervan een waere vertooningh aen ons in geschrifte te doen
inel klaere aenwysingh, hoedanigh en hoeverre de soodanige
beleedigl mogte syn, en off'er ymand daervoor redevabel
g'aghl moet werden off niet, om 'tselve berighl ontfangen
hebbende, als dan, indien het de weeskinderen, onder haer
Eerwaerdens resorteerende olf geresorteert hehhende selfl's raekt,
oil'wel soodanigen mondigen persoon, welke commiseratie ofte
faveur meriteert, I>\ ons overwoogen te konnen werden, offen
hoeverre men deselve in haer schaede te gemoet sonde dienen
te komen nyl liet camergeld, 't welk by de 15alavia.se Stulnyten
10l verval der jaerlykse lasten van de weeskamer gedestineert is,
dogh uyt overtollige interessen en sulkx uyl een lucrative oorsaek
opgcloopen synde, voor desen nu en dan mede 10l indemnite der
weesen is g'employeerl geworden; onvermindert dat degeene,
welke van contrarie intentie wesen mogt, den toegangh tot
den regier oiel affgesneden, maer vry gelaeten werd ten synen
perykel ende costen de saek aldaer ie ventileeren.

20 Januarij. Maatregelen tegen diefstal van Compagnie'B
goederen.

De Regering had ter zake de adviezen van ettelijke barer
dienaren ingewonnen, maai- deze »soo flauw en onvoldoende"
bevonden, »dal hel nergens na gelyckl."

Zij sloeg daarom zelve de handen aan het werk.
■Dierhalven is dan g'oordeelt, dal soodanige diefstallen seer

gemackelyk konnen begaen werden in 's Comp". packbuysen
ofte andere bergplaetsen in Bengalen, op Coromandel, deCust
van Madure, Souratta, etc, item ook op Batavia ontrent coop-
manschappen, welke daerin gekogl werden, wanneer nament-
lyk de packhuysmeesters en gecommitteerdens tot d'afpackingh
haer devoir niet doen, om de telling der stucken en weging
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der ponden seI I's waer te nemen, inaer daervan afsien en
'l selve op slaven laten aencomen; of wel, wanneer de binnen
sack daerover gedaen en versegelt is, de verdere einballagie
overlaten aen de huurslaven, sonder daerna te kyken, gevende
alsoo gelegentbeyl aen die inlandsche hnnrlingen, om die
binnen sack open Ie snyden, en met iels anders na liaerlieden
goelduneken Ie vullen, mitsgaders de touwen daer Mimen en
de buyten goeuy daerover heen soo nel te binden eu toe
naven als van de andere packen, wacr tegen de vereysle onlre
over twee jaeren na Bengalen en Coromandel gegeven synde,
BOgmaels goei gevonden werd by reileralie na alle de comp-
toiren om de west, mitsgaders ook aen de bedienden der
negolie bier op Batavia, te ordonneren, dat voorlaen de pack*
liuysmeesters, soowel als de gecommitteerden; hel inpacken
van alle weeg- en sluckgoederen van den incoop af tot het
laatste deel der packagic toe, en selfs ook de superscriptie der
cassen en packen sullen moeten byblyven, op peene van depor-
lemenl olie suspens na bevinding van saecken, boven en
bebalven de vergoeding van hel geslolene, en dat men ten
dien eynde alle kassen van zyde stoffen ofte andere fyne
lywalen, overal, en speeialyk ook over de boven decksels
heenen, voorsien sal met ysere winckel-hakenen hoeckstucken;
en boven de buylensle goeny ook bei'ollingen; dat men ook
voorlaen de koper kisljens by versending van Batavia na't
vaderland ende westerse comptoiren mei. rottangs sal moeten
omwinden 10l voorkoming van diefstallen, waarover de Ed.
heeren principalen by den jongstea eysch voor A°. 1708
klagen, en dese precrautie daer tegen ordonneren.

Ten anderen, dat dese diefstallen nog bovendien in de pack-
huysen op alle plaetsen van India konneu voorvallen, soowel
onder den onlfang der aencomende cassen en packen, te weten
van de beginne van dien lot datse op de stellingen gelegt
syn, als in 'l afschepen tusschen bel afwerpen van deselve
van de stellingen, tot datse buyten het packhuys uylgebragt
werden, en niet minder in den tusschen tyl, wanneer d'er
niet gelosl nog geladen werd, als men dé toesigl der pack-
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Imysen en coopmanschappen, het o[tcnen en sluylen der lieven-
en beneden-vensiers, het sien na doorleckiug van regen, item
het openen en sluylen der packhuysen, op de slaven alleen
lael aencomen en te gcmackelyk off te groots is om dat selfs
te doen; gevolgelyk geen agt neemt of sig niet een dief off
meer in het packhuys heeft laten opsluylen, oni des middags
of 's nagls syn personagie daerin te speelen en legen welcke
nalatigheyl goclgevonden is de ordre te renoveren, dat na-
mentlyk alle administrateurs 'soglens van voor seven uuren
lot elf uuren en na den middag van half twee uuren, niet
alleen tot v\T, maer selfs (wanneer d'er te lossen en te laden
is) lot ses uuren, jac selfs laeler, in haere packhuysen sullen
moeten verhlyvcn, op arbitraire correctie; en dat de opper-
cooplieden des Casleels haerlieden daerloe ook preciselyck
sullen moeien houden; en soomede de gecommitteerden, welke
soo nu en dan gebruyekt moeten werden; hoven en hehalven
't gene nog in 'l vervolg wegens de toesigl der bedienden in
de packhuysen, gedurende den ontfang en versendingh van
cenige coopmanschappen, g'ordonneert sal werden.

Ten derden, dat sodanige diefstallen gepleegl konnen werden
niel alleen inde inlandse \aerluygen op de westerse eomploiren,
gpecialyck inde rivier van Bengalen, soo in't op- als afvaereu;
maer ook inde champans ofte los-boats ter rhede van Batavia,
soo iu 't aen land als na boort brengen en lossen der goe-
deren , special} k wanneerse by nagt of over den middag,
voor de packhuysen, na de packhuysmeesters, of wel voorde
droge bancken deser rivier na hoog water moeten waglen;
en dat degene, welcke de toesigl daer over aenbevolen is,
daervan absenteren, en soo doende hel openen der sloten en
andere toegangen tot de packen vrystellen aen de matrosen,
die 'er op syn, en als dan selden versuymen sullen te steelen,
onaengesien daer tegen van over voele jaren de vereyste ordre
gestelt is, welke ook by desen verstaen is te renoveren.

Ten vierden, wanneer d'er aen boort geen goede sorg ge-
dragen werd, in hel bcsien der packen, die men ontfangt,
of 'er niets aen hapert, cerse in 't riiym geborgen werden;
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ilem dat degene, welekc by de in- ofte afscheeping het oog
over 'l ruyin moeten houden, 't selve niet altyl observecren,
inaer veellyls om haer intrest daer buyten gaen; dal ook de
schippers en boekhouders den ïneesten tyl niet aen boort syn,
onaengesien liet contrarie gcslalueerde.

Ten vyfden, wanneer d'er geen goede loesigt op de paeken
ofte kassen tussclien de packhuysen en de chanipans of los-
boots gehouden werd, soo in den oiilfang als afscheeping.

Sonder hier aen te roeren de diefstallen der sjouwers in't
vaderland, als welcke hier niet te pas komen in onse deliberatie
tot wering van de diefstallen hier in India, en waervau te
veel waters inde gemelle ingeconicne herigtcn vuyl geuiaekl
synde, de gemelle berigters onderlusschen haere ogen ver-
duystert hebben omtrent de betragting der bedriegeryen, welcke
geoordeelt moesten syn hier selfs grotelyx gepleegt te wescn.

ü|i alle 't welke dan verslaen is, 't gene tot nog toe geor-
donneert is, en nog te ordonneren mogt syn, in dese presente
resolutie by een te comprehenderen, en voor alle plaetsen van
India, en ook specialyck voor Batavia te statueeren, dat hy
ontlossing van eenig schip, altyl den schipper ofte boekhouder,
hoven en behalven den opperstuurman en mindere officieren,
aen boort sullen moeten syn, om haren pligt ontrent het
lossen en aen land brengen van 's Comp". coopmanschappen
na behooren waer te nemen en legen alle diefstallen te vigileren;

dat ten dien eynde een champan ofte los-bool aen hoort
komende om coopmanschappen uyt hel schip aen land te
brengen, waerop ordinairlyk 1 quartierraeesler en 3 matrosen
bescheiden syn, aenstonts den bootsman of syn maet met de
Doodige matrosen tot sluwagie, daerin over sullen gaen, om
deselve aen luyken, schotten, sloten, enz. te visiteren en alles
wel bevonden synde, als dan den opperstuurman en schieman
met de noodige ruymwerckers in't ruym sullen moeten gaen,
nadat den schieman in presentie van den opperstuurman het
luyk g'opeut sal hebben; in hoedaniger wegen 't selve ook
altoos gesloten sal moeten werden; dat als dan een onder-
stuurman of de ïiaeste minder officier in syn afwesen melde
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lil 11. 111. 58

ley sal moeten slnen op *l beneden deck. by ofte nevens het
luyck, om de opgeheysl werdende packen en cassen, vaten, etc.
mei haere naemen en nombers op Ie schryven, en denboots-
man aen 'l boorl l>\ het takel, om toesigl te nemen, dal de
koopmanschappen behoorlyk overgelaten en in 't lnyck der
champan ofte los-boot ingenomen en door de gemelte dacrop
overgeordonneerde matrosen in '( ruym behoorlyk geborgen
werden; dat de champan ofte los-boot vol synde, den opper-
stierman met de syne uyi hel ruym sal gaen, 'I selve als
vooren sluytende en de leye van den onderstierman by't luyck
overnemende, den quarliermeester der champan ofte los-boot
afvragen sal, hoeveel packen hy ingekregen heeft en, 't getal
d'accorde bevonden hebbende, hel luyck der champan ofte
los-hool sal doen sluyten en de sleutel doen bewaeren door
sodanigen onderstierman off minder officier, als'er volgens de
gestelde ordres mei hetselve vaertuyg na land sal moeien
vaeren; dal daerop het genoteerde op de ley sal werden
ingeschreven in des schippers uytscheepboekje en door den
quarliermeester, mitsgaders den mede na land varenden* officier
ondertekent, en vervolgens daeruyl geformeert een afscheeps-
briefje, g'addresseerl aen de oppercoopluyden des Gasteels, met
vermelding daerin (volgens de gedruckte ordre en de resolutie
van 9 .liilij 1697) van de nombers en namen van ieder
der packen, kisten, kassen, vaten ofte andere waren, 't welck
van gelycken door beyde die personen sal moeten worden
ondertekent;

dal gemelten minderen officier, mei dat addres-briefje ende
sleutel in syn sack, mei de gemelte gelade champan ofte los-
bool na lant varende, van de nodige kost en dranck na lyls
gelegentheyl off ongelegentheyl versorgt sal moeien werden
en dierhalven gestadigh op en by dat vaertuygh moeten blyven,
tot dat volcomentlyck ontladen sal syn. uytgenomen alleen
dien tyt, wanneer hy ('I vaertuyg aen land gecomen synde)
mei hel gemelte briefje by den eersten oppercoopman en in
'l packhuis, nevens de Waterpoorl gaen moei, om 't selve
aldaer in'l los-boek te laten registreren, en daerlegen weder de



1708. J. VAN HOORN.594

gerequireerde ordonnantien, door gemelten eersten oppercoopman
ondertekent, te ontfangen op soodanige packhuismeesters, als
syne medegebragte coopmanschappen sullen moeten innemen;

dal den gemelten minderen officier aenstonts door den pack-
huysmeesler nevens do Waterpoort voortgeholpen s;d moeten
werden, om des ie eerder weder op de ehainpan ofte los-
boot te gaen passen en, ingevalle d'er eenig beletsel tusschen
beyden qoaem, aenstonts na dal vaertuyg terug gesondensal
moeten werden, om daer te verblyven en af te waglen. totdal
liem de gemelte ordonnantien aldaer door een pennisl aen'l
gemelte packbuys toegebragt werden;

dal den packhuysmeester, wacr op soodanige ordonnantie
luyd, aenstonts die van 'l Casteel den bollandsen mandoor mei
de vereysle slaven tot lossing op dal vaertuyg sal senden, en
die van de westsydse packhuysen, item die van Onruslende
Kuyper, een harer adsistenten, mei de vereyste slaven ten
line voormell, om, na dat den gemelten minderen officier liet
luyck geopend sal hebben, de toesigl over dal vaertuyg en
de uytscheping daer ler plaetse Ie houden: doende deselve
aenstonds mei de packwagens na hel packhuys brengen, sou-
der meer uyt te schepen, dan 'er t'elkens met dito wagentjens
weggehragl konnen werden, en dat'er tusschen bel los-vaer-
tuyg en de den re van 't packbuys, de vereyste swarte mandoors
olie andere \erlronde slaven geposleert sullen moeien werden,
om sorg Ie dragen, dat de geniellc packwagentjes, dryvende
voort, sonder slil siaen off eenig schelmstuk daeraen te konnen
plegen, in hel packhuys gevoert werden en de kassen, packen,
etc. daerin afsetten;

dal de packhuysmeesters in 'tCasteel om dito coopman-
schappen Ie ontvangen allyl geassisteert sullen moeien syn
mei een adsislend nyl bel comptoir naesl de Waterpoort,
als vvelcke alle gerekent werden assistenten der negotie-
packhuysen des Casteels te syn; en waertoe de oppercooplieden
sorgen sullen, dat'er allyl een vast vertrouw! en opmerkend
assislend gereel sy, om den administrateur der klede-pack-
hnysen allyl in den onlfank en afscheping der kleden, etc. Ie
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assisteren, sullende d'administraleurs der packhuysen; non de
westsyde, alsmede op de eylanden Onrust en de Kuyper de
packen, kassen en verdere coopmanschappen, indien niet met
haer beyden, ten minsten een van deselve mei 1 adsistend
moeten onlfangen; welcke alle (eer denquartiermeesterverlol
gegeven werd <>m ie vertrecken) door den packhuysmeester
en adsistenl ter presentie van gemelten minderen officier be-
sigtigl sullen moeten werden, ofse wel ofqualyk geconditioneerd
smi, om in cas van 'l laeste aenslonts daervan kennis te geven
aen de oppercooplieden en hare verdere ordre te agtervolgen;
onderwylen, dal liy, oppercoopman, als dan den quartiermeester
en syn volk door den commanderend sergeanl in de Water-
poort by provisie sal doen nemen in arrest, lot nader ordre
van d'heer Gouverneur-Generael, aen wie hy, oppercoopman,
ten eersten daervan sal kennis geven, gelyk mede aen den
lieer directeur, ten fine als dal vereyst werd; en sal den ge*
meiten hollandsen mandoor de champan of los-hoot agler liet
Gastee] en den adsistent, die op deselve agler de westsydse
packhuysen 'I opsigl aenbevolen sal werden, deselve mitsgaders
de vertrecken van degene, die'er op bescheyden syn, naer ont-
lossing exactelyk moeien visiteren, of 'er geen gestolen goet
hier of daer verscholen mögl syn.

Wanneer nu de packen, eassen. el e. aldus in 'I packhuys
gebragl en besigtigt synde, op de stellingen der beneden-ofte
boven verdiepingen gelegl moeten werden, sal den packbuys-
meester alvorens syn packhuys sluyteu en lellen hoeveel slaven
hy by sig heeft, en daer op den adsistent laten by de packen;
daerse leggen, en by sell's sig present stellen by de stellingen,
om lc besorgen, datse daerop behoorlyk en vande muur af,
opgewerckt en geschickl werden: beyde baer oog ook laten
gaen op 'I werk der slaven, en dat'er niemand van 'I werk
afgaat; om na verrigting van alles d'deuren en vensters
behoorlyk te sluylen en 't soliste gelal slaven volcomentlyk
uyl Ie laten gaen.

Alle 'I welke, op dal des te ordenlelyker moge geschieden,
d'oppercooplieden des Gasteels sorg sullen dragen, dat'er nooyl
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meer dan een champan of los-bool Ie gelyk ontsloten en gelosl
werde; wel Ie verslaen, sooveel de negotie packhuysen aen-
gaet, onverhiuderl de lossing der champans mei drancken en
provisien vuur de dispens.

Alle welke precaulien verslaen is, dal mede omtrent liel
afsenden van eenige coopmanschappen na boort plaets sullen
hebben, te welen, dat de packhuysmeesters, ontfangen hebbende
liaere ordonnantien tot afscheping, dooi- den tweeden opper-
coopman des Casteels onderlekent synde, den schipper 01l
boekhouder tot den ontfang en aihaling van deselve goederen
in 'l packhuys sal moeten verschynen en 1 minder officier
van syn schip plaetsen op de champan ofte [os-boot, welcke
daertoe door den equipagiemeestcr aen 'l packhuys bestel) sal
syn, die hy. schipper ofboekhouder, alvorens sal laten visiteren
aen sloten, luycken, schollen, etc, sou als dal hiervoren by
de ontlossing aen boort geordonneerl is te doen. welcken
schipper of boekhouder daervoor in 'l afscheepboek sal moeien
leekenen, onder de inschryving, welke daervan door den
packhuismeesler in dal afscheepsboek mei even sodanigen
speciflque uytdrucking van de packen, kisten, kassen en hare
Dombers, als voorschreven staet, sal moeien geschieden, en
waervan dan mede een sodanigen addresbriefje, iiicl alleen
door den packhuysmeester, maer ook dooi- den mede na boorl
varenden minder officier en quartiermeester onderteykent synde,
sal moeien seuilen aen den opperstuurman van hel schip, in
handen van den gemelten minderen officier, die ook hel luyk
in syn presentie sluyten en de sleulel by sig houden en aen
den opperstuurman met dal briefje sal overleveren;

dat wyders den opperstuurman, de gemelte goederen in hel
schip overnemende, den gemelten minderen officier d'verdere
loesigt op do. champan sal laten behouden, totdat deselve
ontledigt sal syn, waertoe hy ook de vereyste matrosen op
deselve sal doen overgaen, en den bootsman nevens boorl aen
de takel geordonneerl hebbende, soli's in hel rnym mei den
schieman en vereyste arbeyders gaen, om de coopmanschappen
aldaer onder goede notitie Ie ontfangen, te besigtigen en he-
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hoorlyk weg Ie doen stuwen; sorg dragende, dat bet luyck
na verrigter sake weder gesloten en de sleutel aen den .schip-
per door hem selfs werde overgegeven en by des schippers
absentie by hem bewaerl en daerop ook een visite gedaen
werde van de ledig geraekte cbampan of los-boot, of'er geen
gestole goederen ergens in een hoek ontdeckt werden, en niet
min lettende (als gesegt) op de hoedanigheyt der packen, cas-
sen. etc, eerse werden overgestuwt, om wanneer men eenigen
diefstal ergens aen ontwaren mogt gepleegl te syn, aenstonts
den quartieruieester me) syn volck in de hoeyen te sluyten,
en daervan aen lant kennis te laten brengen aen den equi-
pagieineester en schipper, ten eynde daervan aenstonts kennis
Ie geven aen d'heer Gouvcmeur-Generael, om daerop ordre
van syn Edelheyt Ie ontfangen, bebalven nog de kennis, welke
hiervan aen de oppercooplieden des Casleels. en door deselve
aen den heere directeur-generael gegeven diene Ie werden;

dal desc ordre niet alleen door d'bediendens der negotie-
packhuysen binnen «lil Casteel aen de westsyde in de stad,
in op de eylanden Onrast, de Kuyper en Edam ontrent alle
soorten van eoopmanschappen, gene uytgesondert, waergenomen
sal moeten werden, inaer ook door de administrateurs der
verdere magasynen van eqnipagie, provisien, granen, ysersen
spykers, bouwgereetschappe», artillery goederen, wapenen,
medicamenten en wes meer. om alsoo in alle gelegenlheden
d'E. Comp. voor schaede en haer selven voor de vergoeding
van dien te precautioneren.

Waeiom dan ook verstaen is. dat de schippers en opper-
stuurlieden in de scheepen redevabel sullen syn tot vergoeding
van alles, 't gene bevonden mogl weiden gestoolen tesynofte
te mancqueren in eenigé packen, kisten, vaten, kassen ofte
andere emballagie, welcke sodanig uyl. hare schepen gelost
werden, dal men aen de uytterlycke quade gestalte sien kan,
dat'er iels aen haperl of eenig schelmstuck gepleegt moei syn.
en sonder de hierboven geordonneerde toesigl by haerlieden
voor goed aengenbmen syn; gelyk ook hetselfste by desen
verstaen werd len regarde van de bedienden der negotie in
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de packhuysen, grote «mi kleyne winkel, en alle verdere admi-
nistrateurs, hier hoven genoeml staende, nanientlyk, dat degene,
die eenig pack, kist of kas. etc, aengenomen sul hebben van
sodanige quade uytterlycke gestalte, sonder hetselve ilico door
gecommitteerden te laten openen, hetgene daerin mancqueren
mogt, sell's sal moeien betalen.

Eyndelyk is verstaen, dese resolutie na alle plaetsen van
India in extract te senden, mei ordre om, ieder in 't hare,
een nadere resolutie ie formeeren en daerin Ie comprehen-
deren alles, wal 'er in haerlieden district door de hediendcns
der negotie en zeevaert, conform dese bovenstaende stellingen,
lot voorcoming van alle dieverven, gedaen sal moeien werden,
om 'tselve alhier in der tyt nader te resumeeren en 't vereyste
daerover te resolveren.

En sal den E. waterfiscael, nevens de oppefooopluyden des
Casteels en equipagiemeesler werden gerecoramandeerl en
bevolen op de exacte besorginge en executie deser onsen
gerenoveerde en nieuw beraemde ordres gestadig hun devoiren
ten waeren dienste, van d'E. Gomp. ie helpen toebrengen.

51 Januarij. Toelichting 10l In-i heffen nut den 20"lcn

en \{V 1'" penning run legaten, en:, voor de verbouwing
ra ii hel mllui is tf Batavia.

Geconsidereerd onse meeninge olie intentie by resolutie van
51 Augustus 1700 wegens hel nemen van den 20" en 40"'
penningh van alle legaten olie erffenissen, by testament olï
abintestato komende te vervallen aen luyden, in Europa wonende,
en niet in d'ascendente ofte descendente linie ofwel egt genoten
synde. hy de bedienden op eenige der huyleii comptoiren niet
wel is begrepen, en waeiom ook onder anderen die van Ceilon
en Banda elucidatie dienaengaende versoecken, soo isdaerop goed-
gevonden na alle de buylen comptoiren tot narigt en opvolginge
te ordonneren en bel ook alhier sodanig Ie doen observeren.

Eerslelyk. dal. wanneer iemand testament gemaekt heelt
en daerby eenige goederen vermaekl aen iemand anders, in
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Europa wonende, dan syn eglgenood, ouders off voorouders,
kinderen en kintskinderen ofte verdere nakomelingen, als dan
de saeke klaer genoeg legt, om namenllyk dese heffing daer
uyl Ie doen; maer, wanneer iemand sonder testament komt te
sterven, alhier geen erfgenamen hebbende, maer alloen in
Europa, men alsdan voor vast sal moeien stellen, dat d'gene,
welcke mei geen jaerlycxe vermaking op hare reecq. genoteert
staen, ook geen vrouw, nogte adscendenten off descendenten in
Europa hebben, gevolgelyk hare nalatenschap aen hare colla-
lerale erfgenamen staet te devolveren en daerom desen 40'"
en 20en penning subjecl is: en dat daer en legen wederom
alle degene, die een jaerlykse vermakiuge hebben gemaekt,
daerdoor ter contrarie gehouden en aensresien moeien werden
een vrouw off wel ad- 01l descendenten ie hebben, als aen
welke alleenlyk maendcedullen door de heeren principalen
verleend werden, welke boedels dierhalven hiervan exempl
gehouden sullen werden, onaeugesien 'l konde gebeuren,
dal de helfl maer aen de weduwe ende d'andere helft aen
de cnllaterale vrienden in Europa te beurt viel, dewyl 'er
altoos in twyffelagtige saken iets sekers gestalueerl moet
werden na dal geene, 'l welck bevonden is meest alloos sodanig
te gebeuren.

Ten anderen, dewyl het betalen van schulden uyt des over-
leden» gagie onlangs door d'Ed. heeren principalen verboden
is. alsoo wel als hel iulreckeii van gcslotene reecq. van outs
en volgens den artykelbrief niel mag geschieden, dat men ook
op de huylen comptoiren niet regt weten kan, hoe veel den
overledene aen gagie ie goei mogl hebhen, soo is om desen
allen liest geagl, alle de verdiende gagies der overledene van
dese helling van nu all' aen Ie eximeren, gevolgelyk den 40 en

en 20"1 penning alleen te laten trecken uyi de verdere na-
gelatene goederen, welke aen haerc transversale off collaterale,
off wel andere vreemde erffgenamen vervallen, even gelyck
alle onroerende goederen, wel te verstaen huysen en lande-
ryen, hy gem. onse resolutie van 31 Aug. 1706, om de redenen
aldaer uytgedruckt, hiervan exempl verclaerl syn.
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20 Maart. Verbod tegen hei varen en visschen in de
nabijheid van het eiland Edam.

Dit verbod, »by gommeslag" aan den Boom bekend gemaakt,
werd uitgevaardigd, zoowel ter voorkoming vau het ontsnappen
der «handden", welke de Compagnie op dat eiland gevangen
hield, als «tot meerdere securiteyt van 's Comp8 effecten en
•ommeslag aldaer."

Wanneer eenig verdachl vaartuig hel eiland naderde, moes-
ten de opvarenden gewaarschuwd worden, ook door hel af-
schieten van een snaphaan, »met simpel buscruyt geladen;
»en sulcx egter niel willende nacomen, als dan met scherp
»op deselve te laten schieten."

22 Maart. Magtiging op het Collegie van Heemraden, tol
de verbouwing van het stadhuis te Batavia, teheffen:
1" 10 rijksdaalders 's jaar* van eiken suiker-molen;
2° den ■iOO""" penning van de waarde der landerijen,

gelegen in de Ommelanden van Batavia tot op
ruim 5000 roeden afstam! van de slad.

Deze afstand was berekend «na de jegenwoordige culture
•en Qoricance der bovenlanden."

Voor de huizen in de slad werd reeds lot hetzelfde doel
1 '/ 2 per mille betaald.

'I *',"„"' Afschaf/int/ van lioedelmeeslev-hennissen. — Voor-
schriften nopens verkoop, overschrijving en verhypothe-
kering van vaste goederen.

Boedelmeester-kennissen kwamen »soo frequent" niel voor,
weshalve de Regering meende, dal deze gemisl konden worden.
Dergelijke, niel geroyeerde stukken hieven echter van kracht,
•mits dal de Boedelmeesteren daarvan een pertinente notitie
aan Heeren Schepenen sullen moeien overgeven om deselve
al mede in hun protocol Ie doen insereeren en reyislreeren.
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gelyk ook den Secretaris van Boedelmeesteren, by hel affleg-
gen off voldoen van deselve, snlkx ook telkens sal moeten op-
geven aan Heeren Schepenen om, soo wel in liet protocol van
haar Eerw., als in dat van Boedelmeesteren geroyeert te
werden."

Weesmeester-kennissen werden gehandhaafd, omdat de Bege-
ring, bij naleving van het bepaalde op 30 Juni) 1690, daarin
geen gevaar zag voor «bedrogb oh" tweede verband."

Dat voorschrift werd nou eens aan de Secretarissen van
Schepenen en Weesmeesteren in herinnering gebragt, »op
peene, dal sy andersints, yder in 'i syne, aanspreekelyk en
redevabel blyven voor de schade, die sy door hunne versuyme-
nissen mogten veroorsaken."

"Voorts is tol securiteyt der ingesetenen, soo omtrent hel
koopen van vaste goederen, als hel uytsetten van haere gelden
op deselve en om liacr de gelegentheyl te beschicken van al-
vorens met seeckerheyt te konnen weeten, off deselve niet reets
mei hypotheeke beswaerl oiï aen andere verkogl off getrans-
porteerl mogten syn, en aen d'andere zyde ook de saeken in
ilie staet en klaerheyt Ie doen brengen, waerdoor den Secre-
taris van Scheepenen een ygelyk biervan ten eersten soude
konnen onderrigten ende verseeckeren en syne eygene schaede
in ras van erreur voorkomen, goedgevonden en lieslooten voor
hel toekomende dese \asle ordres te beraemen.

Eerstelyk, dat by alle voorvallende hypnlhecalien van vaste;
goederen, soo voor den geregte als Weesraeesteren, de Secre-
tarissen van Scheepenen en Weesmeesteren respective, ieder
sooveel hunne dienst aengaet, sullen moeten besorgen, dal siükx
niel alleen op den dorso der orgineele coopbrieven off andere
transporllirieven van eygendom, maer ook in hel prothocol
derselver coopbrieven in margine van deselve genoteerd werde,
mei aenwysinge van den datum en folio, waerop dn. verband-
brieff in 't prothocol der Scheepenkennissen en Weesmeesteren
kennissen respective geregistreerl staet, om deselve te gereeder
li' konnen \ inden, gelyk dan ook weder ler contrarie by bet
alllietaelen en royeeren van eenige schuldbrieven de gemelte
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secretarissen respective sulx ineède telkens, niel alleen op de
voorsz. actens in't prothocol der Scheepen kennissen ende Wees-
meesters kennissen respective, maer nok in het prothocol der
koop- en transportbrieven, mitsgaders op die coopbrieven selffs
de voorsz. ontlastinge sullen moeien aentekenen, op dat ter
eerster opslagb l>\ beyde die prothocollen en de koop- en
transportbrieven soude konnen blyken off die onroerende goederen
beswaeii syn off niet, om ingevalle van 't eerste sigh voor den
verkoop off een tweede verband derselve te konnen wagten.

Ten tweeden, dal den Secretaris der Weeskamer over sulkx
gehouden sal wesen alle verbandbrieven, die reets voor Wees-
meesteren gepasseerd en niel voldaen off geroyeerl s\n. aen
den Secretaris van Scheepenen ten spoedigsten schriftelyk op te
geven en die in'! toekomende gepasseerd sullen werden, uyilerh k
binnen drie daegen na het verlyden derselve. olie by eenige nala-
tigheyt verbonden syn de schaede te draegen, die daerdoor mogt
veroorsaekt werden, gelyk liv. Secretaris der Weeskamer, mecde
(even als hiervooren van den Secretaris van Boedelmeesteren,
sooveel aengael de reets gepasseerde boedelmeesters kennissen,
is gesegt) by hei afleggen en quiteeren van eenige weesmees-
ters kennissen sulx. niet alleen in 't prothocol der Weeskamer
in margine sal noteeren en deselve alsoo royeeren, maer ook
't selve telkens schriftelyk moeten opgeven aen Scheepenen,
opdat ter ordre van haer eerw. d'aenteekeninge van 'Leen en
't ander op de coopbricven als in de prothocollen door dm
Secretaris van Scheepenen soude konnen besorgt werden, even
als hier boven reets in 't breede g'ordonneert staet.

Ten derden, dat den Secretaris van Scheepenen by opdragt
van eenige verkogte vaste goederen off overschryvinge van
eenige g'erffde off gelegateerde huysen en landeryen na het
presente gebruyk, dal sedert A°. 1605 ingevoeld is, deselve
aen de gecommitteerde Scheepenen niet sal mogen overgeeven
om getekend en hesegeld te werden, voor en alleer hyopden
dorso, niet alleen de betaelinge van 'sheeren geregtigheyt ge-
noteerd, maer ook nogh huylen dien daerop gesteld en onder-
tekend sal hebben, dat li\ wegens dien verkoop ofte andere
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overschryvinge de behoorlyke notitie geschreven en ondertekend
heefl op de vorige koop- off transportbrieven selffs, die er
in wesen en nogh niel genoteerd mogten syn, en buyten dat
nogh in 'l prothocol in margine van deselve, soo verre men
de vorige by terugsoekingb na d'executie, sederl ontrent 25
jaeren verleeden in de coopbrieven gepractiseerl synde) sal
konnen naspeuren, mei aenwysinge van de datums en folio
der nieuwe koop- off transportbrieven, om alsoo voor te komen,
dal 'er mei die oude koopbrieven (dewelke somwylen by ver-
schil ever eenige oude servituten, mitsgaders gemeenen off
privativen eygendom van scheydmuuren als anders tol een
rigtsnoer moeten dienen, en daerom niet wel sonder nadeel
der eygenaers simden konnen vernietig) werden), nogh ook
mei het ligten van een copia derselve geen bedrogh soude
konnen gepleegl werden: des sullen dan nek gecommitteerde
Scheepenen geen koop- en transport- off wel overschryvingh-
brieven mogen onderteekenen ofte besegelen, voor en aleer de-
selve notitie op den dorso derselve gestelt en door den Secretaris
ondertekend sal syn; en sal ook deese notitien door de,Secr-
etarissen van Scheepenen en Weesmeesteren respective gedaen
moeten werden op den dorso der Scheepenen kennissen en
Weesmeesteren kennissen respective, ie welen, dal hel verband
door haerlieden ook op de laetste koopbrieff aengetekend is.
eer dal gecommitteerde Scheepenen off Weesmeesteren respec-
tive deselve sullen vermoogen ('ondertekenen en ie besegelen.

Ten vierden, dal den Secretaris van heeren Scheepenen
voortaen gebonden sal wesen, niel alleen tot verligtinge,
decharge >-n gerustheyl van heeren Weesmeesteren en voorts
van alle andere, die genegen syn eenige vaste goederen Ie
koopen off haere gelden op hypotheecq van deselve uytsetten,
op haere begeerte en sonder de luyden noodeloos op te houden
off langer, als hel nodigh is, ie laeten naloopen, by de protho-
collen na ie sien off deselve niel reeds beswaerdoffaen andere
verkogt en getransporteerd mogte syn en. des gerequireerd
weidende, daervan een schriftelyk blyk, mei syne gesroonelyke
bandtekeniuge bekragtigt, te geven, waertoe hem defl president
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ook stiptelyk sal houden, wanneer iemand over eenig uytstel
off ongeriefelykheyt mogl komen klaegen, maer ook te ver-
goeden de schaede, die door desselfs verkeerd berigt in deesen,
mitsgaders ook in cas van onwilligheyl ofte versuymenisse,
'tsy in liet nasien der prothocollen off omtrent de voois/..

g'ordonneerde notilien, mitsgaders ook in hel al te bet off
wel incompleet opmaeken der regisiers op de prothocollen in
der lyd mochten veroorsaekt werden, mils hy voor elk jaers
prothocol, dat nagesien werd, en ook voor yder briefje, dat
daervan komt al' te geven, twaelf swaere stuyvers van de
requiranten sal mogen genieten, in stede van de aght, die
10l nogh toe dacrop gestelt syn geweest.

Hier om dan sal men in de registers der koop-en transport-
brieven niet alleen brengen de namen der verkopers qq„ ilic
als secretarissen, vendameesters, voogden, erlfgenaemen, execu-
teurs off andere gemagtigdens eenige opdragt doen, maer ook
de naemen der principaele eygenaers selve, welker goederen
de bovengeni. persoonen in haere voorn, qualiteylen mogten
komen te transporteeren, 't welk ook in cas van hypothecatie
komende voor te vallen, meede soodanig in het register van
dat prothocol g'observeerd sal moeten werden; wel lettende,
dat ook namen, die abusivelyk met diverse letters begonnen
werden, als G, S, K en Z. ook onder alle die vier letters
geregistreerd werden, en soo voorts.

En aengesien 'er om in deesen een volkomen securiteyt voor
de ingesetenen alhier te betraglen ook noodsaekelyk vereyst
werd, dat er ten reguarde der reets gepasseerde hypothecalien
van onroerende goederen, item verkoopinge en transportbrieven
meede even soodanige aentekeningh gcdiicn werde op de
brieven van eygendom der reets verhypothequeerde off wel
verkogle ofte overgeschreven huysen en landeryen, mitsgaders
in margine van deselve ten prothocolle selffs, soo is ten dien
eynde ook goedgevonden by affictie van biljetten en gom-
felagh de ingesetenen alhier te bevelen, alle deselve verband-
brieven oflc scheepen-kennissen, benevens de daertoe speclerende
koop- en overschryvings-hrieven ofte andere instrumenten
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van eygendom, onder haer berustende, soomede de koop- on
transportbrieven der vaste goederen, die buyten eenigh vcr-
band, vry en lieber, in eygendom beseeten werden, met de
vorige coopbrieven, daerloe gehoorende, te verthoonen aen den
balliuw en gecommitteerde Scheepenen, die daertoe nevens
den Secretaris ofte geswore clercq iles Maendags, Woensdaghs
en Vrydags na de middags de kloeke 4 uuren sollen vaceeren
om daerop de voorsz. aentekening Ie stellen: en sulkx volbragt
en do. aentekening ook by die prothocollen in margine gesteld
synde, do. brieven de facto aen de crediteuren weder te res-
titueeren, sonder eenige daertoe over te nemen ofte op bel
stadhuys te houden leggen, maer integendeel degeene, welke
voor die tyd niet voortgeholpen konden werden, met liacre
brieven 10l de naesle sittinge weder Ie laten vertrecken,
mits daervan houdende een naemrolletje om die persoonenter
volgende sittinge allereerst vooii ie helpen en voor andere.
later komende, te prefereeren, waerloe de voorsz. scheepen-
kennissen, coopbrieven, etc, binnen ses maenden na de publi-
ealie deeser oi'dre in voegen ende ten fine voorsz. aen den
balliuw ende twee gecommitteerde Scheepenen sullen moeien
vertoond werden, op pcene, indien sylieden bier sclll's in loco
present geweest mogten syn, van haer reght van preferentie
niet Ie sullen mogen gaudeereu legen degeene. welke na dato
hypotheek op de selffste vaste goederen door onkunde erlangt
mogten hebben en alsoo door haer nalatigheyl g'abuseerd syn
geworden, en daerenboven nogh de verbeurte van 26 ryxd.
voor de vermaekinge van hel Stadhuys 10l laste van degeene.
die daerin nalatigli blyven, ten welken eynde den baillieuw
en gecommitteerde Scheepenen van ydere sitting behoorlyke
notulen van 't gebesoigneerde sullen moeten bonden, om te
konnen doen blyken, wie 'er nalatigh gebleeven mogl syn in't
nakomen deser ordre.

12 April. Instructie mor lid leprozen-huis op het eiland
Purmerend.

Alsoo in voorgaende tyden, wanneer dese regeeriuge ont
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waerde, dal verscheyde ingesetenen deser stad, door Godes
hand besogl geworden met de affschuwelyke en besmettelyke
siekte van lazernye, ten besle der gemeynte nodig geagl
wierd deselve elendige inenschen te separeren van den gemeenen
ommegang der menschen ende daertoe te stichten een affge-
sondert liuys, mitsgaders by provisie te beraemen eenige
ordres en reglementen, die in hetselve nodig waren Ie weiden
geobserveert, gelyk 10l nogb toe wel is geschiet, maer wy
nu ontwaeren, dal door verloop van lyd veele quaede practyc-
quen en infractien tegens deselve goede ordres syn ingeslopen,
die aldaer de rust, vreede, liefde ende goede huyshoudinge
hebben doen vervallen en negligeren, tol grool nadeel van
deselve miserabele menseben, 'i geen egter sim niet behoort,
soo is 't. dal wy lul voorkominge van verder verval hebben
ten hoogsten nodig geagl deselve voorgaende provisionele in-
structie in sommigen te ampheeren ende wyders op nieuws te
arresteeren, in maniere als volgl :

Van de Buy ten Regenten.
1. Eerslclyk, is goei gevonden en verstaen, dat, gelyk nu

eenige jaeren herwaerts is geobserveert geworden, de bazen
van hel eylandl Onrust in der tyd successivelyk altyd tot
eerste bayten regenten van gemelte Imys sullen werden ge-
stelt, oimne vermits de naebyheyt, des noods, prompte ordres
Ie kunnen stellen ende den binnen regent Ie adsisteeren.

2. Dal wyders lot mede-regenten van gemelt huysjaerlyks
sullen gekosen werden twee bequaeme luyden, uyt voorgaen-
de nominatie van een dubbelt gelal by becren Schepenen Ie
doen, namenllyk een Comp'. dienaer en een vry burger, die
met en benevens den baes van Onrust in der lyd (gelyk
gesegt is) onder den naem van buylen regenten, den toesigl
ende de administratie van opgem. huys sullen hebben.

.">. Dat ten minsten een van deselve buyten regenten twee
reysen in ydcr maend en bovendien, soo menigmael als de
nood sal vereysschen, nae het eyland sullen moeten gaen, om
aldaer te sien off alles in goede ordentelykheyt werd gehouden
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on. des nodig synde, tegens 't versuym de gerequireerde ordres
te geven.

4. Ende specialyk neerstig inquireeren wegens hel gedrag en
manieren van hel leven der melaetse ende de bediende van 'l
meergemelde huys, mitsgaders de soodanige, waer overeenige
klagten v 'komen, nae exigentie van saeken bestraffen offte
corrigeeren.

:;. Dal sy hun insgelyx ook by de melaetse sullen informeren
off deselve in alles conform de ordres gehandell ende getrac-
teerl werden, omme, ingevalle van klagten, daerinne mede te
voorsien ende neerstiglyk besorgen, dat die miserabelen niel
werden verkort, gevexeerl offte eenig ongelyk aengedaen, veel-
min dooi- yniand geintimideerl in hunne regtmaetige klagten
aen de buyten regenten voor te stellen.

6. Suilende den binnen regent, ingevalle van klagten over
hem, sig mede moeien onderwerpen aen de censure van de
buyten regenten voornoemt, waer loe haer luyden by desen
volkomen maglende authorileyl werd gegeven.

7. Den buyten regent op Onrust ende die van Batavia
sullen mede gehouden syn, soodrae hun eenige kennisse dooi-
den binnen regent werd gegeven, wegens eenige fouten offte
ondaden. die straffe ende noodwendige correctie meriteeren, dooi-
de melaetse begaen, hun derwaerts te begeven om, ten haeren
overstaen, de saecken Ie doen examineeren en nae bevinding
en exigentie over deselve straffe te oeffenen en exempel aen
de anderen te statueeren.

8. Met die limitatie nogthans, dat de straffe, die sy sullen
oordeelen nodigh ie syn, niet sal mogen excedeeren het setten te
water en rys in een donkere kamer offte nytterlyk delaersingemet
de dagge, hlyvende de verdere misdaeden en straffen corporeel,
die de domcslique correctien excederen, aen de recherche, exami-
nalie en executie van den officieren regteralhiergereserveert.

9. Wyders sullen de buyten regenten ook gehouden syn,
gelyk lot nogh toe altyt is geobserveert, alle jaer precys
reeckeninge van hunne administratie te doen, puhlyk ende
ten overstaen van gecpmniitteerdens van dese taefel.
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10. Enilc sullen eyndelyk neerstig sorge draegen, dat de
poineten, in dese instructie gestell, mitsgaders alle ordres,
van lyd tol tyd liy dese laefel 10l cultivering van een goede
huyshoudinge geëmaneerl (die alle ende eeu ygelyk van dien
sonder alhier voor geinsereerl werden gehouden), preciselyk
ende versuym naegekomen werden, op peene van onse hoogste
indignalie.

Van den /linnen Hegenl.

11. Verdere, aengesien een goede huyshoudinge vereyscht,
dat'er ymand sy, onder wiens oogh dagelyx liet noodige werde
verrigt, ende door desselvs presentie alle onordentelykheden
geweert, is goet gevonden, op denselven voet als voor heen, aen
ili' buyten regenten toe te voegen endagr toe aen te stellen een
vroom en bequaem persoon onder den naem van binnen regent.

12. Dal daer toe altyl sal verkooren werden een chirurgyn
oll'le andere bequaem persoon, 'l sy een Comp*. dienaer offeen
burger, de getrouwde ie prefereeren voor de ongetrouwde,
op soodanigen gagie en tractement, als daer toe bereyts is
gedecerneert.

17». Deselve binnen regent sal altyd syn vast verblyf moeten
houden op 'leyland Purmerent, in dewooningedaertoebereyts
geprepareert, sonder daervan te mogen absenteeren en nae
Batavia off elders nae Ine ie gaen, ten sy hy daertoe alvöorens,
om goede redenen, van een der huyieii regenten permissie sal
hebben verkregen, op peene van -•> nis. ten profyte van 'i
huys ie verbeuren.

14. Dal, soo wanneer h\ permissie, als voorsegt, sal hebben
bekomen, alvöorens ie vertrecken, de sleutels, de administratie
raekende, ende hel opsigl overgeven en demanderen sal aen
syn eersten chirurgyn, die geduurende dessehs absentie op alles
een goei en waekend oogh sal moeien houden en hy weder-
komste van alle hei gepasseerde ende verstreckte aen denselven
hehoorlyk rapporlende reecq. doen, mitsgaders byonverwagl
voorval den buyten regent op Onrust kennisse en communicatie
geven, in diervoegen als van den binnen regent gesegl is.
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DEEL 111. "9

15. Dal liy. op Batavia gekomen syiide, terstonl kennisse
van syn konisle sal hebben Ie geven aen de buyten regenten
alhier, mitsgaders vertoonen 'l blyk van syne verkregen per-
missie en communicatie geven van alles, 't geen den regenten
noodigh is te welen, hel eyland concernerende.

16. Ende insgelyks wederom syn terugkomst op het eyland
Purmerenl terstond aen den buyten regent op Onrust bekenl
inaeken.

17. Den binnen regenl sal mede gehouden syn preciselyk
tweemael in yder week, wanneer presenl is, als opper-chirurgyn
het verband der patiënten te adsisteeren, mitsgaders de ronde
doen liy alle siecken en impotenten, om alsoo selvs te ont-
vvaeren, wat hun simde mogen ontbreken, en behoorlyk ordre
te stellen tol derselver soulaes en benodigtheden, mitsgaders
in hel gemeen wel gaede slaen, dat een yder der melaetse
hunne maendelyxe rantsoenen en coslpenningen, conform de
ordres, komen te genieten.

18. Sal ook mei de uytterste vlyt en sorgvuldigheyt weeren,
dal door \ mand, wie hel ook sy, eenige sterken drank, inadal
en andere schadelykheden op hel eyland werden gebragt, onder
wal prelexl sulkx soude Blogen werden gelenteert, op ver-
beurte van deselve wharen, mitsgaders een boete van lOryxds.,
de helffte ten proffyte van hel huys, ende de andere helffl
voor den binnen regent ende den aenbrenger, soo d'er een is.

19. Dal hy sigh neerstiglyk sal informeren, off het goed
leven, harmonie en vreede onder de melaetse is; en, soo wanneer
eenige questie onder deselve mogte komen voor te vallen,
terstond daervan kennisse geven aen den buyten regenl op
Onruslende ook, wanneer de saeeken uvlslel kunnen luien,
aen de buyten regenten op Batavia, souder sulkx op eygen
authorileyl aff te doen, 't geen wel scherpelyk werd geinter-
diceerl hy desen, ten waere verschillen van geen importantie
en die door hem in der minne soude konnen by gelegt werden.

20. Dogh sal hy evenwel vermogen, des noads, de onge-
hoorsaenie, over wie eenige correctie off straffe nae den inhou-
den van 't 8' artieul te oeffenen sal syn, h\ provisie en lot
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voorkominge van onheilen, in een donckere camer lé confi-
oeeren tol de overkomste der buyten regent off regenten.

21. Mitsgaders ten opsigte der slaeven, die ten dienste
van hem, hel linys ende de melaetse aldaer werden gehouden,
soodanige domestique straffen (tellenen, als alle huysvaders
alhier gewoon ende gepermitleerl syn.

22. Ende alsoo mis is te vooren gekomen» dat, door schan-
delyke oogluiking der voorige binnen regenten, vele knevelaryen
en affpersingen van geld door de huysslaeven van dese mise-
rabele melaetse, jae selfs van de almissen, die aen deselve
door dese en geene werden gegeven, onder pretexl van extra-
ordinaire diensten en andersinls syn gepleegt, wae.rin mede
voor al dienl Ie werden voorsten, SOO is'l. dal wy den
binnen regent op 'i hoogste recommandeeren daer tegens alle
mogelyke devoiren aen ie wenden, hiernaè neerstig en geduu-
riglyk inquirerende, en de schuldige rigoureuslyk te. straffen,
veel min daeraen sel\s ir participeeren, op peene van depor-
temenl en arbitrale correctie.

23. Des sal hy mede goede ordre stellen, dat de slaeven
in allen' doelen de melaetse ten dienste syn, daer en soo
't behoort, voornamentlyk aen soodanige miserabele, die niet
in staet syn jetwes voor hun selven ie konnen verrichten,
derselver Doodwendigheden aenbrengende, hunne wooningen
schoon maekende en de vuylnis halven uytdragende, ende wal
des meer sy. sondei deswegens jetwes van deselve aff te pers-
sen ende genieten, suilende, gem. binnen regent oock sig hebben
ie wagten voorschreven slaeven voor syn eygen gebruyk en
profyl van 'l eyland elders nac toe Ie senden. liels\ om hout
te kappen, kalk ie branden offte tot eeuige andere diensten
nae Batavia.

24. Eyndelyk sal h\ maendelyx moeien opmaeken en
overgeven aen de Imylen régenten de eassa- en consumptie-
reecq., in behoorlyke ordre gestelt, mitsgaders alhier van de
buyten regenten op Batavia komen ontfangen de kost- en
maendgelden, die maeudelyx lm dienste van 'thuys werden
vers treekt.
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25 Insgelyks aen de Ituyten regenten lerstondl oversenden
quitantie van alle verslreckingen, die hem van Batavia door
deselve werden toegesonden.

20. En wyders generaryck besorgen, dal dese instructie,
in 't gene syn ampl ende huyshöudinge concerneert, volkoment-
lyk in alle syne deelen werde naegékomen en opgevolgt.

Van de Melaelse.

27. Niemanl sal in dii hnys geadmitteert werden dan die
geene, die nae voorgaende visitatie der ordinaire visitateurs voor
besmei verelaerl sy, en vermits onvermogen ordonnantie van
de buyten regenten daer toe sal hebben bekomen.

28. Ende sullen de s lanige in hetselve luns moeten in-
brengen alle hetgeene s\ in do werelt hebben ende van
andere in der lyd sonde mogen komen te erven offte Ie ge-
nieten, sonder daervan in eeniger maniere te mogen disponeren,
als verslaende dal helselve len prols Ie van't huys sal werden
aengehouden.

29. Dogb is dil te versteen van de soodanige, dfe ten costen
van gem. huys aldaer wenlen onderhouden; maer diegeene, die
vermogen syn bun selven Ie onderhouden, buyten lasi van 't
luns, sal hel vryslaen daer buyten te blyven, inils deselve.
sou diae voor besmei werden gekent ende verclaert, hun buyten
dese sladl sullen moeien begeven nielter woon en buyten den
ommegang der menseben.

r>o. Maer hetgeene de melaelse met hunne neerstigheyt
en handwerk sullen koiineu winnen, sullen sy mogen tol hun
nooddruft") te besteden, maer niel aen andere weggeven off
oneerlyk verquisten.

51. Niemanl der melaelse in gemelte huys sal sigh ver-
stouten den binnen regent nu-l woorden off werken te injurieren
off veraglelyk te bejegenen, maer hem in alles als een gemeen
vader gehoorsaemen, beminnen en behulpsaem syn, in al het-
geene 10l welstand van 'I huys en onderhouding van de goede
ardres sal nodig syn, op peene van wegens de overtredinge



1708. J. VAN HOORN.612

van dien door de huj Umi regenten, op de aenklagte van den binnen
regent, nae exigentie gestraffl ende gecorrigeerl te werden.

52. Niemand sal vermogen Ie absentceren uyt het morgen-
en avondgebed, maer gehouden syn preciselyk aldaer mei alle
ootmoed en nedrigheyd te verschynen, lens\ diegeene, die door
swaere sieckte en swakhèyt daertoe onhequaem syn, oppeene
mui arbitrale correctie nis boven.

3.">. Niemand sal eenige twisl off krakeel mei denanderen
maecken, maer alle tragteii in rusl en vrede te leven, op poene
als vooren.

54. Ten welken eynde niemand sal mogen dobbelen, speelen,
droncken drincken, vloecken, sweeren offeenige ongeregeltheden
Ie bedryven, <>|» arbitrale correctie als vooren.

35. Veel min eenigen stereken dcanck, arak. madal en
andere diergelyke schadelyke whaeren te gebruyken off op hel
eyland te brengen, door anderen ie doen brengen, offle de
aengehragte te koopen off aen te nemen, op verbeurte van
deselve en arbitrale correctie voor de melaetse off diegeene,
die 10l hel Imys behooren, en voor die van buyten kinnen,
hoven de verbeurte van hel aengebragte, 10 ryxd*. ten prt'ffyte
als hoven art. 18 is geseyt, tol welkers voldoeninge ile soo-
danige bv wevgeringh sullen mogen aengehouden en eeconfi-
neert werden, waertoe den binnen regent geauthoriseerl weid
by desen.

56. Ende werd tol voorkominge van dien ook den veer-
man, die voor svu volk sal moeien inslaen. wel scherpelyk
den aenbreng van gemelde drancken en wbaren verboden.
gelyk sidx ook by de ordonnantie offte reglement, den 19
Augustus 1693 voor deselve beraeml en agter desen in copia
gevoegt, is geinterdiceert op peene van deportement.

37. Die egter sal gehouden syn over te voeren alle hetgene
hem buyten des door de buyten regenten len behoeve van 'I
luns off eylanl werd gelast, daermede opstonds, ingevolge de
ordres aen hem gegeven, ie vertrecken en alvoorens In een
der buyten regenten aen te komen, om te vernemen ofl'er
nogh iels te belasten sy.
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58. Niemand sil sonder verloff van den binnen regenl ver-
mogen van 'i eylandl off elders heen te gaenoff, permissie bekomen
hebbende, langer wegh blyven, als den I yd, die hem \ ergunl sal syn.

r.O. Degeene, die om almoesen uyl te deelee offte haer
vrunden en oaebestaende ie besoeken op het eyland aenkomen,
sullen mei liescheydentheyl moeten werden gehandelt, sonder
aldaer te mogen vernagten, gelyk nuk alle andere luyden, op
dal eylandl niet gehoorende, ten waere daertoe door onvaerbaer
weer ofl andere gevallen genootsaekl mogten werden, in welke
gevalle den binnen regenl haer de vereyste plaetse ter ver-
nagtinge sal moeten geven en aenwysen.

40. Niemanl sal vermogen eenige boomen offaertvruchten
ie. schenden off wegh ie nemen.

41. Maer sal een yder Ie vrede moeien syn mei de spyse,
costgelden, randsoenen endc wooninge, die hun conform onsc
ordres gegeven, toegelegl ende aengewesen wei-den, sonder
tegen segsren offte murmurering.

42. Dogb sal hel. die geene vrystaen, die eenige regtmatige
klagten vermeynen te hebben, deselve hy monde aen den
binnen regent off, sou de klagten hem mogten concerneren»
sonder beschroomt op de aénkomste der buyten regenten (die
tol dien en anderen cyude 2 mael des maends sullen ver-
schynen) aen deselve bekent Ie maecken.

45. Ende eyndelyk sal een yder betragten dese onse in-
structie ende ordonnantie, voor soo veel hem aengaet, mitsgaders
alle reets gegevene ende nogh Ie gevene ordres. stiptelyk nae
te komen, want wy deselve tol onderhoudinge van de rust,
vrede en welstand) van dit huys hebben nodig geagt.

12 Julij. Vergunning aan de Diakenen, »als luyden van
■Innurc en eeré", aan de voorlezers .en kosters de ten
behoeve van de «ruien en run hei Leprozen-huis gecol-
lecteerde gelden naar hunne woningen mede te nemen.
»'t sy nae voorgaende tellinge, dun wel om sulex in
*derselver huysen te doen, om deselve vervolgens ie

bestellen, daer het behoort."
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Vroeger werden die gelden voorloopig bewaard in kistjes,
aanwezig in de consistorien der verschillende kerken.

Diefstal in de Portugesche kerk gaf aanleiding 10l dezen
maatregel.

12 Julij. Bepaling, dal -10l lui afsieri" van, opium
slechts Compagnie's dienaren en geene inlanders ge-
bruikt zouden worden.

De ciseh van opium uil Bengalen voor Batavia werd gesteld
n|> 1000 a 1200 kisten, »cven als sedert eenige jaren is
»gescliicl."

16 Augustus. Wijziging van hel bepaalde op 25 Maart
1708, voor zoo verre betreft liet schriftelijke bewijs,
door den Secretaris van hel Collegie van Schepenen
af te geven, nopens lui al dan niet bezwaard zijn
van va si e goederen.

De protocollen der koopbrieven en Schepen-kennissen ver-
keerden in zoo weinig practischen slaat, dat de Scerelaris
meermalen een dag en langer noodig had om na te gaan ol'
ecnig land al dan niel bezwaard was, en meestal de kwestie
niet kon oplossen.

De Regering bepaalde daarom, dat de Seeretaris, »10l ler
»tyt ons requisit in het opbrengen en vertoonen aller ver-
»bandbrieven ofte Schepen-kennissen, etc. sal wesen volbragt,
«niel redevabel sal wesen voor de schade, die dese of gene
»hy een quade ofte verkeerde opgave van hem, Seeretaris,
»soude mogen komen Ie lyden, tenware bysupinenegligentie
•van denselve."

Bovendien werden aan den Seerelaris twee personen toege-
voegd om hem hij dit werk behulpzaam te zijn.

11 September. Bepaling, dal de Secretaris nut hel
Collegie van Heemraden een borgtogi van 2,000 rijks-
daalders moest stellen.
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8 November. Uitschrijving van een algemeenen bede-dag
wegens hei aanstaande vertrek van de retour-vloot.

10 December. Bepaling, dat zoowel in de Portugesche,
oh in de inlandsche kerken, binnen en huilen de stad
Batavia, de Maleische en Portugesche godsdienst-oefe-
ningen hij beurten zouden worden gehouden.

21 December. Last <>j> de buiten-kantoren, dot ■ulle
•saken, aldaer voorvallende, 't sy in 't civiel of crimi-
otieel, betreffende Compagnie's dienaren, burgeren en
«andere, aldaer gesetene subjecten, niet meer herwaerds
»| Batavia] gerenvoyeert, moer daer ter plaetse afgedaen
•>en ter executie gebragt sullen moeten werden."

De Regeering vaardigde dien last uil, omdat zij bespeurd
had, «lat »liei misbruyk op verscheyde plaetsen meer en meer
toeneem! om dese en gene saecken, soo civiel als crimineel,
aen mis te renvoyeeren en de delinquanten herwaerts te senden
om liy den Raad van Justitie deses Gasteels g'examineerl en
gestraft te werden, directelVk aenloopende tegens het requisit
der Justitie, begerende, dat, om door de straffe een exempel
tol afschrik van andere te stellen, den delinquant, hoe spoediger
hoe liever, en dal ler plaetse van het delict g'executeert werde,
daer integendeel mei dal herwaerts senden der misdadigers
den meesten lyl niet anders uytgewerkt werd, dan dal de
misdaden ongestraft blyven, dewyl den reuter daeromtrent
svn officien iel vermogend is te fungeeren, omdal de delinquanten
meest altyd liei feyt ontkennen en hier ter plaetse geengele-
gentheid is om '(selve na te vorschen of haer daervan te doen
overtuygen, maer alleen ter plaetse, daer hel feit begaen is;
op welke plaetsen, wanneer onse ministers, specialyck daer
nog fiscaels geslell syn, haer best komen Ie doen om na de
bedreven werdende misdaden te inquireeren, sodanig als na
regt en practyekque gebruykelyk is, als dan na volbrenging
van hetsclve regt bequaem gemaekt syn om de straffen, daer
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toe staende, mei alle gerusligheyd Ie decerneeren en te doen
executeeren; als hebbende daer in loco in haer magt,hetgene
dan nog duyster wesen mogt, ten eersten nader te indageeren,
van alle 't welke den regter alhier tot de gerustheyd syns
gemoeds niet kan g'audeeren, gevolgelyk met soodanige saecken
maer nodeloos geobrueert en genootsaekt werd den misdadigen
by gebrek van bewys te ontslaen, tot groote kleynagting der
Justitie in de oogen der misdadigers, welker vrese voor deselve
aldus vermindert en de licentieusheyl tol het quade grotelyks
vermeerdert werd."

Die van Bantam en Gheribon, »als beyde /.eer na by gelegcu
»zynde". nioeslen in hals-zaken »of wel daer minder sware
»l\ I's tralie sonde moeien geschieden", de, approbatie der Hooge
Regering blijven verzoeken alvorens de executie van het vonnis
ie laten »voortgaan."

Die van Samarang. »als 't hoofd-comploir van .lavas Oost-
cust", behoorden zulks alleen te doen omtrent doodvonnissen
van Europeanen, «welker executien zoo lange uytstel zouden
•konnen veelen."

De Residenten ie Palembang en Djjambi moesten zich toe-
voegen de officieren der schepen, indien deze ter plaatse aan-
wezig waren, om zoo doende een raad. uil minstens '6 personen
beslaande, te formeren en alle zaken naar Batavia Mijven op-
zonden, behalve »die van de onvermydelyke, domesticque cor-
»recliën harer suppoosten."

Eveneens moest de kommandeerende officier te Tandjoeng-
poera de militairen, die eenige capitale of andere, zware mis-
daad begaan badden, »wel versekert, met de stucken ten hare
"lasle" naar Batavia opzenden om aan den Advocaat-fiscaal te
worden overgeleverd.

21 December. Bepaling, dat <!<• inlandsche hoofden in
<!<■ landen, welke de Soesoehoenan aan de Compagnie
liml afgestaan, behielden decivileen crimineelejurisdictie
over hunne onderhoorigen en andere, vagebonderende
inlanders, "die 'm hoer district komen te delinqueeren."
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De bewuste landen waren Soemenap, Painakasan, Samarang,
Gabang, Cheribon, Soemedang, Indramaijoe, Painanoekan, Tji-
assem, Tandjoeng-poera en de Preanger.

Als lilels van inlandsche hoofden worden in «lil si uk genoemd:
«princen, gouverneurs, depattys, demangs, tommogongs, etc,
«nevens bare oemboels."

De Compagnie's dienaren mogten zich niet die jurisdictie
nici verder üilaten, dan «mei luc te zien, dat alles na behooren
«volgens de Javaense wellen ofte costumen, na den aarl dier
«menschen geschikt zynde, kome te geschieden."

De Regenten van Tjiandjoer, Tjiblagoeng, Tjikaloeng en
Tjilingsi moesten van »'l voorgevallene in hare districten"
kennis geven aan den Gouverneur-Generaal of aan hem,
•die zyn Edelheyd daer toe zal gelieven ie committeeren, —

•onverminderl hel gene reets nopende 'l pun! der justitie
»by de contracten mei de Cheribonse princen begrepen
staat."

Een en ander werd door de Indische Regering aldus gere-
geld «onder approbatie der Edele Heeren Principalen."

öl December. Toekennmg run vrijdom run hoofd-geld
voor drie Chinezen min Chinesche ex-leden run het
Collegie run Boedelmeesteren.

Eveneens genooi de kapitein der Chinezen vrijdom voor tien,
ieder luitenant voor vijl'en ieder lid van Boedelmeesteren voor
drie »stux."

1709.

ï Bepalingeti nopens de regtbanken in Indiè',
speciaal den Raad run jiixlitic te Batavia, »'t hoogste
uressort run justitie in Indie zynde."

Zie hiervoren, bladz. 585, alinea 2.
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!) April. Lnsi op ilcn Curatoi ad lites en den Secretaris
van de Weeskamer ogeene boedels, waar inne eenige
dr minste twyffelinge mogt wesen, door wien van beyde
*deselve moeten werden aangevaart, onder hun Ie nemen,
«alvorens d/mr over ie hebben erlangt de decisie o/te
»ordre en qualificatie van den Heen' Gouverneur-
»Generaal."

April. Bekendmaking, dnl alwie gelden van het
CoUegie van Weesmeesteren moest ontvangen, zich daar-
toe in persoon moest In-geren ler Weeshamer oji hel
Stadhuis, en wel des Vrijdags, «na d<d de uyt of
»afgevinge derselve \gelden~\ 's Woensdags te roren

synde de ordinaire vergadering-dag van gemelde
Weesmeeslcren) sal iresen gearresteert."

De gelden zouden uitbetaald worden door den Secretaris of
door gecommitteerde leden van liet CoUegie.

Leden van de Hooge Regering »ende derselver weduwen"
behoefden niet in persoon Ie komen, vermits dezen hel geld
aan huis zoude worden bezorgd.

25 Mei. Toelichting 10l hel plakaat van 169b
betreffende de overdragt van vaste goederen.

Door «ignorantie en onnoselheyt" hadden verscheidene in-
gezetenen van Batavia verzuimd aan de voorschriften van dal
plakaat Ie voldoen, len gevolge waarvan, hij slrikte toepassing
van hel plakaat, 10l confiscatie van hunne vasle goederen
zoude moeten geprocedeerd worden.

De Regering vond echter goed »dc sodanige van voorschreven
•versuytn Ie releveren, mits door desulcke sal moeien werden
«betaalt de geregtighcyl van den twintigsten penningh, diesy
»voormaels hadden moeten voldoen."

Ten aanzien van bezitters van vaste goederen, die »met geen
«testament of codicüle haar erfregt konnen verloonen en al-
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■leeulyck haar regl om daarin ah inteslato Ie succederen mei
•verclaringen van Chinesen of inlanders van geringe conditie
•tragten te bewysen," bepaalde ile Regering, dat Schepenen
bevoegd waren, in ras van kwestie, »liet selve als regters te
•desmeleren; dierhalven, wanneer 'er geen parthye advers is,
•soodanig, dat soodanigen lmys. erff of huil. by gebreke van
•erfgenamen, aan den lieer sonde vervallen," dan werden
Schepenen geautoriseerd »om uyl de geloofswaardigheyt der
•getuygen en andere adminiculen (voornamentlyck wanneer
•d'er nae affixie van billctlen ficen pretendenten mogten te
•voorsebeyn komen) ie oordeelen, of ook den eygendom op
•ditto besitters gedevolveerl is, sonder baar selven juyst niet
»al Ie stricl aan eenige subtiliteyten van regten ie binden,
«voornamentlyck wanneer de luyden onnosel en de erfjes van
«geringe waardye syn, om alsdan daarop maar voort te vaaren
■tot het verleenen van brieven van overschryvingh, voorna-
•mentlyck wanneer haar Eerwaardens daarenboven (gelyck
«veelmalen gebeurt) te vooren mogl komen, dal die besitters
»den overleden in syne armoede ter aarde bestelt en ook
«eenige dood- en andere schulden van denselven betaalt mogten
•hebben."

Aan Schepenen werd overgelaten »omme omtrenl de gene,
•die een buysie ofte stuckie lants van geen hooge waarde
•besitten (namentlyck die van souden mogen
•wesen voortgecomen en dienvolgens, nae den teneur van de
•Statuten deser slede onder den titul van slaven, articnj 13
»en 29, len deele dan wel in bel geheel aan den Heer syn
•vervallen, gelyck ook van alle andere ingeseteiien omtrenl
•sodanige gevallen) soodaaigh te handelen, als haar Eerwaar-
»dens sullen oordeelen ende bevinden billick Ie wesen."

5 Jnlij. Bepaling, dat de vrije vaart tüsschen Batavia
en Sumatra's Westkust mor 170!) »gecontinueert"
zoude worden.

Passen voor die vaart kregen echter alleen zij, die de
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Gouverneur-Generaal zoude vernemen «goede en bekende in-
»gesetenen deser slede te wesen."

2 Augustus. Toekenning aan de leden van den Raad
run justitie te Batavia run dezelfde emolumenten als
aan de permanente predikanten te Batavia waren toe-
gekend.

Zulks geschiedde op magtigina van Heeren XVU ncD
, vervat in

hun schrijveii aan de Indische Regering van 23 Augustus 1708.

2 Augustus. Intrekking van het besluit run L 2ë> Julij
1706 betreffende de verstrekking run nagelen, enz.

aan secunde personen.
Heeren Wil 1"" hadden, blijkens hun schrijven van 25

Augustus 1708, dit besluit «qualycb opgenomen."
Zoowel te Batavia, als elders, kon men in den kleinen winkel

verkrijgen een pond:
nagelen voor 80 in plaats-van 48 stuivers, /.waar geld;
noleii » »7 3/5

• » " 24 ■ » •

l'oely • 128 » » » 64 »

kaneel » 45 » » » ~>2 » » »

6 Augustus. Verbod mur den cipier der burger'boeijen
te Batavia iet* Ie rottieren run hel Lazurtis-huis voor
het sluiten en ontsluiten van besmette personen, «tlie
■ler visite daar gebragt werden."

16 Augustus. Voorschriften voor den afslager van den
Stads-vendumeester te Batavia.

Evenals vroeger bleef de afslager verpligt vendu-penningen
voor den Vendumeester Ie innen, wanneer deze zulks niet
zelf kon doen, — »tot svn [Vendumeeslcrs] risico ende onder
•sodanige precautien, als tol syn meerder securiteyl nodigen
"billyek geoordeelt sal werden."
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ln hol belang van de debiteuren aan het Vendu-departement
werd bepaald:
1" dat den afslager voorlaan geene vendu-gelden sul mogen

invorderen als op ile originele rollen, die door den Vendu-
meester ondertekent en mei svn cachet aan een draal
versegelt syn;

2" dal hy gehouden sal wesen de betalinge, 'tsy hy die in
'I geheel of ten deele ontfangt, telkens ler presentie van
den betaalder in margine vande schuldpost behoorlyck met
den datum te noleren en ondertekenen, en egter, als hel
tot meerder gerustheyt gerequireerl werd. ook een qui-
tantie al' Ie geven.

Hij was ook verpligl «dagelycx de ontfangene gelden aan
"den Vendumeester onder behoorlyck recepisse Ie tellen en
«vervolgens die rollen, na liquidatie, over Ie geven dom
»hem by den anderen ingebonden en bewaart te werden."

De afslager moest door Schepenen beêedigd worden «tot
>meerder gerustheyt, soo van den Vendnmeesler, als de in-
•gesetenen, vande welcke hy de vendu-gelden komt op Ie halen, en
•om hem Ie meer tot gelrouwigheyl in syn dienst te verbinden."

I!) Aiigiisius. Toelichting tot het besluit van ~i September
1705, betreffende gelden, onder administratie van Wees-
meesteren en mei fidei-commis bezwaard.

De Regering bepaalde, dal «sodanige gelden, soo lange die
•minderjarige toekomen, te welen, lul soo hoge somma, als
.. hv voorn, besluyt is gestell en bepaalt, intrest sullen mogen
»en moeien winnen; maar dat, wanneerse op meerderjaarige
»vervallen, alsdan de sodanige selve vuur hunne penningen
..sullen moeien sorgen."

19 Augustus. Bepaling, dat op de buiten-kantoren dood-
vonnissen niet geveld mogten worden «oyy approbatie
van den Gouverneui alleen, maar op die van tyn

«Ed. ende den raad."
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27 Augustus. Afschaffing run de belasting, geheven van
legaten en erfenissen huilen de descendente lijn, enz. ten
behoeve run de vernieuwing run het stadhuis te Batavia.

Deze belasting, bedragende de 20stl ' en 40 stc penning, is
afgeschaft ingevolge de missive van Heeren XVIF" van 23
Augustus 1708.

Zij had opgebragt 652% rijksdaalders, voor welkt; som bet
stadhuis bij het «comptoir generaal" werd gedebiteerd.

Het Opperhoofd van het generale soldij-kantoor werd boven-
dien gelast »'l gene van overledene, wiens reekening nog niel
»na 'l vaderland syn afgegaan, is genomen, weder op hare
«reecq. te laleu goed doen; ende voor de resterende, te weten,
•der gene wiens reeckening gesloten en ook na 'i vaderland
«afgegaan syn, een perfecte notitie aan de Camers, die sulex
»concerneert, te doen senden om aldaar, aan die hel compe-
teert, uytgekeert te werden."

8 October. Uitschrijving van een algemeenen bede-dag
wegens het aanstaande vertrek van de retour-riool.

15 October. Instructie voor de begravers run kruidnagelen.

«Klamme" (bedorven) kruidnagelen moesten begraven worden,
na eersï gewogen te zijn, »met '/, l'er cento uytslagh."

De kuil, waarin die nagelen gestorl werden, moest zijn lang
lü roeden, breed aan de kruin 28 voeten en diep 8 voelen,
Rijnlandsehe maat.

De nagelen mogten niet hooger dan O voelen in die kuil
liggen en bedekt wordtin, eerst mei paarden-mest en daarna
mei aarde, 10l 5 voelen hoven dén heganen grond.

BoVendien moesten nog allerlei voorzorgsmaatregelen tegen
bel stelen der nagelen genomen worden.

In 1709 zijn op die wijze 000,000 ponden nagelen ver-
nietigd
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PERSONEN-, VOLKS- EN PLAATS-NAMEN.

Abdoe'1 Bagoes (Wan), 175.
Amanus-grachl, '210.
Ambachts-kwartier, 179, 229,

242. 260, 319, 521. 322,
550, 545, 552, 574, 575.
416, 457, 491, 512, 530,
56 1 .

Ambon, 17, 22, 24, 35, 13$,
253, 342, 383, 438, 459,
555, 5G5, 574.

Ambonezen, 14, 424.
Anaslasius, 294.
Angké, 34, 210, 242, 247,,

572, 570.
Ibrtres), 197.

(rivier van), 27, 28,
104, 192, 215, 253,

527. 563, 578.
Ang Tionko, 544.
Anljol, 210, 242. 245, 572.

.' (redoule), 215,216,267.
. (riv.), 215, 421, 554,

578.
» (weg van), 570.

Antjolsche vaart, 8, -10, 284.
Armen-huis te Bat, 174, 178.

217, 28 J2, 285,
305, 402, 444.
(Chin.), 265.

Asahan, 10.
Atjeh, 10. 534, 535.
Awang (Inljeh), 27.

Babakan, 552.
Baeharachts-gracht, 197, 210,

211, 455.
Bali, 1(32. 172, 241.
Balinezen, ü, 9, 14, 16, 199,

212. 237, 239, 240, 244.
424, 517. 557.

Banda, 17. 20, 22, 35, 158,
255, 542, 459, 510, 555,
565, 574, 568.

Bandaneescli kwartier, 126.
Bandanezen, 14, 424.
Bandjermasin, 102, 172. 505,

525.
Bangary, 10.
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Banka, 172.
Bantam, 7, 59, 45,69,90,91,

109, 162, 172. 175. 178,
195. 194, 229, 251, 289,
469, 510, 016.

Bantammers, 172, 175.
Baros, 52, 119, 554.
Bekasi, 189, 190.

(lort), 199.
(rivier van), 27, 28.

Bengalen, 114, 224, 270, 421.
455. 589,590,014.

» (rivier van), 591.
Benkalis, 535.
Benkoelen, 555.
Berg (S. van den , 511, 511.
Besselman (H.), 510.
Bessels (Mr

. A.), 546.
Biliton, 172.
Biina, 17, 26.
Binianezen, 257, 259, 240,

244, 424.
Boeginezen, 10, 197. 257. 25'.».

240, 244, 424.
Boeroe, 25, 109.
Boeton, 514.
Boetonners, 14,257,259,240,

244, 424.
Bolswart .1.), 515.
Boom (de) Ie Bal., 44, 40,

195, 204, 206, 209,
207, 420, 421, 409
471, 500, 5G6, 000.

» (de) Ie Cheribon, 228.
Borneo, 59, 102, 105, 172,

229, 247.

I Boudewits (.I.)- 276.
Bovenlanden (Bat.), 214, 136».
Breur (A.), 292.
Bucquel (O.), r.16.
Buiten-kerk (Port.), 194. 538.

Calistratus, 296.
Camphuys (J.), 153.

! Ceilon, 50,223,253,270, 357,
570, 421. 433, 464, 472,
374, 598.

Celebes, 18, 147, 242.
Cheribon, 39, 150, 228, 289,

410. 4.-»: i, 523, 566,
016, 617.
(Pangeran Aria),866.

Cheribonoers, 229.
China, 40, 171, 2Ü4 — 266,

381, 494, 495, 497, 500,
507, 571.

Chinezen, o, ir>, 57. 40, 75.
74, «4, 108, 122. 138. 154.
171. 199, 207, 241, 251,
2114, 200. 202. 274, 282,

287. 541, 349, :.8:,. 404.
420. 425, 447». 499. 500.
502. 511, 517, 521, 557,
566, 5(17. 5119- 571. 575.
583, (".17, 619.

Coen (.1. I'.). 512.
Coxinders, 205.
Crevell (!'.). 120.

Danckerts (.1.), 120, 150.
Deenen, 45, 595.
Delft, 504.
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Deventer, 486, 580.
Diemen (A. van), 512.
Diestpoort, 89, 455.
Dipa Ningrat (Pangeran), 172.
Djamlii, 14. 102, 105. 172,

229. 535. 582, 010.
Djambinezen, 582.
Djohor, 10, 102. 555.
Dordrecht, 127.
Dorstman (A.), 465.
Dijk (J. van), 55.

Edam (eil.), 578, 597. 000.
Eede (A. van den), 48. 247.
Engeland, 49.
Engelschen, 7, 45, 178, 199,

595. 454, 455, 454, 503,
504, 550, 507.

Equipage-werf te Bat., 179,
502, 522, 552, 554. 559,
555, 416, 512.

Europa, 571, 598, 599.
Europeanen, 84, 90, 91,

122,241, 200,201,
555. 595, 487, 564,
010.
(vreemde), 404, 469,
470, 478, 504, 582.

Por sa, 10, 205.
Francis (.1.). 215.
Frankrijk, 54. 452, 526.
Franschen, 45, 511, 517.

Gabang, 017.
Gade 'M.), 550.

DF.F.L UT.

Galoeh, 428.
Galois (P. de), 126.
Garneel-grachl, 211.
Gelderland (punt), 301, 447.
Goens (11. van), 74.
Graan-magazijn ((lomp8), 299,

416, 4.-,-;.
Grogol, 57.
Gronerl (S. a), 296.
Groningen, 486, 580.
Groningen (punt), 582.

Haroekoe, 25.
Heil (H.), 31, 53.
Hendriksz (E.), 7,28.
Hendrix (M.), 7,16.
Hertog (M.), 292.
Heyrmans (J.), 559.
Hitoe, 23.
Holland, 257,547,549,551,555.
Ilnlsleyn (J. F.). 175.
Honimoa, 25.
Hoógkamer (J.), 554.
Hoo|» (C. de), 125.
Hoorn (J. van), 258, 507.
Hospitaal (Cliin.) Ie Batavia,

281, 285, 591, 559,
559, 500, 570, 575.
(Comp*), 91, 281.

» enslads-apotheek,276.
Umi (A.), 275.

lerland, 39.
Indrapoera, 178.
[ndragiri, 7, 10, 14, 555.
Indramayoe, 017.

40
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Jakatra, 14, 28, 57, 75, 168,
210, 216, 229, 237, 239,
240, 453.

Jakatra (fort), 267.
Jakatrascheweg, 213,214,376.

» zuider-bovenlanden,
200.

Japan, 5, 381, 433,442, 526.
Japara, 37, 95, 102, 163. 193,

247, 288, 289, 351, 590,
423, 469, 563, 368.

Java, 13, 114, 132, 162, 177,
590, 410.

« (midden-), 9, 410.
» 's-Oostkust, 6, 17, 40,

158, 171,172, 194.229,
265, 542, 411, 425,
429, 503,324, 555,567,
585, 616.

Javanen, 9, 14, 16, 61, 157,
149, 162. 170, 184, 190,
206, 212, 257, 259, 240,
244. 410, 424, 427, 517,
518, 580.

Jonker (kapt.), 247.

Kaap de Goede Hoop, 49, 50,
508.

Kaffers, 5,69, 90, 95, 298,424.
529, 584.

Kajeli, is.
Kambodja, 264, 266, 268.
Kamper, 10.
Kampong-Bali, 584.
Kanaal (het), 39.
Karet (negorij), 570.

Karlasoera, 563.
Karla Soda, 189.
Kasteels-gracht, 200, 207, 306.

-kerk, 285.
Kasli/.en, 204.
Këdah, 10.
Kediri, 16.
Këlang, 10.
Kerk (Duitsche) Ie Bat., 344.

» (gereformeerde) te Bat.,
123, 12G.

■ (groote) te Bal., 81, 69.
. (inl.) te Bat., 833,618.
» (Maleische) te Bat., 130,

194, 288.
» (Neil.) te Bat., 64, 133,

146,192, 194,283,447,
314, 333.

» (nieuwe) Ie Bat., 447.
» (Portugesche)teßat.,B9,

130, 194,285,344,382,
387,471,528,303,379,
614, 013.

Kerkhof (Cliin.) te Bal., 163,
455, 583.
(inl.) Ie Bat., 210.

Klapper-gracht, til.
Koepang, 237, 383.
Komaringan (spruit), 199.
Koromandel, 3, 9, 19, 224,

270, 421, 433, 436, 471,
889, 590.

Krawang, 27, 427, 521,523,
531.
(riv. v.), 177, 229,
242, 470.
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Krokot, 57, 455. 459. 576.
» -rivier, 197.

Kuiper (eil.), 327, 594, 595,
597.

Larike, 25.
Lazarus- of Leprosen-huis op

liet eil. Purmerend, 11,75,
74, 78, 79, 109, 115, 118,
124. 125, 144, 155, 156,
227. 255, 248, 255. 261,
284 — 286, 299, 546, 584,
587, 595, 410, 465, 469,
518, 522, 556, 579, 585,
605, 615, 620.

Leenen (Z.), 126, 150.
Leeuwinne gracht, 89.
Lombok, 162. 172.
Lontoor, 21.
Loon (I'. van), 292.

Mactsuyker (J.), 104.
Madure (kust van), 589
Makasser, 17, 18, 24, 26,32,

53, 56, 158, 255,542.585,
458, 459, 521, 555, 556.

Makassaren, 162, 257, 259,
240, 244, 424.

Malabar, 455, 579.
Malabaren, 424.
Malaka, 7, 9, 10, 14, 19, 162,

172, 270, 455, 555, 579.
Maleijers, 0, 9, 14, 227,257.

259, 240, 244, 424, 517,
557.

Malcisrhe gracht, 89.

Mardijkers, 9,14,84, 207,227,
241, "281, 545, 358, 447.

Maria v. Bourgondië, 545.
Maronde, 872, 578.
Martin (1. de Saint), '238.
Mascardus (J.), 295.
Malthysz (P.), 98.
Maximiliaan v. Oostenrijk, 545.
Meester-Cornelis, 576.

» • -eiland, 5.
Menadu, 18.
Mestizen, 204.
Middelpunt (het), 89.
Modestinus, 296.
Moerbeek (.1. B.), 555.
Molenvliet, 75, 150, 210,215,

214, 594, 576.
Molenvliets-dijk, 210.
Mook (V. van), 104.
Mooker-vaart, 104.
Mooren, 91, 138, 143, 227,

292, 347, 424, 499, 500,
556, 557, 567.

Nassau (Graal' van), 154.
Nederland, 122, 194 256, 292,

559, 595, 400, 459, 508,
526, 549, 585.

Nederlanders, 148, 207, 241.
Nieuwendam, 187.
Nieuwersloot, 185, 215, 214.
Nieuwpoort, 89, 508.
Noordwijk, 14, 75, 150, 187,

229, 242, 245.
(lort), 267.

Nijmegen, 34, 486, 580.
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Oedjoeng-salang, 10.
Oeriën, 21.
Ommelanden van Batavia, 1,

16,26,38, 35, 75,132, 174,
184, 192, 453, 536, 600.

Onrust (cil.), 130, 195, 302,
327, 331, 334, 339, 347,
351, 355, 380, 409, 416,
504, 513, 330, 594, 595,
597.

Ontong-djawa, 27, 28, 177.
Oranje (Prins van), 117, 154.

Padang, 178, 390, 335.
Pahang, 10.
Palembang, 4, 14, 162, 165,

172, 229, 3.15, 382. 616.
Pamakasan, 617.
Pamanoekan, 617.
Panata Joeda (Toemenggoeng),

428, 521.
Papoea's, 424.
Patinggi, 241.
Perak, 10.
Perzië, 370, 380, 47.3.
Pit (M.), 133.
Poeloe Ai, 21.

» Tjingko, 31.
Portugezen, 393.

» (Macaosche), 274.
Preanger-Regentschappen,42B,

323, 536, 566, 617.
Preangers, 177.
Pria man, 178.
Purmerend (eil.), 96, 340. 522,

605, 608.

Que Conqua, 215.
Quinam, 264-267.

Reede van Batavia, 16, 40, 46,
85, 87, 137, 154,209,252,
264, 260, 307, 534, 340,
351, 355, 356, 389, 434,
441, 438, 432, 467, 488,
551, 591.

Riebeek (A. van), 272.
Ringsloot, 54, 55, 42, 70,

185, 197, 576.
(kleine), 210,211.

Rieuw, 10.
Rivier (groote), zie Tji-liwoeng,
Robyn (punt), 56G.
Roo (VV. tle), 320.
Roseboom (J.), 126.
Rotterdamsclie poort, 113,215.
Roy (M. de), 559.
Ryu (A. van), 554.
Rijswijk, 14, 187, 229, 242,

243, 452.
(fort), 267.
(P. van), 316.

Salak (berg), 458.
Saleiere/en. 259, 240,244,424.
Samaran-, 425, 524, 550, 558,

568, 616, 617.
Sampora, 352, 338.
Schotland, 59.
Siak, 10.
Siam, 590, 453.
Si-kwa, 0.
Silebar, 178.
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Silida. 51.

Silidasche mijnen, 51. 54.
Sindoe ttedja (Aria), 410.
Singga Wüoedra 241.
Soemenap, 617.
Soemedang, 184, 617.
Soerabajja, 5:51, 324. 863, 368.
Soerapati, 147.
Soerale, 270. 570, 580, 415.

414. 418, 420. 455. 589.
Soela Wangsa, SIS.
Son (T. van), 519.
Sontar, 28, 210, 211, 216,

597, 576.
» (oude), 562.
» (nieuwe), 561.

Sontarsche wol;. 561.
Spanje. 526.
Speelman (C), 6.
Stadhuis te Batavia, 78,87,15?,

159. 158, 159, 261, 544,
428,426,457,472,808,888,
367, 568, 57.1, 376, 586.
598, 600, 605, 618, 622.

Steenhouwers brug, 89.
Sumatra, 5.
Sumatra's Westkust, 5,9,15,

51, 52, 54, 119, 178, 590,
405 554, 555, 619.

Sunda (Straal), 48. 155.
Suurmond, 30.
Swol (C. van), 502.

Tack (F.). 229. 248.
Tagal, 95.
Tanah Djiwa, 200.

Tan Beenko, 199.
Tandjoeng-p0era,532,358,573,

428, 616, 617.
Tandjoeng-prioek, 554.
Tangerang, 95, 104. 192,210,

532,338,378,830.
(rivier van), 174,
177, 192, 229,
242, 235, 470,
832, 578.

Tang Tase, 344.
Tartaren, 265.
Ternate, 18, 19, 22, 24. 109,

255,542,459,553,565,574.
Ternatanen, 424.
Thye (van). 552.
Timor, 19, 197, 257. 545,

459, 555, 536.
Tji-andjoer, 617.
Tji-asem, 617.
Tji-blagoeng, 617.
Tji-kaloeng, 617.
Tji-kias, 28.
Tjj-lingsi, 617.
Tji-liwoeng, 2, 14, 46, 51,

56, 57, 69, 158, 174, 175,
207, 210, 216, 541. 560,
455, 515, 322, 325, 583.

Tjoe Wanjok, 6.
Tonquin, 264—267.
Truytman (J.), 278.
Tsoa Oenko, 544.

.. Taiko, 544.

Ulrechtsihe poort, 89.
straat, 89.
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Veenendael (C), 514.
Vereenigde Provinciën, 452,

571.
Verhagen (E.), 194.
Vierkant (hel), 89, 90, 94.
Vink (A.), 292.
Voorslad (Oosler) te Bat., 455-

(Wesler)leßat., 126,
455.
(Zuider) te Bat., 56,
126, 210, 214, 287,
288, 391, 406,455,
586.

(Z. VV.) te Bat., 455.
Vijfhoek, 14, 210, 267.

Waier, 21.

Wanjok, 43.
Waterpoort v/h kasteel Bat.,

110, 147, 593 — 895.
Willem Bendrik 111. 117, 154.
VVira Saba (Aria), 427.
Woutersz (M' J.), lieer van St.

Jansteen, 546.

Zee (noorder), 177.
» (zuider), 177.

Zeeland, 91, 547,549,551,555.
Zevenhoek, 14, 242,245,267.
Zoutelande, 14, 187,229.242.

245, 576.
Zuider weg, 165.
Zutphen, 486, 580.
Z. W. eil., 545.
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Aalmoezen, 402. 610, 613.
Aam. 45, 90. 100, 300.
Unbeeld, 303.
Aanbesterven, 180.
Aanbesteden, 54, 165. 100.
Aanbesteding, 160, 161.
Aanbieding van testamenten, 38.
Aanbod van le, 440.
AanJ sen, 539, 565.
Aanbreng van valsebe munten, 111.
Aanbrengen, 157, 492.

slaven). 240.
Aanbrenger, 12, 49. 225, 442. 443.

471, 502, 528. 009.
• van slaven. 148.

Aandeel, 387, 437. 579.
Aandoen eener basen. 3, 9.
Aangeven, 209, 405.

(zich), 263, 204.
Aangezicht, 148.
Aangieren, 178. 535
Aangifte van overlijden. 502.

• van pretensiën, 519.
Aanhalen, 228.
Aanhalers, 437.
Aanhaling, 229.
Aanhangsel, 190.
Aanhoogen, 100.
Aanklagen, 228.
Aankomst te Bat, 110. 209.

in Indië, 473.
. Ned., 359,

Aanlanden, 342.
Aanleeren van uil. lalcn. 24.
Aanleggen, 572.
Aannemen van pachten, 17.
Aannemers, 54, 161. 277, 440.
Aanplakken, 39, 574.
Aanplanten van rijst, 280.
Aanranden, 89.
Aanroepen, 506.
Aansprakelijk zijn, 387,447,587,588.

Aanspreken, 486, 588.
Aansteken, 574. 581.
Aanstellen, 131, 475.
Aanstelling, 65, 66, 115, 104. 105,

247. 476, 536, 539, 557, 566.
Aantasten, 140.
Aantaxeren, 403.
Aanteekenen, 500.

van geboden, 344.
Aanleekening, 96.
Aantellen, 20.'!.
Aanvaarden (een boedel), 170. 438,

018.
(betrekkins), 1.

Aanvaarding van een boedel, 232.
» eener betrekking, 422.

Aanvaller, 81.
Aanvoer, 42, 442.

vanChinezen.262,sl7,s66.
Aanvragen (relief), 06.
Aanwas, 52. 127, 163.

van Batavia, 288.
Aanwijzing van woonplaats, 197.
Aanzuivering, 34.
Aarde, 165, 207,215.217,302.421,

583, 622.
Aardbevingen, 458.
Aardewerk, 465.
Vardvruchten, 613.
A BC boeken, 128.
Absenten, 86, 449, 450.
Absenteren (zich), 591.
Absentie, 401, 542, 008.

ten nul te der republiek, 308.
Absolutie van instantie, 124.
Abuizen. 65, 77. 168,225,366,374

384. 408, 414. 557, 584.
Abnseren, 102. 124. 277.
Aeccs lot archieven. 220.

. (vrij), 86.

. hebben, 270, 273.
Accommodatie, 324.
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Vccoord, 142.
gaan, 432.

Accuratesse, 440.
Achteloosheid, 109. 440.
Achterblijvers (Olim.), 404, 405.
Achteren (ten), 75.
Achterhalen, 40. 85, 114.
Achterhaler, 228.
Achterhaling, 78.
Achterlating zijner familie, 440.
Achterstal, 350. 373. 370.
Acte, 33, 38,77,252,513,536,567.

• 'notariële), 385.
■ (secretariële). 522.
■ van devoir, 121.
• onder levenden, 75.

van overschryving, 500.
■ scheiding, 380.

■ ■ verkoop, 131.
Aelen (judiciële), 55.
Aclie. 65, 90, 270.

. (rauw-). 540. 547, 540. 555.
(personele), 393.
institueren, 34.

Adelborsten, 403.
Adjuncten, 540, 541. 518.
Administrateur, 10.22.31.193,383.

512. 513. 515. 517. 591.
Administrateurs, v/h graan-mag.,337,

v. pakhuizen, 405.
Administratie, 218. 300. 254 — 250.

558.
van gelden, 394.

Administreren van boedels,l7s.
Adminuculen, 293. 010.
Admiraal. 134, 135.

• (Eng.), 155.
-generaal, 117, 154.
-schip. 154. 203. 380. 438.

Adres-briefje, 503. 500.
Adscendenten, 509.
Adsistent-konstabel, 290.
Adsistenten, 5. 20. 21. 23. 25. 20. 31,

32. 37. 351. 352. 384.
101, 462, 464.472,474.

470. 513. 594. 505.
(provisioneele), 21. 33.
247.

Adsistentie, 01.
Adstructie, 121.
Advance, 30 140. 204. 413. 414.

417, 418.
Advancement, 49. 225.
Advertentie, 97.
Advertissementen van regten, 122.

Adviezen (bijzondere), .">OO.
Advocaat-fiscaal. 3, 158, 207. 252,

270, 298. 356,365,386,388, 107.
420, 453. 471,538,531,584,616,

Advoueren, 212.
Aeqoitabel, 503.
Aequivaleot, 135.
Afbetaling van schulden, 364.
Afbraak, '407.
Afbreken, 169. 175, 360, 444.
Afbreuk, 523.
Afdak, 159, 288.
Afeischen (geweer), 80.
Aflaires (Comp" . 525. 528.
Allicht; van bdletten, 392.
Affuiten-maker, 482.
Afgelegenheid, 115.
Afgevaardigden, 469.
Afgeven van passen, 138.
Afgrazen, 167,
Afhalen (goederen eener vendulie),

394.
Afkappen, JO7.
Afkeer van zekeren eed, 440.
Afkondiging, 34, 36, 195, 247.401.

412. 439, 452. 453.455. 500. 510.
52(1. 531, 502. 583.

Afkorting (op) van maandgelden, 207.
Aflegging van kapitaal, 235.
Afleiding, 57.
Aflossing van opgenomen pelden,23s,
Afnemen (eed . 68.
Afpakken, 303
Afpakking, 589.
Afpersen, 150. 411.
Afpersing, 010.
Afschaffen (zekere pacht), 511.
Afschaffing, 40. 108, 135, 201.311.

501. 600, 022.
Afscheep-1 U. 200. 301. 303. 500.

-briefje, 503.
Afschepen, 320. 415. 500.
Afscheping, 513. 502. 524. 500.
Afschieten, 000.
Afschrijven, 24. 221. 303.308.390.

402.' 430. 454.
Afschrijving, 208,324,332,333,336,

338. 330. 378
van gage, 557.

Afslaan eener pacht 43.
Afslag (publieke). 137. 153.

' van pacht, 17. 100.
Afslager, 104. 020. 021.
Afsluiten van rekeningen, 35. 583.
Afsterven, 491, 543. 587.
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Afstrüken, 72, 565.
Aftrek van Comp" klederen, 123.
Afwateringen, 57. 210.
Afwijken van de vlag, 185.
Afzien van opium, 014.
Ageren, 275.
Agressie, 81.
Akkerbouw, 280.
Alimentatie, 313. 372. 500.
Alimenteren, 179, 282. 402. 400.
Allegalie (mondelinge), 278.
Allegatien, 107. 118. 121. 122.
All,-,.vu. 1115. 136, 141. 142.
Allegoriën, 121.
VUooi, 111, 442. 401. 408.
Alteratie van den beul. 68.
Aluin (Chin.), 383.
Vmbacht, 181. 170. 208. 278. 401.

481. 482. 400.
Ambachtslieden, 808. 452. 482.

Comp») 319. 100.
520.

Ambachts-gereedschappen, 454.
-gezellen, 80. 87. 202. 884.
388. 889. 480.
-winkels. 88.

Amber, 419.
Ambt, 517. 522.
Ambls- I. 520.
Ameiide. 305.
Amphioen, 220. 503, 535.
Ampliaüe, 04. 218.
Vmunitie, 221.
Uiachoda, 201 200. 268,566,567.
Anchiovis, 42. 45.
Anker (ten gaan, 20.",.
Ankeis. 51 I .

\nkeien. 377.
Annulleren (vrij-verklaring), 170.
Antimonium, 08.
Antwoord, 121. J45.

(contradictoir), 570.
Antwoorden in regten, 180. 280.
Anijs. 101.
Apartementen, 181,
Apostillen, 279.

\;in admissie. 141.
Apotheek, 91
Apotheker, 270.
Vppel, 59. 00. 90. 119. 180, 141,

286, 800. 501. 518. 540.
547.
(i'oli. 00.

Appellanten, 96, 141.
Appelleren, 59. 103.

Vppoinleuienten, 55. 96, 270. 364.388. 445, 146.
Apprehenderen, 83.
Apprehensie, 84.

(corporeéle), 471. 516.
Approbatie, 145. 473, 616, (521.

onder nadere), 194.
Arak, 84. 251. 252. 308 — 310.

319, 347, 352,430,515,527,
529. (il 2.
-api, 319, 353,355,361,441.
-branders, 319.
-branderijen, 405. 443. 444.

Arbeidslieden, 531.
Arbiter, 115. 138. 142.
Arbitrage, (i(). 84.
Arbitreren, 571.
Archief (Bat.), 401.
Argumentaliën, 121.
Armen arme lieden . 07. 106. 107,

110. 111. 129, 143. 157.
158. 178. 217. 281, 350.
387. 399, 430. 491, 509,
528. 558. 573. 613,
Chin.), 500.

- -bus, 432. 500.
-gelden, 288. 514.

• -middelen. 218. 344.
Armoede, 110. 157. 619.
Arrest, 35. 50. 107. 12:'.. 124. 130.

141. 280. 389, 450. 512. 507.
578.

Arresteren, 07. .'lOO.
Arrivemenl van schepen, 49.
Arsenicum, 08.
Artikel, 142.

-brief, 08. 03. 99.110, 148.
154, 225. 220. 370, 422.
401. 521. 590.

Artikelen des geloofs, 127.
Artillerie, 200.' 300, 822. 825. 880.

410. 526.
• -boeken, 801.

-g leren, 454. 507.
Asch, 207. 510.
Associëren (zich), 42.
Atap, 175. 288. 800. 571.
Atjar, 850. 40J. 402.
Atterniinaüe, 278. 180.
Attestatiën, 110. 120. 148.220.250.

311, 518.
(valsche), 208.

Attraperen, 113. 101. 102.
Audiëntie verleenen, 54. 582.
Autoriteil (eigen), 800.
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Avance, 202.
Avanceren, 472.
Avond, 537.
Azijn, 100, 163, 251. 252. 308, 309,

428. 435. 563 2 579.
. (Iloll.), 19, 26.

Baas, 481. 482. 561.
. -kruitmaker, 324, 325; 482.

559.
-lijndraaijer, 42.
-smid, 33.
-timmerman, 355.

> van Onrust. 130, 334. 339.
351, 352. 354.
504. 530. 606.

• de wapenkamer, 32.
301.

Baatzucht, 132. 221.
Baden (ach), 150.
Hallas. 413.
Bagage, 460, 464, 471. 509, 526.
Baggeren, 523.
Bahren, 391.
Bailluw, 69, 92, 105,111,123.137,

157, 158. 175.191, 225,258,261,
269, 287, 298. 386, 406, 407,
444, 453, 471, 502, 538, 550,
584, 585, 605.

Bakkers, 71, 72, 254.
Balans, 466.

trekken, 221.
Baldadigheden, 89.
Baliën, 444.
Balken, 206, 214- 217, 361, 394,

527.
Hallast-mandjes. 341.
lialsem, 577.
Balys, 72.
Hamboe. 28. 105. 174, 191. 206,

214, 215, 217, 360. 361,
455, 527.
woningen, 287.

Band (witte), 158. 191.
Bandieten, 338, 600.
Bank, 398.

■ vóór de Tji-hwoeng, 591.
Bankroeten, 405
Bank-schroeven, 303.
Hannissement, 41, 48, 84. 114.

328.
Bassen, 149.
Bazaar-wachter, 137, 523.
Beboeten, 371.
Bebouwen, 28a 455.

Bebouwers, 184
Bede-dag, 16,17. 34,40.91,74.108.

109. 122, 130. 133,140,171.195
209. 256. 260,285.297,311,342.
348. 358. 380.401.439,452,471,
510, 520. 526.351.536,583.615.
622.

Bedekken, 160.
Bedelaren, 78.
Bedelarij, 76. 182.
Bedelen, 78.
Bedienden vaii de pen, 472.
Bediening, 114.

> iiiiix'iji'lijke). 94.
(vacante), 1.

Bedieningen (Comp*), 145. 472.
Bedingen, 219.
Bedriegerijen, 263. 497, 592.
Bedrog, 71, 199. 366, 368. 443.

500, 587.
Bedrijf, 157.
Beèedigen, 291, 621.

(doen), 119.
Beeldhouwers, 482.
Beenen, 82, 85.
Beesten, 196.

(doode). 207.
-dieverij, 212.

Begiftigde, 573,'
Begrafenissen, 132, 233. 446, 526,

560. 562.
Begrafenis-kosten, 584.
Begraafplaats, 192.
Begraven, 67, 196. 236, 447,

533.
Begravers, 622.
Begrip (kort). 128.
Begrooten, 57.
Beneeren, 152.
Behoeften (lichaams-), 559.
Behoeftigen (getrouwde), 34.
Behoeitigheid, 110. 157, 180.
Bejegenen (kwalijk), 183.
Bekeuren, 165. 168, 537.
Bekeuring, 207.
Hekken-slap. 46. 123,292.336,404.

566.
Beklagen v. arresten, 124.
Beknibbelen, 346.
Bekommering, 575.
Bekrachtigen, 113.
Bekreuning, 60.
Bekwaamheid, 126, 528.
Belast, 65, 581.
Belasten, 250. 356. 371.
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Belasting, 95, 108, 152, 173. 180.
335. 331i. 397. 431, 460, 536,
559, 566, 568,575,579,585,622.

Beleefdheid, 504.
Beleggen (geld . 447.

[vergadering), 54.
Belemmeren (Comp«. handel), 4.

(passage), 57, 4(iO.
Belemmering van wegen, enz., 58.
Belenden, 105. 166,
Belending, 31, 56, 59, 60.
Beletsel, 594.
Beletten, 582.
Belhamels, 90.
Belooningen, 134.
Bemanning, 240. 4G4. 465. 572.

(vaste), 40.
Bemoeijen, 442. 443.
Benefitie, 279. 441.

van cessie, 489.
Benefitium divisionis etc, 43.
Benoeming, 488.

van m'l ps-olücieren, 1.
Benzoë, 11. 12. 531
Beplanten, 28.
Bergen, 159.
Bergplaatsen, 589.
Berg-raad, 34.
Berfine, 530, 537.
Berm, 581.
Beroep (hooger), 510.

(vastl 358.
Beroepen, 286.
Berooven, 87. 89, 167.
Beschadigen, 29. 122,159.160.167,

169.
Bescheidenheid, 500.
Beschoeijen, 254.
Beschocljing, 459.
Beschrijven, 219.
Beschuit, 101.
Beslaan (land), 170.
Beslag, 52.

• (in) nemen, 138.
Besmet 78, 95, 384, 408, 611.
Besnoeijen, 491, 495.
Bcsnoeijing, 169.
Besoignes, 33, 587.
Besoigneren, 54,
Beste (ten gemeenen), 180.
Besteden, 179.
Bestelling van brieven, 525.

. ' in Ned„ 380.
Bestiaal, 75, 168.
Beulen, 129.

Betaling, 392, 435, 584.
(dubbele), 256.
der vermaking, 409.

Betimmeren, 443. 444.
Betimmeringen, 287.
Beurten (wekehjksche), 181.
lt -s (uil eigen), 116.
Bevoegdheid, 270.

slaven mede ie nemen,
508.

Bevorderen (onder-stuurlieden), 298.
tot derdevvaak, 32.

Bevordering, 24.
Bevrachters, 265. 380.
Bewaarplaats van krankzinnigen, 283,
Bewaken (kettinggangers), 533.
Bewaring, 159.
Bewateren, 362
Bewindhebbers, 154.
Bewijs, 143.

■' (liet), 280.
(schriftelijk), 614.
doen, 57.
(dienen van). 399.
van eigendom, 51.
in regten, 292.
-kracht, 269.

■ -stukken. 143.
Bewijzen, 139. 445.
Bezem-stuivertje, 198.
Bezending, 433.

(laatste), 439.
Bezit, 406.

(in) geven, 184.
Bezitter (er goeder trouw; 111.
Bezitters, 619.

• (onwettige), 152.
Bezoeken. 183, 613.
Bezuiniging, 403
Bezwaard, 05.

(zich) vinden, 59.
Bezwaren (niet arrest), 35.
Bezwaring van partijen, 121.
Bidstond, 472.
Bier, 42, 84. 99, 101, 331. 435.

. (Deensch), 44.
. (Delftsch), 44.
. (Engelsen), 7, 44.

(Haantjes), 44.
. (Luiksch), 44.
. (Serpster), 44.

Biggen, 101.
Biljetten (jaarUjksche), 122.
Billen, 425.
Binnen-moeder, 218, 345.
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Binnen-regent, 74. 178. 179, 217.
282, 340. 407. 483,. 53!). 006—
009.
schieten, 205. 200.
-schools. 149.
-slims. 579.

Blaasbalg, 322.
Blaauwsel, 419.
Bladeren, 532. 557.
Blaffert, 04. 887. 509. 519. 579.
Blanken, 582.
Bloed rissen, 80.

-verwanten, 155, 571.
Blok. 156. 158. 178. 342. 508.
Bloohartigheid, 135,
Blusschen, 191.
Blussching, 159.
Bod, 43.
Bode, 54. 55. 104. 142. 140. 185.

228, 888. 888 .-192. 588.
van Chio . officieren . 391.

519.
Heemraden, 257, 523,
531.

• Schepenen, 138,405,510.
vil Weeski r, 110. 198.
818.

Boedel, 88. 104. 175.282.270.804.
366 -368,383,386,396,397,402,
432. 488. 489. 458. 580. 599. (ilB.

Boedels (desolate), 23,0. 282. 800.439.
Boedel-beheerders, 175.

-beredderaars, 892.
-kamer, 394.
-meesteren, 75,232,235,349.

850. 395, 390. 132.502.558.559.
569, 570. 572. 575. 017.

Boedelmeeester-kennissen, 277. 396,
397. 000. 002.

Boei, 491.
-guastos, 884.

Boeijen, 39, 375, 507
(Comp*), 248.
('s II en), 884.
'Schepen), 281.

Boekbinder, 483.
Boeken, 220 222. 270.

(Comp'), 257.
(gedrukte), 120.
(generale), 219. 381. 483.
(kettersche), 128.
nieuwe), 588.

Boekhouden, 226, 290. 800 829.
337.

Boek! der, 12. 13, 18,20-23.25.
31, 32. 38, 81, 86,98,
308.407.409.411.412.
470,472,474,512,513,
592. 596.
-generaal, 202,381,433.(scheeps-j, 307. 360,
363, 374. 37(1. 377.
434.
\ li. ainbachts-kwartier,
319. 374. 373. 137. 330.
v/d. artillerie, 299.
\ li. hospitaal, 408.
v il. wapenkamer, 301.

Boekhouding, 512.
Boeratten, 79.
Boeten, 116, 249. 292. 300. 451,

502. 528.
Boeven, 454,
Bohay, 149.
Bok, 29, 244.
Bokking, 42, 40.
Bolwerk, 391, 447.
Bonis (in), 800, 807.
Housen, 565.
Boom, 104. 166, 107. 181,425,613.

■gaarden, 152. 189, 190.
-vruchten, 28, 213. 215. 217.
301. 362.

■ -wachter, 44. 578.
Boonen, 251. 308, 309, 353. 355,

430.
(Turksche), 101.

Boord (zich van) begeven. ">24
(van) afhalen, 559.
(aan varen, 40!).

Boot, 80, 85. 87. 205. 353.
(overdekte), 483.

Bootsgezellen, 80, 81, 463, 481.
-man. 148. 408. 592.59:;. 590.
-maus-maat, 478 480.
-volk, 3.07.

Bord (houten), 144.
Borgen, 17. 48. 350, 808. 892.890.

897. 511. 521. 527. 577. 585.
580. 588.

Borgstelling, 198. 892. 393,. 509
-togt, 55, 170. 250. 292. 105.

188. 567, 014.
Bosch, 27. 105. 164, 194.
Boschagie, 105.

. -schenderij, 58.
-wachter, 21.

liusjrs. 75.
Bosschieters, 80. 403. 481.
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Bossen. 184.
I! r, 99, 101, 108.252.308 810.

331. 854. 857. 400. 428. 130.
435. 529. 563.

. (Bengaalsche), 421. 441.
(Deensche, enz.), 45.

. (Ilull.i. 19. 20. 20.
(Leidsche, enz.), 45.

Bottelier, 12. 80. 259. 351. 3,52. 408.
408. 180.

Botteliers-maal, 403.
80l lels. 45.
Bouwen. 400. 454. 455 ;

530.
Bouw-gereedschappen, 597.

• -materialen, 428.
Bovenlanden, 01. 802. 524. 000.

. -zaal. 3,98.
Braamkappers, 46.
Brand, 158. 159. 101. 191.287.444.

115. 508.
(iin -leken. 341.
-, i-s. 158. 159. 191.488.
509.

, -gereetschap-gelden, 525.
-gevaar, 444.

. -haken, 158. 159.
. -hout, 28. 105. 215. 200.

200. 300.328.827.591.302.
421. 443. 444. 505. 504. 5(18
577.

. -Klok. 508
. -ladders, 191.
.. - ik. 41. 81. 87. 91. 245.

Branden (vaartuigen), 200.
kalk). 327.

Branders, 133, 131.
Brandewijn, 99. 102.

(Keulsche, en/.), 45.
Brandstichters, 192.

. -stichting, 58.
Bienke. 112, 225. 220.
Breijen, 179.
Briefboekjes, 401.
Briefje, 86, 88.

.' (dagehjksch), 429.
Briefjes der armen, 1 10.
Brieven, 19. 220. 270. 432.

Bataviasche), 527.
(bezegelde), 235.

. (Comie), 389.
(officiële). 525.
(part.), 110.
van concessie, 152.
van II en XVII. 411.
bestellen, 358. 559.

Brood, 70. 72. 98. 99. 254. 354.391.
-Jjakkers, 131, 254.

. -zwavel, 520.
Brugbezorger, 31.
Braggen, 28, 35, 52, 56, 57, 70.

153, 163, 169, 191, 206, 210.
213-215. 23J. 254. 324. 301.459.
505. 530. 550.

Bruid. 344.
Bruidegom, 344.
Baflel-dierstal, 212.
Buffels, 29. 57. 75. 107. 108. 197.

244. 583.
Buil, 572.
Huilen slaan. 219.

-liarin. 180.
■ -loilcn. 170. 185. 229, 242.

425.
gesloten bij test: ni. 280.
-kantoren, 247,250,256,258,
301. 307,311,336,349,381,
382. 404. 411. 111.421.430.
431. 440. 454. 450. 457.400
471. 472.517.520.527.504.
507. 570.583.598.599.015.
621.
•moeders, 140.
■posten, 24. 175. 196, 332.
333. 338. 559.
-regenten, 74. 115.144,145.
178. 235. 248. 255. 282.
285. 347. 432. 518. 000
009.
-vest. 459.

Duren. 07. 84. 100. 104.
» (Bantamsche), 40.

Burger-boegen, 020.
-cavalerie, 448.
-collegie, 404.
-kapiteiqen, 345.
-kompagniSn, 14.
-officieren (Mardijker), 345.

■ • -vaart, 17.
-vaartuigen, 252. 440.

• -wacht, 158, 340. 557.
Burgers, 4. 14.33.84. 158. 198.201.

235. 344, 420. 404, 405.
508. 530. 558. 509. 583615.
(Bandasche), 343.
(Bat. . 342.
(Malaksche), 10, 14.
(Oostersche), 812.

Burgerij, 10. 53. 244. 209.
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Burgwallen, 89.159-161.190.191,
254. 459. 460. 505.

Bus. 382, 384.
Buskruit, 311, 325. 326. 370. 600.
Buurman, 29.
Buurt, 238. 239. 268.

• -meesters, 190. 238. 239. 241.
251, 460.

- (Chiii.). 262. 268.
Bij-boekjes, 512.
Bijeenkomsten, 157.

(ongeoorloofde), 89.
(publieke), 560.

Bijlagen, 401.
Bij-scholen, 126,
■'-wast. 450.

Bijwonen, 86.
Cachet, 621.
Calange. 107, 121. 261. 420. 465.

471. 528. 537, 581.
Calangeren, 77. 129. 183. 271.420.
Calculatie, 180. 418.
Calculeren, 412.
Canasser, 114.
Capaciteiten, 136.
Cargasoenen, 9. 38.

(vaderlandsche), 335.
Cargeren, 220.
Caros, 254. 536. 537.
Cartabcllcn, 336.
Cas van relict'. 441.

• (in) crimineel. 194.
Cassa, 18.

(in) hebben, 97.
-rekening, 610.

Casseren, 12. 57, 176.
Casus-|iiisiiic. 293.
Catechisatie. 180.
Catechismus (Heidelbergsche), 127.

128. 130.
Cautie, 107. 141. 280. 365. 367.

369.
CautioDarissen, 368.
Cavalerie (burger), 5. 448.
Caviaar, 46.
Cavillatiën. 269.
Censuur. 607.
Ceremonieel, 110.
Certificaten, 110.
Cessie, 53. 489.

verlecnen, 279. 288.
Chaises. 448. 536. 537.
Charges, 110.
Chergie's, 4.

Chindo's, 37. 120.
Chirurgie, 473, 48.">.
Chirurgijn, 19.-24, 73. 81. 83. 86

281, 305. 351. 352. 408
463. 473. 484. 608.

(inl.). 174. 485.
-winkel, 83.

Chitsen, 413.
Christendom, 19.
Christenen, 192. 282. 292. 569.

(inl.). 261, 569.
(onvermogende). 460.

Cipier. 230. 248.306.384.509.620
Circumspectie, 152.
Citatiên, 63, 142. 367. 509. 577.

(edictale), 392.
Citatie-briefjes, 142.
Citeren, 55. 62. 78. 398. 516.
Claret, 44.
Claosulen, 136, 535. 558.
Cliënten, 445.
Cobido, 532
Codex. 294.
Codicil. 618.
Cognosce nten, 198. 273. 364.466
Cohieren, 321.
Collateraal, 31.
Collectanten, 285.
Collecten. 75. 284. 460. 525. 568

der buiten-gemeenten
432.

CoUecteurs, 260. 261, 569.
Collegianten (burger), 569.
Collegie (politiek), 544.
Collegiën (burgerhjke), 93, 255.

van justitie. 38. 39. 144.
175. 392. 490. 491.

Colli. 359.
Commandeur, 8. 31. 32. 49. 86.

220. 222. 333. 338,
339. 411, 422. 434.
526. 543.
te Bantam, 193.

■ Japara, 390.
vil vloot. 461.

. werf, 329.
Commandeurs (subalterne), 8.

-bank, 526.
Commandeurschap, 31.
Commando, 526.
Commercie, 153. 202. 568.
Commiseralie, 589.
C issaris, (politieke). 37.

over den inl.. 434.
• ommeslag, 65
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Commissarissen van huwelüksche en
kleine zaken, 93.140. 207, 248, 269.
286. 403. 491,518.
556. 558.
i h amb. k\\\. 328,
329.
derverlossinge,3Bo.

Commissie, 138, 469.
Commissiën (extraordinaire), 23Ü.
Communicatie doen, 527.
Compagnie, 89. 90.

(W. Indische), 65.
Compagniën (aparte), 237.
Comparanten, 513.
Compareren, 62. 76. 78. 118. 168,

220. 448. 450.
CompaniA, 124. 398.

-gelden, 116, 306.
Compensatie, 141.

van moeite, enz., 502.
Competiteurs, 504.
Competiteuren (Comp*), 534.
Comportement, 263. 264.

ikwaad). 278, 475.
Composeren, 47. 226.
Compositiën, 276, 577.
Concessie, 137.
Concluderen. 54.
Conclusie, 121. 136. 142. 516.
Concurrentie, 200. 234. 366. 368.

454. 547.
Condemnatie, 59,139. 230. 236. 249,

306, 392. 432.
-penningen, 292.

Condescenderen, 142.
Conduite, 269.
Confessie der Ned, kerk, 127.
Confiscatie, 50. 112. 148, 172. 223.

224. 230. 245. 298. 306. 387,
408. 420. 421. 432. 490. 502 —

504, 522. 535. 558. 573. 018.
Confisqueren. 240. 242.
Confituren, 359. 390.
Confrontatie. 407. 415. 579.
Confronteren, 343.
Confunderen. 143.
C 'usiën, 52. 131. 138. 301. 346.

350.
Conniventie, 92. 114. 184, 471.
Conniveren, 135.
Conscientie, 79, 587.

(goede), 151.
Consent, 172. 209. 505.
Consenteren, 570.

Consigneren, 60. 141, 441, 571.
Consistorie, 140, 614.
Constabel, 463, 468. 480. 483.

-majoor, 446. 483. 526.
Constabels-maat, 463.
Constitutie (lichamelijke), 78.
Constringeren, 161.
Consumptie, 103.309.310, 332,435,

469.
(matige), 36.
-boekhouder, 352.
•boekjes, 306. 334. 339.
361,

•rekening, 361. 610,
Contant 46. 415, 417, 428.
Contanten, 104. 180, 196 - 198,

208. 235. 250. 297. 348. 363.
374. 400, 402. 408. 429, 432.
519.

Conlhoialen, 403.
Contingent, 304.
Continuatie, 571.
Contract, 161. 276. 436, 524. 556,

585. 617.
met Bantam, 174.

• Pheribon. 228.
Contra-debat, 121.

• -debatteren, 136. 286
Contradictie, 58.
Contra-salut, 371.
Contraventeurs, 47. 168. 208. 226.

500.
Contraventiën, 58, 145. 261.
Contra-vragen, 227.
Controle, 393.
Conventicolen, 89, 157.
Conversatie, 162.
Conversie van rente, 505.
Convoyeren, 148.
Copie, 143.
Copieer-werk, 400.
Copiisten, 401.
Cornet, 6. 448
Corporaal, 449. 450. 463. 473,476.

477.
Corps ili! garde, 90. 93.
Correctiên (domestique), 183. 607,

609, 616.
Correspondentie, 433.
Cor nieren, 119.
Costnmen, 617

(vaderlandsche), 306
Coudrijn. 290. 493. 506, 507, 515.
Cours, 149.

van geld, 274, 497.
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Couverl (onder), 389.
Creaturen, 78.
Crediteuren, 15. 200. 203.232.234.

277 279. 281, 300. 307. 389.
480. 491, 005.

Crimen, 8.
Cultiveren, 101. 181.
Cultuur, 52, 66, 152. 53J. 000.
Curator, 300.

ad lites, 34, 38, 65, 103.
175. 270. 364, 367, 402.

432. 433, 453. 510, 512.
519, 521. 502. 572. 018.
testamentair, 38.

Cureren, 281.
Cijfer, 442._
Cijferen, 127.

Daats, 73. 532.
Dag (verlegen), 280.

■ (vrolijke), 438.
nemen, 571.
verzoeken, 135 136.
der pronunciatie, 445.
ten naasten, 140. 398.

Dage (ten) dienende, 142.
Dagemenlen, 55, 63, 118. 123.

124.
Dagge, 74. 87.
Daghuur, 223.
Dag-register, 213. 401.
Dagvaarden, 398. 399. 500. 537.
Dagvaardingen, 140. 504.
Daken (pannen), 574.
Damar's, 331.
Dames, 140
Dammen, 52. 50. 70. 153.211.212.

217. 362, 803. 897.
Dunk- en bede-dag, zie Bede-dag.
Dansmeiden, 578.
Datum, 47:',. 001. 008. 021.
Debat, 121. 130. 350.
Debatteren, L36, 280.
Debauches, 85. 278. 475.
Debiteuren, 189. 277. 800 — 808.

378. 300. 897. 410. 450. 489.
490. 515. 510. 580. 021

Declaratie, 281.
Declaratoir, 224.
Declareren, 571
Decreel [willig . 291, 300.
Deduclièn, 122. 140.
Deelgeregtigden, 491.
Defaillanten, HG. 118. 509.
DefaiUeren. 121.

Defaut, 62, 124. 146, 509.
verleenen, 808.
gelden, UU. 230. 300.
392,

Defeclen, 248, 446.
Derenderen, 219, 275.
Defensie, 142. 208.
Defroyementen, 230, 306
Degens, 51.
Degraderen, 475.
Deguiseren, 112.
Dek, 202.

■ (lic Icii . 593.
Dekens 413, 420.
Dekmantel, 429.
Deksel. 282, 590.
Delegatie, 540. 541, 548.
Delicten, 82, 183, 220. 257, 271.
Delicl (publiek), 360.

(plaats van het), 615,
Delinquanten, 58, 82—84, 240.251.

281, 282, 529, 564, 615.
Delogieren, 85.
Demang, 017.
Demanueren, 307. 308. 387.
Depati, 017.
Deportatie, 389.
Deportement, 1, 4. 50, 51, 84. 02,

103. 207. 365, 392. 421. 530,
:,74. 590, 610.

Deporteren, 37. 114.
Deposito, 349.
Depossederen, 105.
Derdewaak, 32. 402. 479.
Descendenten, 500.
Deserteren, 69, 201. 434. 435.
Deserteurs, 174.
Desorde, 120.
Detentie, 360, 516.
Deterioratie, 396,
Detineren. 85.
Hem. 150. 160, 183, 504. 505.
D •waarder, 305. 388. 392, 437.
Devoir, 207.
Devolveren, 91, 386, 590.
Diaconie, 75. 77. 133.170.183.203.

282. 283. 285. 299. 305.
344, 305.
-armen, 405.

Diakenen, 110. 145. 140. 157. 158,
171. 178. 218. 235. 282. 402.
132. 438, 490, 514, 563, 613.

Dictamen, 123. 502. 509. 570
Diefstal, 221. 573. 580 -502.597.

508. 014.
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ilhtll 111

Dienaren fComp*.), 1, 18. 19. 22.
24. 31. 34. 40. 48. 49.
53. 69. 84. 88. 90. 103,
114. 153. 155, 178. 189,
194. 197. 201. 202. 225.

235. 236. 247. 255. 269,
278, 283. 297. 305, 322,
332. 3.44. 348. 351, 357.
359. 364. 365. 371. 3.72.
3.79. 380. 403.409—412,
414. 429. 434. 440. 457,
464. 472. 512. 519, 525.
533. 536. 539. 542. 557.
558. 561. 568. 606. 608.
614, 615, 617

gequalificeerde Compl .

569.
(ml. Comp»), 384.
(overleden Comp*), 35,
311. 321. 432. 521. 562.
(t'huisvarende Comp*), 39.
verbeterde Comp*), 24.

(zieke Comp*), 334. 338.
(onnutte), I.
(zwarte). 584.
dei- justitie, 161.

Dienen van stukken. 107.
Dienst der Comp,. 65. 583.

(vm lel. 453.
(builen) geraken. 221.
(den) verlaten, 90.

Diensten (part.), 159.
Dieple. 166.
Hieven. 41. 150. 557. 581. 591.
Dieverij, 76. 87. 89. (KI. 207. 237.

244, 263, 267. 467, 468, 488.
Differenten, 52. 300. 431.
Difficulteren, 70.
Digesla. 293.
Dilapideren, 201.
Dilayen, 135. 136. 286. 399, 571.
Diminulie, 520.
Dingsdag, 54. 64. 133.
Dingtalen, 55. 107.
Directeur-generaal, 97. 195. 231,

248. 259. 273. 298. 303 — 307.
321. 323. 326. 327. 329 — 333,
335, 338. 339. 342. 351, 354.
356. 364. 365. 371. 373. 375.
376. 388. 392. 393, 395. 416.
417, 423. 429, 440. 465. 468,
488. 505. 508. 515. 530. 569.
595 597.

8. 20. 50, 102, 222.
370—372. 411. 421. 422. 433.472.

Directiën, 33.
Discipline, 128. 184.
Disobservantie, 110. 132. 155. 239
Disordre, 449. 575.
Dispencier, 18. 20. 23. 25. 31,256.

304. 329. 529.
Dispens, 357, 596.

-boeken. 333. 334, 336.
Dispenseren, 136.
Disputen, 123. 131. 171. 211. 269

504. 506. 507. 524. 532.
Dispuut (in) brengen, 70.
Disrespect, 118.
Dissimulatie, 41.
Distantie, 34.
Distinctie, 225.
Distributie, 158.
District. 428, 446.
Diverteren, 40.
Divertissement, 182.
Dobbelen, 282. 612.
Doceren, 170.
Dochter, 349.
Doctoren, 73.

juris, 122.
Documenten, 107. J4I. 143.
Doeken. 5. 83. 163.
Dok. 205. 206.
Domestiquen, 417.
Domicilium (fixum), 238.
Donatie, 61. 166.

Inter vivos, 385.
-brieven, 15, 441.

Donker (in den), 1 18.
D.kkl. 102. 557.

iler) bitengen, 457.
• veroordeelen, 212.

-gravers, 133, 192. 305.329
• -kisten. 311, 324.

schieten, 67.
. -schulden. 562. 619.

■ slaan. 149.
■ -slag, 158. 360.
. -slagers, 82. 84.
. -straf, 58, 87, 92. 237.
. -vonnis,67,194,257,616,621

üoorgraving, 197.
> -kappen. 566.
» -knippen. 492.
• -sluipen. 214.
■ -snijding, 28.
> -speling van wind, 443.
■ -straling van lucht, 287.
■ -vaart, 169.

Dorso (in). 601. 602.
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Douceur, 8.
Draagloon, 375.
Draaijer, 483.
Dragen (bij zich). 237-

van licht, 424.
klederen, 112.

Drank (sterke). 80. 84. 182. 246.
347, 511. 609. 612.

Dranken, 223. 259.469.504.593.596.
(dollemans). 84.
(En<j.). 454.
(Europesche), 42.

Dr pels. 342.
Drift, 9. 475.
Driftijr. 207.
Drilmeestcr. 477.
Drinkbaar, 45.

■ -water. 150. 457. 522.
Drogen, 276.
Dronken drinken. 612.
Dronkenschap, 148. 182. 435.
Drukken. 48. 79, 162.
Drukker. 98.
Dubbeltje, 579.
Dubbeltjes-pacht, 343.
Duel. 236.
Duisterheid. 562.
Dukaten. 193. 208. 443. 496.

geklopte), 492. 494. 495.
(Hongaarsche) 515.
(valsche). 491. 492. 494.
497. 501.
(Venetiaansche), 515.

Dukalon. 97. 193. 208. 298. 343.
505. 507.

Dupliceren. 136. 286. 398.
Dupliek. 121. 145.
Duurte van levensmiddelen, -'M).
Dwarsboomen, 120.
Dwars-gracht 4.">9
Dwingen, 346.
Dijken, 28. 34. 52.56.70. 153. 191
Dijkgraaf 26. 53.

Echtgenoolen, 457. 599.
(overleden). 404.

Edict, 367.
Eed, 40, 54. 62, 68. 96. 119. 153.

250, 296, 374, 421. 446,520.
529, 587.
van secretesse, 55.
afnemen. 117.

• -formulier. 54. 64. 91!. 116.
171. 255. 507.

Eerbewijzen, 559.

Eeren, 120.
Eereschoten, 311, 370. 371.
Eetwaren. 42. 266.
Effecten. 107. 233. 490.
Effen staan, 512.
Eigenaar, 538.
Eigenaren van huizen, 85, 159, 160.

17;;.
landen, enz.. 164,

165, 189.
. slaven, 95. 253, 457.

Eigendom, 51. 60. 131. 132. 139.
152. 531.601.605.619.

(landen in) afstaan, 520.
Eigendoms-bewijzen, 15. 69. 131.
Eiseh, 121. 136'. 145.365.516.547.

590. 614.
Eisclien. 400. 527.
Eischer, 140. 275. 398. 570.
El. 137.

(Bal.), 290.
Electie. 145.
Ellemaat (Amst.), 290.
Elixers. 577.
Elucidatiên, 164. 203. 211. 213.

420. 457.
Emancipatie, 75. 175. 176.
Emballage, 590. 597.
Eminentie, 53.
Emissarissen, 227.
Emmer. 191.
Emoln nten, 358. 472. 524. 620.
Emplooi. 1. 136.

(vast). 286. 4.'!8. 530.
Enormiteit, 564.
Enquête. 135. 519.
Knieren. 134.
Equipage, 271. 330. 333.

van schepen, 328.
(Comp»), 33. 65.
-boek. 299.
-goederen, 31. 41. 454.
504. 597.
-magazijn. 327.
-meester. 13,80.87.289.
298, 304. 307. 333.334.
351. 354. 375 .'!77. 467.
596-598.
-onkosten, 416.
-pakhuis, 22. 25.

Equivalent, 110.
Erf. erven, 15. 34. 113. 152. 186.

200. 261, 5(19. 586. 611. 619.
(ciften). 67.

Erven (Comp'), 505.



ZAAK-REGISTER. 643

Erfbrieven. 15. 26. 30. 52. 56.
Erfenis. 60. 180. 385.432. 571.572.

586. 598. 622.
Erfgenamen, 35. 70. 108. 168. 170.

176. 232. 283. 316.
317. 319. 348. 309.
391—393. 402. 423.
433. 445. 458, 465.
557. 558, 599, 604.
619.
(absente) 276. 313.
314. 316. 386.
(Chin.). 569.
(onmondige), 386.396.

Erfportie, 458.
Erfregt, 618.
Ergernis, 175.

(openbare), 360.
Erneren (zich), 76. 263.
Erreuren, 415. 587. 588. 601.
Eiwten, 100.
Essay, 493. 497.
Essay ; 490. 492.
Esse (in) houden, 161.
Estrikken, 160.
Eten. 250, 260.

. (slecht). 74.
Evenaar, 466. 507.
Evocatie, 540. 544—546.
Examen. 298.

(scherp), 82.
Exainitiateiirs (onwettige). 227.
Exaininaiic. 169, 485.
Examineren. 123.126. 194. 380. 479.

van onkosten, 378.
Exceptie, 121. 145. 547.

. (frivole). 70.
Excessen. 103, 222. 414. 421. 444.

457. 460. 473. 476. 490. 492.
506.

Excuseren, 115
Execulabel. 60.
Executeur, 604.

-testamentair, 276. 358.
367.

Executie van een vonnis. 59. 616.
decerneren, 262.
(cereede of parate), 43. 90.
165, 200.

Executiên, 55. 67, 138. 139.
(civ.). 230. 306.
'erim.l. 230, 306.

Exempel, 129.
Exhiberen, 107.
Exhibitie van stukken, 67. 109.

Expeditie. 6.199.200.249.445.475.
Exploten (geregteujke), 55.
Expositie van zijne persoon, 502.
Expressiên (chocqnante). 107.
Exspectatief, 457.
Extensie van schrifturen, 121.
Extorsiën, 213.
Extracten. 36. 86. 302.
Eijeren. 101.
Fabricatie, 445.
Fabriek, 151. 169. 209. 211, 242,

243. 262. 321. 328, 375. 530,
589, 560.

Fabrieken, 405.
Facto (de). 46. 78. 114. 139.
Factoren (inl.), 14.

van schepen. 535.
Factorij, 119.
Facturen. 273. 320. 321. 335, 336.

390. 431. 432. 466.
Familiën, 156. 181. 440.
Fatalia, 286.
Fatigeren, 143.
Fatigues, 194.
Fatsoen, 79. 202. 469.

(lieden van), 81, 559.
Faveur, 589.
Februarij, 110.
Feesten. 196.

■dagen, 260.
Felpen, 79.
Fidei-coinmis, 108, 557. 560. 621.

-commissair, 385.
-commissaris, 558.

Fielten, 88.
Fielterijen, 147.
Fieltsl likken. 76.
Figuur van proces (/.onder). 81. 82.

84. 87. 90, 112. 114. 122. 165.
207. 425. 518.

Finantiën, 306.
Fiscaal, 4. 18. 20, 22. 25. 31, 49.

92. 97. 103.105. 111.114.
119. 123. 228. 249. 255,
261, 270. 302. 359. 373.
45(i. 461. 502, 504, 516,
560, 564. 574. 585. 615.
van Imlië. 86. 88, 90. 93.

Fiscaals (independente), 218, 270.
op buiten-kantoren, 370.

Eisen (pro), 37 1.
Fixiini domicilium, 261.
Flap, 443.

. -kannen. 71. 99.
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Floricance 000.
Fluiten, 98. 283.
Foeli, 79. 101. 253, 120. 448. 563,

567, 568, 620.
Folio. 001. 603.
Fonds. 568, 572, 581.

van Heemraden, 257. 284.
536.

Force majeure, 3.
Forma (in) probandi, 383.
Formatie, 5. 6,8,18-20.22.24.31.
Formeren, 513.
Formule, 170.
Formulier, 153.
Fornuizen. 445.
Forten, 371. 423. 450. 527. 506.
Fortificatiën, 223. 271, 300, 327.
Fourage, 184.
Fourneren, 57.
Fouten, 225, 226.
Fraudateurs, 47.
Fraude, 41, 05. 137. 139. 108. 189.

198, 222. 505.
Frauderen, 131.
Frivoliteit, 136.
Frontinjak, 44.
Fugie, 58.
Fundamenten, 459.
Fungeren, 140.
Furie, 149.
Fustage, 45.

Gaatje, 580.
Gaats (buiten), 49. 50.
Gage. 34. 201, 221. 230. 250. 278.

365, 389. 423.445. 472- 470.
487. 557. 502. 504.571.574.
599, 008.
(afgeschreven), 411. 525.
(te goed staande), 505.

. (extra), 39.
Galg, 82. 90, 112. 230. 244.
Galuoot, 578.
Gangbaar, 198, 345. 458. 492. 505.

515.
-beid, 579.
-verklaring. 480.

Gangen (kwade), 189.
Gantang, 71. 72. 523
Garant, 228. 350, 588.
Garantie, 185. 280.
Garnalen, 215. 217. 302.
Garnizoen, 249. 332, 400.447.477.

527. 533. 583.
-I k, 299,300,407,512.

Garniz I khouder, 18. 20. 22.
25, 31, 384. 408. 400.
:.72.
's-schrijver, 477.

Gasteryen, 102.
Gastmalen, 230.
Gat (donker), 83.
Gauderen, 170.
Geadresseerde, 260.
Gealimenteerd worden, 77. 180.
Gebergte, 177.
Gebak, 347.
Gebed, 127. 180. 182, 484. 612.
Geiten, 244.
Geïnteresseerden, 35.
Gebied der Comp., 177. 393.
Geboden iliuw.'i. 344.
Geboefte, 15. 90. 192. 202.
Gel rte-plaats, 239. 241.
Gebouwen, 271.

(bamboe), 174.
(nieuwe). 327.

Gebrek (absoluut), 473.
van dienaren. 412.

Gebreken, 139.
(iebrnik, 60.

(oud). 559, 582.
Gecondei roe, 372. 451.

(ter dood), 306.
Gecommitteerden, 29. .'il. 39. .'>7.

00. 01. 76, 77.
178. 229, 233,
303. 364, 440.
uit ilcn lt. v. .1.
97. 373. 428.
op Onrust, 504.
Schepenen, 117.
120.

Gedaagde, 124, 140. 275. 544.
546.

Gedierte (verslindend), 104.
(wild). 425.

Gedrag, 474. 607.
. (zedig), 561.

Geelgieter, 324, 483.
Geesselen, 102. 207. 261, 425.
Geesseling, 41. 47. 48. 50. 81.87.91.
Geessel-palen, 90.
Geëxecuteerden, 139.
Gegadigden, 43.
Gegagiëerden, 202.
Gehoorzamen, 183.
Gebouw en getrouw, 117.
Gekwetsten, 80, 82, 83, 281 —

282.
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Geld, 73. 190. 198, 221. 292, 373,
131. 432. 436. 439. 447.454.

401. 519, 527. 001. 003,610.
618. 621.
ligt), 202. 320, 570. 572.

[goud), 501.
• (opgenomen 1!. 235.

(Spaansch), 535.
(verpand), 405. 400.
tÜvJ, 487. 494.
zwaar), 570, 572.

Gelden iGomp"), 363.
gecoßect -de). 285, OJ3.

bij de Reg. gedeponeerd, 505.
a deposito, 349.
op interest, 402.

Geldboete, 567.
• -gebrek. 196.

-kamer, 429.
■kas (Gomn*), 305.
-k;issen. 220.
■kisten, 373. 420, 430.
-schroying, 400.
-snoeijers, 492.
-sommen, 431.

. -soorten, 208.
-speciën, 201. 580.

harde), 506.
-zakken, 373.

Gelegenheden (officiële), 69.
Geloften, 196.
Geloofwaardigheid, 619.
Celui. 344.
Gelijkheid van stemmen, 54.
Gemagligde, 97, 432, 366, 367,004.
Gember. 101.
Gemeente, 76, 78, 130.

(Chiii.). 349. 405.
(Fransche), 517.

Mal.), 557.
(Port.), 557.

Generaliteit, 571.
Genezen, 281.
(ienot (ordinair), 36.
Geraas, 181.
lier Ischappen, 303. 319.325.342.

520.
Geregtigheid ('sHeeren), 75. 131,

144, 168. 204. 214.
230. 231, 254, 319,
385. 386, 392, 441,
457. 559. 602 v 618.
van de daals, 532.

Geregts-1 116,230.398,446,509.
Gerief, 169.

Gerigt-plaats, 81, 82.
Gerras, 413.
Gerat, 101.
Gerucht maken, 84.
Gerustheid, 586, 621.
Geschenken, r>4. l>2. 303, 328, 115,

137.
Geschillen, 54, 428.
Geschriften (onderhandsche), 269.
Geschutgieters-winkel, 561.
Gestoelte der 11. 1'... 305.
Getier, 181.
Getrouwden, 86.
Getrouwheid aan de Cooip., ."> 15.
Getuigen, 59. 62, 07. 117,121,227,

233, 2110. 306, 300. 487.
504. 500. 513, 619.
(Mah.), 68.

Getuigenis der waarheid, 51. 116.
Getuigenissen, 292.

(valsche), 141!.
in repten. 262.

Gevangene, 39, 95, 248. 329, 516.
Gevangenen (crim.), 281. .'JO6.

geldelooze), 230.
Gevangenis, 230. 283.

(donkere), 74. 125.151.
261. 267. 426.

Gevangen nemen, 67.
Gevecht, 84.
Gevoeg (zijn) doen, 182.
Gevoegde, '219.
Gavtoeghuizen, 175.
Gewas, 436.
Geweef, 429.
Geweer, 80. 157. 268, 299—301.

425, 426, 508.
(klein). 110.
(schiet). 89.

Geweld, 87, 122, 213. 226, 490.
Geweldenaren, 150.
Geweldiger, 90. 93. 105. 229, 248,

306.
Gewigten, 2. 70. 73. 137,289,341.

381. 390. 466,493,498.506.507,
515, 523, 538.

Gewonden, 93.
Gewijsde, 58, 60, 501.
Gezaaide (het), 107.
Gezag, 268.

(Comp*), 535.
(provisioneel), 528.
-nebher, 370, 404, 428, 524,
563.

Gezant, 102. 338.
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Gezellen, 179.
Gezond, 209.

-beid, 100, 319, 347.
Gierigheid, 162.
Gictkoper, 324, 357.
Gift (vrijwillig). 1'29.

-brief, 441.
Giften. 54, 62, 226.

(liberale), 75.
Gilde, 490.

-broeders, 490.
Ginggam, 37, 413.
Glazenmaker. 483.
Godsdienst, 181.

(Christ.), 125.
(publieke), 182.
-oefeningen, 194. 538.
615.

Goed (te) hebben. 583.
• • blijven, 222.

Goederen (aangehaalde), 50.
(Comp'), 40,41,250,465,
488, 539.
(de Corai). niel preiudice-
rende), 10. 11.
(Comp"), op buiten-kanto-
ren aangebragt, 446.
(geconfisqueerde), 105.
365, 579
(gesmokkelde). 420.
(losse), 138, 557.

» (meetbare), 538.
(meubele), 571.
(nagelaten), 276.
(onroerende), 130, 396,
571, 599, 600.
(onverkoopbare). 382.
(part.), 49. 50. 100.224,
225, 529.
(part. achterhaalde), 4.
I passerende), 75.
(roerende), 366, 396.
(vaste), 65,113,163,168,
180, 230. 254, 277. 278.
291,365 367,369,384—
386. 453. 457. 557. 558,
569, 601 605. 614. lil!!
(verboden). 37.
(weegbare), 532.
n. Ned. verzenden, 359.

Goeni, 341. 5(10.
Gomlak, 11. 12
Gpng-slag, 212. 269. 566. 58(1. 600,

604.
Gort, JOO. i

Goten, 160, 161.
Goud, 7. 51, 290, 493 495. 197.

. -smid, 290.
Gouvernementen, 33.

(Oostcrsche , 138.
Gouverneur-Generaal, 30,36,48—50.

74. 78. 79. 102, 117, 153. 157.
194, 203, 219.222.236,258.332,
338, 372. 375.410.417.422,448.
449. 467. 470. 472, 530-531'. 535.
537.-539, 557.564.565.57:'.. 578.
582, 585. 595,597,617,618,620.

Gouven s. 8, 18-20. 22,24.36.
49, 50. 102,189,370.
371, 400, 411, 421.
433. 438. 446, 456.
472. 475. 504. 526,
527. 543, 563. 572.
571. 621.
-ml.. 617.

Graan, 339, 539, 597.
-boekjes, 341.

. -magazijn, 330. 337. 513.
Gracht, 28, 52 56.57.75.104.147.

152, 160, 161,173.175.468.459.
505, 525. 582.

Graden. 92.
Graf. 51. 69. 447, 583.
Gratificatie, 6.
Gratis, 68, 305. 492. 517.
Grauw (hel). 88.
Gravamen, 534.
Grensscheiding, 18.
Grenzen, 115, 455.
Greyn, 39.
Griffiers, 171.
Groen (Spaansch), 419.
Groenten, 213. 347. 355.
Groente-kramen, 343. 359.429.576.

585.
Grofemid, 482.

■ -tonnen, 101.
Grond (begane), 622.

• (Comp»), 372.
» (in den) leggen, 206.

-brieven. 15. 52, 59, 170.
-gebied (Bantamsch), 532.

■ -heer, 184.
Grootboek 302. 330. 336.338.513.
Grooten (inl.). 338,370,390,437,438.
Grossen, 511!. 514.
Grosseren, 66.
Gnastos, 338. 351, 408, 135.
Guldens (lloll.). 201.
Gunst, 117
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Gijzeling, 139, 278, 279.
Haast, 54.
Haat, 117. 219.
Hacquelten, 465.
Hanen, 264, 267.
Hals-zaken, 257, 616.
Ham. 45. 101.
Hand (behulpzame) bieden. 84,161.

■ (onder de), 76. 131.
Handel (gepermitteerde), 20.'!.

(int), 48.
(ontrouwe), 225.
(particuliere), 3, 8. 10, 12.
13, 33, 37, 114, 119. 120.
151. 189, 205, 225. 292.
464. 528.
(schepen-), 511.(verboden), 51, 468.
met vreemde Enron., 469.
(ten) admitteren, 229.
drijven. 4. 39.
op de reede Bat., 16.

Handelaren (aankomende), 494.495.
(int), 411.
(vreemde). 523.
(vrije), 150, 523.

Handeling (part.), 49.
Hand-schioeven, 303.
Handteekening, 275. 448. 534, 567.
Hanteringen. 263.
Handwerk, 179, 262, 464. 611.
Etanen-vechterü, 570, 575, 576.
Hardnekkigheid, 82. 138.
Haring. 42. 46.
Har nie, 609.
Harquebusade, 67.
Hatelijkheid, 163.
Haven, 3.
Havens van de U. 1. C, 455.
Havenmeester, 204.
Hechtenis. 87. 158, 220.
II uraden, 35, 42, 52. 69, 70,93,

95, 96, 138, 146, 147,
152, 153, 165—170.
173, 184, 185, 189
192. 194. 197, 204.
212, 218, 231, 232,
235, 251, 253, 255,
256, 268, 284, 324,
394. 395, 403. 406.
107. 435. 459. 460,

488, 490. 523. 531.
536 - 538, 560. 506.
573, 585, 600.

Heemraden (gecommitteerde), 185.
Heer (de), 619.
Heeren Bewindhebberen, 42. 4.'!. 47.

o Majores, 194.
Meesters, 36, 41. 155, 348.
Principalen, 115, 249. 452.
453, 562. 568, 590. 599,
617.
XVII, 7. 12, 39, 48 — 50.
97. 98. 110. 203. 218.224,
225. 231. 252, 258. 283.
292. 299. 343, 357. 359,
371. 372. 401. 411, 412,
448, 452, 455, 460. 464,
471. 486. 504, 505. 519.
521. 525, 526, 543, 560,
574. 020, 622.
■weg, 5. 459.

(nieuwe), 27.
Heffen, 75. 197, 488, 598, 600.
Helling, 34, 57.
Heidenen, 138. 143. 269. 292.
Heining, 167.
Hek. 190. 455.
Helmbardier. 258. 259, 417.
Hemelvaartsdag, 130.
Hengelen, 503.
Herbergiers, 71, 80, 82 - 84. 137,

563.
Hermeten, 291.
Hernemen. 131.
Hertrouwen, 557.
Heuvelen, 27.
Hoeden. 89.
Hoefemjt, 482.
Hoeken van straten, en/... 254.
Hoeker, 134. 283. 331. 333. 339.
Hoek-huis, 460.
Hoenders, 101. 150.
Hoender-kotten, 175.
Hoeren, 85.
Hof (Kartasoerasche), 524.
Hofmeesters, 230. 259.
Honig, 101.
Hoofd te bal., 204.

der Preanger, 536.
Hodfdbriefje, 267.
Hnnl'dcn (bovenlandsche), 177.

(Cliin. l, 404, 559.
(int), 13, 345, 517, 518,
531. 573, 616. 617.
(Jav.), 177. 200.
der rivier, 195.

Hoofdgeld. 74. 108. 171, 611, 575,
617.
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Hoofd-haar. 425.
-officieren, 89, 116. 134. 426,

448, 449.475.487,
557, 569.
(Chin.). 583.
(inl.), 539.
van hel gerecht.
161.
der justitie, 13.

buiten-forten,
170.

schutterij, 94.
508.

■ -plaats, 558.
-regent. 427.
-som, 113, 402, 516.

Hoogbootsman. 12, 80. 463. 480.
Hoogbootsmans-maat, 463.
Hooge Regering, 331.
Hoogheid. 219.
Hoonen, 156.
Hospitaal. 311, 324, 332, 334, 338,

407, 483. 512, 533, 562,
577.
(Coinp"), 78. 375. 380.
-hoeken. 407.
-ongelden, 372.

Hospitalier, 334. 338.
Houder van puhl. vendutiën, 203.
Hout. 217. 405, 455.

. -hakken, 164, 243.
■ -kappen, 610.

Houtskool. 323.
Houtwerken, 57.190, 214, 310, 394.

503.
(Comp8 ), 581.

■ -zagerüen, 405.
Houwer, 268.
Hoven. 190.
Huis. 113, 147. 156. 157.168,173,

396. 397, 459. 488. 525. 557,
569, 571, 582. 586, 600. 602.
604. 619.
(bamboe), 287, 454. 455
(eigen), 54.

• -braak, 267.
■ -diensten. 239.

-gezin, 263.
■ -honden, 157. 567. 568.

(zuinig). 225.
• -houding, 403, 457, 524, 606,

608, 611.
-huur, 200. 306, 388.
-jongen, 260

• -timmerlieden, 482.

Huis-vader, CIO.
. -vesten, 84. 469. 470. 524.

-vesting, 157. 562
-mouw. 126. 178.

Hulp-troepen, 6. 9.
(inl.), 93.

Humeur, 128.
Huur. 60, 488, 531.
Huurder, 159, 200. 443.
Huur-huizen, 459.

-penningen, 147. 173.200.201,
350. 397.
-prijs, 350-

. -slaven, 459. 523. 590.
> -waarde. 460.

Huwelijk, 196, 344. 402, 403,
Hypotheek, 278. 280, 366,367.396,

397. 601. 603—605.
(legale), 200, 203,
-aden, 277.

identiteit, 249.
Ignorantie, 618.
[Beo, 96. 115, 139. 598.
Impertinentie. 136.
Impetrant, 286.

van revisie, 546.
Imponeren (eed). 62.
Importantheid, 136.
[mpositie, 195.
Impost, 197. 537, 538. 566. 572.
Impotent, 181. 278, 281. 372. 619.
Impolentheid. 180.
Improbatie, 145.
Inbinding (scherpe), 58.
Inboeken, 300.
Inborst (dangereuse), 229.
Inbreken. 170.
lncarceralie. 471.
Incarcerèren, 261.
Inclinatie, 254.
Incompatibel, 522.
Inconvenienten, 245. 274. 275.
Incorporeren, 84.
Indagatie, 236.
Indageren, 616.
Indiciën, 189, 293.

■ (waarschijnlijke). 140.
Indringen, 213.
Indulgentie, 536.
Infamie, 92, 141.
Infectie, 79.
Infesteren, 237.
Informatie, 61.
Infractiën, 122, 606.
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Ingelanden. 5. 14.56.138. 153, 165,
168, 169, 191,211,212,217,362,
394. 459.

Ingezetenen (Bat.), 140.
iMoli.i. 190.
(inl.) van Batavia, 14.
(onchrislen), 557.
(vaste), 171.

Ingravingen, 166.
Inhabilite.it, 92.
Inhouden, 584.
Injurieren. 156. 611.
Inkalven, 167.
Inkomen (verbeterd . 278.
Inkomsten, 113.

(gen. en geraeene), 16,
511, 527.
(sobere). 153.
(stads), 230.
van landen. 27, 57.

Inkoop. 202.
Inkoopen, 183.
Inkoops-nrijs. 153. 285. 311. 383.

421. 581.
Inkt, 79.
Inlading, 50.
Inlanders, 90, 157. 162. 189. 196.

197. 241. 262. 268. 269,
281. 289. 341, 410.447.
453, 454, 471, 487. 502.
528. 534, 564, 565.568,
573. 576. 583 — 585.
614, 619.
(onnozele), 213.
(vagebonderende), 616.(vreemde), 517.
(vrije), 426.

Inleveren, 69.
Inmanen, 234, 396.
Innemen, 568
Innen, 173. 184.198. 582. 586, 620.
Inning, 153. 356, 435.
Inschrijving. 431.
Inschulden, 396. 397. 567. 587.
Insereren, 115.
Inslaan. 169.
Insolentiën. 122. 147.
Insolvent. 232. 234, 366 — 368.
Insolventheid, 588.
Insolventie, 279.
Inspecteren, 359.
Inspectie, 78, 158.

(oculaire), 59 — 61, 115.
138. 185. 363.

Inspringen van perceelen, 29.

Installatie, 153.
Instantie, 124, 169. 184

(eerste), 60.141,441.545.
549.

Institueren, 219.
(acüe), 270.

Instorten, 159.
Instructie Administrateur < li graan-

-mag.. 337.
lïaas, enz. wapenkamer,
301.
begravers v. kruidnagelen,
622.
Boedeüueesteren, 349.
buurtmeesteren, 190.
Commissarissen v. kleun 1
zaken, 140.
Dispenciers, 304. 329.
dijkgraaf. 26.
<iiiii\. Gen., 271.
ha ven-meester. 204.
independente Fiscaals, 218,
270.
klem-winkelier, 414.
konstabel-majoor, enz..299.
kooplieden, en/... 401.
Leprozen-huis, 605.
monster-meesters, 376.
opperkoopheden v/h. kast.
v. It. 225.
scheeps-boekhouders, 388.
stads-chirurgijn, 281.
Vendumeester, 04.
Water-fiscaal, 524.
VVecsineestereii. 107.
Winkelier. 412.
Wijkmeesters, 155

Instrumenten, 276. 436. 514. 530.
004.

Insullicienlic. 136.
Intentie, 142, 516.
Interest, 135. 173. 196, 203. 208,

235, 292. 311, 350. 356.
394—396. 402. 436. 447.
589. 021.
-liriel'jes. 98.
(op) staan, 488.

Interessen op interessen. 3J3. 314.
318.

Interinement, 279.
Interjecteren, van appellen, 96.
Intermissie van lijd, 250.
Interpretatie, 359.

539.
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Interpreteren. 276. 544.
[ntesUtO (ah). 386. 571. 598. 610.
Intimideren. 227.
Intrede van eenig ambt, 54.
Intrekken. 72.
Intrekking, 427.
Intricaat, 62.
Intricaatheid, 503.
Inval (nachtelijke), 584.
Inventaris, 143. 307, 399,438.519,

520. 571.
\. proces-stukken, 100.

Inventarisatie, 220. 232. :!(i4. 365.
Inventariseren, 22;;. 224. 350, 370.

380.
Invoer 147. 200, 401. 510.

te Batavia, 7.
van kleeden, 11.

Invoeren, 42,122,102 454, 460, 486.
Invorderen, 161.

van schuld, 456.
Invordering, 516.
Inwisselen, 274, 298. 442. 494, 495.

501.
Inwisseling, 07. 492. 494, 497.
Inwoning (aparte), 443.
Invvorleling. 78.
Ipso jure, 548. 553.
Irradiceren, 541.
Irregulierheid, 455.
Irrelevantie, 136.
Irreverentie. 06.
Itsiboe, 208. 274.
Jachten, 35, 41, 98. 206, 283,331,

333. 339, 351.
Jaloezij, 428.
Jeiiin f. 409. 500.
Jeugd, 125.
Jongens, 83, 179. 463. 482, 537.
.lonken. 171, 205, 206. 262, 264—

266. 208, 507. 578.
(Cliin.), 404.

Jood, 205.
Jopen-bier, 100.
Journaal, 321, 324—326, 320. 330,

333, 338, 408, 431, 513.
der Weesk., 312,313,316.

Judicatiire, 59, 207, 219.
Judicio (in) petitoir, 60.
Jugten (Hoscovile), 419.
.lul, der slavernij, 132.
Jurisdictie, 139, '210. 230.240.251.

203. 264, 510.616.617.
(Jakalrasche . 177.

Jurisdictie, van Bat.. 168. 385.398,
405. 426, 502.517.531.
534, 573.
der ÜOffip., 66, 131.
van Heemraden, 35.

Jurisdictiën (subalterne), 190.
Justitie, 202. 302.

uitoefenen, 500.
Juweelen. 47.
Kaai-muren, 173.
Kaal. 264.
Kaarsen, 19. 20. 26. 100, 163,260,

305, 310, 331, 354. 435.
503.
-maker, 331.

Kaarten. 15, 27, 29. 30. 56. 188,
529.
-maker, 483.

Kaas, 09, 101.
(Engelsche, enz . 45.

Kaden, 159. 190, 204.
Kadjang, 360. 538. 574.
Ka-dijken. 28.
Kajuit. 86, 101. 102. 252.308,310.
Kaïuits-gasten, 308. 310.
Kalossen, 47.
Kalf, 382.
Kalk. 327.

-bah, 424.
-branden, 610.
-branders, 137.
-branderijen, 405.
-oven, 217.

Kamer 468.
(aparte), 181.
(donkere), 610.
der justitie, 428.
-dienaar. 54.
dtoekjes. 230, 231.
-deur, 144.
-geld, 314 - 316.318,561.
589. '

Kamers der 11. I. C. 521,504.022.
Kampher, 119. 120. 534.
Kani| g, 237. 240. 539.
Kan. 71. 80. 251. 290.

(stads-) 71.
Kandij-suiker. 4 13. 445.
Kaneel, 70. 101. 253. 120. 503. 507.

568, 620.
-boompjes, 571.

Kanon-schoten, 4. 456. 500.
Kantoor (notaris), 12.

-boeken, 202.
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Kantoor-generaal, 348, 622.
Kantoren (subalterne) 219.

(Westersche), 500. 591.
Kapitaal der weezen, -147.
Kapitalen, 135, 20;;. 20.'!. 235, 311,

349. 350, 356, 394,488.
401. 561. 570.
(courante), 113.
[rentelooze), 350.

Kapitalisten, 98.
Kapitein, 9,14,18.22.24.25.80.345.

426. 462. 464. 470. 475.
509, 563, 579.
(inl.). 250, 565.
(tnil.), 375.
iler Balinezen, 241.

■ Chinezen, 6. 16, 37.
43. 75. 108,123,154, 214.
265 267. 275. 511. 521.
559. 570, 575, 617.
van inl. natie. 196.
\ h kast. Bat 289,329,346.
v li. kasteels-garnizoen,446.
der Maleijers. 173.

militie. 360.
■ schutterij, 04.

stads-poorten, 505.
• Westzijde, 518.

builen-posten, 138.
• -forten, 31,138.

Kappen van hout, 190. 405. 407.
Kappers, 42, 46.
Karaat, 493, 497.
Karabijnen, 302. 449.
Karakter van een ambt, 53.
Kanissen, 47. 344.
Karren. 4, 165, 581.
Kas (Comp-.), 112, 144. 173. 193.

198, 208, 230, 231. 235. 274,
282, 284. 298. 306, 318, 321.
323, 343, 345. 392. 402, 428,
432, 435, 442. 456, 458, 488,
492, 493. 496. 497. 499, 501.
502. 528. 560. 570.
(groote), 202. 345.346.
(kleine), 346.

Kasjes f Jap. koperen), 486.
Kassa-boek, 393, 512.

-rekening, 231. 306, 416.
KassYr, 1.8. 20. 22. 25. 31. 203.

208. 298. 321, 331. 336,
341. .145, 346. 395, 410,
417 405, 498. 490. 506.

,„t-), 292. 512.
(klein), 372. 376 378.

Kassier gen. ontvang, 256.
van Heemraden, 488.
v li kast. Bat., 393. 394.

Kaste, 565.
Kastecls-kompagnie, 110, 446.
Kastijden, 184.'
Kali. 391.

-gewigt, 331, 300.
(Chin.), 71, 73.

Katjang, 251. 308. 309.353.355.430.
Keizer van Japan. 442.
Kelder, 45. 461. 462.
Kenneken, 45.
Kerk, 125. 181, 284. 305. 472. 526.

(ter) komen. 344.
Kerke-dienaren, 24.
Kerken-dienst, 202, 530.
Kerkeraad, 36,37.06,123,126.128.

130, 137. 145. 146. 288. 358.
Kerkhof, 133, 447. 533.

(inl.). 216. 361.
Kerkmeesters, 52. 60,235.324,350,

395.
Kersdagen, 130.
Kerven, 90, 94
Ketting (gouden), 47.

(in de), 74, 78. 81. 84. 85,
87. 91. 122. 207. 209,229.
237, 239, 240, 242, 264—
266, 294, 341, 383, 404,
425.457.491,518,533,564.
-boeven. 328.
-ganger, 209. 262. 338. 345,
353, 533.
-jongens, 409.
-roede (Rijnlamlsche), 290.

• -slag, 112,' 209, 533.
Keuren, 55, 544.
Keurmeester, 290. 382. 423, 534.
Kinderen, 48. 76. 133. 155, 176,

177, 170, 180, 181,184,
196, 222. 249, 263, 279,
360. 305. 403, 425, 445.
458, 461, 462, 558,560.
599.
(castische en niixiische,
561.
(inl.), 561, 576.
(onechte), 560.
(onmondige), 586.
(slaven). 352, 530.

Kinds-kinderen, 500.
Kisten, 250, 396, 434, 461 -463

468, 593.
(dood), 533.
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Kistje (koper-), 590.
Kitsen. 134.
Klachten, 440. 613.
Kladschilder, 483.
Klakkebossen, 285. 450. 451.
Klanten. 254.

(vaste), 391.
Klapper-boom, 190.

-olij, 305. 354. 355. 443.
Kleeden, klederen, 7. 17. 89, 122.

123, 140. 150. 180, 181,
197. 229. 297. 408. 412.

414. 409. 535. 559.
(Jav.J, 422.
M M'lie). 2. 5. 11.

Klederen (nationale), 112.
Kleederen-pakhuizen, 594.

-passer, 11,
Kleeding, 179. 204. 258. 250. 517.
Kleêren-verkoopers, 122.
Kleermaker, 259.
Kleinachting, 125.
Kleinigheden, 304. 335. 354, 440.
Klerk, 8, 21. 23,203.291.292.313.

383. 588.
gezworen), 107. 109. 110.

121. 171. 366.509,571,605.
• d»"). 142.

Klinkers (11011.1. 342.
Kloek van leden, 179.
Klok. 180.

-geslag, 244.
Knechtjens, 129.
Knechts (zwarte), 33.
Knevelarijen, 010.
Knoop, 47. 419.
Kohan, 111. 198. 208. 274. 442,

505.
Koe. 29, 167. 244. 354. 355.
Koeli 531.

-brood, 254.
-loon, 2. 108. 240. 300. 322,
327. 403.

Koetsier, 258. 259.
Kogels, 449.
Koiang (Jav.), 585.
Kok. 80, 259. 260, 103. 480.
Koken, 353, 443.
Koks-maal. 403, 480.

. -water, 99.
Kolder, 449.
Kolen. 325.
Kolonel, 448.

der schutterij, 94. 508.
Kolonie, 170. 454.

Kommandanten, 8.
(subalterne . '•>.

over de buiten-pos-
ten \.in Batavia, 14.
KI

Kouipagnie (burger), 509. 557.
Komijn. 101.
Koude. 264.
Koningen, 177.

(iul.). 437.
Konings-schepen, 154. 203. 456.
Konstabel, 37. 80. 351. 352.

-majoor, 87. 88. 299. 325.
;>75.

Konslabels-maat, 352.
Koop, 60.

-brieven, 15. 50. 61.152.170.
185, 277. 386, 569.601—605.
014.

• -cedullen, 385.
-conditiën, 387, 453.

Koopen (vrijdom), 77.
Kooper, 106. 140. 148. 453.
Koophandel, 464. 500.

-lieden (inl.). 460.
Koopman, kooplieden, 5.18.20—23.

25.31.102.103. 150.220.
205. 266. 360. 401. 162.
464. 539, 542, 552.
-schappen, 49. 97. 201,

202.220.221.
223. 206. 267.
131.466.503.
504.517.583.
589. 591 —

593, 596
(part.i. 464.
(verboden), 92,
387.

Kooppenningen, 307. 369. 387.
• -prijs. 470. 519.

-waar (verboden), 151.
-waren, 262.

Koorde (mei den) straffen, 81. 82.
Kon. 35.
Koper, 11, 12, 122. 3.42.

-draad. 325.
• -slager, 483.

-slagers-winkel, 564.
Kopij. 107. 227.

authentiek, 514.
Koraal steenen, 195.
Korl. 178.
Korporaal, 9. 22. 89. 409.

(inl.), 250.
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kiirl (Ie) komen. 79.
Korting, 98.
Kost, 146, 148.

(de) winnen, verdienen, 76.
157, 176. 179. 209, 464.
-baarbeden, 373.

Kosten (op eigen . 160. 169.
Kosters. 285. 613.
Kostgeld. 3. 9.32.74. 193. 195.249,

257. 286. 298. 307. 310.
322. 328. 345. 346. 351,
352. 355. 358. 360. 372,
380. 400. 429. 134, 435.
438. 469. 472, 477. 484.
486. 488. 504. 524. 610.
613.
(sergeanten), 259.

Kosl-penningen, 376. 609.
Kullen. 175.

■ (bamboe), 360.
Kousen, 179.
Kraampje, 254.
Kracht (terugwerkende), 113.
Krachteloos, 76.
Krakeel. 82. 405. 612.
Kramen, 391.

(groente), 511.
Kramers, 71. 72.
Kramerijen, 16.
Krankbezoekers, 288. 351.352.483.
Krankzinnigen (Chin.), 283.
Kreek, 27.'46. 211. 253.
Krengen, 150
Krenten, 101.
Kreupel-bosch, 455
Kris, 255. 424. 420.
Kroegen, 85.
Kruidnagelen, 622.

-boompjes, 574.
Kruisdaalders (Brak), 208.
Kruissen, 148, 333. 339.
Knussere, 411.

-weg, 210. 216.
Knul, 449. 450. 508.

-gereetschappen, 324.
. -huis, 582.

-maker, 488.
. -muien. 210.325. 574.

Krijgs-discipline, 135.
' -raad. 15. 292.

• (hurg.), 556.
-wagl (burgerlijke), 450.

Kullen. 85.
Kuifje, 264.
Kuilen. 165. 583. 622.

Kuiper, 12. 463.
Kunsten en wetenschappen, 125.
Kunstje, 389.
Kusl van Java. 410.
Kwadaardigheid, 587.
Kwaliteit, 472. 473
Kwartiermeester, 1. (J. 80.148.149,

351. 352, 355. 410. 448. 450.4G3.
464. 473. 479.480.488, 592. 593595- -597.

Kwartieren (Hoordsche), 119.
(Wester), 19.

Kwartiers-boeken, 323.
Kwellen, 411.
KwesÜên, 26. 29. 211, 212. 009.
Kwetsen, 81. 90.
Kwetser, 82. 282. 283.
Kwitantie, 96, 321—323. 264. 408.

493. 517. 579, 611. 621.

Laadprauw, 464. 465. 488.
Laarzen [schoeisel]!, 449.

(siraf), 80, 151. 182. 267.
125. 426. 529.

Ladders, 158, 159.
Laden van schepen, 38.40,49.205.

207. 488. 515. 591.
van part. goederen in Comp»
schepen, 12.
-maker. 483.

Lading, 223. 224. 248. 265. 347.
Laken. 79.
Lakwerk. 359.
Lamp. 100.

-olij. 19. 20. 26. 163. 252.
200. 310, 435. 563.

Land (plaate), 53. 58.66.190—192.
238. 241, 267, 406, 459.

i (aan) bescheiden, 87, 88.
■ loopen, 88.
. zijn. 38, 86.

. -bouw, ï, 164. 170. 237.243.
263, 398, 464.

Landen, landerijen, 15. 26. 29. 30.
34. 52. 56. 57„ 59, 60.
138, 152. 163. 164. 167.
168. 170. 185. 189, 191
197. 199, 204. 211, 216

232. 284, 385. 396, 403.
405, 425, 441. 455, 459502. 520, 531, 557, 571573. 574. 600. 602. 604'619.
(afgestane), 454.
(Comp»). 184. 405,
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Landen (lage), 28.
Landerijen (Bataviasche . 26. 28. 34.

35.
Landdrost. 1, 3. 14—16.54.58.61.

69, 88. 92. 105. 111. 123. 138.
158, 165, 166.170,191.230.241.
261. 298. 302.380.400.407.453,
471. 502. 538. 5'K). 584. 585.

Landlooper, 88. 178.
-meter, 30. 57. 06. 131, 169.
185. 186. 194. 284. 483.

Langstlevende. 395. 457.
Lanspassaat, 463. 477.
Last (maat), 72. 202, 251.
Lasteren. 128. 129. 183.
Laten loopen, 124.
Lallen. 214.
Laxatie, 350.
Lazarü, 73. 75. 76. 78.95.179. 384.

606'.
Leccage, 102. 195. 221. 335, 336.

339. 454. 529. 536.
Leclure. 220.
Leden (Chin.), 75.

v/d. H00geReg.,36,302,344,
446.

Leder. 322. 420.
Ledigen. 161. 581.
Leen-brieven, 573. 574.
Leer.cn. 72, 196.
Leeraren. 129.
Leermeester, 96, 123. 125.

(inl.) 174. 180. 181.
195. 484.

Leertouwer, 322.
Leeuwtje, 198. 274.
Legatarissen. 317.
Legaten. 313. 318. 432. 571, 580.

598. 022.
Legger, 251. 390. 515.
Leggers (halve), 99.100.
Lei. 593.
Lek. 206.
heug. 99.
Leprozen, 74.
Letter, 07. 150. 158. 159. 604.

. (naar den), 427.
-kunsten, 128.

Leven (ergerlijk), 191. 201.
• (goed),' 120.

Levensmiddelen. 200. 441, 568.
Leveranciers, 321. 327.

(inl.). 400.
Leverantie. 379, 582.
Leveren aan de Compagnie, 39,

Lezen, 127. 488. 517.
. (rol). 85 — 87.

Libellen (korte). 115.
Liberaliteit, 30. 100.
Licenten, 43, 92.
Licentie, 126. 131.

(expresse), 24. 80.
-brfefies 192.209.255.403.

Licentiëren, 412. 472. 474.
Licentmeester, i). 11. 10. 43. 44.

40. 47. 199. 210. 240. 252. 200.
207. 420. 470. 471. 511. 539.
567. 570.

Licht. 183. 420. 427.
Lichtekooijen, 85.
Liil (extra-ordinair), 559.

■ (geassumeerd), 559.
vai n burger-college, 404.

• dor Booge Regering, 05.
van een pol. raad. 500.

Lidmaten, 123. 120.
Lieden (arme). 400.

van fatsoen, 79. 81. 179.
(impotente), 179.
(nuchtere), 80.
(vrije). 573.

Ligchaam, 181.
(dood). 82.

Ligten (geld), 113.
(een schip). 361.

Ligters van penningen, 365. 307.
368.

I.igiheid van geld, 506.
Ligtvaardigheid, 175.
Limitatie, 225.
Limieten, 28, 29. 152. 206.

van .la kat ra. 229.
Limiet-scheiding, 52. 56. 423.
Limoen-sap, 100.
Linie (adscendente), 385, 380, 571.

598,
. (descendente), 385, 380. 571.
598, 022.

Linnen. 429.
Liquidatie, 621.
Liquideren. 35. 300. 335.
I.ii is contestatie, 124.

contesteren, 398.
linitie. 60.
pendent, 00.

Livenj-bedienden, 258.
Loco (in). 77.
Loge-boeken, 407. 453.

. -boekhouder. 408. 409.
Logement, 181, 449.
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Logeren, 87. 157. 181. 423.
(aan land), 266.

L I. 342, 357. 443. 508.
-gieter. 483

Loodje, 16. 237. 534.
Look'. 99.
Los-boek, 593.

■ -boot 591 - 597.
• -loopen van paarden, 29. 163.

I.,,ssen. 40. 46. 50. 13,9. 205. 207.
434. 488. 515. 591. 594. 596.

Luchl (kwade), 447.
Luiken. 468. 592 — 597
Luisteren, 160.
Luitenanl 9. 14. 18. 22. 24. 25, 31.

288. 292. 426. 428. 448.
462. 475. 509.
(Amb.i. 200. 241.
(inl.), 189, 250.
(Jav.), 533.
der Chinezen, 6, 75.154,
539. 559. 570. 575. 617.
v/d burger cavalerie. 5.
der schutterij, 94.

Liillieei. 77. 132. 192. 229. 230.
238. 242. 246. 384. 403, 423.
537.

Lijleig 67. 75 77.90. 106.132.
'139. 147. 175.176.195.204.207.
238, 239. 242. 252 — 254. 261,
263, 403. 457, 530. 537.

Lijfeigenen (Comp*), 3.28. 619.
Oostersche), 239.

Liji'sbel Hen. 583.
Lijfschuttcn, 258. 259.
Lijfvrouw, 384. 403. 425.
Lijfstraf, 38. 58. 169.
Lijk. 67. 133. 196. 375. 447. 533.

583.
Lijnwaad (Guineeschl 281. 413.
Lijnwaden. 5. 11. 13. 17. 37. 204.

590.
Lijst (pertinente). 202.

van bagage, 461.

Maagschap, 54. 415.
MaaSoon, 331.
Maaltijden (publieke), 196, 526.
Maandag. 86, 95. 180.
Maand-eediillen. 599.

-gelden, 197. 201, 221. 222.
258. 297. 409. 519.
520. 561. 610.
(vermaakte), 249,371.

Maal (Hat.). 586.

Haaf, (kleine), 79. 280.
Madat, (300, 612.
Magazijn (provisie), 36.

• ' (vrij), 193.
Magazijnen, 195, 220. 221.

(Comp«), 68. IG3. 280.
346, 354.

Magen, 77. 372. 433.
Magistraten, 129, 397. 550.
Magistratuur, 568, 586. 587.
Mal edanen, 269.
Majoor. 13, 89, 195. 305.-434. 533.

539.
van de artillerie. 526.

Makelaardij, 448.
Malitie, 144.
Malversatie, 92. 109. 222. 226.
.Man. 177. 458.
Mancqnement (in) blijven, 107.
Mandament, 547.
Mandjes, 523.

(Tonkinsche), 359.
Mandoer (Holi.), 594, 595.

(zwarte), 594.
Manen. 35.
Maniemenl der justitie, 543.
Manier van leeren, 129.

> procedecren. 544.
Manieren (goede), 125.
Mannen ■ 115, 142.

(nnchrislcn), 491.
Manspersonen, 181.
Mantel-geld, 230. 313, 317.
Manufacturen 162. 163. 197. 247.

420. 469. 519.
(vad.), 79.

Marcheren. 450.
Margine (in). 601 - 605. 621.
Mark. 290.

-gewigt, 290.
-realen. 374.
Trooisch, 192.

Maïs, h. 89. 449.
Markt, 166. 206. 211. 280. 580.

-ganger, 260.
Mas (gouden), 201.
Massa (imaginaire), 315.
Masten, 206.
Malen. 70. 71. 137. 289. 341. 423,

565.
• (geijkte). 523. 538, 539.

Materialen, 41. 57. 323, 324,326—
328.

Materie possessoir. 60.
van rekening, 142.
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Matrozen, 26. 40. 50. 79—85. 87-
90. 148. 149. 278. 319,
351. 355. 371. 464. 173.
474. 179. 18 1 183,488.
505. 504. 591. 590.
-kisten, 401. 462.

Matten, 341.
Maximes |.la\ I, 566.
Maximum, 561.
Medegeven (goederen) naar Ned., 379.

• •makkers, 149.
-nemen (goederen naar Ned.,

379.
van Hal.. 172.

-standers, 54. 200. 261.
-welen. 11

Medican n, 153. 270. 281. 305.
306, 502. 577. 597.

Meerderjarig, 368, 560, 501. 021.
Meestbiedende, 43.40.254.511.570.
Meesterknecht, 351. 352. 355. 181,

482. 559.
\d. wapen-kainer.
32.

Meesters van procureurs, 440.
> • slaven. 74.

Meisjes. 129, 179
Melaatschen, 97, 190. (107.009 011.
Melaatslieid, 94. 95
Melk-hout, 325.
M naai. 320-324.332 334,336,

513.
Memorie vau autorisatie, 522. 505.
Melden i/iel,i. 173, 572.
Menage. 74. 378, 442. 525.

(part,), 36.
Menging, 308.
Menie. 419.
Mennen. 537.
Menschen-dieven, 237. 244.

-dieverij, 212.
Menie. 136.
Merk. 193. 274. 298. 345. 442. 190.

580.
. (Comp"), 255. 359. 380, 458.

van Batavia, 290
Messen, 79—81.
Mesusen, 58. 71, 225, 271. 530.

588.
Methode, 113, 124. 465.
Melen. 539.

. (land), 29, 30. 194.
(rijst). 52:!.

Meting, 30, 185. 180.
Metselaar, 483.

' Metselsteenen, 327. 423. 424.
Meubelen, 180. 3(56.
Middagmaal, 391.
Middel van bestaan, 202.
Middelen (eigen), 131.

(gemeene), 31, 108. 123.
577. 585.
(genoegzame . 176.

Mildadigheid, 183.
Militairen, 110. 338, 409. 452. 47(i.

477. 508. 564.
(uil.), 249.380.423.445.
487.
(EurA 250.

Militeren, 106. 288.
Militie, 22. 24. 25, 01,82.153.202.

409. 473-475. 481. 482. 485.
Mille il' . |mt. 509. 580. 600.
Minderjarigen, 292. 621.

-jarigheid, 368.
.Mineralen. 350. 400.
Mingclen, 99. 100.
Ministers (gequalificeerde), 195.411,

(ontrouwe), 120.
vandenCheribonschenSuV
tan, 228.

Minne (in der). 138. 451.
Minuut, 514.
Minuten (notarieele), 391.
Misbruik, 126, 197. 505.
Misdadiger, 158. 102. 281. 010.
Mi-en der justitie, 457.
Misleiden, 227.
Misrekening, 431.
Misslagen (kleine,. 475.
Mitigatie, 391.

van straf, 526.
Mitigeren, 412.
Mixhsen. 58:!.
Moax, 10.
Modder, 458.
Moddering, 569.
Modellen, 486.
Moderatie, 142. 279. 291. 427.

498.
Modereren, 57.
Moeder, 279.
Moeite, 139, 161.
Moedwil, 81. 122, 148. 150.

-ligheden, 79. 84.
Moeras. 27, 194.
Moerbalken. 194.
Molesteren, 410.
Mom, 7. 19. 20. 30. 42. 44. 257

428, 435. 503.
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DEEL 111. 43

Mondeling, 115.
Mond-kosl. 3. 42.

■ -provisien, 400.
Monopolie, 119.
Monsteren, 372. 376. 377, 428.
Monstering, 221. 222,264,266,283.

310.
Monster-meesters, 376.

■ -rol. 383. 284, 373. 377.
Montering, 449, 450.
Monture, 449.
Hooid, 58. 147. 573. 584.
Maordernen, 237. 244.
Morserijen. 41. 71. 209, 221. 404,

467.
Morshandel, 393.
Mortepayen, 221.
Mortificeren, 53. 414, 493.
Mosterd-zaad. 100.
M li'n. :i2.").
Mousson, 171.
Muddekens, 290.
Miücteren, 144.
Munimenten, 219.
Munt, 193. 442. 486.

. (valsche), 111. 197. 257.
Munters (valsche), 492.
Muren (blinde), 159.

(buiten de stads»), 15.
van Bat. 168.

Murmurmering, 613.
Muscadel, 45.
Musketten, 302.
Musquettados, 4.
Mutsje, 71. 99. 100.
Muur, 595.
Mijlpalen, 163. 169.
Mijmering, 453.
Mijning. 453.
Mijnen, 43, 511. 575.
Mijredicx-wortel, 99. 100.

Naai-garen, 419.
Naam, 192.

» verzwijgen, 112.
-rol. 177. 191. 605.

Naasting, 91.
Naaij'en, 179.
Nabestaanden, 613.
Nacht, 167, 536. 537.

-licht, 310. 354. 421.
Nachlmaal, 563.
Nadeel, 456.
Nagelen, 79. 101. 253, 420. 143.

563. 567. 568. 620.

Nalatenschap, 34. 35.316.348.364.
37!). 502. 510. 512.510 522,562.
586. 599.

Nalatig, 86.
Nalatigen, 460.
Nalatigheid, 121, 160. 165. 184,

468. 591, 605.
(supine), 587. 588.

Namaken, 492.
Nameting van land. 30. 59, 01.
Namptissement, 140. 579.
Namptiseren, 60. 578.
Naspeuren, 243.
Naspraak, 396.
Natie, 112. 565.

(Engelsche), 515.
■ (Moorsclie). 123.

Natiën (Eur.) 154.
. (inl.) 61, 156,425.426.449.
• (Oostersche), 237. 251, 584.

(verboden), 240.
(vreemde), 156. 556.

Natura (in). 527.
Nazoeken, 584.
Negligentie, 47, 92, 121, 366. 389.

(supine), 397. 614.
Negotianten, 535.

(pari.). 119.
(vreemde), 9. 11. 420.

Negotiatie ter zee. 237.
Negotie, 271.

(Comp"), 120.
(part.). 106.
mei Engelschen, 503.
-boeken. 31. 98. 173.289.
293. 298. 306. 311. 315.
323. 328. 330. 332, 336
— 338. 340.343,348.364.
374, 378. 379. 381, 388,
402. 430-432. 431. 512. '

-boeken (Bat.), 231.
-boekhouder, 318,320,322,
335, 35Q. 415.
-journaal. 337.
-kantoren, 201. 430.
-pakhuizen, 25, 305, 324.326. 335. 414. 415. 418.
437. 504. 513, 515, 594,
596. 597.

Negotieren, 393.
Neringen. 131. 203.
Neringloosheid, 254.
Nestelen (ach), 105.
Nieuwelingen (Chin.), 262. 381.382,

404. 578.
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Nieuwigheden, 466.
Nieuwjaar, 451. 570.
Nieuwjaars-dag, 130.

-avond, 285.
Niquanias, 420.
Nominabel, 53.
Nominatie, 268, 606.

(jaarlijkschej, 191.
Nomine officii, 220.
Nomineren, 448.
Non-actief, 438.

■ -betaling, 189.
Nonchalance, 434.
Nonchialleren, 4
Nood. 61, 134.1.

foftegnante), 546.
■ -durft, 611.
■ -weer, 82.

-zakelijkheid, 476, 477. 479.
480.

Notarissen. 38. 42, 76. 93.171. 175.
176. 199, 252. 253. 269. 277.
358, 384, 385. 391, 392. 43(1.
513. 556-558. 565. 567. 572.

Noten, 79. 101. 253. 420.448.563.
567. 568, 620.

Notenmuskaat-boompjes, 574.
Notificatie. 83, 472. '

Notitie. 78.
-boekje, 86, 407.

Notulen. 36, 109, 115. 605.
Nulliteit, 522.
Nummers, 434, 593, 590.
Nutte (ten) van 't gemeen, 170.
Nuttigheid, 158.
Obbgatièn, 141, 262, 269,277,410.

436, 565.
Observeren, 531.
Occuperen, 125. 275.
Octrooi. 465, 541. 587.

O. I. Comp., 401. 453.
OemboeL 428, 521. 617.
Oester-bank, 122, 144..
Oesters. 204, 215. 217, 362.
Oever, 530.
Oiliciercn, 384.

(Balinesche). 242.
(Chin.), 262, 269, 391.
532, 519, 567. 570.
il ge nul), 476.
linl.j 238, 240, 241,255.
569, 573.
(militaire). 88.
der buiten-forten, 151

Officieren, van de burger-kompag*
niën, 14.
v. just, 3. 58. 61. 67.
69.'77. 82-85.91,94—
96. 113. 151. 161. 183.
192, 207. 212. 282. 285.
298. 427. 443. 516.538.
584.
van de militie, 82.

Officio (ex), 115. 384.
Oker. 119.
OW ld. 101.
Olea dislilata, 577.
Oliteiten, 25:!.
Olij, 99. 163. 323. 352. 529.

■' (olijf-). 19, 26. 251. 252. 309.
354. 357. 428. 430. 435. 563.
579.

> -koekjes, 347.
• -smalt. 419.

olijven. 42, 46.
Omgang mei menschen, 611.
Omgorden (zich), 158.
Omkappen, 169.
Omloop-briefjes, 381.
Ommeslag, 33. 57. 65. 403.

(Comp*), 600.
Omstanders, 109.
Omwegen, 214.
Onbebouwd, 164.
Onbedachtzaamheid, 435.
Onbehoorhjkheden, 181.184.
Onbekendheid, 229.
Onbekwaamheid, 278. 475.
Onbelast, 65.
Onbelemmerd, 205.
Onbewoonbaar, 459.
Onbillijkheid, 438.
Oneen.' 290.
Onchristenen, 282. 349.
Onder-chirurgijns, 24. 25. 485.486.

-danen vil Comp., 393.
-danigheid, 177.
-gaan \ 'd. /.on, 157.
-geschikt, 191.

.

■ -hoorigen, 177.
-houd'. 153,173,175,183,395.

(eerlijk). 157.
van een paard, 257.

■ slaven. 75. 77.
. -koopman. 5. 8. 12. 18. 20—

23. 25. 31.150.351.352,462,
464. 472. 476. 569.

■ - -koopmans-gage, 257.
-kuiper, 481.
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Onderlegger, 334. 355.
■iraal. 291. 340.

- -meesters, 127.
-stuurman, 32, 80. 298. 462.
464. 479. 592, 593.

• -teekenaren, 76.
leekenen. 127.
-teekening, 487.
-timmerlieden, 481.
-trouw, 558.
-vinding (eigen). 158.
-wigt, '221.'248. 335. 454. 500.
-wijs, 146.
-wijzen. 125.
-wijzer, 278.

■ wijzing. 195.
• zeilmaker, 480.

Ondiepte, 515. 523.
Oneer (lieden van). 85.

. -baarheden, 182.
Oneffenheden, 330.
Ongangbaar, 274.
Ongebondenheden, 84. 129.
Ongehoorzaam, 100.
Onsrelden, 153. 16J. 271, 284. 413,

414. 522. 509.
(extra-ordinaire), 300.
(onwettige), 3.

Ongelukken, 85. 148. 158,183,254.
370. 530, 573.

Ongemak, 160.
Ongenegenheid van Schepenen, 35.
Ongenoegen, 14.Ongeregeldheden, 85, 129.
Ongetaxeerd, 431.
Ongezondheid, 19.
Onkosten, 34, 456.

(Bal.). 298.
(excessive), 120.
(kleine). 31. 108.

• ■ (onnoodige), 225.
der jnslilie. 249.

Onkost-rekeningen, 307.
Onkunde. 005.
Onlusten, 148.
Onmagtig, 84.
Onmondig, 349. 394.
Onnozelheid, 618.
Onnuttigheid van slaven. 77.
Onordentelijkheden, 103. 298. 008.
Onpasselijkheid, 563.
Onrust, 545.
Onschuld, 37. 243.
Onschuldig, 471.
Ontbinding, 138.

Ontduiking van een verbod, 253.
Ontgronden, 107.
tmtgronding, 163, 166.
Ontheiligen, 128.
Onthoofden, 67.
Ontladen, 593.
Ontlossing, 467.
Ontoegankelijk, 164.

-heid, 105.
Ontramponeerd, 160. 161.
Ontrouw, 397.
Ontruiming, 61.
Ontsieren, 443.
Ontslaan, 262. 525.
Ontslag van Comp" dienaren, 1.

uil den dienst, 201.
Ontsluiten, 620.
Ontsnappen, 600.
Ontstelen, 581.
Ontsteltenis, 14.
Ontvang 57, 113, 466.

(gen.), 34:;.
-bock. 299. 301.

Ontvangen van spetie, 429.
Ontvanger, 216. 240. 252.420,471,

535. 539, 570.
-generaal. 11.13,16.43.
44.46.47,123,231,392.
511.

Ontvlugting, 533.
Ontvreemden, 221.
Ontijden, 167, 536.
Ontzag, 174, 197.

(convenabel), 9.
Ontzegging, 59.
Onverkocht laten. 557.
Onver (ten, 426. 611.

-den, 129. 280, 394,
490, 505, 525.

Onwaarde [van), 76.
Onweder, 216.
Onwil. 58. 100. 161. 197.229.516,

604.
-lige, 444.
-ligheid, 456.

Oog (wakend), 157.
-' -gel nip'. 82.

Luiking, 92, 524.
. -wil. 349.

Ooren afsnijden, 245.
Oorgetuige, 82.
Oorlog (Bantamsche), 95, 132, 360.
Oorlog (Mataramsche), 132.

■ -schii). 133. 134.
Öorlogs-expeditie, 4.
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Oorlogsvaartuigen, 148.
-verklaring, 520.

. -vloot, 133. 311.
Oosterlingen, 241.

(vreemde), 410.
Opperhoofd Ie .lapara. 193.
Opbouw, 387.
Opbrengen. 150

van slaven, 212. 246.
Opdragt, 108. 185. 457. 602.
Openbaren, 82.
Openen (brieven). 411.

(een pakhuis). 591.
Opensnijden, 590.
Openstelling, 178.
Opgeld, 495.
Opgraven, 533.
Ophangen (misdadigers), 82.

(eene pacht*, 43. 215.
Ophef, 56.
Opheischen, 593.
Opboogen, 165. 583.
Opium, 2. 5. 11. 12. 114.119.120.

162. 247. 420. 437, 469, 510,
523. 614.

Opkomen (naar Batavia), 24, 177.
192, 247.

Opkoopen. 253. 505.
Opkoopers, 523.
Opligten. 584.
Opmaken. 98.
Opname (alg.). 247.

• van pakhuizen, 248.
Oppassers, 3. 69. 529.
Oppcrbarbier, 462.

. -chirurgijn, 18. 24, 25. 352.
483—485, 577. 609.

■ -gezag. 403.
■ -hoofd. 8. 19.49.50.162,103.

219.
v/li. gen. soldij-kantoor,276.289.348.'371, 376,
377.388.389,407.423,
487. 572. 622.
van het slaven-kwarlier,
87.

Opperhoofden van Japan, 520.
• schepen. 478.

buiten-kantoren.
311. 434. 527.

■ -hoofdschap, 150.
■ -kleed. 426.
■ -koopman. 18—23.25,31,220,

344. 360, 103. 401,520. 528,
567.

Opperkooplieden v h. kasteel Bat.,
13. 248. 301, 303, 304, 318,
320. 322. 328, 330, 332,333,
335 -337.339—341.363.374.
417. 419. 434. 499. 515,525,
591. 593 — 598.

• -kuiper. 463. 481.
-stuurman, 12,80,86,462.464,
479. 569. 592. 593. 5911. 597.
-timmerman, 403. 481.
-wijkmeesters, 174. 251, 275.
291.

. -zeümaker, 463. 480.
Oppigneratie, 386.
Oppositie, 451.
Oproepen. 174.
Oproeping, 192.
Opruimen, 174.
Opstallen, 57. 175. 372.
Opstand, 584.
Opstoppen, 211. 212. 217.
Opstopping van water, 362.
Optrek, 450. 451.
Opus (ad; publicum, 81.

» ■ |us liabcntiiiin. 139.
Opvarenden, 148, 351, O(X>.
Opvat-loon, 229.
Opvatten, 39, 78. 87. 242.
Opveilen, 16, 65.

\an pachten, 109, 254.
Opveiling, 511.

(publieke). 532.
Opvoeders, 395.
Opvoeding van kindereu, 140. 395.

403, 586.
Opwatering, 61.
Opwisselen, 495.
Opzeggen, 130.
Opzenden naar Bat., 8,189,278,411.
Opzending naar Ned., 189.
Opzei (boos), 92.
Opziener, 47, 57, 539.

der equipage, 479.
van Conip» slaven. 530.
v cl vischmarkt, 458.

Opzigter v/d visschers, 533.
Opzitten (van ruiters), 149. 150.
Ordonnantie, 38. 231, 298.301,304

— 306.310.311.321.
322. 331. 333. 338.
339, 342. 414 — 418.
488. 522. 611.
-boek, 75. 3,93. 543.

v. Bat., 113,
171, 211. 217.
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Ordniinantirn (maandebjksche), 392.
Ordonnantie-rol (maandel.), 304.
Organisatie, 298.
Ouderiingen, 17. 129, 145.
Ouders, 128, 129, 155, 184. 222,

395, 599.
Overblijvers, 404.
Overdragen, 583.
Overdrager der negotie-1 ken. 31.
Overdragl van vaste goederen, 384,

618.
Overgeven (zijn schip). 135, 440.
Overheden, 129.
Overkomen n. Bat., 440. 515.
Overlast aandoen, 122,150,167,261.
Overledene, 233, 276.311,348.3(i4,

375, 383; 396. 402. 433. 5(12.
572. 599. 022.

Opperhoofd te Bantam, 172.
Overleggen, 220.
Overleveren, 174.
Overheden, 490.
Overloop, 572.
Overlijden, 25. 34. 82.83.155,180,

221. 329. 391, 392. 408. 115.
450 -170. 187. 502. 510. 528,
533, 511. 573, 584, 588.

Over-maat, 291.
Overmaken n. Ned.. 402. 505.
Overn stèren, 149.
Overnemen (goederen)aan boord, 38,

49. 50.
(ecu schip), 440.

Overrompelen, 149.
Overrompeling, 150.
Overschrijving, 208. 157. 000, 002

— 604. 019.
Overspel, 300.
Overstorlen, 71.
Overtoom, 214.
Overtreders, 77, 5;i7.
Overtreding, 476.
Overvaren, 440.

• -voer van goederen, 202.
-voeren naar Ned., 155.

(slaven), 457.
(vreemde Eurp)., 393.

-wal, 523.
-wigt, 466.
-winningen, 40. 91. 109.

■ -zigl der geldmiddelen, 410.

Paard, 4. 29. 31, 84, 163,165,167,
168. 184. 188,244,257,448,
523, 537.

Paard (te), 28. 57, 450.
(eigen), 449.

• (houten), 529. 504.
Paarden-mest, 022.

-staarten, 325.
. -stal (Cömp"), 184.

Paarlen, 47.
Paasch-dag, 130.
Pacht, 17. 43, 108. 109. 254. 358,

487. 511, 527.532,575,570.
op hel toppen, 13.
der winkeliers, 13.

■ winkelwaren, 343.
-boek, 75.

. -conditiën, 213,215, 216,257.
-penningen, 43,105,144,145,
585.
-voorwaarden, 43, 74, 397,

. 421.
Pachter, 43, 40, 47. 75, 92, 122,

144, 171, 210, 211, 213,
214, 210, 258. 260, 201.
343, 359, 301—303, 381,
382, 429, 487, 511, 527,
570. 577.
van lid hoofdgeld, 260.

Pachtsom, 487.
Pad steenen), 100.
Padi, 184. 337. 435, 585.

-velden, 397.
Pagger, 107. 190. 192.

-brekers, 87.
Pakken, 4(1. 250.414, 418, 430, 434,

500. 592. 593. 595.
ililj heele) verkoopen, 13.

Pak-brieljes, 373.
Paket, 4.12.
Pakhuis-boeken, 414. 418, 513.

. - ester, 18, 517, 589,590,
594-590.

Pakhuizen, 195, 220, 221,248,288.
465, 560, 590—593, 595.
596.
(Comp*), 4, 19. 26, 32.
203, 204. 251. 290, 304,
437, 517, 589.
(Westzijdsche), 594,595.

Pak-wagen, 594.
Palen, 394.
Pallissaden, 105.
Pan, 424.
Pand, 495.
Pandelingen, 423.

-schap, 410.
Panembahan, 566.
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Pangeran, 566.
Pangiling, 149.
Pannen-bakkeru, 167. 405.
Papier, 302, 323, 419.

(klein formaat), 336.
Papieren, 220, 467.

(Comp«), 256, 432.
(secrctariale), 432.

Parang, 426.
Parcallen, 413.
Pardon, 132, 434.
Particulieren, 4, 42, 103, 114. 196.

223 299 403.
Partij 'advèrs, 96.' 107,118.119,143,

516, 619.
Partijen, 55, 59. 60, 116, 120,121.

124, 138, 142, 143. 210,
227. 398, 501. 500. 544.
547, 571.
(suspecte), 505.

Pas-ceduUen, 229.
Passage, 459.
Passages van regten, 121.
Passagiers, 151. 262, 265,310,303.
Passanten, 167.
Passement. 47.
Passen. 13, 36. 138. 102. 163.172,

247,393,410,411,523.010.
(Deensche), 11.
Eng.), 11.

(on zieken). 181.
Passeren. 29, 88, 122. 211. 213.

215- 217. 566, r>07.572.
(acten). 185, 199.

Passer-zitters, 13, 122.
Passie, 9, 475.
Patattes, 354. 355.
Paterstuk, 45.
Pal holen, 37. 120.
Patiënten. f>77, WO.
Patinggi, 200.
Patria, 113.
Patrouille, 89. 00, 192.

-gangers, 241. 267.
Patrouilleren, 508.
Pausen, 294.
Payement, 07. 343, 345, 486. 487.

494, 495. 575. 585.
-pakjes. 442, 443.

Pecceren, 347.
Pedakken, 360. 382, 454.
Pekelharing, 45.
Pembawang, 140.
Pen, 172-474.

< (aan de), 576.

Penning (100, 316.
(20-, 230, 571, 572. 598,

509, 018. 622.
(25«), 570. 578.
(40'), 113, 234, 571, 572,

598, 599, 622.
(400"). 189, 109,232,256.

' 284, 600.
Penningen, 107, 290.

(genamptiseerde), 20.
360.
(gesequeslreerde), 230.
306.

Pennisten, 19, 247. 338. 377, 438,
473, 474, 476, 594.

Pensioen, 346.
Pentjalang, 148. 289. 331,333,339,

351, 416. 429.
Peper, 3, 4. 7. 39, 73,99,101.178.

229. 260. 354,536,563,667,582.
Peranakan (Chm.), 112.
Periculeus, 529.
Periculum in mora, 83.
Perkament, 426.
Perkeniers, 342. 510.
Permanent zijn, 53.
Permissie, 60», 609, 613.
Personage spelen, 90, 468, 591.
Personen (absente), 107.

(lid Itige), 281.
(bekende en onbekende),
315, 316.
(besmette), 73, 75, 620.
(dangereuse), 157.
(geafimenteerde) 438.
(gegijzelde), 281.
(getrouwde), 181.
(onnutte), 225.
(verdronken), 281.(vermoorde), 281.

Persoon (seconde). 193. 219, 528.
530, 563, 567. 579, 020.

Perturbateur, 452.
Pest, 48.
Pho en topho-spe), 257.
Piek, 191, 426.

. (halve). 89.
Pikol, 381. 390. 391
Pinang, 230. :!!)(). 438.
Pinkster-dag, 130.
Pisbakken. 175.
Pistolen, 302. 440.
Pitjes, 443.
Plaal (zilveren). 56.

• -koper, 357.
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Plaatsen (verholen), 468.
Hagen, 213.
Pink. 128.
PlakaaUboek, 540.
Plakaten (jaarlijksche), 3fi, 140,170,

195. 208. 247 256.401.412,439,
455, 471. 509. 519.526,531, 562.

Plank, 160. 206. 214.
Plano (de). 37, 58, 59, 207, 262.
Plantagie, 40. 57.
Planten. 166, 530.
Plant-hoven, 125.
Plantsoen, 41.
Plaveisel. 443, 444.
Pleister-doek, 281.
Plukken. 167.
Pluksel, 281.
Poelen, 253.
Poespas, 353.
Pukken, 139, 179.
Politie, 125. 202, 454, 543.
Pbnd-goederen. 304, 335. 381.

. -Trovs, 72
Ponden, 71. 290. 538.

illnll). 390.
Poort. 182. 255, 301, 302.
Pörcelein, 265. 343, 359, 381, 417.
Porte-épée, 426.
Portie, 102. 528.

• (schrale), 105.
Portier, 483.
Portuur (vrij), 403.
Possessie (wettige), 531.
Pusten. 88. 284.

(nul), 301, 302. 332.
Posthouders, 216, 423, 430. 572.
Postuur (in) stellen, 90.
Pot, 421.
Potspijs, 99.
Praauwen, 39. 215. 362, 410, 411,

421. 434. 465.
(Chin.) 267.
(handels), 148. 149.
(Oost-Jav.), 280.
(visschers), 217.

Practizijn, 78, 95, 277, 578.
I'i.n tijk. 124, 275. 543.
Practnken (kwade), 103, 271. 273,

606.
Praejuditie, 35.

v (I. Comp., 437.
Praescriptie van tijd, 315. 387.
Praeses v d. feerkeraad, 358.
Praesumptiën, 189.
Praeventie, 537.

Precautiën, 596.
Predecesseuren, 486.
Predicatie, 130, 137, 181, 182,194,

305.
Predikant, 18, 19. 22. 24, 25, 129.

235, 345. 358, 360, 462,
483, 530, 557.
(6 dc j te Batavia, 7.

Predikanten (permanente), 620.
Predikbeurt, ls6B.
Prediken. 64. 538. 563,
Preferentie, 200. 201.203,234.249,

366 - 368. 605.
Prejudiciëren, 120.
Prejuditie, 124, 141, 536.

der waarheid. 227.
Premie. 35. 39. 133. 242, 244.
Prerogativen, 346. 510
Presentatie ter rolle, 515.
Presentalién. 55, 123.
Preservatie van wegen, enz. 58.
President, 8, 24. 26. 5;!. 411, 422.

541. 543.
v. dommiss, v. huw. en
kl. zaken, 286.
van Heemraden, 35,138.
R. v. j., 306, 356. 542.
van Schepenen, 95, 160,
161, 231, 542, 549.

\ il. Weeskamer, 113,
117.
v. polit. verg., 549.

Presideren, 542.
Presumptien, 293.
Pretendenten, 619.
Pretenderen, 165.
Pretensiën, 34, 234. 510, 515, 519,

522.
Pretext, 157.
Preuve, 47, 482. 483, 485.
Preventie (hij). 58.
Priackas, 426.
Principalen (Heeren), 35.
Priester (Mah.), 68.
Prinsen, 177, 545, 617.

(Cheribonsche), 617.
Privatira, 411.
Privé, 588.
Privilegie, 137. 545.
Procederen, 62, 142, 208.
Procedido, 202. 387. 437, 522.
Proceduren, 140, 234. 490. 491

577. 578.
(harde), 471.Procenten, 198.
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Proces, 26. 33, 42. 55. 60, 62. 64,
66, 67, 106, 107. 109,115,
121,136,143,226,360,365,
399.405,544,546,549.571.

Processen (ongefundeerde), 570.
Proces-stukken, 109.
Procuratie, 256, 275, 348.544,565,

567.
Procureur, 59. 64, 67, 106, 107,

109, 115. 116, 118, 120, 121,
123, 124, 135, 144, 145, 227,
274, 286, 398, 445, 502, 509,
515. 518, 520, 522, 571, 572,
577-579, 588.

Productie. 286, 399, 571.
(termijn van). 143.
in regtszaken, 66.

Produisant, 143.
Pro Bsco, 11.
Progressen, 129.
Pro interim, 543.
Prolkiteit, 401.
Prolongatie, 401.
Prolongeren, 143.
Pronunciatie, 59, 96.
Propoosten (vuile), 128.
Protectie, 247.
Protegeren, (il.
Protocollen, 29, 77. 386, 392, 513,

530, 600-605, 614.
Provenu, 368.
Proviand, 357.
Provinciën (Oosterscbe), 36, 383,

456, 467, 527, 528, 538, 579.
Provisie-magazijn, 140,195,329.330,

334,336,421,441.513.529.
-en ijzer-magazijn, 416.

Provisiën, 19, 26. 32, 41, 49, 102,
220, 223, 259, 304. 308.
330, 334, 335,339.:H(i.
352, 354, 357,361,469,
504, 583, 596. 597.
van justitie, 63.
van namptissement, 140,
141.

Provocatie, 44, 58, 59, 103.
Provoost, 463, 481.
Prudentie, 152.
Pruimen, 100.
Prijs. 303, 568.

» (loopendc), 223.
(vastgestelde), 39.

■ -courant. 335, 336, 339, 342.
412,414,415,417-419.

. (Bat.), 4, 12.

Prns-verandering, 418.
Psalmen Davids, 127.
Puie, 531.
Punt, 284.
Papillen, 367.
Purge, 54.

(salvo), 576 j 577.
Purgeren, 509.
Pijn, 451.

. (vocht-maat), 44. 90. 100.
Quasi-slavernij, 199.
Quota. 56, 57, 153, 189, 232, 256,

284.
Qiiotisalie, 153, 189.
Raad (Bamtamsche), 251.

• (breedc), 542.
. (dageliiksche), 219.
• (hoogé) v. 11011. en Zeel.. 441.

547. 548.
. (politieke), 288, 379, 400,

500.
(secreete), 545.

. van Indië, 4. :'»(). 35-37, 48
-50. 53. 94, 102. 110.
117, 133, 140, 154, 156,
157, 174. 203, 219.238.
241, 270. 332, 338. 359.
421, 422, 448, 449, Kil.
472, 537. 542. 559. 500.
justitie, 4, 37, 60, 07. 70.

97. 105, 119. 132,
146. 151, 162.184,
193, 220. 232.257.
276, 277. 292. 342,
344. 345. 347. 350,
360, 365, 383, 386.
388. 453. 456. 469,
489. 491. 503.504.
506. 518. 531.539,
541, 543, 544, 546,
577. 615, 617.620.

• op Ccilon, 103.
Raadhuis, 15.
Raadkamer, 218, 226,248,254,256,

384. 518.
v. Schepenen, 70, 118.

Raads-besluit, 476.
■ -personen, 438.

Rabat, 448.
Rang, 2, 13, 31, 146, 255,453,464,

526, 560.
. -orde, 13, 69, 453.

Rantsoen-brief, 103, 222.
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Rantsoenen. 19. 20,22-24,33.98,
102. 130, 163, 172,193,

222. 250.257-259.286.
298. 304, 306, 307,309.
310, 319. 322. 323,328,
331. 332. 338, 351,352.
355, 357. 358, 400,409,
429. 438, 452. 469. 563,
609, 613.
(maandelijksche), 280.

Rappier, 449.
Rapport doen, 539.
Rariteiten, 381.
Ratificatie, 174.
Rato (pro), 57.
Rattenkruid, 68.
Rauwelijk, 184.
Rawa's, 199, 253. 521, 531.
Reaal-gewikt. 290.
Realen (slechte), 32.
Reatu (in). 438.
ReaudHie, 306.
Recepis, 320 322. 517, 621.
Recepten, 577.
Recipieren, 455.
Recognitie, 434. 522.
Recofiement, 117- 121, 399, 509,

518, 571.
RecoUementen (crim.), 230.
Recolleren, 116, 286.
Recusatie (wettige). 542.
Redderen (een boedel), 234, 396.
liedenen van i Izakelijkheid, 538.
Rediten, 107.
Redres, 226. 431.
Reductie, 320. 403.

van renten, 203.
I! le, 370. 504, 568.
Reeders, 265.
Refactie, 17.
Reflectie hebben, 191.
Reformanten, 141.
Reformatie, 136. 141. 306. 518.

in) komen. 60.
Refusie, 283.

van kosten, 124.
Kegel schrift, 67.
Regeling van salut-schoten, 455.
Regen, 159. 194. 591.

(zware). 206.
-water. 100.

Regenten. 617.
(inl). 568.
\ h Lazarus-huis, 410.

Regiment (kwaad), 85.

Register, 220, CO4.
ran huizen, 156.

Registreren, 70, 393, 573,574,593,600. 601.
Regl Igemeene), 58.

spreken, 262.
(te) stellen, 456.

. -bank, 59, 64, 617.
-dag, 107, 120. 141,398,450,
519.
v;m bezit, 405.

. interpretatie, 539.
■ oorlog, 132.

■ preferentie, 200.
Restten (ink ende), 7, 299, 383,

510.
(in) belrekken, 365.

Regter, 37. 82.125,143.362,366—
368,392,393,444,489,491,
494. 504. 516. 522, 546, 564,
571,580.607,615,616,619,

■ (competente), 58, 138, 257.
537.
(hooger), 58.
(lagere). 545.

Regters (gedelegeerde), 540, 541.
(subalterne). 257.

Regts-gebruiken, 544.
. -geding, 274.
. -geleerden, 292. 542.
. -zaken, 539.

Reglement armen-huis, 178, 439.
bagage, 461.
bevordering Comp* diena-
ren op buiten-kantoren,
472.
burger-kavalerie, 448.
lleemraden, 52.
pachters, 210.
pentjalang's, 148.
procureurs, 398.
rantsoenen, 222.
verstrekking levensmidd.,
441.
(gen.) van 1680,304,472.

Reinigen. 181.
Reis. 421.
Reizen. 393.
Reizigers, 28. 29.
Reekening, 35, 220. 289, 512.

(aparte). 202.
(gesloten), 236.
(loopemiei. 236.
(onkost-), 116.
(valsche), 221.
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Reekening van consumptie, 415.
van maandgelden, 409.
van winst en verlies, 454.
(op) afschrijven, 102.
doen, 57, 70,144, 254—
256. 607.
en verantwoording, 218,
292, 307.

Rekesten, 522.
Relaas, 226.
Relevant, 143.
Relief, 66. (i7. 106. 124. 141—143,

227, 286, 367,368,399,441,518,
534.

Relieven van verstek, 286.
Religie, 157, 181.
Reliqua, 57.
Remboursement, 161.
Rembourseren, 243.
Remedieren, 160
Remis van pacht-schat, 109.
Rémisen, 587.
Remitteren, 113. 394.

naar Nederland, 35.
Rendement, 579.

(apart), 201.
Rennen, 448. 536.
Renovatie, 60.
Renquet, 110.
Renteloos, 560.

• -vermindering, 203.
Renten, 98. 17:'.. 203,235,311,436,

505. 560. 569.
■ (afgeloste . 113.

Renunciatie, 43, 66, 67, 106, 286,
399.

Renuntiëren, 143.
Renvoyeren a. Rat., 143.
Reparatiën, 326. 327. 379.

(zware), 194.
Repareren, 161. 173, 189.230.287.

391. 444, 576.
van schepen, 334.

Repatriërenden, 39, 509. 526.
Repetitiën, 121.
Repliceren, 136. 286. 398. 579.
Rephek, 121, 145.
Reprocheren, 286.
Reproches, 106. 121. 135. 136. 145.

227. 519.
Republiek, 167. 168
Requisit, 416. 615.
Rescriptie uit het vaderland, 107.
Resident, 102. 162. 135. 524.

te Baros, 119.

Residentiën (Eng.), 535.
Resilieren, 13G.
Resolutie approbateur, 57.
Resolutiën, 36. 401.

van diakenen, 438, 439.
Ressort (hoogste), 617.

(Jakatiasche). 184.
Respect, 178, 587.

(hoogcr), 53.
» bewijzen, 183.

Respecteren, 120.
Restant der cassa, 410.
ResUnten, 303, 307, 330. 331, 337,

410.
Restitutie, 387.
Restrictie, 36, 535.
Resumeren van proceseen. 109.
ftetardement. 66, 399.
Retireren, 149.
Retour-lading, 217.

. -schepen, 285, 357. 366.1176,
378. 379, 381, 428. 464, 471,
531, 574.

■ -vlooi. 17, 39, 66. 74. 108,
122. 140. 171. 195,209,256,
297. 342, 348, 358,380,401,
439, 471. 510. 520,526,531,
536. 583. 615, 622.

Reus, 549.
Reuzel, 101.
Reviseurs, 540. 541, 546. 548.
Revisie, 306, 539, 543, 545. 546.

(in) komen, 103, 347.
■ (fol), 441.
. (boete van fol), 348.

Ribben, 214.
Riem, 426.
Rigeur van regten, 279. 489.
Riolen, 57. 160.
Risico, 228, 234. 620.
Ritmeester, 6. 448—450.
Rivieren, 46. 57, 61. 166. 168,190,

231, 394, 458, 459, 530. 563.
Roede, 128.

-maal. 290.
Roei-vaartuigen, 108.
Roepen, 84.
Roer, 149,
Roes (bij de), 352.
RoL 62.'78. 96, 107. 115. 116,118.

120, 123. 124. 112. 398, 408,
123. 509. 515. 530, 579.

(crim), 392.
(riv.). 384. 392.
van dingtalen, 55.
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Rol (maandelijkselie), 192.
• lezen, 85—87, 449, 450.
> -dagen, 118.

Rollen (origineele), 621.
Rollaag, 444.
Rompen, 253, 341, 448. 519.
Ronde doen. 158, 183, 609.
Rondgaan, 192.
Rondventen, 254. 391.
Rondventers. 343.
Rond-viseh. 99.
Ronggeng, 573.
Rood wolden. 580.
Roof-vaartuigen, 149.
Rooilijn, 287.
Rooimeester, 66, 131.191,230,287,

291. 411
Rook (onder de) van Bal . 454.
Rooken, 451.
Rooien, 30. 169. 188.
Rooijing, 160.
Rophen, 345, 458, 579.

(Soeratsche), 494, 507.
Rossen, 536. 537.
Rotan, 80. 590.
Kollen, 14.
Rouw-mantels, 350.
Rovers, 35. 148, 150, 199, 411.
Roverijen, 147, 237, 241
Royeren, 601. 602.
Royering, 121.
Rozijnen, 101.
Ruigte, 165. 166. 455.
Ruim (hen. 467.468,572, 591 593

596.
Ruimen (doen), 85.
Ruimwerkers, 592.
Ruïne van de Comp*., 225.
Rnineren, 134.
Rund, 382.
linsie. 409.
Ruiter, 449. 450.
Ruitertje, 193. 345, 458.
luiden. 448. 536, 537.
Rijder (zilveren). 97. 193. 298,507.
Rijksdaalder (courante), 97.Rijst, 9. 19 20, 20. 32.71.7:). 108.

137, 150. 163.180.216,250-
252. 259. 280. 28.'.. 299,308.
309, 337, 351- 353,355,358,
409. 429. 430. 455. 457. 503,
510, 523, 527. 538. 559, 563,
585. 586

• (aankomende), 511.
• • -gebrek, 280.

Rijstkoopers, 137.
• -markt, 137. 280.
■ -maten, 137.
• -teelt, 398.
. -velden, 362.
. -verkooper, 71. 72, 137.

Rijtuig, 536, 538, 566, 585.
Sahaan, 101.
Salaris. 55. 68, 103, 108, 113. 118,

136,146,185,228,230.240,
306. 313.317, 347.383,397,
446. 519.
(verhoogd), 200.

Saldo. 584.
Salempoerissen, 413.
Salpeter, 326.
Salueren, 566.
Saint. 154. 203. 371.
Salut-schoten, 110. 370. 455.
Salvalién, 121, 145. 519.
Salveren, 134. 280.
Salvo purge, 135. 136. 399.
Sampang, 10. 41,205,207,267.341,

353. 404. 465, 488, 591-597.
SanilHln.nl. 11. 12.
Sapanhout, 11, 12.
Saucis ili' Boulogne, 45.
Sans. 100.
Schaal (weeg-), 2. 469.
Schaap, 29, 244.
Schaar, 442. 492. 493. 498.
Schaarscheid van volk, 376.
Schaarste, 97. 308, 191. 536.

van contanten, 519.
Schade, 168. 181. 205, 434, 451,

581. 589, 601. 602. 604.
614.
-loos houden, 562.

Schaftmeester, 71. 409.
Schaggerijen, 225.
Schandaal (geregtelijk), 383.
Schatting. 177.
Schavot, 231.
Schavolteren, 112. _
Schceps-beambten, .'l7.

•bedienden, 468
-behoeften. 221.
-boeken, 222.
-boekhouders, 388.
-boord, 12.
-consumptie, 371.
-corporaal, 461!. 480.
-doos, 48, 371. ,

• -gerief, 120.
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Scheepsgoederen. 360. 361.
• -kostgeldcn. 389.
. -officieren, 1, 5, 12, 50.

(mindere), 38.
- -opperhooHen. 307, 390.
. -overheden, 284, 333. 371,

430, 466, 517. 533.
- -passen, 2-17. 535.
. -provisiën, 360.
• -raad, 103, 309, 542,560.

-rantsoenen, 306.
• -rollen. 389.
• -ruim, 151, 536.

-timmerlieden,334,4Bl,4B2.
• -volk, 137, 151. 309. 468.
• -vrienden. 574.

Schei-muren, 603.
Scheiden, 84.
Scheiding van een boedel, 45!!.
Scheid-palen, 169.
Schelden, 128, 148. 183.
Scheldwoorden, 148.
Schellingen, 97. 111, 198,442,579.

(valsche), 486.
Schelmen, 155. '

Schelmstukken, 263. 594, 597.
Schenden, 40. 41. 181. 613.

van wegen, 29.
Schending van vruchtboomen, 163.
Schenkagien, 225.
Schenken. 395.
Schepeling. 404.
Schepen, 32, 48. 299-301.

(afgelegde), 303.
(afgevaren), 341.
(Conip-). 40. 50, 85. 98.
114. 137. 199. 332.339.
400. 104. 421. 434, 438.
440. 441. 452. 479, 519.
529. 560.
(Fransche), 455.
(oorlog-), 572.
(vreemde), 154, 525.
(vreemde Knr.l. 469. 568.
uitrusten, 342.

Schepenen, 15, 16. 31. 33, 35, 38,
39, 42. 51, 53, 54, 60.
64. 66-69, 73, 74, 76
—79, 93-96,106,107,
109,110,115,116,118.
119,121,123,124.130,
131.135,137.138,141.
144. 146,158.170,171,
173, 174.176.184.185,
190, 191,193,203,204,

212, 220. 230.232, 244.
254, 257, 268.269.274,
275, 278, 279, 281—
283, 286, 287. 289—
291. 342.360.382. 384
—387. 391. 396—398.
403, 405,423. 439.444.
445, 448. 460.464.488
—491. 503. 505. 509.
510, 510.518.539. 542.
549. 550. 509. 570, 576,
578. 581. 580. 600-
603. 605,606,619,621,
(gecommitteerde), 95.
115. 137,156.170.345.

392.
Schepen-kennissen, 277, 397, 601.

602. 605, 614.
Schepens-ki r, 298, 456.
Schep-praauw, 188.
Scheren, 264.
Scherp. 80. 581. 600.

. -regtef, 68. 230, 231. 300.
Scheuren, 146.
Scheurtje 580.
Schieman. 12. 80, 103. 408. 480.

592, 596.
Schiemans-maat, 403. 478.
Schieten, 149, 450, 451, 560, 000.
Schiet-geweer, 149.
Schild. 56. 156.
Schildpadhoorn, 11. 12.
Schildwagt, 258. 506. 581. 582.
Schip (admiraal-), 134.

• (laatste), 202.
■ (veroverd), 572.

Schipper, 1. 3. 12, 38. 80. 81. 85
—87. 102, 103. 119. 137. 193.
222, 224. 298,309,360,363,374,
377. 378, 393,401,434,440, 102.
470. 542. 552. 560. 592. 593. 590.
597.

Schippers (ontrouwe), 468.
Schoenmakers-gilde, 490.
Scholarchcn, 146.
Scholieren, 128.

(Latijnsche), 313.
School, 126. 279.

-meester, 25. 123. 127.
(ml.), 484.

-orde, 123.
» -reglement, 125.

Schoonmaken, 152. 160. 164, 206,
230.

Schoppen, 341.
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Schoten, 154.
Schotten, 592.
Schouder, 426.
Schouw (Comp*), 581.
Schouwen, 231.
Sri wing, 105. 100. 10». 45(1.

402.
Schrapen, 81.
Schrifturen, 107. 115.121.142.143,

145, 219.
van procureurs, 07.

Schroot, 582.
Schrupuleosheid, 212.
Schrijven, 488.
Schrijver, 299. 409. 451, 577.

v/d Cliin. off. te Bat, 391.
Schuilplaatsen, 104. 455. 557.
Schuil. 80, 85. 87, 205. 267.
Schulden, 68, 456, 599.

(Comp»), 516.(desperate), 316.
(inlandsche). 249.
(part.j, 491.
(uitstaande), 378.
(vaderlandsche), 34, 248.
249. 371. 376.
van een boedel, 233.

Schuldbrieven, 601.
Schuldenaren (onchristen), 209.
Schuldeischers, 209.
Schuldkennissen, 262. 277.Schutsluis, 362.
Schuttery, 93, 94. 292. 464, 508.
Schijn van waarheid, 144.
SchijtgeeL 419.
Seclusie, 547.
Seconderen, 134.
Secretarie, 21, 23. 25, 31.

(generale), 8. 270. 363,
374, 401, 432.

't v. Comm. v. kl. ■/,., 144.
van Schepenen, 77. 96,
107. 230. 275. 292, 385.

387.
Secretaris, 8, 18. 20—23. 25, 31.

141, 142, 171,175, 170.
228. 269, 392. 426. 453.
522.
v. Boedelmeesteren, 200,
277, 570, 601, 602.
Comm. v. huw. /... 569.
van Heemradeh, 54. 60.
146, 170, 185, 255. 257.
405. 406. 488, 532. 537.
;,;;!!. r,oo. 014.

Secretaris, v/d. Hooge fieg. 255,356,
375, 472. 537. 538.557.

■ Raad v. just. 249,
300, 348, 365. 375,
388. 437. 564.

v. Schepenen, 64. 76
77, 144. 145. 156.'185. 230. 277. 366.
392, 400. 001 603.
005. 614

■ Weesmeesteren, 65.116. 135. 198. 255,
277. 313, 317. 383.
386, 387. 572. 586
—588,602. 603.618.

Secretarissen der collepién v. just.,
64, 65.108. 232.' 457.
v,ni reglbanken, 55.

Serre 02. 03. il 7'. 226.
Secreteren. 49, 83. 225. 443, 492.

495.
Secunde. 5, 8. 20, 22. 24—26, 31.

32. 289, 370, 412.
Secnriteit, 213, 447. 586. 601. 604.
Sein-schoten, 31 1.
Sek (Canarische), 44.
Sententia (pro), 549.
Sententien, 60. 103. 141, 540. 543.

546, 547.
Sequele van infamie, 141.
Sr.piester. 232, 366. 367.
Sequestratie, 437, 438.
Senreant, 9, 14. 20,22.25,89.409.

411. 412, 426, 451, 462,
464. 475, 476, 595.
(inl.l, 250.
-majoor, 446. __487. 565.
der Chinezen, 75.

Sergeanten van de schutterij, 94.
Servies (zilveren), 236.
Servituten, 003.
Sessie. 120, 219.
Sexe, 129. 130. 238.
Sieraden, 48.
SUentium (eeuwig), 367. 392.
Simul el seniel. 399.
Sinpels. 40. 78. 288. 420. 455.
Suil.. 213. 390. 438.

-planters. 343.
■ -staken, 343, 532.

Siropen. 443.
Silnatie. 34, 57, 61.
Sjahbandar, 25, 31, 43, 470. 471511. 514, 533, 535. 565-567.
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Sjerp, 158, 191.
Sjouwer, 592.
Slaan, 80, 148. 183, 261, 505.
Slachten, 75, 196, 197. 382. 511.
Slachter, 358.
Slag, 82.
Slagvaardig, 150.
Slaper, 401.
Slaven, 2. 33. 57. 58, (17. 75. 70.

95, 96, 106, 129. 132.138.
139, 147. 148.151.101,172.
178. 199, 223, 237. 241—
244, 253. 254. 259 261,
2(13.280,295.310.322.328.
344.384,403,409.410.423,
425,45(1. 157. 502.508. 510.
511.522.530.537.590.591.
594, 595. 610.
(Balische), 239.

■ (Comp»), 338. 351 353.
ftigiüve), 246■ (gedroste), 229.
(Makassaarsche), 239.
(overleden), 192. 530.
(voortvluglige), 874.
(vrijgegeven), 454. 500.
(zieke), 73. 387.

• -diefelal, 58. 199.
-dieven, 35.

• -geld, 95.
■ -handel. 457, 514, 535.

-kwartier, 87.
Slavernij, 147. 408.
Slavinnen 07, 70, 132. 161. 178.

(Comp-), 852, 353.
Sleet, 123, 409.
Sleur. 315.
SI els. 303, 374. 408. 593. 596,

597. 608.
Slinken, 452.
Sloepen. 25. 35, 41. 134. 205. 331,

838. 339. 341. 353. 377. 578.
Slol'. 120.
Sloot, 28. 29. 34. 52. 56, 104. 151.

166, 168, 190.214.215,301,455,
459.

Slot. 890. 591, 592.
Slotenmaker, 482.
Slolplalen, 342.

. -posl. 202.
Sluikerij, 44. 47. 51. 92. 210. 893.
Sluikvaarl. 534.
Sluis, 210. 212. 217.
Sluiten, 591. 593. 595. 59(1. 020.

van boeken. 79.

Sluit-geld, 230, -Mi',. 306.
Smaad, 156.
Smal-tonnen, 100, 101.
Smederij, 33.
Smid. 351. 352.

-winkel (Comp 1), 33.
Smul keiaars, 0.
Smokkelen, 114.
Smokkelwaar, 437.
Smijten. 90.
Snaphanen, 302. 000.
Snede, 81, 82.

"

Snoeperijen, 317.
Snoeijen, 492, 506, 580.
Snoeijer, 443.
Snuisterijen, 429.
Snijden. 90, 94.

(door midden), 442.
(stuk-). 112.

Soesoehoenan, 9, 37. 162, 524,585,
010.

Soldaten. 25, 26, 50, 84,88.89.93.
27!!. 371, 404. 473 475,
477. 4!!;;. 505, 533. 581.
(gedeserteerde). 295.
ml.), 192. 250.
\ rijwillige), 420.

-boedels, 200.
Soldatesque, 391.
Soldij. 271.

' -boeken, 256, 348, 3.04. 379,
388, 401. 402.439,
510, 512, 583.
(Bal.). 380.

- -boekhouder, 31. 348, 352,
379.
-boekjes, 445.

. -kantoor, 21, 23. 25. 34,35,
250. 280,371.37(1.
377, 389,408.487.
622.
(gen.), 270. 510.
572.

. -rekening, 88," 249, 250.301.
311,348,356.304.375.407—
409, 412. 433. 505, 520. 584.

Solemniteiten, 513.
Solidum (in), 43,
Solutie, 121. 141.
Solveren, 286.
Sommatie, 44.
Sorteringen, 413.
Soulaas.'oo9.
Soulagemeat, 129.
Sourerein, 545, 540.
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Souvereiniteit, 541.
Specerijen, 11. 12. 253. 200. 354.

421,448,466 408. 524,535,5G8.
Specificatie, 421.
Specificeren, 202.
Speel-dagen, 128.

■ -huis, 394.
-praauwen, 213. 215. 217.302.
-sters, 573. 575.

• -tuig, 573.
Speerhaken, 303.
Spek, 98. 143. 251. 252. 305. 3.07.

309, 310. 352, 353.355.357,
400. 430. 452. 527. 529.
-verkoopers, 73.

Spel, 257.
Spelen, 132. 612.
Speler, 200.
Spetie, 429.

(gangbare), 487.
(gouden), 487.
(uitgegravt o), 459.
(zilv.), 299. 487.

Spetièn gemunttc), 494.
Spiauler, 11. 12. 342.
Spülagie, 79.
Spinhuis, 85.
Spiritualia, 577.
Spitsroede, 504.
Splitsing, 534.
Spoliën, 58.
Sporen, 449.
Springvloed, 28.
Spijkeren. 112.
Spijkers, 342. 597.
Spijs, 180. 613.
btaafkoper Jap.), 437.
Staal, 342. 357.
Staal (echt), 181.

(huwelijkschen), 569.
.\nl.; in 0. 1., 219.

-minister, 172.
van wijzen, 544. 547.

Staatsblad. 269.
Stadhouder, 117.
Stads-apotheker, 08. 577.

• -bedienden, 458.
boeijen, 94. 95, 509.
-drukker, 48.
-geregt, 59.
-gracht, 200. 207. 254.
-iiik sten, 392.
-poorten, 110. 420.
-punten, 443.
-vroedvrouw, 345.

Stads-wal, 131, 288. 581.
Staking van stemmen, 542.
Stalling, 29.
Standaard, 450.
Stank, 100. 101, 459.
Stapelen, 443.
Staten-Generaal, 05, 117. 153. 453455. 541. 540. 550.

van Holland, en/... 545. 543.
Statuten \. Bal . 70. 72, 73. 100.

117. 139. 200. 209. 369, 3)17.
390 398, 405. 450. 451, 491.
510, 520. 539 — 541. 545 548.
580, 589. 619.

Steden (vaderlandsche), 146.
Steen, 80. 100. 195. 205. 217.455.

-bakkers, 137.
•bakkerijen. 100. 107. 405.
-brasems, 251. 252. 428.

■ -halers, 195.
-houwer, 483.

Stegen, 400.
Steigeren. 395. 433.
Stekken, 574.
Stelen, 40. 79. 159. 183, 244. 253

259. 591. 022.
Stellages, 175, 450.
Stelbng, 590. 595.
Slem (concluderende), 219.

■ (dubbele), 54. 541—543.549.
Stemmen, 94.
Stempel, 10. 535. 580.
Stempelaars, 443.
Stempelen, 345, 492.
Sterfliuis. 133. 233. 386, 450.
Sterfte, 478.
Sterven, 23, 82, 243. 599.
Stervende (eerst), 457.
Stilstand van gage, 475.
Stipje, 580.
Stoel, 220.
Sloep. 82. 83. 200. 261. 443, 444.
Stok, 80. 426.

(executoir), 50.
. -visch, 99.

Stommelen [naar Bat.), 475.
Sloppen. 165.
Storm, 311.
Storten, 144.
Stoten, 167, 183. 201.
Stoutheid, 184.
Straal, 11. 78. 87. 88, 182. 190191. 254. 207. 287. 425—

427,443,444, 400,505.525
550.
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Straat-schenderiien, 79. 87, 88. 90,
112. 261.
-steenen. 81.

Straf, 564.
(corporele), 237.

Straffen, 162, 3.83.
Straftijd, 262.
Strand, 27, 534.
Stranden (Mataramsche), 558.
Straten f-'sheeren), 86. 89. 90. 159

-161.
Stronken, 105.
Stroomen, 57.
Stroop, 101.

• -hakken, 443. 444
Stroperijen, 267.
Struiken, 166.
Struikroovers, 15. 105. 104.
Strijken. 539.
Strijkstok. 539, 565.
Stuiting. 241.
Stuk-goederen, 469.
Stukken (officiële', 534.
Stuivers (dubbele), 198. 442.
Stuivertje, 197.
Stuurlieden. 1. 37. 81. 148. 298.

389. 434.
• (onwetende), 479.

Stuurmanschap, 479.
Stuwagie, 592.
Stijfsel, 79. 420.
Stijver, 394.
Stijl van regten, 51. 124.
Subsidie-gelden, 346.
Subsidiën, 222. 520.
Subsidium (in). 308.
Substituut, 87. 90, 93. 105. 161.

584. 585.
-fiscaal, 21.
-geweldiger, 388.
-koster, 146.
v/d. Balluw, 451.

Substituten van Landdrosten, 23.
Subtiliteiten van regten, 619.
Successie ab-intestato, 587.

(collaterale), 571.
Succumbant, 00, 540, 570.
Succumberen, 116.
Sufl'eiïj. 273.
Suffisantheid, 233.
Suiker. 101. 251. 304. 309, 331,

430, 430, 527.
-molens, 405. 502, 600.
-katoepat, 75.

Sulian (Bantamsche), 172. 178.

Sultan van Boeton, 514.
. Cheribon, 228, 229.
• Indragiri, 10.

Summarium, 173.
Summierlijk, 59.
Super-salyeren, 136.

• -scriptiên (scherpe), 534.
■ -scriptie, 590.

■ -solutie, 121.
• -solveren, 280.

Suppleren, 397.
Suppoosten, 19, 20. 24. 25. 193

252. 285. 420.
• v/d Boom, 46.

Fiscaal. 86.
Surcheance van eede, 96.
Surplus. 570.
Sury, 84.
Suspect, 189.

van insolventie, 279.
Suspens, 103, 365. 590.

van qualiteit, enz.. 84.
Suspensie. 219.
Suspicie van lasery, 384.
Sustens, 557.
Sustentatie, 77.
Synode (nationale), 127.
Taal (Balinesche), 212.

(Chin.), 247. 263. 269. 386.
392. 407. 573. 581.

. (inl.), 180.

. (Jav.), 212. 247.407.536,573
581.'

■ (Mal.). 212. 247.269.380.407.
573. 581.

■ (Ncd.). 128. 180. 288. 380. 392,
407. 517. 536.

. (Port.), 386.

. -kundig, 178. 539.
tabak, 390. 451.
Tafel, 220. 292.

(ge ene), 259.
-gasten, 252.

Taffachelas, 37.
Takel, 593, 596.
Talen (vreemde), 38.
Talk. 101.
Tamarinde, 251. 304.305.309.331.

430, 461. 462. 477.
Tambours, 285.
Tandak, 573.
Tangen, 217.
Tap-nering, 80, 83, 85.
Tappen, 71.
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I'KKI. 111. 13

Tappers, 80. 82, 83, 563.
Tarwe. 19. 20. 26, 32, 120, 163,

337. 435. 538, 563.
-meel, 100.
-ordonnantie, 72.Tax, 396. 569, 582.

Taxatie, 34. 96. 150. 189,276.437,
Tederheid. 535.
Teeken van kwaliteit, 158. 191.
Teerlingen. 89, 90.
Tegels, 207.
Tegemoetkoming, 34.
Tegenhelasting, 431.

■ -streven. 159.
• -wigl. 178.

Tehuisvaardera, 170. 195. 208. 247.256, 373, 412. 439, 455. 461.
471. 574.

Tekort. 363. 440.
Tekst. 546. 587.
Telder. 432.
Tellen. 363.

■ (geld), 373.
Telling, 590.
Teregt staan, 194.
Tergen, 148.
Termen (injurieuse), 107.
Termijn, 43, 106, 124, 136, 143.

220, 398. 399.402.406.487.501.
518. 571. 577. 579

Territoir (Comp"), 251.
Terugkomst in Nederland. 278.
Testament, 38. 70. 175. 176, 349,

358.386.445.458,557,
558,571,598,599.618.
(besloten), 563.
(mutueel), 279.
(bij) uitgesloten, 276.

Teslateur, 38, 176. 557.
Thee, 230, 306. 359, 390.

•gereedschap, 359.
-verkoopers, 343.

Tichelsteentjes, 342.
Tien geboden, 127.
Tienden. 184. 435. 531.
Timmeragiên, 57, 175. 223, 231.

287. 326.
Timmeren, 454.
Timmeringen, 304. 550.
Timmerkist, 463.
Timmerlieden, 57. 351. 352. 355.

356, 463.
Tin. 11, 12, 342. 357.
Tincturen. 577.
Tingang, 215. 217. 361.

Titel, 475, 491.
Tjap. 264, 424.
Toeak, 251, 252, 354. 355.
Toedammen, 169.
Toeëigenen (zich), 170.
Toehoorders, 517.
Toelage, 284, 421. 438. 522. 523,

531.
Toelasl (vocht-m'aat), 99.
Toelaten (Oosterschc natiën). 237.
Toelichting. 457.
Toemenggoeng, 617.
Toepassing, 190.
Toespijs, 100, 180, 354. 559.
Toets, 493, 497.
Toevloed, 237.
Toewegen, 466.
Toezigl o|> slaven, 76.

houden, 146.
Togt, 487.
Toko. 382.
Tol. 43. 44. 46, 47, 75, 92. 104,

195. 210. 211, 213-217. 299.
361, 362. 383, 431, 448, 527.

Tolhuis, 205, 210. 213. 214, 216,
362. 421. 470.

Tol-plaats, 44. 46.
Tolvrij, 214, 215, 361, 421.
Ton. 99- 101. 204.
Tong (gerookte), 45. 101.
Toomeloos, 29.
Toonbank. 112.
Topbanen. 257. 260. 261. 575.
Toppen. 13, 260 262. 511.

. -tafel, 260. 261.
Touw, 205, 311. 566. 590.

. -werk. 231.
Traan, 100. 323.
Tractaat, 452.
Tractement, 1. 0, 8,9,31—33,174.

197,201. 249. 255, 257.
208. 345, 346. 351. 380.
300.391.405.445.458,
472. 502, 521. 5.i1. 5110,
559-562. 584. 608.
(adsistents), 42.
(behoorlijk), 217.(extra-ordinair), 193.

Tracteren, 438.
Transgressiën, 58, 271.
Transport, 168. 170. 199, 291,385.

528.
(wei lig), 130, 132.
van landen, 441.
-brieven. 277. 601 605.
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Transponeren. 108, 440, 522. 004.
Treins4)aas, 355.

. -timmerlieden. 332, 334, 351,
355.

Trekken (ines), 81, 82.
Tribuut, 177.
Triplo (in), 201.
Triumphant, 300. 308.
Triumpheren. 141.
Troep, 450, 508.
Trompet. 449. 450.
Trompetter. 258, 259.450,403,481.
Trouw (kwade), 221.

(ter goeder), 235.
-beloften, 190.

I'rouweloosheid, 135.
Trouwen, 190. 344, 349. 402. 40:!.

505, 570, 575.
Tucht, 184.

• (school-), 128.
Tuin. 15, 87. 88, 147. 152, 104,

100-108. 187,189.190.213
—215, 243, 200. 301. 302,
394, 425, 458.

• -bouw, 239.
-dieven, 87.
-huizen, 455.

Tuinier, 259.
Tumult, 508.
Tweede personen, 300. 474.
Tweedragt, 182.
Twist. 100, 182. 012.
Twisten, 177.
Twijfeling. 018.
Tijd (verbonden), 380,411.412,474.

• -verlies. 101.
■ -overspilling. 123.

Uitbaggeren, 525.
Uitbarsting, 458. 459.
Uitbesteden, 33, 581.
Uitbetalen, 521.
Uilbetaling van tractementen, 445.
Uitbreiding, 152. 184, 209.

v/h. Coll. v. Schepenen,
33.

Uitdagen, 81.
Uitdienen, 411.
Uitdiepen. 147, 254. 458—400.505.
Uitgaan, 182.
Uitgave, 57.
Uitgaven (dagelijksche), 488.

(wettige). 144.
Uitgeven (landen), 30, 403, 531.

(valsch geld), 442, 480, 492.

Uitgifte van landerijen. 185.
Uitgraven, 107.
Uitkeeren. 349.
Uitkeering, 235. 350.
Uitkloppen, 501.
Uitlanders, 571.
Uitlandig, 121.
Uitlecnen van geld, 410.
Uitlevering. 400.
Uitlooving, 35. 39.
Uitmeten, 79.
Uitreis, 51.
Uitroeijing, 115.
Uitscheepboekje. 593.
Uitschrijving. 34. 40. 00. 91. 108.

109,'122. 133. 140.171,195.209.
248, 250, 285.297,311,342,358,
380, 401, 439,452,471.510.520,
520. 531, 530, 583, 015. 022.

Uitschuldeu. 233.
Uitslag, 400.
Uitsluiten (Boedelmeesteren), 232.

(Weeskamer, enz.). 38.
175.

Uitstel, 130, 577. 010.
lijden (geen), 8.

Uittrekken. 109.
Uitvaren, 521. 504.
Uitvoer. 103, 494.
Uitwateren. 455.
Uitwegen, 79. 400.
Uitzetten (geld), 390. 447.501.001.

003.
lisanliëii (Ned.), 309.
Uso (a). 412, 410.
Usurpatie, 52.
Vaandrager. 402. 475.
Vaandrig, 9, 14. 18. 22. 24. 25,31,

288, 420. 509, 509.
linl). 250.
der Chinezen, 0. 75.

■ schutterij. 94.
Vaandrigs-rang, 258.
Vaart. 29. 57, 100, 342, 343, 394,

459, 503.
(burger), 35.

. (part.), 10, 13.
(vreemde), 13.

. (vrije), 39. 40. 534.535,019.

. op Atjeh, 10.
. Baïi, 241.
. Batavia, 404.
. Padang, 178.
. Palembang, en/.., 14.
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Vaartuig, 36. 84. 166. 572.
(Eng.), 556.
(klein). 134.

Vaartuigen (liantamsche). 11.
(inl.). 440. 503. 591.
(ledige), 213.
part), 108. 205. 207.

Vaarwateren. 163, 411. 458. 459.
Vaatwerk, 45, 390. 442 444.
Vacantie, 129.
Vacatièn, 118. 571.
Vader. 279.

■ Ons, 127.
Vaderland, 222, 223, 409.

(naar het) gaan, 474,476.
Vagebond, 88,90,178,237, 240.557.
Vagebonderen, 85.
Vagebonderij, 88.
Valideren. 196.
Valuatie (yaderlandsche), 202.
Van pen, 84.
Vang-loon, 375.
Varen. 4. 138, 162, 172, 532. 600.

naar O. 1., 453.
Varken, 100. 167. 168.

-slagers, 359.
Vastmaken (part. vaartuigen). 205.
Vat. 44. 49. 434. 563.
Vechten, 79, 90. 134, 148.
Vechters, 84.
Vee, 87, 243, 244, 511.

. (klein). 382.
■ (viervoetig), 29, 57.
• -diefstal. 58.

-dieven. 237, 244.
Veer. 347.

-man. 346, 522, 612.
Veger, 260.
Veilingen 'publieke), 291.
Vendu-boek, 387, 453.

> -departement, 621.
. -geiden, 198.
■ -meester. 64, 74, 170. 200.

203, 276. 291, 365, 369, 387.
392, 453, 604, 620.

■ -penningen, 234, 620, 621.
-salaris, 234.

Vendutie. 65. 104. 203, 228, 392,
365, 519.
(Comp"). 394.
-boek, 364.

Vensters, 591. 595.
Ventileren, 184, 545, 589.
Verachtering, 117.
Veraliëneren, 4T.

Verandering (iaarhjksche), 156.
Verantwoordelijkheid van Weesmees-

stereo. 501. 586.
Verantwoorden, 159.
Verantwoording, 70. 248. 357, 360.

(jaarl.). 518.
Verarming, 397.
Verband, 83. 473-475, 525. 528,

605, 609.
(eerste), 278.
(loopend), 476, 477. 479.
(nieuw), 259.
(tweede). 20—22. 601.
602.
(speciaal), 277.
-hiief, 601,602,604,614.
-schriften, 269.

Valsche), 263.
Verbergen, 241.
Verbetering, 197, 472, 473, 475.

van land. 164. 169,
531

Verbeurd verklaren, 229, 359.
-verklaring, 67.

Verbinden. 83.
Verbieden, 183.
Verbindtenis (corporele), 410.
Verblijf te Bat, 424.

van Chinezen, 262. 517.
■ Oostersche natiën, 237.

Verbod van invoer, 454.
Verbouwing. 568. 598. 600, 605
Verbranden. 133.
Verdediging, 360.
Verdacht maken, 227.
Verdeeling van wijken, 115.

wijn, 194.
boeten, 528.

Verderf, 128.
Verdroogen, 391.
Verduisteren, 182. 389.
Verecring, 7. 36.
Verevenen. 584.
Verf. 79, 323.
Vergader-dag, 618.
Vergadering, 37.

(extra-ordinaire), 54.
fjudiciële), 500.

Vergader-kamer v. Schepenen< 230.
-plaats, 146, 147, 449. 450,
568.

Vergift, 68.
Verglazen, 465.
Vergoeding, 356.

v an schade, 365, 434.
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Vergrooting van kapitaal. 235.
> rantsoen, 452.

Verheerlijken, 517.
Verheffen, 60.
Verhinderen, 183.
Verhoogen (eene pacht), 43.
Verhooging van tracte ut, 1.
Verhuizen. 156, 266.
Verhuren, 137, 350, 372. 397. 454.

523.
Verhuring, 474.
Verhuurder, 538.
Verhypothekeren 108.

-kering. 600.
Verkiezing (jaarlnksche), 64. 190.

van diakenen, 145.
Verklaren (nietig). 106.
Verkoop. 60. 199. 453, 600. 602.

rste) van land. 204, 441.
-contract, 385.
-prijs, 152.
hij executie, 365.
van een Bdei-conmis, 108.

's Heeren wege, 200.
■ vaste goederen. 163.
■ zieke 'slaven. 106,387.

Verkoopen, 122. 132. 139,168.170.
172, 254, 429, 470, 538. 581.

Verkoopen (slaven), 240.
» (vaste goederen), 65.

van vergift, 68.
Verkooper, 148. 185. 291. 604.
Verkooping van achterhaalde goede-

ren, 229.
Verkorten (iemand), 212.
Verkortingen, 271.
Verkwanselen, 180.
Verkwisten. 180. 183. 611.
Verkwisting, 221.
Verlaten (Batavia), 389.

(Compl dienst), 464.
Verleenen van arrest, 456.
Verleiding van slaven. 58.
Verlies van de lap, 83.
Verlof, 412.
Verloop, 280.
Verloopcn, 171.

(zich). 91.
Verlossing uil Comp" dienst, 484.

naar Ned.. 122.
Vermaak, 88, 122.
Vermaken, 372. 562.
Vermaking (jaarÜjksche), 236, 599.

aan vrouwen, enz., 249,
409.

Vermangelen, 168.
Vermaning, 275.
Vermeesteren, 133, 134.
Vermillioen, 419.
Verminkten, 93.
Vermoddering, 522.
Vernachten, 206.

(aan wal), 85—87.266.
op het cil. Purmerend

613.
Vernietigen (maten en gewigten), 72.

(ecu koop), 139.
Vernietiging, 455.
Vernieuwing, 33. 37, 575, 622.
Veroordeelden, 526.
Veroordeelde [ter dood), 67.
Veroordeelen, :»83.
Veroveraars, 150.
Veroveren, 303.
Verovering van Jakatra, 130.

Kediri, 16.
Veroverings-dag van Bat, 450.
Verpachten, 16. 253. 511,527,531,

532, 563. 570.
Verpachting, 2, 42, 74. 75, 123,

171, 521. 575—577,
585.
(iaarlijksche), 108.

Verpakking, 363.
Verpanden, 15, 494. 495.
Verpanding, 60.
Verpekelen, 100.
Verraad. 360.
Verradelijk kwetsen, 81.
Verschieten, 243.
Verschil, 29.
Verschooning, 559.
Verschot, 243, 306.
Verschuilen (zich), 263, 264, 266.
Verschijndag, 395.
Verslimmercn, 166.
Verslijten, 303.
Versmelten, 111, 442.
Versnaperingen, 390.
Verstek, 286, 576, 577.
Versteken, 139.
Versterf, 475, 479.
Verstolen (ligtvaardig), 475.
Verstrekking, 361, 409. 428, 431,

611, 620.
aan scheepsvolk, 222.

. van geld, 258.
-boek, 301, 332.

Vertichting, 279.
Vertier, 535.
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Vertimmeren, 20G. 310.
Vertimmering, 171, 568. 586.
Vertoon-plaats, 450.
Vertragen, 35.
Vertreden, 57.
Vertrek, 77, 391, 392, 475. 476.

479. 541.
uitstel), 158.

van Bat.. 199. 404.
naar Europa, 588.
van een schip. 377.

Vertrekken. 584.
Vervallen, 159.
Vervalsenen, 492.
Ververschingen, 16. 220. 352 355.

504. 568.
Vervoeren, 172. 253.

over zee, 574.
Vervreemden. 130. 467.
Vervuilen, 167.
Verwaarlozen, 180, 183.
Verwarring, 289.
Verwedden, 570. 576.
Verweerder, 398.
Verwilderen, 164, 557.
Verwildering, 396.
Verwonen, 147.
Verzegelen. 374, 590.
Verzekering (in) nemen, 58.
Verzenden, 139, 538.

van brieven, 525.
■ geld. 373.

naar Ned., 359.
Verzoek, 115. 121, 145.

lot provisie. 142.
Verzorgera der scholen, 130.
Verzuim. 109. 226. 468, 588. 604.

607, 618.
Verzuimen, 512.
Verzuurd, 44. 45.
Verzwagerden. 155.
Verzwijgen. 47, 86. 156, 241.
Vexatiën. 171.
Vexeren. 607.
Vice-gouverneurs, 422.

■ -president, 542, 543.
van Schepenen. 94.

• -versa, 234.
Victorie, 450.

• -avonden. 230.
Victualie-ordre, 251. 441.
Victualiën, 98. 102.
Vierschaar, 58.
Vingers {door de) zien, 135.
Violatie, 545.

Vis. h. 99, 215—217. 308, 309. 354.
362.
(gedroogde), 430.

\ isschen, 243, 253, 600.
Visschers, 206, 533.
Visscherij, 199. 239.
Vischmarkt, 458, 511.
Visch-passer, 89.

■ -poelen, 531.
Visie, 220.
Visitateur van scheeps-boeken, 377.

488.
•

• -soldij-hoeken.
389.
-generaal. 13, 307.

Visitatie, 129. 221. 611.
Visite, 60, 78. 79. 115, 183—185,

250. 281,449.467.529,538.
620.

• (gen.), 307.
der Bandasche eil., 21.
van schepen, 49.

Visiteren. 44. 78. 95, 102. 183,252.
384, 411. 523, 592, 595.

Vivres, 102. 103, 223, 332, 334—
337

Vlag, 134. 135. 149.
Vleesch, 98. 100, 251, 252, 307.

309. 310. 352. 353. 355.
357, 359. 400. 430, 452.
527, 529.
(gerookt). 101.
(zont;, 305.
-hal, 358, 360. 382.
-verkoopers, 137.

Vliulcn. 450.
Vloeken. 128, 612.
Vloersleeneii. 542. 423. 424.
Vlotten. 206, 215. 217. 361.
Vlugl. 91.
Vluglelingen, 243.
Vlugten, 242. 241, 245.
Voegen (zich), 219.
Voel (te), 28. 57, 450.

. (vaste), 135.
• (onder den) stooten, 90.

Voelen op vrije). 132.
Voetmaat (Am'st.), 291.
Voetzoekers, 285.
Vogels. 82.
Volg-orde, 94.
Volk (periculeus), 156.
Volmagl, 274.
Volumen. 209. 223. 461.

(gr :• 120.
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Vonnis. 108. 119, 141. 234, 236,
257. 276. 347. 367. 368,
388, 441. 489. 490. 504,
521.540.541.587.588.616.

• van Heemraden, 59, 60.
Vonnissen [civ.J, 139.
Voogden. 113. 128. 129. 358. 366.

367, 557, 586, 604.
Voordeur, 444.
Voordragen, 94.
Voordragt, 94, 275.
Voorgangers. 588.
Voorkennis, 423, 565.
Voorkeur, 531.
Voorkoming. 116.
Voorlezen, 39. 574.
Voorlezer, 285, 517, 613.
Voormiddag-predicatiën, 64.
Voorouders, 599.

• -portaal, 144.
• -raad (in) hebben, 68. 280.
■ -rang, 469.
• -schot, 372. 456.
• -schriften (financiële), 230, 306.
• -schijn (te) brengen, 427.
• -steden, 78. 131. 186. 426.

• van Batavia, 30, 454.
455. 459.

Voortloopen in de hoeken, 222.
Vooruitzelling, 379.
Voorzaal, 158, 359. 511.
Voorzaten. 405.
Voorzigtigheid, 158.
Voorzitten (op den top), 260.
Voorzorgen, 588.
Vorm var. proces (zonder . 12.
Vorst (wettige). 174.
Vorsten, 177, 568.

■ (huitenlandsche). 431.
Voteren, 155, 540.
Vracht, 359, 380, 431.

• -vrij, 155. 346.
Vrede, 34.
Vredes-tractaat, 452.
Vreemdelingen. 132. 158. 199.204.

212. 237. 239.338,
393. 425. 470.494.
495. 524. 557.
(Chin.), 171.
(Eur.). 567.
iml I. 424. 427.

Vreemden, 91.
Vrees, 368.
Vrienden, 77. 281. 283, 316. 372.

409, 423, 433. 438. 613.

Vrienden, (collaterale). 599.
> (naaste). 561.

Vroeg-kosl. 354.
• -predicalie, 64.

Vrouwen. 48. 76. 78. 85. 176.177,
222, 249. 263. 349. 409,
445. 458. 461. 462, 562.
565. 599.
(Chin), 350.
ml.), 85.

(vrije), 491.
(zwangere). 78.
-tuchthuis, 345.

Vrouws-personen. 181.
Vruclitlpiiomen, 163.
Vruchten, 87. 167. 170. 181. 213

—215. 217. 361, 362. 557.
Vrijbrieven, 76, 77, 253, 564.

. -burgers, 138, 606. 608.
» -dag, 86.
• -dom. 76, 77. 92, 176. 201. 557.

561. 585, 617.
van resten, 285.

. -geven, 75. 76. 175, 252.
-geving, 77.

• -heden ('s lands), 545.
-heid. 410.

• -koopen, 253.
• -koopinu, 77.

-lieden.'4B. 176. 204, 253, 359,
404, 464.
-stelling, 197. 510, 586.

• -wording. 562.
Vuilheid. 181. 182.
Vuilnis, 150. 207, 582.

-hakken. 161, 581.
-haliën, 610.

Vuist. 80.
Vuur, 180, 183, 574.

> -pijlen, 285.
-sleenen, 450.
-wapenen. 451.

. -werk. 285, 451, 581.
Vijanden. 149. 434, 435.

Waag 2. 75. 108. 381. 532.
575.

• -geld, 75, 343.
Waard, 84.
Waarde, 579. s>ü. 586, 600. 619.

van land. 34. 61.
-bepaling, 299. 343.
-verhooging, 193. 345.
-vermindering. 97.

Waarschuwing, 231.
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Wacht. 210. 255, 284. 354. 450.
508. 509. 572. 578.
(burger), 87.
(mil). 304, 305. 332. 375.
-meesters. 292. 557.
-schip. 438. 459.

Wagen, 4. 84, 165.
-maker. 482.

Wajang, 559, 570, 575, 579.
-spelen, 391.

Wal (op den) halen. 206.
Wallen van Bat., 372. 581.
Wandebvoiren. 135.
Wandeling (in del brengen, 345.
Wang, 81. 245. '
Wanheid, 357.
Wankang, 205. 206. 264 206. 26».
Wanladen. 224.
Wanorde, 221.
Wapen, 198, 221. 581. 597.

van Batavia, 159. 190,426.
• lleeniiailen. 56.

(hel Fransche), 111.
■ -kamer. 32, 301, 304. 322.

330. 416.
Waren (fijne), 209

(grove). 209.
(volumineuse), 41.

Was 331
• '-kaarsen. 252. 305, 331,428.

Wassehen. 150.
Wasscher, 260.
Water, 99. 166. 180.260.255.346.

421. 444.503. 504,522 568.
• (te) en te rijst, 83,125,261,

267. 607.
(zijn) maken. 182.
(hoog). 591.
(laag). 459.

. -fiscaal, 3. 105. 209. 270
272, 298. 377. 378. 428.
453, 468, 471. 524. 529.
531. 538, 598.
-gangen, 191.

Wateringen. 166. l«9.
Waterlozing. 160.

-. -plaats. 214. 346.
scheppen, 191.

Wateren (gedistilleerde), 45.
(grilleene). 207.

Wederspanntg, 222.
Weduwe, 6. 48. 70. 117. 131. Uil.

246. 350. 369. 392. 393.
121. 445, 464. 490. 537.

538. 557. 599. 618.

Weduwe (predikante), 345. 346.
Weduwen van burgers, 235.

• Raden v. hulië, 140.
Weduwenaar, 181.
Weelde, 48.
Weer on wind, 530.
Weesboeken, 349.

• -huis, 125. 130, 146.204,305,
360.

• -kamer, 20. 38. 65. 70. 113.
116, 175, 176, 196,
198. 203. 280, 292.
311. 349. 367. 386.
394-396. 402, 572.
in Nederland, 558.
-boeken, 312.

. -kinderen, 113, 146. 200. 204.
587-589.
(onmondige), 314.

• -meesteren, 69, 107. 108.135.
175. 232. 235. 201, 349. 350,
360, 383. 384. 386, 432. 439,
447, 464. 486. 501. 546. 558,
560. 563. 586. 601. 603. 618.
621.

• -meesters-kennis, 117. 277.396.
397. 601. 602.

Weezen, 70. 117. 135, 395—397,
439. 447.
(Eur.), 561.
(onbekende), 312—316.
[ onraaglige), 312 — 314.
316

Weg, 4. 28. 29. 34. 35. 52.56,57.
70. 87. 95. 152. 153, 159. 163,
165-169.182.190,191,359,363.
374, 455. 506, 507.

Wegen (gem.), 536.
fsHeeren), 40. 231. 267.
530.
fongebaande), 105.

. (publ.), 531.
Wegbüjven, 128.
Wegen (wérlw.), 466.

van (jmn|i" goederen. 465.
Weggeven, 611.

. -halen. 534, 583.
Weging. 590.
Wegloopen, 221.

van slaven, 242, 244.
Wegloopers, 105.
Wegstuwen, 151.
Weiden van vee, 243. 583.
Weigerachtig. 160.
Weigering, 451.
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Wentelen (zich) van buffels, 29.
Werf (de) te Bat.. 90, 94. 340.
Werken (dagelükschg), 57.

(publieke). 74, 229.
Werkbazen. 320—322. 324.
Werklieden, 57. 130. 479.

(inl.), 353.
Werpen, 150.
Werving, 556.
West-mouson, 459.
Wnien, 122. 542, 544. 550

(Jav), 617.
van Bat., 172.
i il. Comp., 177.

Wil uiterste), 175. 558.
Wimpels, 149.
Wind. 159. 443.
Windsel, 83, 281.
Winkel. 11. 21. 23, 83. 87. 208.

(groote), 513. 598
(kleine!. 79. 140. 259.323.
513, 524, 568, 598, 620.
(medicinale), 91, 153, 281.
330. 410. '

-boekjes. 413.
briefjes. 381. 382, 429.
-haak. 590.
-pacht, 343.
-waren, 343.

Winkelier. 11, 13. 18. 20, 22. 25.
71—73, 412. 429, 511.
524, 576. 585.
v/d kl. winkel 79, 414.

Winner, 570, 576.
Winst en verlies. 332, 335. 340.
Winsten, 202.
Wip, 564.
Wippen. 162.
Wissel. 276. 366. 402. 432. 433.

558, 572, 587.
• (Comp»), 208.

Woeker, 436.
Woelingen, 178.
Woensdag, 107. 128. 159.
Wond, 81—83.
Wonen luimen Bat.. 116, 263.
Woning v/d. Gouv. Oen.. 259,359.

531.
Woningen, 29.

• (goedkoope). 454.
Woonplaats. 197, 263. 517.
Woord (Gods), 181.
Wrakken. 341.
Wijk. 110. 115, 191, 238,239.251.

268, 288.

Wijk-meesters, 78, 95. 96, 110.
147.155,173.174.
190. 238 — 241.
251,291,384,444,
459,400.505,509.
582.
(Chin.), 202. 267,
208. 275.
(Eur.), 275.

■ -rollen. 95.
Wijn. 7, 42. 45. 163,194,286,308,

310, 331, 352, 357. 529. 563.
• (Fransche), 19. 26. 99. 101.

102.
. (Perzische), 19. 26.
. (Rijn), 19, 26. 36. 44.

(Spaansche), 19, 26. 44. 99,
101, 102. 130, 252. 354, 434.
435.

• -tint, 100, 130.
-verkoopers, 71.

Wijziging, 213, 215.
IJk. 70. 72. 73. 137. 3(12.
IJken, 341.
IJkgelden, 230. 392.
IJkmeester, 72, 342. 534.
IJver, 174.
IJzer, 342. 357. 597.
IJzers (in de) sluiten, 267.
IJzer-magazijn, 330. 342. 513. 520.

. -werk, 33, 341.
Zaagmolen, 214.
Zaak (pieuse), 314.
Zaken (civ.), 103. 117. 184, 219.

571, 615.
• (crim.), 184. 219. 571. 615.
. illiquide), 142.
. (kieuw), 518.
■ (liquide), 142.

Zakjes, 285
Zakken. 429. 468. 523. 590.
Zalm, 42. 45, 46.
Zamenrotting, 237.
Zalven, 276.
Zamentrekking, 156.

-woning, 403.
Zand, 362. 421. 458, 534.

-halers, 534.
. -plaat, 341.

Zaterdag, 128.
Zedigheid, 128.
Zee. 28. 215. 210. 239.

. (over), 105.
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Zee-brief. 199.
■ -galen, 471.
• -Kant, 4.
• -lieden, 32, 265, 266.

-roovers, 333.
■ -steen, 327.
• -strand, 27, 210. 216.
■ -vaart. 153, 202, 409, 464. 473,

474, 478, 481, 485.
• -varenden, 334, 339, 409, 452,

473, 479, 480, 483.
(inl.), 487.

■ -volk. 536.
Zeep, 120-.

• (Spaansche), 101.
• -mes. 268.

Zegel, 162. 363, 429.
i'.miip'). 373.

• (klein). 145, 570, 572.
• -geld, 570

Zegelen. 602, 603.
Zeil, 149. 292. 311.

• -doek. 413.
- -maker, 37. 463.

Zeilen om Schotland, 39.
Zek, 428, 434. 435.
Zendbrieven, 127. 128.
Zerken, 342.
Zeugen, 101.
Ziek. 121, 281.
Ziekelijk, 194.
Zieken. 74. 99—102, 130,181, 252.

288, 310, 354, 559, 577,
609.
(zware), 183.
-Imis, 407.
-trooster, 18, 22, 25, 462.

Ziekevader, 483.

Ziekte, 23. 25, 73, 75—78,95.196.
278, 387, 470, 542. 562,
606, 612.

• (vallende), 131.
Ziekten (besmettelijke). 179.

» (vuile), 408.
Zilver, 51. 290. 494. '

■ -smid, 290. -^.

Zingen, 127.
Zinken (doen), 539.
Zit-dag. 121.
Zitten (op school), 129.

(gesepareerd), 220.
Zitting, 605.

nemen. 560.
Zolder. 354.
Zon. 157. 194.
Zondag, 130. 181, 260.
Zondags-geld, 74.
Zout. 72. 73, 100. 180. 251. 252,

304, 308, 309, 352, 354, 355.
421, 430. 452, 563.
-verkooper, 71.

Zuinigheid, 476.
Zuiver bonden. 181.
Zuiveren. 78, 161, 165, 394.
Zwaard, 68.

-veger, 483.
Zwaarte van brood, 70.
Zwagerschap, 54.
Zwakheid, 612.
Zwalpen. 214.
Zwarten, 157, 582.
Zweren, 421, 548, 612.
Zwerven, 440.
Zijde, 79, 122, 590.

. (ruwe), 11, 12.
Zijd-geweer, 51, 302, 426, 582.
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